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                                                                    خجش ٝرؼ٤ِن             : اُؼذد ًِٔخ

اػِٖ اُشئ٤ظ عٔبٍ ػجذ  1967ٓب٣ٞ ٣22ّٞ اُخجش :) ك٢ 

اُ٘بفش اؿالم خ٤ِظ اُؼوجخ ك٢ ٝعٚ اُغلٖ االعشائ٤ِ٤خ ٓٔب ًبٕ 

 (٤ٗٞ٣1967ٞ 5اُغجت اُشئ٤ظ ٌُ٘غخ 

(كٞع٠ء اُؾؼت أُقش١ ثوشاس اُشئ٤ظ ػجذ 1اُزؼ٤ِن:  

اُ٘بفش اؿالم خ٤ِظ اُؼوجخ آبّ اُغلٖ االعشائ٤ِ٤خ ؽ٤ش 

اكن ػ٤ِٚ اًزؾق إ هشاس ٓشٝس اُغلٖ االعشائ٤ِ٤خ ًبٕ هذ ٝ

ك٤ٔب ًبٕ ٣ٌغ٠ٔ اُؼذٝإ  1956ػجذ اُ٘بفش ك٢ ٓجبؽضبد ػبّ 

 اُضالص٢ ٌُٖٝ ٗظبّ ػجذ اُ٘بفش رٌزْ ػ٠ِ اُخجش....

( ًبٗذ ؽغبثبد ػجذ اُ٘بفش إ اؿالم خ٤ِظ اُؼوجخ ع٤ٔش 2

ٓشٝس اٌُشاّ, ٌُٖٝ ؽغبثبرٚ عبئذ خبهئخ ٝرٔذ ؽشة ٤ٗٞ٣ٞ 

زس ػجذ اُ٘بفش سؿْ إ ٣ٞصبٗذ ع٤ٌشر٤ش االْٓ أُزؾذح  ؽ 67

ٌُٖٝ ػجذ اُ٘بفشاػزوذ إ اعشائ٤َ عزشؽَ ًٔب كؼِذ ك٢ ؽشة 

                ٝاُز٠ اؽذصذ عشؽبً ا٤ُٔب 67كغبئذ ٌٗغخ ٤ٗٞ٣ٞ 56

( ًؼبدرٚ دائٔب هبّ ػجذ اُ٘بفشثؼذ اُٜض٣ٔخ أُذ٣ٝخ كوبّ 3

ثٔغشؽ٤خ اُز٘ؾ٢ صْ هبّ ػجذ اُ٘بفش ثبصاؽخ أُؾ٤ش ػبٓش 

 اْٜٗ عجت ٌٗغخ ٤ٗٞ٣ٞ....ٝاػٞاٗٚ ثؼذ إ ادػ٠ 

( ثؼذ ع٘ز٤ٖ ٖٓ ٌٗغخ ٤ٗٞ٣ٞٝاكن ػجذ اُ٘بفش  ػ٠ِ ٓجبدسح 4

 ٤ٗٞ٣67ٞ 5سٝعشص ٝ اػزشف  ػجذ اُ٘بفش ثؾذٝد اعشائ٤َ ك٢ 

٤ٗٞ٣ٞ   4ٌُٖٝ اعشائ٤َ ُْ رٞاكن ػ٠ِ االٗغؾبة ا٠ُ ؽذٝد 

 . 73ٝاعزٔش االؽزالٍ ؽز٠ ٗقشاًزٞثش 

ه ػجذاُ٘بفش ٛٞ اٗخشا ٤ٗٞ٣67ٞ( ًبٕ اْٛ عجت ٌُ٘غخ 5

% ٖٓ اُغ٤ؼ 70ثغ٤ؼ ٓقش ك٢ ؽشة ا٤ُٖٔ ؽ٤ش ًبٗذ اًضش 

أُقش١ ٜٓ٘ي ك٢ ؽشة رجؼذ آالف اال٤ٓبٍ  ػٖ ٓقش ؽ٤ش 

خغشد ٓقش خ٤شح ؽجبثٜب ك٢ ؽشة ال ٗبهخ ُٜب ٝال عَٔ ُْٝ 

                      ري  اال الؽجبع ؿشٝس ػجذ اُ٘بفش هبئذ اُو٤ٓٞخ اُؼشث٤خ

 سئ٤ظ اُزؾش٣ش

 ىذا العدد:اقرأ في 
 خجش ٝ رؼ٤ِن...  *ًِٔخ اُؼذد:

 2ؿ                                        ثوِْ/سئ٤ظ اُزؾش٣ش  

 

ٓب ؽذس ٝ ٣ؾذس ٝع٤ؾذس  ك٢ ٓغزوجَ  هن٤خ ُِٔ٘بهؾخ:*

            ...األ٣بّ ك٢ اُوذط

  3ؿ                             ٛذٟ ع٘بد اُذًزٞسح/ ثوِْ     

 

روق أُ٘طوخ ػ٠ِ   َٛ  ٝ أؽذاس اُوذط *فٞسح اُـالف :

                              4ؿ          ػذاد/ اثٖ اُجِذا اُقخشح ؽبكخ ؽشة اه٤ٔ٤ِخ؟

      *سًٖ اُش٣بمخ:
 4ؿ                                             ػذاد/ًبثزٖ ٤ًٔٞا

 عض٣شح أُٞص أُقش٣ٕٞ: ٓقُش اُز٢ ال ٣ؼشكٜب * 

                                        ٕٞ ؾٝاُغبئ ال ٣وبٝٓٚ أُقش٣ٕٞعؾش بألهقشث

  5ؿ                                   د./ًش٣ْ اثٞاُؼضائْ  اػذاد

 6ؿ                            دٝائش ٓزذاخِخ :ٝاؽخ اال٣ٔبٕ*

   ّأاُٞاعت ػ٠ِ ًَ   :ُي ٣ب ع٤ذر٢ *

                              6ػذاد/ث٘ذ ا٤َُ٘                                               ؿا

       ُٔؼب٣ٝخ         ًشا٤ٛخ٤ُظ ؽجب ُؼ٠ِ ثَ :عٜخ ٗظش*ٝ

  7 ؿ                            اػذاد  ا.د  / ؽغٖ ػ٢ِ دثب    

 

                                               اُوذط ػشث٤خ ك٢ فبُٕٞ اُجؾ٤ش:  *

  8ثوِْ/ دًزٞس ؽغٖ خ٤َِ                                     ؿ

   ٓب سأٟ اُغبدح ٝاُغ٤ذاد؟؟؟  ؿ٤شػ٘ٞإ: ٖٓ فلؾخ*

                                                                            9ؿ                                  اػذاد/ اثٞػ٤ٕٞ عش٣ئخ   

 

                                              ؽبػش ٝ هق٤ذح ٝ ربس٣خ... : سًٖ االدة  *

  10ؿ                                         اػذاد / اثٖ اُجؾ٤ش

                                                               2021  ٓب٣ٞ  21  ٗذٝح اُغٔؼخ :  ٗذٝح اُغٔؼخ  * 

  10ؿ                            /ٓغزؾبس ٗبفش اُض٣بد اػذاد

                                                  ٓقُش ٝػُٜذ اإلٗغبصاد ٓقُش اُز٢ ك٢ خبهش١: *

 11ؿ                                اػذاد / أُقش١ أك٘ذ١

 

 *      The English Section                     12ؿ 

                           

mailto:aswatamr7@gmail.com
https://annabaa.org/arabic/variety/22544
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         ...ٓب ؽذس ٝ ٣ؾذس ٝع٤ؾذس  ك٢ ٓغزوجَ األ٣بّ ك٢ اُوذط        :قضية لممناقشة 

اُٜذٗخ .عزؾقَ ؽٔبط ػ٠ِ ٓب ٣وبسة ٤ِٓبس دٝالس ٛجبد د٤ُٝخ هش٣جبً عذاً ع٤زٞهق اهالم اُ٘بس رؾذ رغ٤ٔخ  ٗؼشكٜب ٓغجوبً   

ٖٓ دٍٝ اُخ٤ِظ ٝأٝسٝثب ٝأٓش٣ٌب ٝدٍٝ اعال٤ٓخ . إلػبدح ث٘بء ؿضح ..ٝعزقشف هجؼبً ٛزٙ األٓٞاٍ  ػ٠ِ اُوبدح اُغ٤بع٤٤ٖ 

اُوبدٓخ  ثؼذ ػب٤ٖٓ ...أٝ ٓب  ِٗوبًْ ك٢ اُؾِوخ ٌٝٛزا    ...ٝأث٘بئْٜ .ُٖٝ ٣شٟ اُـضا١ٝ ٖٓ ٛزٙ أُؼشًخ عٟٞ ؿجبس ث٤زٚ أُٜذّ.

ٝأٗزْ رؼشكٕٞ ػ٢٘ اُقشاؽخ ك٢ هٍٞ سأ٢٣ عٞاء ك٢ األٓٞس اُذ٤٘٣خ أٝ اُغ٤بع٤خ أٗب ُغذ ٖٓ  فذه٢ٗٞ ؽ٤ٖ أهٍٞ .  ٣ض٣ذ ..

ػؾبم  سًٞة أُٞعخ ًٔب ٣لؼَ األؿِج٤خ ٖٓ أعَ ٓقبُؼ ؽخق٤خ .ؽؼبساد سٗبٗخ ٝث٤غ أٝٛبّ ُِ٘بط األثش٣بء ٝاعزـالٍ 

ثٜزٙ اُغُٜٞخ .ٓب ؽذس ٝ ٣ؾذس ٝع٤ؾذس  ك٢  اُنؼ٤لخ اُز٢ رقذم كؼالً إٔ ٓب ٣ؾذس ع٢ُٜ٘٤ اعشائ٤َ ا٣ُٝٞ٘خأفؾبة اُؼوٍٞ 

اُز١ أُّق ًزجبً ٝأؽؼبس  ٓغزوجَ األ٣بّ ك٢ اُوذط أٝ اُؾشم األٝعو ػٔٞٓبً.٣زًش٢ٗ ثبُؾبػش اُلِغط٢٘٤ اٌُج٤ش ٓؾٔٞد دس٣ٝؼ

                                                                                  أ٢ٓ .  ٝهٜٞح ػٖ أُوبٝٓخ ٝاُقٔٞد ٝاُزؾش٣ش  ٝ خجض أ٢ٓ.

كغٔغ ٓال٤٣ٖ اُذٝالساد ٖٓ ٛزٙ اٌُزت.اؽزشٟ ثٜب ث٤زبً ك٢ ُ٘ذٕ ػ٘ذ )أفؾبة ٝػذ ثِلٞس( .ٝث٤ذ آخش ك٢ أٓش٣ٌب ) األّ  

ى . ٝرٞك٢ ك٢ أٓش٣ٌب ثؼذ إٔ ػبػ ػ٠ِ اٌُبك٤بس ٝا٣ُٞغ٢ٌ  اُؾشػ٤خ إلعشائ٤َ( ٝ فشف اُجبه٢  ػ٠ِ ؽج٤جزٚ اإلعشائ٤ِ٤خ ٛ٘ب

٤ُٝظ خجض أٓٚ. ثجغبهخ ًبٕ ٛٞ أ٣نبً ٣ج٤غ ؽؼبساد .٣ٝغزشصم ٜٓ٘ب. ٝٓب ساؽذ اال ػ٠ِ أُغ٤ٌٖ  ٖٓ اؽزشٟ اٌُزة أهقذ 

ؾبٍ؟ُٔبرا ُْ رزطٞس ٓضَ اٌُزت.أٝ ٖٓ فذم كؼالً رِي أٌُِبد ٝهّذّ ؽ٤برٚ ٖٓ أعِٜب. َٛ رؼِٕٔٞ ُٔبرا األٓخ اُؼشث٤خ ك٢ ٛزا اُ

ثبه٢ اُؾؼٞة اُز٢ رؼ٤ؼ ٓؼ٘ب ػ٠ِ ٗلظ  اًٌُٞت اُز١ ٗؼ٤ؼ ك٤ٚ ٓؼبً؟  ُٔبرا ٗؾٖ دائٔبً ٖٓ ٗ٘زظ اُغَٜ ٝاُزخِق ٝاُالعئ٤ٖ 

                                                                       ٝاُلوش ٝاإلسٛبة ُٜزا اُؼبُْ ؟  ُٔبرا ٗؾٖ دٕٝ ثبه٢ ؽؼٞة األسك ؟ 

ُٜٝزا اُغجت ٗؾٖ ٌٛزا؟ َٛ ٌٛزا ٣ٌٕٞ ؽبٍ خ٤ش أٓخ؟ ثبُٔ٘طن ٣ؼ٢٘ ...ٝثذٕٝ ػبهلخ  َٛ كٌشرْ ك٤ٜب ٓشح...؟َٛ ألٗ٘ب خ٤ش أٓخ 

.  ٣ب عبدح ٛزٙ األٓخ ٌٛزا ألٜٗب أٓخ ؿؾ٤ٔخ ٣غَٜ اُنؾي ػ٤ِٜب ٝاُِؼت ثؼٞاهلٜب...أٓخ رقذم أ١ ؽ٢ء ٝرذكغ اُضٖٔ ؿب٤ُبً 

                                                                                                                                                 ك٤ٔب ثؼذ . 

أٓخ رشدد  ًَ ٣ّٞ ؽذ٣ش إ أُئٖٓ ال ٣ُِذؽ ٖٓ ٗلظ اُغؾش ٓشر٤ٖ ٢ٛٝ رِذؽ ٖٓ ٗلظ اُغؾش أُق ٓشح ك٢ اُغ٘خ . أٓخ ال رزؼِْ 

ٖ أُبم٢ ال رلْٜ إٔ ٛ٘بى ٖٓ ٣نؾي ػ٤ِٜب ثبعْ أُوذعبد ٣ٝغزـَ عزاعزٜبأٓخ ٓقّشح ػ٠ِ اُجوبء ك٢ ٌٓبٜٗب ؽز٠ ُٞ ٓ

 هبدٛب رُي  ُإلٗوشاك.

أٜٗب  اُضوبكخ اُجبئغخ اُز٢ رشث٤٘ب ػ٤ِٜب  ٝاُز٢ ػِٔز٘ب ٝسعخذ ك٢ ػوُٞ٘ب كٌشح  أٗٚ ًَ ٓؾبًِ٘ب عججٜب اعشائ٤َ .اُلوش ٝاُغَٜ  

ز١ ٗؼ٤ؾٜال ثَ ؽز٠ األصثبٍ أُش٤ٓخ ثغبٗت ث٤زي عججٜب اعشائ٤َ ...ٝثضٝاٍ اعشائ٤َ ع٤زؾغٖ ؽبُ٘ب ..ٝٗزخِـ ٖٓ ٝاُزخِق اُ

ًَ ٛزٙ أُؾبًَ ...ثضٝاٍ اعشائ٤َ عزق٤ش ؽ٤بر٘ب عٖٔ ػ٠ِ ػغَ ٌٛزا ػِٔٞٗب ك٢ أُذاسط ٝأُغبعذ ٝاإلػالّ ٝاُزِلضح 

ٗؼٞٓخ أظبكشٗب ٝٗؾٖ ٗؼ٤ؼ ػ٠ِ ٛزٙ اُوبػذح أٝ أُؼبدُخ. اعشائ٤َ ًبٗذ ٝاُغشائذ ٝاُؾبسع  ٝا٤ُّٞ ك٢ ٓٞاهغ اُزٞافَ ٝٓ٘ز 

ٝاالٕ ٣غ٤ّشٕٝ ػ٤ِ٘ب ؽٔبػخ ا٣شإ  ...ؽغشح  ٨٤٩١ٝال صاُذ  ؽٔبػخ ٣نؼٕٞ ػ٤ِٜب كؾِْٜ ك٢ رغ٤٤ش اُجالد ٝاُؼجبد ٓ٘ز 

٘ب ٗزخ٤َّ أٝ ٗؾِْ ٓب داّ اُؾِْ ٌُٖ دػ ٣ش٣ذٕٝ ثٜب  اخلبء ؿبثخ . فذه٢ٗٞ ٝأٗب أػِْ اُؼب٤ُٖٔ ثٔب ٣ؾذس ػ٠ِ أسك اُٞاهغ.

ثبُٔغبٕ  ٗزخ٤َ أْٜٗ أهقذ  ًَ اُؾؼت اإلعشائ٢ِ٤ هشس ؿذاً اُشؽ٤َ.أعز٤وع اُلِغط٤٘٤ٕٞ ُْٝ ٣غذٝا أؽذ.َٛ رؼِٕٔٞ أٍٝ ؽ٢ء 

٘ٞا ٓؼ٢؟ عِٜخ ٤ُغذ فؼجخٝاؽذ. اص٤ٖ٘ صالصخ. اهززبٍ  عٔبػخ ؽٔبط ٝ عٔبػخ كزؼ ػ٠ِ اُؾٌْ ٝٛزا عزذػٔٚ  ّٔ ع٤ؾذس.خ

٥خش رذػٔٚ دٍٝ اُخ٤ِظ ٝع٤جذأ اُقشاع ٝاإلهززبٍ.ٝاإلٗزؾبس٤٣ٖ ٝاُغ٤بساد أُلخخخ . ٝع٤لّغشٕٝ أُغغذ األهق٠ ا٣شإ ٝا

 ٗلغٚ ٖٓ أعَ اُؾٌْ. ال روَ ٢ُ . ٛزا ٓغزؾ٤َ ُٖ ٣ؾذس .

ًّشى ًْ ٓغغذ ك٢ عٞس٣ب  رْ رلغ٤شٙ ًْ ٓغغذ ٝمش٣ؼ ٓوذط ك٢ اُؼشام رْ رلغ٤شٙ.عزوٍٞ أٜٗب أُخبثشاد األٓش٣ ٤ٌخ أر

ُٛذٓذ أًضش ٖٓ  ٓشاد هجَ إٔ رٞعذ اعشائ٤َ أٝ أٓش٣ٌب  5ٝاإلعشائ٤ِ٤خ ٝأُبع٤ٗٞخ ٝأُِٞخ٤خ ٝأُِٜج٤خ. أ٢ًٝ ؽج٤ج٢ .اٌُؼجخ 

.ٖٝٓ ٛذٜٓب ػشة ٓغ٤ِٖٔ ٝػ٠ِ سأعْٜ اُؾغبط ثٖ ٣ٞعق اُضول٢.ُٝ٘لظ األعجبة .اُؾٌْ . ٝسًٞة أُٞعخ.ٝال رغبدٍ ك٢ 

      اإلفشاس ٝاُزشفذ . ٛزٙ أ٣نبً .ٝاال عزٌٕٞ ؿؾ٤ْ ٓغ عجن

داُذًزٞسح ٛذٟ ع٘بثوِْ/   



 
 

4 

 

ىـ          1442   شوال/ذوالقعدة            (  ثالثة و العشرونلا )السنة  282 العدد                        م  2021 يونيو 
    َٛ  ٝ أؽذاس اُوذط      :فٞسح اُـالف 

  روق أُ٘طوخ ػ٠ِ ؽبكخ ؽشة اه٤ٔ٤ِخ؟     

 

ػِّوذ فؾق ػشث٤خ ػ٠ِ أُٞاعٜبد اُغبس٣خ ك٢ األسام٢ 

اُلِغط٤٘٤خ ٝهطبع ؿضح ػ٠ِ خِل٤خ أؽذاس اُؼ٘ق اُز٢ رغش١ 

ك٢ ؽ٢ اُؾ٤خ عشاػ ثبُوذط اُؾشه٤خ ٝاهزؾبّ اُوٞاد 

اُلقبئَ اُلِغط٤٘٤خ ك٢ ؿضح اإلعشائ٤ِ٤خ ُِٔغغذ األهق٠ ٝه٤بّ 

ثوقق ثِذاد اعشائ٤ِ٤خ ثبُقٞاس٣خ ٝهقق اعشائ٤َ أٛذاكب ك٢ 

ٌُزبة ٖٓ إٔ أُ٘طوخ روق ػ٠ِ  ؿضح ثبُطبئشاد.ٝؽزس ػذد ٖٓ اُ

ؽبكخ ؽشة اه٤ٔ٤ِخ ك٢ ظَ رجبدٍ اُوقق ث٤ٖ اعشائ٤َ ٝاُلقبئَ 

اُلِغط٤٘٤خ ك٢ ؿضح.ٝاػزجش ػذد آخش إٔ "االٗزلبمخ" اُؾب٤ُخ 

ٍٝ اُؼشث٤خ اُز٢ هجّؼذ ػالهبرٜب ٓغ اعشائ٤َ أٜٗب ًؾلذ ُِذ

"ٝاٛٔخ" ٝإٔ األؽذاس األخ٤شح ػّشمذ ارلبهبد اُغالّ ٓغ 

ًُزبة  اعشائ٤َ ا٠ُ "أُٞد اُؾز٢ٔ".ٝك٢ أُوبثَ، داكغ 

آبسار٤ٕٞ ػٖ "اُخطٞح اُزبس٣خ٤خ" اُز٢ ارخزرٜب اإلٓبساد 

ٞ٣ َْ ٓب ػٖ ثزٞه٤غ ٓؼبٛذح عالّ ٓغ اعشائ٤َ ٝإٔ ثالدْٛ ُْ رزخ

اُون٤خ اُلِغط٤٘٤خ ٝأٜٗب أسادد "اسعبء عالّ ؽو٤و٢ ك٢ 

 أُ٘طوخ ٣ؼٞد صٔبسٙ ػ٠ِ اُغ٤ٔغ".

"أُوبٝٓخ اُؾؼج٤خ"٣وٍٞ ػجذ اُجبس١ ػطٞإ، سئ٤ظ رؾش٣ش 

"سأ١ ا٤ُّٞ" اإلٌُزش٤ٗٝخ اُِ٘ذ٤ٗخ، إ "كقبئَ أُوبٝٓخ... 

ثبرذ رزج٠٘ خطخ هزب٤ُخ ػ٤ِٔبر٤خ عذ٣ذح ػ٘ٞاٜٗب اُشئ٤غ٢ 

ّ فٞاس٣خ 'اُغغ٤َ' أُضٝدح ثشإٝط ٓزلغشح، راد اعزخذا

هذسح رذ٤ٓش٣خ ػب٤ُخ عذا، ٝثٌضبكخ مخٔخ، ٝٓضٝدح ثؤعٜضح 

سح، هبدسح ػ٠ِ رغبٝص اُوجت اُؾذ٣ذ٣ّخ ٝاُٞفٍٞ  ّٞ رن٤َِ ٓزط

ز٘ب٤ٛخ". ُٓ  ا٠ُ أٛذاكٜب ثذهٍّخ 

 اػذاد/اثٖ اُجِذ 

          ٓجبسح اُضٓبُي ٝ أُقش١ :اُش٣بمخ سًٖ

 ثبُذٝس١ األعَٔ ٝاُزؾ٤ٌْ اُغشٟءأُجبساح 

 
مباراة الزمالك والمصرى، خطفت كل األنظار ألنها األفضل 

لكن الفريق  2/3خالل السنوات األخيرة، فاز الزمالك 
البورسعيدى يستحق التقدير واالحترام ألنه قدم مباراة رائعة 

 .األقل التعادل بكل المقاييس وكان يستطيع الفوز أو على
المدير الفنى للمصرى تفوق على الفرنسى على ماهر  

كارتيرون مدرب الزمالك خالل إدارة اللقاء حتى اللحظات 
األخيرة والذى حسمه ركلة جزاء أحرزها زيزو، وتفوق ماهر 

ألنه يمتلك أدوات جيدة محدودة لكنها أقل من األبيض الذى 
يضم ترسانة نجوم سوبر، وقدم المصرى مباراة مفتوحة 

جزاء وحتى آخر لحظة هدفه الفوز ولم يخش وأهدر ركلتى 
وال يجب إغفال .اسم الزمالك وال نجومه لذا كان األداء مبهرا

دور الحكم أنه من أهم عوامل نجاح المباريات، ومحمود البنا 
حكم كبير وأصبح يمتلك خبرات تجعله محل ثقة الجميع وهو 

غم ما تالحظه من احترام الالعبين لقراراته وبدون تجاوزات ر
سخونة المواجهة واألهداف القاتلة، وكان مع البنا حكام 

وزميله أحمد « مايو»الفيديو وهما ثنائى جرىء محمد عباس 
جمال أراهما نجمى المباراة ألنهما تدخال بشكل فعال فى 

احتساب قرارات هامة ومؤثرة، ركالت جزاء وحالتى الطرد لم 
ذه الجراءة من ياريت تكون كل مباريات الدورى به.يرها البنا

المدربين والحكام ألن الكرة لعبة فيها التوفيق موجود مع 
االجتهاد، ونتمنى أن يتخذ كل المدربين طريق ماهر وحسام 
حسن وأحمد سامى الذين يواجهون الكبار بطموحات الكبار 

                                            .فتكون المتعة
    ٤ًٔٞ/ اػذاد/ًبثزٖ
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 ون                   حال يقاومه المصريون والسائسحر األقصرب جزيرة الموز:اُز٢ ال ٣ؼشكٜبأُقش٣ٕٞٓقشُ 
جزيرة الموز" على ضفاف نهر النيل بالبر الغربي، جزيرة مميزة صنعتها الطبيعة الساحرة بتدخالت طفيفة من أيدى "

والهدوء والصفاء الذهنى للزائرين من السياح المصريين واألجانب الذين يتوافدون عليها فى األقصريين لتمثل مملكة من السحر 
مختلف فصول السنة لالستمتاع بالمشاهد الخالبة والخضرة وسحر امتزاج نهر النيل مع أشجار الموز الكبير، والتى تعتبر أهم 

قت ممتع والتقاط صور طبيعية خالبة وتناول أكالت الفاكهة المواقع الساحرة الستقبال السائحين لالستراحة داخلها، وقضاء و
                                                                                       والمشروبات المتنوعة فى قلب الطبيعة

       
والمصريين وأبناء األقصر أيضاً فى الزيارات  وتعتبر "جزيرة الموز" بالبر الغربى بمحافظة األقصر قبلة السائحين األجانب

بقصد االستمتاع بالجو الريفى الطبيعى الساحر داخلها لوقوعها على شاطئ نهر النيل، والتى يتم اإلنتقال إليها عبر المراكب 
السائحون الصور النيلية التى تصحبهم فى رحلة السحر والجمال لزيارة الجزيرة والتواجد داخلها لساعات معدودة يلتقط فيها 

التذكارية، ويقوم المرشدون السياحيون بدعوة كافة األفواج السياحية التى يرافقونها لالستمتاع داخل "جزيرة الموز" لكسر 
أحد المسئولين بجزيرة الموز، إن مساحة "جزيرة الموز" تبلغ  قالالزيارة األثرية للمعابد والمتاحف واالستجمام قليالً داخلها. 

حوالى خمسة أفدنة وتعج داخلها أشجار الموز الرائعة بجانب النخيل الذى يميز طبيعة محافظة األقصر الزراعية، كما توجد أيضاً 
ن أبناء األقصر، ويتم فرش وسط داخلها أشجار لفواكة التين والجوافة وغيرها من التى يتم تقديمها للسائحين والزائرين م

 الجزيرة بالكراسى والكنب المصنوع من فروع األشجار للجلوس عليها، وتوجد فيها أيضاً "ساقية" قديمة إلضفاء سحر الطبيعة 

     
احية الصور يوجد بالجزيرة ركن للحيوانات يوجد بداخله التماسيح والقرود والثعالب والسالحف، والتى يلتقط معها األفواج السي

تماسيح واحد كبير وإثنين صغار الحجم، والتى يتم تقديم األكل لها سمك  3التذكارية، حيث أنه يتم تربية التماسيح البالغ عددها 
فريش طازة، وفراخ من األوزان الكبيرة ، كما يتم خدمتها بنظافة الحوض يومياً لعدم تكون الطحالب.وأكد مسئول جزيرة الموزة 

صغيرين، وأكلهم عبارة عن الموز والخضرة والفاكهة ،  2ئلة لديهم من القرود "النسانين" تتكون من األم واألب وأنه يوجد عا
يوماً، كما يوجد اثنين  45حيث أنه تم جلب األم واألب منذ شهور وولد األخين فى الجزيرة من القرود وأصغرهم يبلغ من العمر 

سالحف داخل الجزيرة  4ب فى صغرهم، وحالياً يأكلون اللحوم بصورة ، كما يوجد من الثعالب فى البداية كانوا يشربون الل
 دائمة.فريق الجزيرة بتنظيف أماكنهم إلمتاع الزوار، ويتم تقديم لهم المأكوالت من الفاكهة والخضرة ويقوم 

 ًْش٣ْ اثٞاُؼضائ.د /   عِغخ ٖٓ اػذاد
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  ُِي ٣ب ع٤ذر٢:         اُٞاعت ػ٠ِ ًَ أّ...
ػ٠ِ ًَ أّ، إٔ رـشط ثزسح اُؼو٤ذح ك٢ هِٞة األث٘بء، ٝرش٣ٜٝب ًَ ٣ّٞ ثبُزوشة ا٠ُ 

ُٖٝ ٣٘قِؼ ؽبٍ أٓخ سعبُٜب  هللا، كبُؼو٤ذح اُشاعخخ ٣خشط ٖٓ ػجبءرٜب سعبٍ أٓخ.

ٓغشد أؽجبٙ سعبٍ، ُٜزا ػ٤ِي ع٤ذر٢ ثؤٕ رخشع٢ ُألٓخ سعبٍ ٣ؼِٕٔٞ ثؤٕ هللا أسعَ 

اُ٘ج٢ سؽٔخ ُِؼب٤ُٖٔ، ُ٘ئٖٓ ثؤٕ أُغِْ ُِٔغِْ ٜٓٔب ثؼذد أُغبكبد أٝ كقِز٘ب 

ؾذس ا٤ُّٞ ك٢ سثٞع كِغط٤ٖ أُؾزِخ، ٣ذ٢ٓ ؽذٝد، كٜٞ ًبُج٤٘بٕ أُشفٞؿ، ٝٓب ٣

اُوِت، ك٤ٌق رٜزض ػو٤ذح اُجؼل ُذسعخ إٔ ٣ؾبٛذٕٝ ٓب ٣ؾذس ك٢ اُوذط ٝؿ٤شٛب 

أ١ هِٞة  ًٝؤْٜٗ ٣ؾبٛذٕٝ ك٤ِٔب ع٤٘ٔبئ٤ب، دٕٝ إٔ رضسف اُؼ٤ٕٞ ؽز٠ اُذٓٞع

هبع٤خ ٛزٙ، ٝأ١ ثؾش ٝأ١ ػو٤ذح ُٜئالء.هبٍ هللا رؼب٠ُ ك٢ عٞسح اإلعشاء"عجؾبٕ 

اُز١ ثبسً٘ب ؽُٞٚ  أُغغذ األهق٠ ا٠ُ ٖٓ أُغغذ اُؾشاّ أعشٟ ثؼجذٙ ٤ُالً اُز١ 

ٓب أػظٔٚ ٖٓ اػغبص ؽذس ثبُلؼَ ٓغ اُ٘ج٢  ُ٘ش٣ٚ ٖٓ آ٣بر٘ب اٗٚ ٛٞ اُغ٤ٔغ اُجق٤ش"

ػ٤ِٚ اُقالح ٝاُغالّ، كبُٔغغذ األهق٠ ٛٞ أ٠ُٝ اُوجِز٤ٖ ٝٓغشٟ اُؾج٤ت ، ك٤ٌق 

ػ٢ِٔ اُقـبس ثؤٕ  ظ ٖٓ ث٢٘ ف٤ٜٕٞ؟!ال ٜٗزض ٝال رضُضٍ اُوِٞة ٝٗؾٖ ٗشاٙ ٣ذٗ

األهق٠ ػو٤ذح ، ٖٝٓ اُؼبس إٔ ٗزغبَٛ ٓب ٣ؾذس أٝ إٔ ٗزشى أَٛ كِغط٤ٖ ك٢ دٝآخ 

اُقشاع ثٔلشدْٛ ، ٖٝٓ ٝاعت أُغِْ ػ٠ِ أخ٤ٚ إٔ ٣وّٞ ثذػٔٚ ثٌآكخ اُطشم 

ٝأهِٜب اُذػبء ٝاُزنشع هلل ثؤٕ ٣ِٜي اُظب٤ُٖٔ ٣ٝ٘قش اخٞاٗ٘ب ٣ٝخِقْٜ ٖٓ 

ٔٞد ٝاُذٓبس.ػ٢ِٔ اُقـبس ثؤٕ فشخخ آشأح ة ٝااٙ ٓؼزقٔبٙ، ؽشًذ االؽزالٍ ٝاُ

ػ٢ِٔ اُقـبس ثؤٕ اُؾبٓذ ك٢ اَٛ  اُغ٤ٞػ، ألٕ ٗقشح اخ٤ي ٝاعت ٝكشك،

كِغط٤ٖ، ٤ُظ ثبٗغبٕ ٝٓؾٌٞى ك٢ ػو٤ذرٚ، ٝأٗٚ ارا ٛذّ األهق٠ ُٖ ٣ؾشى عبً٘ب 

٣٘قش د٣ٖ  ػ٢ِٔ اُقـبس ثؤٕ اُشعبٍ هلل ُٖٝ ك٤ٚ، كٔؼذ٢ٓٝ أُجبدة ال ؽشف ُْٜ

ػ٢ِٔ اُقـبس ثؤٕ اُغٜبد كشك ٝأػظْ  هللا اال اُز٣ٖ ٝفلْٜ هللا ثؤْٜٗ" سعبٍ ُ٘ب"

ػ٢ِٔ اُقـبس ثؤٕ األسك رٜٔذ ُؾذس ػظ٤ْ، ٝٓب ٣ؾذس ٖٓ  اُغٜبد عٜبد اُ٘لظ

ػ٢ِٔ  أٛٞاٍ ٝٝثبء ٝؽشٝة ٝٛشط ٝٓشط ٛٞ رٔؾ٤ـ ٤٤ٔ٤ُض هللا اُخج٤ش ٖٓ اُط٤ت

أٗذ األٓخ  ُي ع٤ذر٢ ػ٤ِْٜٔ ثؤٕ ٗقش هللا آداُقـبس ثؤٕ ؽشٝف اُوشإٓ ؽلشح ؽ٤بح

 ٝٓ٘ي األٓخ كؼ٢ِٔ خ٤ش أٓخ ثؤٕ هللا ٛٞ اُو١ٞ اُؼض٣ض ؽز٠ ٗقَ ُٔشؽِخ اُز٤ٌٖٔ

 بقمم/ ايمان ابوالميل                                                ٝٗغؤٍ ُألٓخ اُغالٓخ

  دٝائش ٓزذاخِخ :ٝاؽخ اال٣ٔبٕ
أُغبؽبد أُؾزشًخ ث٤ٜ٘ب رزذاخَ اُذٝائش كزقجؼ 

ًج٤شح اؽ٤بٗب ٝفـ٤شح اؽ٤بٗب ٝرُي ؽغت هش٣وخ 

اُزذاخَ , ٝٛزا ٛٞ اُؾبٍ ك٤ٔب ٗشاٙ ٖٓ فشاػبد 

رٔأل اٌُشح االسم٤خ  ٝرٌٕٞ ك٤ٜب أُقبُؼ ٠ٛ 

اُؼبَٓ  االهٟٞ ُٝزُي كبُغ٤بعخ ٢ٛ ػِْ االعزلبدح 

اُوقٟٞ ٖٓ أٌُٖٔ ؽز٠ ٗغزط٤غ اُؾقٍٞ ػ٠ِ 

ك٢ ُؼجخ اُغ٤بعخ الثذ إ  أُطِٞة  ٝاُالػجٕٞ

٣ؼِٔٞا هٞا٤ٖٗ اُِؼجخ ٝاال ع٤خغشٕٝ ًَ ؽ٠٤ء 

ُٝالعق  كبُؾؼٞة ٠ٛ اُز٠ رذكغ صٖٔ اُخغبسح 

ك٢ ُؼجخ اُغ٤بعخ ٤ُٝظ اُضػٔبء ٝاُوبدح. ٝاُذٝائش 

أُبٍ                                                              –اُغ٤بعخ  –اُذ٣ٖ    اُضالس  ٠ٛ

*ػ٘ذٓب رزذاخَ دائشح اُذ٣ٖ ٓغ دائشح أُبٍ ٣٘زظ 

اُؾشًبد االهزقبد٣خ ٓغ فجؾ ًَ اُزؼبٓالد 

ثبُقٞسح اُذ٤٘٣خ ٝٛٞ خذاع اُجغطبء ٖٓ اُ٘بط.                            

اُغ٤بعخ  *ػ٘ذٓب رزذاخَ دائشح اُذ٣ٖ ٓغ دائشح

رزٌٕٞ رغٔؼبد خِو اُذ٣ٖ ثبُغ٤بعخ  ث٤٘خ اعزؼٔبٍ 

اُذ٣ٖ ًغالػ ٌُِغت اُغ٤بع٢ ٝخذاع اُؼبٓخ                        

اخَ دائشح اُغ٤بعخ ٝأُبٍ ر٘زظ *ػ٘ذٓب رزذ

                                     ساعٔب٤ُخ ثؼ٤ذا ػٖ اُذ٣ٖ ثال ؽٌَ اخاله٢رغٔؼبد 

شح اُذ٣ٖ ٓغ اُغ٤بعخ ٝٓغ أُبٍ *ػ٘ذٓب رزذاخَ دائ

ر٘زظ اعٞا اٗٞاع االعزؼجبد ك٢ إٌُٞ ٝرزٌٕٞ دٍٝ 

اعزؼٔبس٣خ رؼَٔ ثال اخالم اٝاٟ هبٕٗٞ عٟٞ 

ٝأُطِٞة ُؼ ٝٛٞ اُٞاهغ اُز١ ٗؼ٤ؼ ك٤ٚ أُقب

أُبٍ  اُذ٣ٖ هبٗٞٗب ُِزؼبَٓ ٝإ ٗغزؼَٔ ارخبرٛٞ 

 .ُِؼ٤ؼ ٓؼب ثغالّ 
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اُغٔؼخ اُضب٤ٗخ ٖٓ اُز٠ روبّ ك٢ 1212ٓب٣ٞ   12ِٓخـ ُْ داس ٖٓ ٓ٘بهؾبد ك٢ ٗذٝح اُغٔؼخ   : ٗذٝح اُغٔؼخ

أعزخِـ اُؾبمشٕٝ ٖٓ اُ٘ذٝح ٝهذ ثغٔؼ٤خ ا٢ُٝ اُؼضّ اُذ٤٘٣خ ك٢ هشاءح ٌُزبة )أعشاس اُوشإٓ( ُالٓبّ اث٠ اُؼضائْ اُؾٜش

                                                                                                                                   :اُغبثوخ ٗوبه ػذح أٜٛٔب

                                                                                                                             اإلعالّ ٝاُ٘جٞاد اُغبثوخ

اُوشإٓ اٌُش٣ْ ٛٞ اُوٍٞ اُلقَ ك٤ٔب ٝسد ال ٓشاء إٔ اإلعالّ ٛٞ د٣ٖ هللا اُخبرْ اُز١ عٔغ اُ٘جٞاد اُغبثوخ ٤ٖٛٝٔ ػ٤ِٜب ٝإٔ 

ثبٌُزت اُغٔب٣ٝخ اُغبثوخ ار ػجضذ ثٜب ٣ذ اُجؾش ثبُزؾش٣ق ٝاُزجذ٣َ اال إٔ اُوشإٓ اٌُش٣ْ رؼٜذ هللا رؼب٠ُ ثؾلظٚ ار ٣وٍٞ: " اٗب 

٣بد عٔخ ك٢ ٗؾٖ ٗضُ٘ب اُزًش ٝاٗب ُٚ ُؾبكظٕٞ ". ٝال ؽي ًزُي ثؤٕ اُشعَ اُغبثو٤ٖ هذ ثؾشٝا ثبُشعٍٞ اُخبرْ ٝعبءد آ

اُزٞساح ٝاإلٗغ٤َ رجؾش ثٜزا اُ٘ج٢ أُقطل٠ اُجٔؼٞس سؽٔخ ُِؼب٤ُٖٔ، ٝإٔ هللا رؼب٠ُ ٝاصن ُٚ األٗج٤بء إٔ ٣ئٓ٘ٞا ثٚ إ ادسًٞٙ 

٣وٍٞ رؼب٠ُ: " ٝار أخز هللا ٤ٓضبم اُ٘ج٤٤ٖ ُٔب آر٤زٌْ ٖٓ ًزبة ٝؽٌٔخ صْ عبءًْ سعٍٞ ٓقذم ُٔب ٓؼٌْ ُزئٖٓ٘ ثٚ ُٝز٘قشٗٚ 

               أخزصْ ػ٠ِ رٌُْ افش١ هبُٞا أهشسٗب هبٍ كبؽٜذٝا ٝأٗب ٓؼٌْ ٖٓ اُؾبٛذ٣ٖ ". ٣وٍٞ اُغ٤ذ اإلٓبّ:هبٍ أأهشسرْ ٝ

                                                   ٣ـشعـٕٞ ٓــ٘ٚ ٗـظـشح ثــٞداد                         ٓٞع٠ ٝػ٤غ٠ ٝاُخ٤َِ ٝؿ٤شْٛ

                                                   ٝثـؾــجــٚ كــبصٝا ثـٌـَ ٓـشاد                    خ ُـٔؾـٔذ      سؿــجـٞا ٣ـٌـٞٗــٞا أٓــ

                                                  إٔ ٣ـئٓـ٘ـٞا ثغـشاعـٚ اُٞهـبد       ٚ                 ؾـٌـْ اُـوـشإٓ ػـبٛــذٛـْ ُـٔٝثـ

                                                                                                                         الّ ٝاإل٣ٔبٕ ٝاإلؽغبٕاإلع

ٝارا ٖٓ األدُخ ػ٠ِ صشاء ُـخ اُوشإٓ اٌُش٣ْ إٔ اُِلع هذ ٣ؾَٔ ٓؼبٕ ػذح، ٖٓ رُي اإلعالّ ٝاإل٣ٔبٕ كٜٔب ارا اعزٔؼب اكزشهب، 

ٌُٖٝ اُؼجشح ثٔب ٝسد ك٢ ًزبة هللا رؼب٠ُ ك٢ هُٞٚ عجؾبٗٚ: "هبُذ األػشاة آٓ٘ب هَ ُْ  –ًٔب ٣وٍٞ أسثبة اُِـخ  –اكزشهب اعزٔؼب 

رئٓ٘ٞا ٌُٖٝ هُٞٞا أعِٔ٘ب ُٝٔب ٣ذخَ اإل٣ٔبٕ ك٢ هِٞثٌْ" ٝٓب ٝسد ًزُي ك٢ اُؾذ٣ش اُ٘ج١ٞ اُز١ ٣ش٣ٝٚ أثٞؽلـ ػٔش ثٖ 

٠ هللا ػ٤ِٚ ٝآُٚ ٝعِْ( ار عؤُٚ عجش٣َ ػٖ اإلعالّ صْ اإل٣ٔبٕ كبإلؽغبٕ ًٝبٗذ اعبثبرٚ )ف٠ِ هللا اُخطبة ػٖ سعٍٞ هللا )فِ

ػ٤ِٚ ٝعِْ( رؼٌظ ٛزٙ أُوبٓبد اُز٢ ٣زذسط ك٤ٜب اُؼ٤ذ ك٢ ع٤شٙ ُشثٚ ؽز٠ ٣قَ ا٠ُ اإلؽغبٕ ثذ٣ٔٞٓخ أُشاهجخ صْ اال٣وبٕ 

                                                                ثذ٣ٔٞٓخ اُؾٜٞد ٣وٍٞ اإلٓبّ )سم٢ هللا ػ٘ٚ(:

             كزألألد دسس أُؼب٢ٗ اُقبك٤خ              بك٤خ        ًؾلٞا اُشٓـٞص ػـٖ اٌُ٘ٞص اُخـ                                           

          أٗـٞاس ثـبهـٜ٘ـب ٝالؽؤد ثبد٣ـخ     كبٗغِذ                 رار٢   ٝٓؾٞا هالعْ ٝفق                                          

                                                                                                                          ث٤ٖ اٌُشآخ ٝاالعزذساط

ح اُ٘ج٢، ٝإٔ هللا رؼب٠ُ ٣غش٣ٜب ػ٠ِ ٣ذ اُؼجذ اُقبُؼ اُز١ ال ٣بثٚ ثٜب ٝال بسح ا٠ُ إٔ ًشآخ ا٢ُُٞ آزذاد ُٔؼغضؽعِلذ اإل

٣٘زظشٛب ٝال ٣زؼٔذ اظٜبسٛب ألٕ اٌُشآخ اُؼظ٠ٔ ُذٟ اُقبُؾ٤ٖ ٢ٛ االعزوبٓخ ػ٠ِ ٤ٓضإ اُؾش٣ؼخ اُـشاء ٝاألٓضِخ ػ٠ِ رُي 

سًبٕ اُذ٣ٖ ٤ُٝغذ ٛزٙ ثٌشآخ ٝاٗٔب ػذ٣ذح.ٝهذ رؾذس خٞاسم ػ٠ِ ٣ذ ثؼل اُلغوخ ٖٓٔ ٣خٔؾٕٞ ٝعٚ اُؾش٣ؼخ ٣ٝن٤ؼٕٞ أ

٢ٛ اعزذساط ٝاٛبٗخ ٣وٍٞ عجؾبٗٚ: " ع٘غزذسعْٜ ٖٓ ؽ٤ش ال ٣ؼِٕٔٞ ٝأ٢ِٓ ُْٜ إ ٤ًذ١ ٓز٤ٖ" كبُؼجشح ثبُزو٤ذ ثبٌُزبة 

                                                               ٝاُغ٘خ ٝاُزضاّ اُؾش٣ؼخ ٤ُٝغذ ثبظٜبس اُخٞاسم أٝ ادػبء اٌُشآبد.  

                                                                                                                                       ـ٤تاُارنبػ 

اُخجش اُقبدم ٛٞ أٝسدٙ اُغ٤ذ اإلٓبّ ه٢ رلغ٤شٙ إٔ اُـ٤ت ٣زنؼ ثبُؼوَ اُغ٤ِْ ٝاُؾٞاط ا٤ُ٘شح ٝاُخجش اُقبدم ٝال ؿشٝ إٔ 

ا٤ُ٥خ األع٠ِ الرنبػ اُـ٤ت ألٗٚ ٣شد ٖٓ ا٤ٖٓ فبدم عٞاء أًبٕ ٗج٤بً أٝ سعٞال أٝ ٝاسصبً ُ٘ج٢ ِْٜٓ. أٓب اُؼوَ ٝاُؾظ كٔغبُٜٔب 

                         ك٢ ارنبػ اُـ٤ت ٓؾذٝد كٜ٘بى ٖٓ اُؼِّٞ اُِذ٤ٗخ ٝاُـ٤ت أُقٕٞ اُز١ ٣ِٜٔٚ هللا رؼب٠ُ ُٖٔ ٣ؾبء ٖٓ ػجبدٙ ٣وٍٞ اإلٓبّ:

                                                  ُـْ ٣ـجـذٙ رـؼ٤ِـْ ؿـ٤جبً ٓقـٞٗبً ػ٤ِـبً                          إ ً٘ذ أظٜش ؿ٤جب َٛ ػ٘ذًْ رغ٤ِْ 

ٝثبسى ػ٠ِ ع٤ذٗب ٓؾٔذ ٝػ٠ِ ك٘غؤٍ هللا إٔ ٣ؼِٔ٘ب ٓب ٣٘لؼ٘ب ٝإٔ ٣٘لؼ٘ب ثٔب ػِٔ٘ب اٗٚ ٠ُٝ رُي ٝاُوبدس ػ٤ِٚ ٝف٠ِ اُِْٜ ٝعِْ 

  آُٚ ٝفؾجٚ أعٔؼ٤ٖ.

 أُغزؾبس/ٗبفش اُض٣بد
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 ... ربيةـع  القدس                       فبُٕٞ اُجؾ٤ش
القدس ىي أولى القبمتين، وثالث الحرمين، ومسرى الرسول  ، وىي كممة تعني الطيارة والنزاىة والتشريف، فيي المدينة 

أرض النبوات، ومبعث الرسل، وقد دخميا جميع أنبياء اهلل، فما من نبي إال وقد أمَّيا، المقدسة عمى مر العصور، ألنيا 
 واجتمعوا عمييم السالم لمصالة في المسجد األقصى يؤميم سيدنا رسول اهلل .

عرب وعروبة القدس تضرب في أعماق التاريخ ستين قرًنا، أي ستة آالف عام، فقد بناىا العرب اليبوسيون، وىم من بطون ال
األوائل الذين نزحوا من الجزيرة العربية. بنوىا في األلف الرابع قبل الميالد، وسموىا باسميم ايبوسب. ولقد شيد ىذا االسم 
األول ليذه المدينة التي تعددت أسماؤىا بتوالي القرون، عمى أصالتيا العربية، وعمى عمرىا العربي ، وعمر عروبتيا إنما 

قرنا ، فإذا أضيف  القرنان المذان مرا بعد الميالد، كان عمر عروبتيا اليوم قد  40قبل الميالد أي يعود إلى أربعة آالف عام 
                                                                                                        تجاوز ستين قرًنا.

ي لدعوة اإلسالم في صدر الدولة اإلسالمية، إنيا تسبقيا حقب ضاربة في وعروبة القدس الشريف تتجاوز ذلك الحيز الزمن
القدم، منذ أن ظير فييا العرب عرًقا من األعراق البشرية، ولذا فإنو من المسممات التاريخية بأن شيادة ميالد القدس 

انية.ولقد صمدت ىذه المدينة الشريف تؤكد أنيا عربية األصل في النشأة والتكوين، إسالمية اليوية في الحضارة واإلنس
المقدسة أمام اليجمات المتكررة من األعداء، فقد تعرضت لغزاة عدة بداية من البابميين ثم األغريق ثم الرومان، ثم الصميبيين 
، كل ىؤالء الغزاة عمموا عمى احتالليا واحتكارىا ونسبتيا ألنفسيم دون غيرىم؛ حتى جاء الصياينة الذين يسيرون عمى 

ىؤالء الغزاة ويعممون عمى تيويدىا واإلجياز عمى الوجود العربي اإلسالمي فييا، في حين أنيا في ظل اإلسالم الذي  طريق
يعترف بكل الشرائع السماوية ويحترم كل المقدسات تفردت بتأكيد قداستيا، وأشاع اإلسالم ذلك بين أصحاب الديانات األخرى؛ 

سالمية عمى القدس حماية لمصال  جميع الديانات، ولم تعرف المدينة المقدسة سمًما األمر الذي يجعل من السمطة العربية اإل
وال أمًنا، إال في العيد اإلسالمي، حيث عاش المسممون والمسيحيون والييود في أمن وسالم، فيي مدينة اهلل المنفتحة 

لية المنزلة، عزيزة الحمي األمر الذي يستوجب األبواب أمام كل خمق اهلل وعبادة.إن القدس عند المسممين سامية المكانة، عا
عمى المسممين جميًعا الغيرة عمييا من أن يدنسيا األعداء، والذود عنيا  من المغتصبين، ويذل الغالي والنفيس في سبيل 

حضان األمة تحريرىا، ورد المعتدين عنيا. نسأل اهلل تعالى أن يعيد القدس عاصمة لمدولة الفمسطينية وأن يعيد األقصى إلى أ
   ثوِْ اُذًزٞس/ ؽغٖ خ٤َِ                                                                 اإلسالمية إنو سميع مجيب الدعاء.
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 ٓب سأٟ اُغبدح ٝاُغ٤ذاد؟؟؟                                      

 
 اُظبٛشح د١ ٓٞعٞدح ك٢ ث٘بد ا٤ٓٞ٤ُٖ دٍٝ ٝ روش٣جب أُؾبًَ ثزض٣ذ ٝ ٗغت اُطالم ثزض٣ذ ثغجت اُ٘وطخ د١

 (ٖٓ ؿ٤ش ُق ٝال دٝسإ .. ك٢ ًز٤ش ٖٓ اُضٝعبد دُٞهز٢ .. اُغٞكذ ٣ٝش ثزبػٜب ٗبصٍ ٖٓ ؿ٤ش اُلب٣َ ثزبع ) هبػخ اُضٝط

ٓ٘ظٞٓخ ك٢ اُذ٤ٗب الصّ ٣ٌٕٞ ٤ُٜب هبئذ ... ٝاُوبئذ دٙ ث٤زغٔغ ًالٓٚ )هجؼب ك٢ ظَ أعظ ٓئعغ٤خ اُضٝعخ د١ ٓؼزشكخ إٔ أ١ .

ٓؼ٤٘ٚ( ... ٝٓؼزشكخ إٔ أ١ ٓشًت الصّ ٣ٌٕٞ ٤ُٜب س٣ظ.. ٓب ػذا اُج٤ذ .. ٢ٛ ؽب٣لخ اٜٗب ٓؼ الصّ رغٔغ ًالّ ؽذ ٝاٜٗب 

ًالّ ٓذ٣شٛب ك٢ اُؾـَ ػبد١ ؽز٢ ُٞ ٢ٛ ٓؼ ٓوز٘ؼخ  ٓب٣٘لؼؼ رؼَٔ أ١ ؽبعخ ٖٓ ؿ٤ش ٓب رٌٕٞ ٓوز٘ؼخ .. سؿْ اٜٗب ثزغٔغ

 .الٕ دٙ هج٤ؼ٢ ك٢ اُؼَٔ أُئعغ٢ .. ثظ عٞصٛب ال

ُذسعخ ا٢ٗ ً٘ذ ثذ١ ٓؾبمشح ػٖ اداسح أُؾبًَ اُضٝع٤خ .. ًٝ٘ذ ثوٍٞ إ ُٞ اُشاعَ ٝٓشارٚ اخزِلٞا ػ٢ِ ؽبعخ ٝٛٔب ثشٙ 

ؾظخ د١ )ؽز٢ ُٞ ٓؼ ٓوز٘ؼخ( ُٝٔب ٣شعؼٞا اُج٤ذ ٣جوٞا ٣ز٘بهؾٞا اُج٤ذ كبُزقشف اُغ٤ِْ إٔ اُضٝعخ رؾزشّ سؿجخ صٝعٜب ك٢ اُِ

ك٢ أُٞمٞع ُؾذ ٓب ٣ٞفِٞا الرلبم ٓشم٢ ُِطشك٤ٖ .. ساؽذ ث٘ذ عؤُز٢٘ )هت ٤ُٚ اٗب ا٢ُِ اعٔغ ًالٓٚ ٓؼ ٛٞ ا٢ُِ ٣غٔغ 

اُغٞس٣خ ثززٌِْ أٜٗب اٗب ؽٞكذ ك٤ذ٣ٞ ُجشٗبٓظ أُز٣ؼبد ك٤ٚ ٓقش٣بد .. ًبٗٞا ٓغزن٤ل٤ٖ عذ عٞس٣خ .. اُغذ  (!!ًال٢ٓ ؟

ارشثذ ػ٢ِ هبػخ اُضٝط .. ٣ؼ٢٘ ثزغٔغ ًالّ صٝعٜب ٝاٜٗب الصّ رؾزشٓٚ .. ٝثزخزبس اٌُالّ ا٢ُِ ثزوُُٜٞٞٚ اؽزشآب ٤ُٚ .. ٝاٜٗب 

ٝاٜٗب الصّ رٞكشُٚ عجَ اُشاؽخ ُٔب ٣شعغ ّ اُؾـَ .. أُز٣ؼبد ًبٗٞا ٓغزـشث٤ٜ٘ب عذا ًٝبٗٞا  .. الصّ ر٤ٔضٙ ٢ٛٝ ثزٞصع االًَ

اُؾش٣ؾخ د١ ٖٓ اُضٝعبد ٗؾؤد ألعجبة ٓخزِلخ .. ٜٓ٘ب .. اٜٗب ٌٖٓٔ رٌٕٞ ارشثذ ك٢ ث٤ذ االّ ٢ٛ ا٢ُِ  ٛب٣وٞٓٞا ٣بًِٞٛب

ًبٗذ ٓغ٤طشح ػ٢ِ اُج٤ذ .. اٝ الٜٗب رؤصشد ثبالكٌبس ثزبػخ ساثطخ االعزشٝٗظ اٗذث٘ذٗذ ٖٝٝٓ .. اٝ ؽؼٞسٛب ثبالعزوالٍ أُبد١ 

ٝا٢ُِ عبػذ ػ٢ِ ًذٙ ظٜٞس سعبُخ مؼبف اُؾخق٤خ كبُغذ ثزنطش . ػ ػ٤ِٜب ؽن اُطبػخؽغغٜب اٜٗب ص٣ٜب ص٣ٚ ٝاٗٚ ٓبُٞ

اُج٘ذ د١ ٛزاله٢ هبٓٞط اُِـخ ثزبػزٜب ٤ِٓبٕ ثٌِٔخ ) أل ... اٗذ ٓبُي ... ٓؼ ٓوز٘ؼخ ... أٗب ٓؼ عبٓٞعخ ثزغؾجٜب . ربخذ ٌٓبٗٚ

ب اُطبػخ د١ ٓؼ ٓطِوخ ٤ُٜٝب ٓلّٜٞ ٝمٞاثو .. ٝهجؼب ٓب هجؼ(... اٗب ؽشح ... اٗب ًذٙ ٝارا ًبٕ ػبعجي ... اؽٔؼ٠٘ اٗذ .. اُخ

 . اٌٗشػ إٔ ك٢ سعبُخ ٓغزجذ٣ٖ .. ٝاْٜٗ ث٤غ٤ئٞا اعزخذاّ ؽن اُطبػخ .. ٌُٖ دٙ ٓؼ ٓؼ٘بٙ اٗ٘ب ٜٗذّ أُجذأ ٖٓ األعبط

اعت ػ٤ِٚ اُشكن ك٢ اُؾ٤بح اُضٝع٤خ .. اُضٝعخ ٝاعت ػ٤ِٜب اُطبػخ ثبُٔ٘طن أُئعغ٢ ٝثبالدُخ اُؾشػ٤خ .. ص١ ٓب اُضٝط ٝ

 ٝاُشؽٔخ ثٖٔ ْٛ رؾزٚ .. أ١ هشف ث٤زخ٢ِ ػٖ ٝاعجبرٚ .. اُج٤ذ ث٤ؾقِٚ خَِ س٤ٛت

اٗذ ًؾبة ٓوجَ ػ٢ِ اُغٞاص ُٞ ُو٤ذ اُج٘ذ ا٢ُِ ثزلٌش رشرجو ث٤ٜب ثزٌ٘ش هبػخ اُضٝط ٝٓؼ ٓؼزشكخ ثبُوقخ د١ .. أخِغ هٞال 

أُشء ؟ أُشأح اُقبُؾخ ؛ ارا ٗظش ا٤ُٜب عشرٚ ، ٝارا أٓشٛب أهبػزٚ  هبٍ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ : أال أخجشًْ ثخ٤ش ٓب ٣ٌز٘ض. ٝاؽذا

                                                                                                           سٝاٙ أثٞ داٝد ٝاُؾبًْ.. ، ٝارا ؿبة ػٜ٘ب ؽلظزٚ

 (ثوِْ/اؽٔذ ػجذاُؼض٣ض)ٓ٘وٍٞ

ن عنوا  من غير  صفحة  يكتبها واحد فهمان 
 اثٞػ٤ٕٞ عش٣ئخاػذاد / 
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 ُٔؼب٣ٝخًشا٤ٛخ٤ُظ ُؽجبً ُؼ٢ِ ثَ ٝعٜخ ٗظش:

٣ؼ٤ُؼ اُؾؼت أُقش١ ٝاؽذح ٖٓ اًجش ظٞاٛش االٗوغبّ ٝرُي ٓ٘ز 

ٜٗب٣بد اُوشٕ اُزبعغ ػؾش ٝؽز٠ ثذا٣بد اُوشٕ اُٞاؽذ ٝاُؼؾش٣ٖ  

ٝرزٔضَ ٛزٙ اُظبٛشح ك٢ اإلٗوغبّ ث٤ٖ اث٘بء اُؾؼت كٔ٘ز ػٜذ 

ػ٢ِ ك٢ ٓقش ٝاعزوَ ػٖ دُٝخ اُٜ٘نخ اُز١ اهبٓٚ ٓؾٔذ 

اُخالكخ اُؼضٔب٤ٗخ اُزش٤ًخ ٝاٗوغْ أُقش٣ٕٞ ث٤ٖ االٗزٔبء 

اُؼضٔب٢ٗ رؾذ ٓظِخ اُخالكخ ٝث٤ٖ االٗزٔبء أُقش١ رؾذ ٓظِخ 

اُؾنبسح أُقش٣خ اُوذ٣ٔخ صْ عبء االؽزالٍ االٗغ٤ِض١ ٝاعزٔش 

االٗوغبّ ث٤ٖ أُقش٤٣ٖ ث٤ٖ دػبح اُزطٞس ٝاالعزلبدح ٖٓ 

ٝسٝث٤خ سؿْ االعزؼٔبس ٝث٤ٖ االٗزٔبء اُؼضٔب٢ٗ اُؾنبسح اال

اُزش٠ً سؿْ ٓغبٝئٚ ٝدخَ ا٠ُ اُغبؽخ كق٤َ اسرذٟ سداء 

االعالّ ٝٗبدٟ ثبُؼٞدح ُالفٍٞ االعال٤ٓخ ٝظٜشد اُغٔبػبد 

االعال٤ٓخ ًٔقش اُلزبح ٝاالخٞإ ٝؿ٤شْٛ ٌٝٛزا آزألد اُغبؽخ 

س٣خ أُقش٣خ ثبالٗوغبٓبد ٝثؼذ خِغ ا٤ٌُِٔخ ٝٓغ٢ء اُغٜٔٞ

دخَ كق٤َ ا٠ُ اُغبؽخ أُقش٣خ ٝٛٞ اُ٘بفش٣ٕٞ ٝاخزِو اُؾبثَ 

ثبُ٘بثَ كبفجؾذ ٓقش رؾ١ٞ دػبح ا٤ٌُِٔخ ٝػٜذ ا٤ٌُِٔخ ٝدػبح 

صْ  االعال٤ٓخ ٝاُخالكخ االعال٤ٓخ ٝدػبح اُ٘بفش٣خ ٝاالؽزشا٤ًخ

عبء دػبح االٗلزبػ ٝػٜذ االٗلزبػ ٝاُظش٣ق إ اُغبؽخ أُقش٣خ 

زلوٕٞ ٓؼب كب٤ُّٞ االخٞإ أُغِٕٔٞ االٕ رؾٟٞ االمذاد ْٝٛ ٣

ٝا٤ٌُِٕٔٞ ٝاُ٘بفش٣ٕٞ ٣غٔؼْٜ سا٣خ ٝاؽذح ٣شرضهٕٞ ثٜب ٠ٛٝ 

اُغٜبد مذ اعشائ٤َ ٝٓؤعبح كِغط٤ٖ ٝدػبح االٗلزبػ ٝاُزطٞس 

ٝاُؼٞدح ا٠ُ اُشٝػ أُقش٣خ اُوذ٣ٔخ رغٔؼْٜ سا٣خ ٝاؽذح ٠ٛٝ 

االٗزٔبء ا٠ُ ٓقش ٝاُؾنبسح أُقش٣خ اُوذ٣ٔخ. ٝافذم رؾج٤ٚ 

                                                                              ِؾبُخ ٛٞ ) ٤ُظ ؽجب ك٢ ػ٠ِ ٌُٖٝ ًشا٤ٛخ ُٔؼب٣ٝخ..(ُ

)ثؼززس اُذًزٞس ؽغٖ ػ٠ِ دثب ػٖ ٓوبٍ اُؼذد  )ٝؽٜخ ٗظش( 

ٔوبُخ ٖٓ اُػٞار٘ب ُٚ ثبُؾلبء ٝٛزٙ دٝرُي ُٞػٌخ ثغ٤طخ ٝ

  ف٘ذٝم أُغِخ(

 سًٖ األدة:    ؽبػٌش ٝ هق٤ذح ٝ ربس٣خ

اٗزؾشد ػجش اُزبس٣خ هقخ أُز٘ج٢ ٓغ ًبكٞس اإلخؾ٤ذ١ ، 

ّْ ث٤ؼْٜ ك٢  كوذ ًبٕ أُز٘ج٢ ػجًذا ٖٓ ػج٤ذ اُؾجؾخ اُز٣ٖ ر

ّٕ ٣ِزو٢ ثبإلخؾ٤ذ  ّْ ع٤ذٙ اعزطبع أ أعٞاهٜب، كجلنَ هللا ص

اُّز١ ؿ٤ّش ٓغشٟ ؽ٤برٚ ٝفَ هٔٞؽٚ ػ٘بٕ اُغٔبء ؽز٠ 

ّٕ رٞك٠ هللا ٓؾٔذ ثٖ هـظ، أفجؾذ ٓقش رؾذ ؽٌٔٚ  ثؼذ أ

ّٕ رشى ع٤ق اُذُٝخ اُؾٔذا٢ٗ،  ُغؤ ا٤ُٚ أُز٘ج٢ ثؼذ أ

ًًب ٓقش أُز٘ج٢ ؿبدس,أًشّ    رؾَٔ  اُّز٢ اُوقبئذ ٝساءٙ ربس

                                            اٌُض٤ش ٖٓ أُؼب٣ت ٝاُؾزبئْ ٌُبكٞس

ىَ  َٞ ٖ أ٣ََِّخ اُطُشِم ٣َؤر٢ َٗؾ ِٓ                                      ُّ اٌُش

 َٖ ُْ  أ٣َ ؾبِع َٔ ُْ     ًبكٞسُ   ٣ب  اُ اَُغَِ َٝ                                                       

ٌَذ    عبَص األ٠ُُ َِ َٓ  ُْ ُٛ لّبَى هَذَس ًَ                             

كٞا َّٕ    ثَِي    كَُؼشِّ َِت   أَ ٌَ ُْ كَٞهَ   اُ ُٜ                                             

شٌ  ًَ ٍَ َُُٚ َر ٖ كَؾ ِٓ                                       ال َؽ٢َء أَهجَُؼ 

خٌ    وُٞدُٙ ر َٓ ُْ   َُٜب  ٤ََُغذ      أَ                                             َسِؽ

 ِْ ِٜ ٖ ُٗلِٞع ِٓ َِّ أُٗبٍط  ًُ                                       عبداُد 

عبَدحُ  َٝ     َٖ ُٔغ٤ِِٔ ُّ  األَػجُُذ  اُ                                         اُوََض

ٌُْ ِٖ إَٔ رُؾلٞا َؽٞاِسثَ                                     أَؿب٣َخُ اُذ٣

خً  َّٓ ٖ  ٣ب أُ ِٓ ٌَذ  ُْ  َعِِٜٜب   َمِؾ َٓ                                                  األُ

زَُٚ  َٓ ِِٜ٘ذ١َّ ٛب                                       أاَل كَز٠ً ٣ِٞسُد اُ

 ٍُ ٤ٔب رَضٝ ُْ   ُؽٌٞىُ   ًَ َٜ اُزُ َٝ                                               اُ٘بِط 

خٌ ٣ُئر١ اُوَُِٞة ثِٜب ُ ُؽغَّ                                                كَبَِّٗٚ

ٖ د٣ُ٘ٚ ِٓ  ُّ اُوَِذ َٝ  َُ اُزَؼط٤ َٝ                                             ُُ اَُذُٛش 

                                                                      ٓب أَهَذَس هللَاَ إَٔ ٣ُخض١ َخ٤ِوَزَُٚ 

ُم  ال ٣َُقذِّ  َصَػٔٞا  هَٞٓبً ك٢ اَُّز١ َٝ

اػذاد / اثٖ اُجؾ٤ش
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 ٖٓ  اػذاد أُقش١ أك٘ذ١(  )فلؾخ رٜزْ ثبُؾؤٕ أُقش١   :  ٓقُش اُز٢ ك٢ خبهش١

 ٓقُش ٝ ػُٜذ اإلٗغبصاد!!!!
 

 ُْ أس ؿ٤جٞثخ رؾجٚ ٛزٙ اُـ٤جٞثخ ُْٝ أس ػوٞهبً ٌٝٗشاٗبً ٣ؾجٚ ٛزا اُؼوٞم ٝٛزا اٌُ٘شإ!!؟*

اُزٟ ٗزٔزغ ثٚ، ٛزٙ اُغٔؼخ اُط٤جخ ٝاُض٘بء اُشك٤غ، ٛزٙ أُؾبس٣غ اإلػغبص٣خ اُؼٔالهخ: فؾخ، ٛزا األٖٓ اُذاخ٠ِ ٝاُخبسع٠ 

، فٞآغ، ٓزبؽق، أصبس، أٗلبم، رؼ٤ٔش «ٝال ك٠ األؽالّ»عٌٖ ًش٣ْ ،ًٜشثبء، ٓبء، هبهخ ؽٔغ٤خ، ٓذٕ عذ٣ذح، رؼ٤ِْ، هشم 

ٝرخشط ػ٤ِ٘ب كئخ مبُخ   !!ػٖ عشهبٕ اُضذٟ.. اُخع٤٘بء، هٞاػذ ػغٌش٣خ، رِلش٣ي، عٌي ؽذ٣ذ٣خ، رؤ٤ٖٓ فؾ٠، ًؾق ٓجٌش 

ٖٓ أُـ٤ج٤ٖ، ٝا٤ُُٖٞٔٔ ٝٓخبُت ف٤ٜٕٞ، )عبٕ ثٍٞ(، ٝٓبٓب أٓش٣ٌب، ٝرش٤ًب ٝهطش، ٝاإلخٞإ، ٝاعشائ٤َ، ٝٛئالء اُخٞٗخ 

ثجبعجٞسربد ٓقش٣خ ٝدٓبء أع٘ج٤خ، ٣ٜبعٕٔٞ هٞار٘ب أُغِؾخ، ُٝٞالٛب ألفجؾذ ٓقش: اُغبئضح اٌُجشٟ 

 «ع٤ٔىٌبسرش -م_األٝعو_اُغذ٣ذ ثشٗبسد ٣ُٞظ ثش٣غ٘غ٠ٌُٔئآشح_اُؾش

 

 :أكْٜ أال رـلش اُق٤ٗٞ٤ٜخ اُؼب٤ُٔخ ُِشئ٤ظ: ػجذاُلزبػ اُغ٤غ٠ ُخٔغخ أعجبة*

 اكؾبٍ فلوخ اُوشٕ -1

 ك٠ اُجؾش أُزٞعو« ظٜش»اًزؾبف ؿبص  -2

 ع٤ؼ هٟٞ، ع٘ٞدٙ ًبألعٞد ال ٣وٜشٕٝ -3

 األٗلبم ٝرؼ٤ٔش ع٤٘بء -4

 

ٝٗؾش اُغالّ ث٤ٖ أث٘بء اُٞهٖ، ٝث٤ٖ ٓقش ٝعبئش األٝهبٕ، ٝاُق٤ٗٞ٤ٜخ رش٣ذ دٓبس اُؼبُْ ؽز٠ رزغ٤ذ عًِٞٚ اُؾنبسٟ، *

 ػ٠ِ اُؼبُْ

إ اُوٞاد أُقش٣خ أُغِؾخ ٠ٛ أُئعغخ اُٞؽ٤ذح أُ٘نجطخ، ُزا رخبف هٟٞ اُؾش ٜٓ٘ب، ْٝٛ ٣ؼشكٕٞ ٓقش اُز٠ ًبٗذ *

  !!1830أفجؾذ رشػت رش٤ًب ٝأٝسٝثب  1805ثالع٤ؼ 

٣ؼشكٕٞ إٔ ػجذاُلزبػ اُغ٤غ٠ ٛٞ ؽٞس ٓؾت ٝٓؾٔذ ػ٠ِ ٓؼبً، ُزا ٣ؾبسثٞٗٚ ٖٓ اُذاخَ ٝاُخبسط، ألْٜٗ ٣ٌشٕٛٞ ٓقش ْٝٛ 

، عب٣ٌظ ٣ٝ1907خبكٜٞٗب، ٛئالء أُقبثٕٞ ثبُضًبّ اُزبس٣خ٠ ٝأُؼشك٠، أال ٣ؾٕٔٞ أُئآشاد ػ٠ِ ٓقش ٓ٘ز ثبٗشٓبٕ 

، اُؾشم األٝعو 1983، ثشٗبسد ٣ُٞظ 1954، ٓٞؽ٠ ؽبس٣ذ 1948، اعشائ٤َ 1928، ؽغٖ اُج٘ب 1917، ثِلٞس 1916ث٤ٌٞ 

فؾ٤ؼ ا٠ُِ اخزؾٞا ٓبرٞا! ٌُٖٝ ٓب رٗت اُٞسٝد ارا.. أُضًّٞ ُْ ٣طؼْ « اُخشاة اُؼشث٠ رؾذ اعْ اُشث٤غ اُؼشث٠»اُغذ٣ذ 

ش٤٣ٖ، أ٣ٖ فؾ٤ؼ ارٕ: رِٜي اُؾؼٞة ٖٓ هِخ أُؼشكخ ٝاأل٤ٓخ اُضوبك٤خ مبسثخ عزٝسٛب ك٠ هطبع ػش٣ل ٖٓ أُق!ؽزاٛب

ك٤بُٚ ٖٓ ثجـبء..   :اُ٘خجخ اُز٠ خشعذ ثبٗغِزشا ٝكشٗغب ٖٓ اُظالّ ا٠ُ اُ٘ٞس؟! ٛٞرا أ٤ٓش اُؾؼشاء ك٠ ٓقشع ٤ًِٞثبرشا ٣وٍٞ

 !ػوِٚ ك٠ أر٤ٗٚ

 

أ٣ٜب اُقٜب٣٘خ ٝٓؼٌْ اُوشاف٘خ ٝسػبح اُجوش، ٝأدٝارٌْ أُؼشٝكخ اُز٠ رذٓش أٝهبٜٗب دٕٝ أُغبط ثؾؼشح ٌْٓ٘، ٓب اُؼبئذ *

  !ؿ٤ش خشاثٌْ ٝرذ٤ٓش ثالدًْ أ٣ٜب األؿج٤بء ٝهقبس اُ٘ظش! ٗؾٖ دُٝخ عالّ ال ٗش٣ذ ثٌْ ؽشاً  ٌْ ٖٓ دٓبس ٓقش؟ ػ٤ِ

ٝأٗزْ ٣ب ع٘ٞدٗب األثطبٍ، ٣ب ٖٓ رغٞدٕٝ ثذٓبئٌْ ٖٓ أعِ٘ب ٤َُ ٜٗبس ؽز٠ ٗؼ٤ؼ ك٠ أٓبٕ ٗؾٖ ٝأٗزْ ك٠ سثبه ا٠ُ ٣ّٞ اُذ٣ٖ، *

ع٤ؼ ػ٠ِ اعزؼذاد إٔ ٣ؾَٔ اُغالػ، ثبسى هللا ك٤ٌْ، ٝهطغ ُغبٕ ٖٓ ٣وٍٞ أٗزْ اُغ٤ؼ: ؽؼت ٣ؾَٔ اُغالػ، ٝٗؾٖ ؽؼت: 

 آ٣خ اُلنَ إٔ رُؼبدٟ ٝرُؾغذُ  .ال رجب٠ُ ثؾبعذ ٝػذٝ:ػٌْ٘ ًِٔخ عٞءٝأٗزْ ٣ب ع٤بدح اُشئ٤ظ

   )ٓ٘وٍٞ( دًزٞس ٝع٤ْ اُغ٤غ٢  ثوِْ/
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you have your religion and I have mine... 

The result of the spread of ignorance in the dark ages that crept into the Islamic world in 

the centuries after the eleventh century until the end of the twentieth century was that the 

thought of the unseen took root in the minds of Muslims, and thus an ignorant 

interpretation of the verses of the Qur’an and the hadiths of the Prophet called for making 

the Islamic religion that calls for thought and research a religion of laziness. Reasoning, 

and instead of thinking about the ayatollahs, we took the word of God to a superficial 

understanding, untrue narrations and fabricated and false hadiths, which made the new 

generations of young people and after the advancement of science and new scientific facts 

were revealed that collide with what we repeat without an understanding of religion, but 

rather we oppose those who discuss us, telling him that Whoever does not believe in what 

we say is an infidel, an atheist and an apostate, and we have forgotten the verses of the 

Qur’an that call for reflection, and the verses that call for there to be no compulsion in 

religion.And the verses that tell the noble Messenger to address the unbelievers, saying: 

(You have your religion and I have a religion). 

What we see today of wars and devastation affecting all humanity is because of us all, as we 

have made of the religions that call for worshiping the Creator a reason for distance from 

religion and hatred in each other, so when do we return to reason and think about what is 

around us, so that we may reach the truth? 
Selected by: Ehsan Taher 


