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 "  2563*  " قى ذكرى ثـورة ٌـولـٌـو   

 كلمـة الـعـدد "عبد الناصر ظالماً ومظلوما"                     
*  قصٌدة فى الداعٌة االسالمى الشاب "عمرو خالد "  ركن األدب



 ددلعاة مكل        
 عبد الناصر ظالماً ..و..مظلوما   

 62وبعد مرور 2563فى ذكرى ثورة ٌولٌو 
عاما على حدوثها مازال المصرٌون مختلفٌن 
حول شخصٌة الربٌس جمال عبد الناصر وهل 

تبدا وحاكما دٌكتاتورٌا أم كان حقٌقة ظالما ومس
أنه كان مظلوما من الجمٌع , والحقٌقة التى ال 

مراء علٌها هى أن جمٌع أعضاء تنظٌم الضباط 
كانوا  2563األحرار الذٌن قاموا بثورة ٌولٌو 

ٌولٌو  34رجاال أحرارا قدموا أرواحهم فى لٌلة 
فداًء لمصر وكانوا جمٌعا شرفاء مخلصٌن بدءاً 

نجٌب )أول ربٌس لمصر ( من الربٌس محمد 
وختاماً بؤنور السادات آخر ربٌس لمصر من 

رجال ٌولٌو مرورا بالربٌس عبد الناصر  , وألن 
عبد الناصر هو اطول ربٌس حكم مصر من رجال 

الثورة وألن فترة حكمه شهدت احدثا كبٌرة 
غٌرت من خرٌطة المنطقة فإنه نال اكبر كم من 

ون علٌه االعتراضات والتؤٌٌد , فالمعترض
وصفوه بالظلم والدٌكتاتورٌة وٌكفى أن نذكر 

حتى ندرك مدى الخراب  76مؤساة نكسة ٌونٌو 
الذى عمَّ بمصر , كما أنه لم ٌعبؤ بمصلحة مصر 

والمصرٌٌن بقدر ما كان ٌهتم وذلك بسبب 
نرجسٌته باوهام الزعامة واللعب باحالم البسطاء 

 من عامة الشعب ولو كلف ذلك انهٌار اإلقتصاد
وانهٌار األخالق فى مصر والدلٌل على ذلك أنه 
تسلم حكم مصر وهى محتلة من األنجلٌز وهى 

دابنة لهم ولكنه عند موته كانت مصر محتلة من 
 الٌهود وهى مدٌنة لنصف الكرة األرضٌة !!!

والبعض ٌرى أن عبدالناصر كان مظلوما فالشعب 
هو الذى ألهه وجعله من األلهة  وأٌضا الجماعة 

التفت حوله من المرتزقة والنصابٌن الذٌن  التى
احاطوه بسٌاج وعزلوه عن الشعب واخذوا 

ٌنهبون مصر من وراءه حتى حل الخراب على 
مصر وكانت النكسة ثم بعد وفاته اطلقوا على 

انفسهم اسم دراوٌش الناصرٌة واخذوا ٌنصبوه 
صنما ٌرتزقون منه وهكذا تحقق القول بؤن عبد 

نا جمٌعا بدٌكتاتورٌته وكان الناصر كان ظالما ل
 مظلوما من دراوٌش الناصرٌة ورهبانها . 
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 ثمٍُ / اؽّل ػي اٌل٠ٓ   اٌٛؽلح اٌمبرٍخ  قضٌة للمناقشة:   

عٌٍ ١ٍّو ػٍٝ أه٠ىخ أِبَ اٌز١ٍفي٠ْٛ ٚ أفن ٠ؼجش ث١لٖ فٝ عٙبى اٌزؾىُ 

ػٓ ثؼل ٚ مٕ٘ٗ شبهك رّبِب ال ٠ىبك ٠وٜ أٜ لٕبح ر١ٍفي١ٔٛ٠خ افزبهد ٠لاٖ. أفن 

١الكٖ اٌضبٔٝ ٚ اٌَز١ٓ ٚ ِٕن ١ٍّو ٠زؼغت ِٓ مٌه ا١ٌَٛ فٙٛ ٠َٛ ػ١ل ِ

ػب١ِٓ أؽ١ً ٌٍزمبػل ٚ فٝ ِضً مٌه ا١ٌَٛ ِٕن ػشوح أػٛاَ رووزٗ ىٚعزٗ 

ثؾغخ أٔٗ ِشغٛي ػٕٙب ثؼٍّٗ ثؼل أْ افزبه وً ِٓ ٌٚل٠ٗ غو٠مٗ فٝ اٌؾ١بح 

فٙبعو أؽلُ٘ اٌٝ اٍزوا١ٌب ث١ّٕب ٘بعو ا٢فو اٌٝ وٕلا. ثؼل أْ ٘غوٖ اٌغ١ّغ, 

فَٗ اٌمله اٌىبفٝ ِٓ اٌؼًّ ؽزٝ ال ٠ؼٛك اٌٝ وبْ ١ٍّو ٠زؾب٠ً ١ٌقٍك ٌٕ

إٌّيي ١ٌجمٝ ف١ٗ ٚؽ١لا. وبْ اٌشٝء اٌٛؽ١ل اٌنٜ ٠وثطٗ ثّٕيٌٗ لجً اؽبٌزٗ 

ٌٍزمبػل ٘ٛ فواشٗ اٌنٜ وبْ ٠ٍمٝ ثٕفَٗ ػ١ٍٗ عضخ ٘بِلح ؽزٝ اٌصجبػ ػٕلِب 

رَمػ أشؼخ اٌشٌّ ػٍٝ ٚعٙٗ ِٓ فزؾخ ٠زؼّل ٘ٛ رووٙب ث١ٓ اٌَزبئو.أِب 

ً ٚ اٌٛؽلح اٌمبرٍخ ٣ّ٠ْ ؽ١برٗ, ؽزٝ أٚالكٖ ال ٠فىوْٚ ثب٦رصبي ا٢ْ, فبٌٍّ

ثٗ اال فٝ ا٤ػ١بك. وُ ٘ٛ فظ١غ أْ ٠عطو ا٦َٔبْ اٌٝ اعزواه أؽيأٗ ٚؽ١لا. 

 وُ ٘ٛ غو٠ت أْ ٠َٕٝ ا٦َٔبْ ِفوكاد ٌغزٗ ٤ٔٗ ٌُ ٠ؼل ٠َزقلِٙب ِٕن ىِٓ.

زًٍَ اٌٝ ِود اٌَبػبد رٍٛ اٌَبػبد ثجػء شل٠ل, ٚ ثلأد أشؼخ اٌشٌّ ر

ؽغوح إٌَٛ ِٓ فالي اٌفزؾخ اٌّزوٚوخ ػّلا ث١ٓ اٌَزبئو ٚ ٍمطذ ػٍٝ ٚعٗ 

١ٍّو ٚ ٌىٓ ٘نٖ اٌّوح ٌُ ٠ىٓ ١ٍّو فٝ فواشٗ وبٌّؼزبك, ٌىٕٗ وبْ ِؼٍمب فٝ 

ٍمف اٌؾغوح ثٛاٍطخ ؽجً اٌزف ؽٛي ػٕمٗ اٌىًٙ. ٌمل افزبه ١ٍّو أْ ٠ٕٙٝ 

 ػيٌزٗ ٚ ٚؽلرٗ ثٕفَٗ.
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 لِك ٌا سٌدتى
 

 ٔـْٛ اٌـٕـَـٛح !!

 ______________ 
 

*مهما حاولنا نحن النساء فى أن  
نحصل على حقوقناومساواتنا مع هإالء 

الرجال فٌكون منا الوزٌرة والطبٌبة 
والقاضٌة والمعلمة الفاضلة والمهندسة 

وحتى فى مجال الشرطة نجد المرأة 
مٌز , إال أن اصبح لها دور كبٌر ومت

عقدة نون النسوة عند الرجال مازلت 
كما هى فالرجل من منطلق األنانٌة 

والخوف من مزاحمتنا له ٌرفض حتى 
االعتراف بالواقع الذى نعٌشه  جمٌعا 
 وهو أن المرأة هى نصف المجتمع . 

 
فى قصة أم المإمنٌن السٌدة /خدٌجة * 

بنت خوٌلد زوجة الرسول صلى هللا 
م عبرة فى مساندة علٌه وسلم أعظ

الزوجة لزوجها واعترافا بحقوق 
الزوجة وتقدٌرا للمرأة حتى وهى زوجة 
الرسول فذلك لم ٌبخثها حقها وقدرها , 

 ولعل الرجال هذه األٌام ٌدركون ذلك .
 

بقلم /  بنت النٌل               

    بألدركن ا

 

 اٌلاػ١خاالٍالِٝ "ػّوٚفبٌل"

 
 

 

ًِ فٝ َػّوِ  " ٚؽُت إٌب ٌٚ  "ػّو

وِ          َّ ََ ٌُ اٌ َِ ِٚئٔ ُٛ اٌىال  ُؽٍ

ِٗ اٌجَبغخُ رٍمب٘ب ثال َوٍٍَف   ف١

 ٚؽل٠ضُُٗ ٠ـّـ٥ُٖ  ثبٌؼـِجَوِ            

 ٠ؾىٝ ٌٕباٌوٚا٠بَد  َُّٔؼٙب

هِ          َٛ  ٠ٚن٠َل ف١ٙب ثؤعًّ ِ اٌص

ًُ    رٍَمبُٖ   ٚ   رزجَُؼُٗ   إٌب

ؾ         َِ  وِ فٝ ٌٙفٍخ  ِّيٚعِخ اٌ

ُٓ  فٝ  ٠ُـٍَو   ٠ٛار١ٕب  اٌل٠

ِٗ  اٌصلُق  ثبٌَقجَوِ        ُْ ف١  ٠ٚىٛ

ِٗ  كِٚـب    ٠ؤرٝ اٌشجبُة ٌلهٍ

ــوِ       ٍْ ُْ ِجٙٛها    وّب ا٤  ٠ٚىٛ

 ٘بُوُ ُكػبحُ اٌؾـِك لل  ٚصٍٛا

 فبٍزجشوٚا  ف١وا   ٚثبٌظَفَوِ        
 



 نواحــــــــــــــــة األٌمـــــــــــــــا
 ثمٍُ / أؽّل ؽَٓ

 

 من القلب
 وحدة األمة

إن األمة اإلسالمٌة تعٌش فترة حرجة من تارٌخها 
الطوٌل الممتد منذ أربعة عشر قرنا من الزمان، و 

هذا لضعف األمة و قوة أعدابها، ولهذا الضعف 
أسباب كثٌرة تعرض لها الحدٌث الشرٌف حٌث قال 

 النبى صلى هللا علٌه و سلم:
ٌُوِشُك اأْلُ   ُكْم َكَما َتَداَعى اأْلََكلَُة إِلَى "  ٌْ َمُم أَْن َتَداَعى َعلَ

ْوَمبٍِذ َقالَ َبلْ أَْنُتْم  ٌَ َقْصَعتَِها َفَقالَ َقابِلٌ َوِمْن قِلٍَّة َنْحُن 
 ُ ْنَزَعنَّ هللاَّ ٌَ ِل َولَ ٌْ ُكْم ُغَثاٌء َكُغَثاِء السَّ ْوَمبٍِذ َكثٌٌِر َولَِكنَّ ٌَ

ُكمُ  ُ فًِ  ِمْن ُصُدوِر َعُدوِّ ْقِذَفنَّ هللاَّ ٌَ اْلَمَهاَبَة ِمْنُكْم َولَ
ِ َوَما اْلَوْهُن َقالَ  ا َرُسولَ هللاَّ ٌَ قُلُوبُِكُم اْلَوْهَن َفَقالَ َقابِلٌ 

ُة اْلَمْوِت " ٌَ ا َوَكَراِه ٌَ ْن  ُحبُّ الدُّ
و الضعف الذى حل باألمة نتٌجة لحب الدنٌا إنما هو 

فقدان اإلحساس ناشا عن ازدٌاد الشعور باألنانٌة و 
باآلخرٌن وكلنا ٌستشعر ذلك فى لحظات الصدق و 

المراقبة للنفس ، فال مكان فى قلوبنا لمعنى اإلٌثار و 
إنكار الذات ، فؤنا مقدمة على كل ما عداها من ألفاظ 

و معانى و أحاسٌس.أمثلة األنانٌة فى سلوكٌاتنا 
الٌومٌة كثٌرة و عدٌدة و ال داعى لذكرها فكل منا 

و ٌعلم ما بداخله من مقدار و مساحة األنانٌة ٌعرف 
فى قلبه و فى شخصٌته، و ٌنبغى علٌنا أوال أن 

نعترف بؤنه مرض نفسى و أن أول خطوات العالج 
تبدأ بهذا االعتراف و االقرار به ، و من هنا نستطٌع 

 أن نتكلم عن العالج. 
و ٌبدأ العالج بالوقوف بحزم ضد رغبات النفس 

 تنقطع و النظر بعمق الى حقٌقة الدنٌوٌة التى ال
الدنٌا الفانٌة التى ما أعطت اال و أخذت أضعاف ما 

أعطت، و التفكٌر و التذكٌر الدابم للنفس بؤن 
مصٌرها الى الموت ال محالة و أن ما بعد الموت هو 

الخلود االبدى فعلٌك ٌا نفس أن تعملى بجد و اخالص 
نانٌة فى لنٌل رضا هللا الذى لن ٌحصل اال بقتل اال

النفس بالعمل بحدٌث السول صلى هللا علٌه و سلم 
 "ال ٌإمن احدكم حتى ٌحب الخٌه ما ٌحب لنفسه"

 قرآن كرٌم 
 فى معنى االستجابة هلل

ُسوِل إَِذا َدَعاُكْم لَِما  ِ َولِلرَّ َها الَِّذٌَن آَمُنوا اْسَتِجٌُبوا ّلِِلَّ ٌُّ اأَ ٌَ
 ٌَ َ ِه ٌُْحٌٌُِكْم َواْعلَُموا أَنَّ هللاَّ ٌْ ُه إِلَ َن اْلَمْرِء َوَقْلبِِه َوأَنَّ ٌْ ُحولُ َب

 ( األنفال35ُتْحَشُروَن)
 ِ ْوٌم اَل َمَردَّ لَُه ِمْن هللاَّ ٌَ  ًَ ؤْتِ ٌَ ُكْم ِمْن َقْبِل أَْن  اْسَتِجٌُبوا لَِربِّ

ْوَمبٍِذ َوَما لَُكْم ِمْن َنِكٌٍر) ٌَ  ( الشورى56َما لَُكْم ِمْن َمْلَجإٍ 

 ؽل٠ش شو٠ف

 ٠ش اٌواثغ ػشو ِٓ ا٤ؽبك٠ش ا٠ٌٕٚٛخاٌؾل
َثَنا َحْفُص ْبُن  4266 َبَة َحدَّ ٌْ َثَنا أَُبو َبْكِر ْبُن أَبًِ َش َحدَّ

ِ ْبِن  َة َوَوِكٌٌع َعِن اأْلَْعَمِش َعْن َعْبِد هللاَّ ٌَ اٍث َوأَُبو ُمَعاِو ٌَ ِغ
 ِ ِ َقالَ َقالَ َرُسولُ هللاَّ َة َعْن َمْسُروٍق َعْن َعْبِد هللاَّ َصلَّى  ُمرَّ

ْشَهُد أَْن اَل إِلََه  ٌَ ِحلُّ َدُم اْمِرٍئ ُمْسلٍِم  ٌَ ِه َوَسلََّم اَل  ٌْ اللَّهم َعلَ
انًِ  ٌُِّب الزَّ ِ إاِلَّ بِإِْحَدى َثاَلٍث الثَّ ُ َوأَنًِّ َرُسولُ هللاَّ إاِلَّ هللاَّ

اِرُك لِِدٌنِِه اْلُمَفاِرُق لِْلَجَماَعِة حَ  ْفِس َوالتَّ ْفُس بِالنَّ َثَنا َوالنَّ دَّ
َثَنا  َثَنا اْبُن أَبًِ ُعَمَر َحدَّ َثَنا أَبًِ ح و َحدَّ ٍر َحدَّ ٌْ اْبُن ُنَم

ًُّ ْبُن َخْشَرٍم  َثَنا إِْسَحُق ْبُن إِْبَراِهٌَم َوَعلِ اُن ح و َحدَّ ٌَ ُسْف
ٌُوُنَس ُكلُُّهْم َعِن اأْلَْعَمِش بَِهَذا  َقااَل أَْخَبَرَنا ِعٌَسى اْبُن 

 *ُه اإْلِْسَناِد ِمْثلَ 

 الدعاء سالح المإمن
 

 من دعاء النبى صلى هللا علٌه و سلم:
ٌَا  ِه َوَسلََّم إَِذا َكَرَبُه أَْمٌر َقالَ  ٌْ ًُّ َصلَّى اللَّهم َعلَ بِ َكاَن النَّ

ٌُّوُم بَِرْحَمتَِك أَْسَتِغٌُث * ا َق ٌَ  ًُّ  َح
ِه َوَسلََّم إَِذا أَ  ٌْ ِ َصلَّى اللَّهم َعلَ ْخُرَج َكاَن َرُسولُ هللاَّ ٌَ َراَد أَْن 

َفِر َواْلَخلٌَِفُة فًِ  اِحُب فًِ السَّ إِلَى َسَفٍر َقالَ اللَُّهمَّ أَْنَت الصَّ
َفِر َواْلَكآَبِة  ْبَنِة فًِ السَّ اأْلَْهِل اللَُّهمَّ إِنًِّ أَُعوُذ بَِك ِمَن الضُّ

َنا ٌْ ْن َعلَ َفَر  فًِ اْلُمْنَقلَِب اللَُّهمَّ اْطِو لََنا اأْلَْرَض َوَهوِّ السَّ
َنا  ُجوَع َقالَ آٌُِبوَن َتابُِبوَن َعابُِدوَن لَِربِّ َوإَِذا أََراَد الرُّ

ٌَُغاِدُر  َنا أَْوًبا اَل  َحاِمُدوَن َوإَِذا َدَخلَ أَْهلَُه َقالَ َتْوًبا َتْوًبا لَِربِّ
َنا َحْوًبا * ٌْ  َعلَ

E-mail: hamad1962@qatar.net.qa   

mailto:hamad1962@qatar.net.qa


 ) اػلاك ِٕٙلً/اشوف صالػ(ِؼغيح أشمبق اٌمّو ٌٍلوزٛه ىغٍٛي إٌغبه 

ٍؤٌٗ ِملَ اٌجؤبِظ ػٓ ٘نٖ ا٠٢خ : ) اْلزََوثَِذ  ٟ ِمبثٍخ رٍفي١ٔٛ٠خ ِغ ػبٌُ اٌغ١ٌٛٛع١ب اٌلوزٛه / ىغٍٛي إٌغبه،ف

ُو( َّ ٌْمَ َْٔشكَّ ا ا َٚ ََّبَػخُ  فّٕن فزوح وٕذ  ٍّٟ ؟ فؤعبة لبئال : ٘نٖ ا٠٢خ ٌٙب ِؼٟ لصخ.ً٘ ف١ٙب اػغبى لوآٟٔ ػ : اٌ

ف١ٍطب ِٓ ا١ٌٍَّّٓ ٚغ١و ا١ٌٍَّّٓ ،  فٟ غوة ثو٠طب١ٔب ، ٚوبْ اٌؾعٛه ( Cardif/أؽبظو فٟ عبِؼخ )وبهك٠ف

اٌموآْ اٌىو٠ُ ٚفٟ أصٕبءا اٌؾٛاه ، ٚلف شبة ِٓ ا١ٌٍَّّٓ ٚلبي : ٠ب  ٚوبْ ٕ٘بن ؽٛاه ػٓ ا٦ػغبى اٌؼٍّٟ فٟ

ُو( ٌّؾخ اٌمواْفٟ لٛي  ٞ ً٘ رو١ٍٜل َّ ٌْمَ َْٔشكَّ ا ا َٚ ََّبَػخُ  ِٓ ا٦ػغبى اٌؼٍّٟ فٟ اٌمواْ  ؟ فؤعبثٗ  : ) اْلزََوثَِذ اٌ

أِو فبهق  ا٦ػغبى اٌؼٍّٟ ٠فَوٖ اٌؼٍُ ، أِب اٌّؼغياد فال ٠َزط١غ اٌؼٍُ أْ ٠فَو٘ب ، فبٌّؼغيح لبئال : ال . ٤ْ

رشٙل ٌٗ ثبٌٕجٛح ٚاٌوٍبٌخ ،  ٚأشمبق اٌمّو ِؼغيح ؽلصذ ٌوٍٛي هللا ٌٍؼبكح فال رَزط١غ إٌَٓ أْ رفَو٘ب .

هآ٘ب ، ٌٚٛال ٚهٚك٘ب فٟ وزبة هللا رؼبٌٝ ٚفٟ ٍٕخ هٌٍٛٗ صٍٝ هللا ػ١ٍٗ  ٚاٌّؼغياد اٌؾ١َخ شٙبكح صلق ػٍٝ ِٓ

ق اٌلوزٛه صُ ٍب :ػ١ٍٕب ٔؾٓ ٍَِّٟ ٘نا اٌؼصو أْ ٔئِٓ ثٙب ، ٤ْٚ هللا رؼبٌٝ لبكه ػٍٝ وً شٟء  ٍٍُٚ ِب وبْ

ٜ أْ ١ٍلٔب هٍٛي هللا صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍٍُٚ لجً أْ  َٚ ىغٍٛي لصخ أشمبق اٌمّو وّب ٚهكد فٟ وزت إٌَخ فمبي :  ٠ُو

 اٌٝ اٌّل٠ٕخ إٌّٛهح ثقٌّ ٍٕٛاد عبءٖ ٔفو ِٓ لو٠ش ٚلبٌٛا ٌٗ : ٠ب ِؾّل اْ وٕذ ؽمب ٠ٙبعو ِٓ ِىخ اٌّىوِخ

شك ٌٕب اٌمّو ، ػٍٝ ٍج١ً  : اٌوٍبٌخ ، فَؤٌُٙ : ِبما رو٠لْٚ ؟ لبٌٛأج١ب ٚهٍٛال فؤرٕب ثّؼغيح رشٙل ٌه ثبٌٕجٛح 

هثٗ أْ ٠ٕصوٖ فٟ ٘نا اٌّٛلف فؤٌّٙٗ هثٗ رجبهن  اٌزؼغ١ي ٚاٌزؾلٞ . فٛلف اٌّصطفٝ صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍٍُٚ ٠لػٛ

لح ٍبػبد اٌمّو ، فبٔشك اٌمّو اٌٝ فٍمز١ٓ ، رجبػلرب ػٓ ثؼعّٙب اٌجؼط ٌؼ ٚرؼبٌٝ أْ ٠ش١و ثبصجؼٗ اٌشو٠ف اٌٝ

لبٌٛا اْ اٌَؾو لل ٠ئصو ػٍٝ اٌن٠ٓ ؽعوٖٚ ،  اٌزؾّزب . فمبي اٌىفبه : ٍؾؤب ِؾّل  ، ٌىٓ ثؼط اٌؼمالء ِزصٍخ ، صُ

فبٔزظوٚا اٌووجبْ اٌمبك١ِٓ ِٓ اٌَفو، فَبهع اٌىفبه اٌٝ ِقبهط ِىخ  ٌىٕٗ ال ٠َزط١غ أْ ٠ئصو ػٍٝ وً إٌبً ،

لبٌٛا : ٔؼُ ، فٟ  هوت ٍؤٌُٙ اٌىفبه : ً٘ هأ٠زُ ش١ئب ؽلس ٌٙنا اٌمّو؟ِٓ اٌَفو، فؾ١ٓ للَ أٚي  ٠ٕزظوْٚ اٌمبك١ِٓ

ثؼعّٙب اٌجؼط صُ اٌزؾّزب . فآِٓ ُِٕٙ ِٓ آِٓ ٚوفو ِٓ  ا١ٌٍٍخ اٌفال١ٔخ هأ٠ٕب اٌمّو لل أشك اٌٝ فٍمز١ٓ رجبػلرب ػٓ

ٚاْ ٠وٚا آ٠خ ٠ؼوظٛا ٚرؼبٌٝ فٟ وزبثٗ اٌؼي٠ي : الزوثذ اٌَبػخ ٚأشك اٌمّو .  وفو . ٌٚنٌه ٠مٛي اٌؾك رجبهن

ٍؾو َِزّو . ٚونثٛا ٚارجؼٛا أ٘ٛاءُ٘ ٚوً أِو َِزمو ... اٌٝ آفو ا٠٢بد. لصخ ٚالؼ١خ : ٠مٛي اٌلوزٛه  ٠ٚمٌٛٛا

ٚلبي : أٔب كاٚٚك ٍِٛٝ ث١زىٛن هئ١ٌ اٌؾية ا٦ٍالِٟ   ىغٍٛي : ٚثؼل أْ أرّّذ ؽل٠ضٟ ٚلف شبة ٍَُِ ثو٠طبٟٔ

٠ٍَُ ( ، أ٘لأٟ أؽل اٌطالة ا١ٌٍَّّٓ  ظبفخ؟  ٚأٔب أثؾش ػٓ ا٤ك٠بْ ) لجً أًْ٘ رَّؼ ٌٟ ثب  اٌجو٠طبٟٔ، صُ لبي :

ٚأفنرٙب اٌٝ اٌج١ذ ، ٚؽ١ٓ فزؾذ ٘نٖ اٌزوعّخ ، وبٔذ أٚي ٍٛهح  روعّخ ٌّؼبٟٔ اٌموآْ اٌىو٠ُ ، فشىورٗ ػ١ٍٙب

 َ ؟ ً٘ ٠ّىٓ ٌٍمّو أْٚلوأد : الزوثذ اٌَبػخ ٚأشك اٌمّو ، فمٍذ : ً٘ ٠ؼمً ٘نا اٌىال أغٍغ ػ١ٍٙب ٍٛهح اٌمّو،

اٌمواءح ، ٚأشغٍذ  ٠ٕشك صُ ٠ٍزؾُ ، ٚأٞ لٛح رَزط١غ ػًّ مٌه ؟ ٠مٛي اٌوعً : فصلرٕٟ ٘نٖ ا٠٢خ ػٓ ِٛاصٍخ

اٌؾم١مخ ، فؤعٍَٕٟ هثٟ أِبَ اٌزٍفبى اٌجو٠طبٟٔ ٚوبْ  ثؤِٛه اٌؾ١بح ، ٌىٓ هللا رؼبٌٝ ٠ؼٍُ ِلٜ افالصٟ فٟ اٌجؾش ػٓ

بٟٔ ٚصالصخ ِٓ ػٍّبء اٌفعبء ا٤ِو٠ى١١ٓ ، ٚوبْ ٠مٛي : ٌٛ أْ ٘نا اٌّبي أٔفك ػٍٝ ثو٠ط ٕ٘بن ؽٛاه ٠لٚه ث١ٓ ِؼٍك

فٟ فالي ٘نا اٌؾٛاه عبء موو هؽٍخ أياي هعً ػٍٝ ٍطؼ اٌمّو ثبػزجبه أٔٙب  ..ٌىبْ أعلٜ ٚأٔفغ ػّواْ ا٤هض

ٍٗ  هؽالد اٌفعبء وٍفخ فمل رىٍفذ أوضو ِٓ ِبئخ أٌف ١ٍِْٛ كٚاله ، فصوؿ ف١ُٙ اٌّن٠غ اوضو فَ ٍَ اٌجو٠طبٟٔ ٚلبي : أٞ 

ػٍٝ ٍطؼ اٌمّو ؟ فمبٌٛا : ال ، ٌُ ٠ىٓ اٌٙلف ٚظغ اٌؼٍُ  ٘نا ؟ ِبئخ أٌف ١ٍِْٛ كٚاله ٌىٟ رعؼٛا اٌؼٍُ ا٤ِو٠ىٟ

ثٙب ِب صللٕب أؽل فمبي  ٔلهً اٌزوو١ت اٌلافٍٟ ٌٍمّو ، فٛعلٔب ؽم١مخ ٌٛ أٔفمٕب أظؼبف ٘نا اٌّبي ٦لٕبع إٌبً وٕب

ا٠٤بَ صُ اٌزؾُ . لبي ٌُٙ : و١ف ػوفزُ مٌه ؟ لبٌٛا :  م١مخ ؟ لبٌٛا : ٘نا اٌمّو أشك فٟ ٠َٛ ٌُِٓٙ : ِب ٘نٖ اٌؾ

 اٌّزؾٌٛخ ٠مطغ اٌمّو ِٓ ٍطؾٗ اٌٝ عٛفٗ اٌٝ ٍطؾٗ ، فبٍزشؤب ػٍّبء ا٤هض ٚػٍّبء ٚعلٔب ؽياِب ِٓ اٌصقٛه

صُ اٌزؾُ ٠مٛي اٌوعً اٌٍَُّ )  ٌمّو لل أشكلل ؽلس اال اما وبْ ٘نا ا 1اٌغ١ٌٛٛع١ب ، فمبٌٛا : ال ٠ّىٓ أْ ٠ىْٛ ٘ن

لجً أٌف   ٌٍوٍٛياٌنٞ أعٌٍ ػ١ٍٗ ٚلٍذ : ِؼغيح رؾلس  هئ١ٌ اٌؾية االٍالِٟ اٌجو٠طبٟٔ ( : فمفيد ِٓ اٌىوٍٟ

١ٌٍٍَّّٓ  ال ثل أْ ٠ىْٛ  ٍٕخ ، ٠َقو هللا  ا٤ِو٠ىبْ ٦ٔفبق أوضو ِٓ ِبئخ أٌف ١ٍِْٛ كٚاله ٦صجبرٙب ٚاهثؼّبئخ

  ٕب  اٌمّو ، ٚوبٔذ ِلفٍٟ ٌمجٛي االٍالَ ك٠ ؽمب . ٠مٛي : فؼلد اٌٝ اٌّصؾف ، ٚرٍٛد ٍٛهح٘نااٌل٠ٓ 



 غب٠خ ا٤ِبٔٝ فٝ رصؾ١ؼ اٌـّؼبٔٝ
ِمطفبد ِٓ وزت اٌش١ـ /ِؾّل اٌغياٌٝ هؽّٗ هللا  اٌزٝ ٠لػٛ ف١ٙب ٌزصؾ١ؼ اٌّؼبٔٝ اٌجب١ٌخ اٌزٝ أصود فٝ غو٠ك 

 إعداد ابن البشٌر      "ٔشو  ٘نٖ اٌّمزطفبد رجبػب  اٌلػٛحا٤ٍال١ِخ . ٍٚٛف رٛاٌٝ ِغٍخ"اٌجش١و 

 من كتاب "السنة النبوٌة بٌن اهل الفقه وأهل الحدٌث" :

 مـعـركـة الـحـجـاب
نرٌُد للصحوة االسالمٌة المعاصرة أمرٌن :أولهما البعد عن االخطاءالتى انحرفت 

ة لالسالم باالمة وأذهبت رٌحها وأطمعت فٌها عدوها ..واآلخر إعطاء صورة عملٌ
ُتحبب الرابٌن وتمحو الشبهات وتنصف الوحى اإللهى .وٌإسفنى أن بعض المنتسبٌن 

الى هذه الصحوة فشل فى تحقٌق االمرٌن جمٌعا بل ربما نجح فى إخافة الناس من 
 االسالم ومكن خصومه من بسط السنتهم فٌه .

وا أن ٌنطلقوا ولنستعرض هنا طابفة من المعارك التى أثاروهاأو المبادىء التى رأ
منها ونبدأ بمعركة النقاب ! قرأت كتٌباً فى إحدى دول الخلٌج ٌقول قٌه مإلفه إن 

االسالم حرم الزنا وإن كشف الوحه ذرٌعة إلٌه فهو حرام لما ٌنشؤ عنه من عصٌان 
.قلُت إن االسالم أوجب كشف الوجه فى الحج وألفه فى الصلوات كلها أفكان بهذا 

ركانه ٌثٌر الغرابز وٌمهد للجرٌمة؟ما اضل هذا اإلستدالل وقد الكشف فى ركنٌن من أ
الوحوه سافرة فى المواسم والمساجد واالسواق فما  صلى هللا علٌه وسلمرأى النبى 

روى عنه قط أنه أمر بتغطٌتها , فهل أنتم أغٌر على الدٌن والشرف من هللا ورسوله 
 ٌث .؟ولننظر الى كتاب هللا ورسوله لنستجلى أطراف الحد

َُّ ٠غُط اٌّئِْٕٛ اثصبهُ٘ ؟ وّبعبء فٝ ا٠٢خ "لً  -1 اما  وبٔذ اٌٛعٖٛ ِغطبح فّ

  22ٌٍّئ١ِٕٓ ٠غعٛا ِٓ أثصبهُ٘ ٠ٚؾفظٛا فوٚعُٙ مٌه أموٝ ٌُٙ "إٌٛه 

أ٠غعٛٔٙب ػٓ اٌمفب ٚاٌظٙو . اٌغط ٠ىْٛ ػٕل ِطبٌؼخ اٌٛعٖٛ ثلا٘خ ٚهثّب 

إٌظو ػٕلئن وّب عبء فٝ  هأٜ اٌوعً ِب ٠َزؾَٕٗ ِٓ اٌّوأح فؼ١ٍٗ أال ٠ؼبٚك

ٍٝ ووَ هللا ٚؽٙٗ "٠ب ػٍٝ  -صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍٍُٚ _–اٌؾل٠ش , لبي هٍٛي هللا  ٌَِؼٍِّ

 ال رزجغ إٌظوح إٌظوح , فبْ ٌه ا٤ٌٚٝ ١ٌٌٚ ٌه ا٢فوح .

لبي ثؼط إٌبً اْ ا٤ِو ثىشف اٌٛؽٗ فٝ اٌؾظ أٚ فٝ اٌصالح ٠ؼطٝ أْ اٌٛؽٗ  -2

اٌّوأح اهرلاء إٌمبة ٚاٌمفبى٠ٓ ! ٚٔمٛي :  ٠غت ٍزوٖ ف١ّب ٚهاء مٌه ٚأْ ػٍٝ

ً٘ اما أِو هللا اٌؾغبط ثزؼو٠خ هإٍُٙ فٝ االؽواَ وبْ مٌه ٠ف١ل أْ اٌوإً 

رغطٝ ٚعٛثب فٝ غ١و االؽواَ ؟ ِٓ لبي مٌه ! ِٓ شبء غطٝ هأٍٗ ِٚٓ شبء 

 وشفٗ .

 

 

 



 

 " عنوان غٌر من صفحة "                                                 

 انفهم احدو قدمهاٌ                                         

                 

 مكانة الشعر بين الحاضر و الماضي بقية      " بعيدا عن السياسـة"   

و نعود لنتكلم فً عجالة عن مكانة الشعر قدٌما ً , فكانت تقام له األسواق 
ان الشعراء ٌؤتون من الشعرٌة كسوق عكاظ و سوق ِمَجنة و غٌرها . ك

أنحاء الجزٌرة العربٌة ٌعرضون ما لدٌهم من الشعر على هٌبة التحكٌم 
المكونة من فحول الشعراء المشهود لهم فٌختارون من بٌن القصابد أجملها 
و أقواها و أحسنها لتعلق على أستار الكعبة  وتسمى هذه القصابد بالمعلقات 

 معلقات.و ٌقال عن أصحابها بؤنهم من أصحاب ال
و من أشهر أصحاب المعلقات امرأة ٌقال لها الخنساء و هً تماضر بنت 
عمرو قٌل عنها أنها أشعر العرب ببٌت قالته فً إحدى مرثٌاتها ألخٌها 

 صخر :
 و إن صخرا ً لتؤتم الهداة به          كؤنه علم ٌ من فوقه نارُ           

بؤنه كالجبل الذي تستعر و العلم فً لغة العرب هو الجبل فشبهت صخرا ً 
النار من فوقه . فٌراه الناس و ٌهتدون به وٌخافون منه فً النهار و فً 

اللٌل . و صار شطر هذا البٌت مثال ً إلى ٌومنا هذا ,    ٌقال إن فالنا ً أشهر ُ 
 من نار ٍ على علم .

كان بٌتا من الشعر ٌضع قوما و ٌرفع آخرٌن و هإالء بنوا أنف الناقة كانوا 
ٌخجلون من كنٌتهم وٌقولون نحن من بنً كعب إلى أن ولد فٌهم شاعر فقال 

 فٌهم :
 قوم ٌ هم األنف و األذناب غٌرهم      ومن ٌسوي بؤنف الناقة الذنبا       

 و من ٌومها ذاع صٌتهم بٌن العرب و صاروا ٌفتخرون باسم أنف الناقة.
فً أٌام العرب  و هناك أمثلة كثٌرة على قوة الشعر و مكانة الشعراء

 األولى و لكنً أكتفً بهذا القدر .

 

  
 
 



 اللطٌف بدع طارق م.

 

 
          

       

  

 

اعداد                اٌّطو ٚكهعبرٗ ػٕل اٌؼوة أٍّبء

 :مصطفى داود
غٌر القطر اكن الصَّ ذاذ : السَّ   كالغبار الرَّ
لُّ : أخفُّ المطر وأضعفه   والطَّ

ّش : أول ّش والطَّ   المطر الرَّ
ٌمة : المطر الذي ٌدوم أٌاماً فً سكون بال رعد وبرق   والدِّ

  المْطرة والُمْزَنة :
ْهَمة : أقوى من الرذاذ ّك والرِّ ُث والرَّ   والنَّْضح والَبْغش والدَّ

قوط ْهَتان : المطر الغزٌر السُّ   والَهْطل والتَّ
ث : الذي ٌأتً عند ٌْ   الحاجة إلٌه والَغ

  حًٌ األرض بعد موتهاوالَحٌا : الذي ٌُ 
  الُعباب : المطر الكثٌر

دٌد الوقع خم القطر الشَّ د والَجْود : المطر الضَّ ٌْ ْنِد   والوابِل والصَّ
  والَوْدق : المطر المستمر

 وَحبُّ الُمزن وحبُّ الَغَمام : الَبَرد 
  الحمٌم : المطر الصٌفً العظٌم القطر والشدٌد الوقع

ًّ : المطر بعد  . المطر الول

 أخبار الجلٌة المصرٌة :
 المهندس /عمر اسماعٌل عمارة* أقٌمت بنادى "الدانـة"بمدٌنة مسٌعٌد حفلة  على شرف 

وذلك بمناسبة انتهاء خدمته فى شركة "قابكو" لبلوغه الستٌن عام بعد رحلة كفاح ناجحة 
  عاما  وقد حضر الحفل لفٌفا من ابناء الجالٌة المصرٌة .  32على مدى 

_________________________________________  
 أفجبه اٌو٠بظخ:                                                اػلاك :ؽَبَ عبثو 

  ٜفبى فو٠ك فو٠ك إٌبكٜ ا٤ٍ٘ٝ اٌّصوٜ ثجطٌٛخ وؤً ِصو ٌىوح اٌملَ  ثؼل فٛىٖ ػٍٝ إٌبك

 وٜ فزؾٝ ِجوٚن  .ٚمٌه رؾذ اشواف ِل٠وٖ اٌفٕٝ اٌّئلذ اٌّص  0-1االٍّبػ١ٍٝ 

  رمبَ ثطٌٛخ ا١ِ٤و ف١صً ثٓ فٙل ٤ثطبي اٌفوق اٌؼوث١خ فٝ اٌَبكً ِٓ ١ٌٛ٠ٛ ػٍٝ ٍِؼت اٍزبك

 اٌمب٘وح ٚرؾذ اٍزعبفخ فو٠مٝ اٌيِبٌه ٚأجٝ اٌّصو٠بْ

 صفحة المنوعات   
عداد / مجدى البدوىا  
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HOW TO PROTECT YOUR ADDRESS BOOK!  
 

Here's a computer trick that's really ingenious 
in its simplicity.  
As you may know, when/if a worm virus gets into your computer 
it heads straight for your Email address book, and sends itself to 
everyone in there, thus infecting all your friends and associates. 
This trick won't keep the virus from getting into your computer, 
but it will stop it from using your address book to spread 
further,and it will alert you to the fact that the worm has gotten 
into your system. Here's what you do: first, open your address 
book and click on "New Contact," First Name, type in AAAAAAA 
Screen Name. type in AAAAAAA Email Address enter 
AAAAAAA@AAAAAAA.AAA 
Now, here's what you've done and why it works:The "name" 
AAAAAAA will be placed at the top ofyour address book as 
entry #1. This will be where the worm will start in an effort to 
send it selfto all your friends. But, when it tries to sen ditself to 
AAAAAAA, it will be undeliverable because of the phony email 
address you entered.If the first attempt fails (which it will 
because of the phony address), the worm goes no further and 
your friends will not be infected. Here's the second great 
advantage of this method:If an email cannot be delivered, you 
will benotified of this in your In Box almos timmediately. Hence, 
if you ever get an email telling you that an email addressed to 
AAAAAAAcould not be delivered, you know right away that you 
have the worm virus in your system. You can then take steps to 
get rid of it! If every bodyyou know does this then you need not 
ever worry about opening mail from friends. You may want to 
pass this on to all of your friends. 
Thanks, 
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