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وٍّخُاٌؼذدُ :اٌّؾبُ ٚسُُُٚاالٔزّبءاد.....

الؽظذُفُٟاصٕبءُإٌّبلؾبدُِغُثؼلُاالفذلبءُإٔبُ
ٔزفكُػٍُٝاؽ١بءُٔٚخزٍفُػٍُٝاؽ١بءُُٚ,إُِْبُ َُِٓ

ُ ؿُ2
ثمٍُ/سئ١ظُاٌزؾش٠شُ ُُُُُُُُُُُُ
*لن١خٌٍُّٕبلؾخ :تركيا وايران عممةٌ واحدة ووجيانُ
ُ٠ف ِشقُثُٓ١اٌشأُٜٚثُٓ١االٔزّبءُٚوزٌهُٕ٘بنُ َِِّٕبُُِٓ
ثمٍُُُُ/ػجذهللاُعؼ١ذُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ُُُُُُُُُؿُُ3
رزؾىُُؽخق١زُٗػٍُٝآسائُٗفّضالُٕ٘بنُِٕبُاٌّزؼقتُ
ُ
اٌّزؾغشُفُٟسا(ُٗ٠رؾجٙ١بُثبٌؾغشُٚفالثزٗ)ُ٘ٚزاُ
مصر بال طوارىءُ
*فٛسحُاٌغال ُ:
ُ
اػذادُ/اثُٓاٌجٍذُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُؿُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ4
إٌٛعُٔشاُِٖزؼقجبٌُشاُٚٗ٠ػٕ١فبُفُِٕٟبلؾبرُُٗٗٔ٤

ُ

٠إُِٓثبُْساُُٛ٘ٗ٠اٌقٛاةُاٌٛؽ١ذُ٘ٚزُِٖؾىٍخُوج١شحُ

*سوُٓاٌش٠بمخُِ:الِؼُُِٓاٌغٌٛخُاالٌٌٍُٝٚذٚسُٞ
ٌُٕٗ٠ٌُّٓٚبلؾُُٕٗ٘ٚبنُُِٓالُساٌُُٗٞفُِٛٙغُساُٞ
اٌّقشُُُُُٞئػذاد/وبثزُٓوُُُُُُُُُُُّٛ١ؿ ُ 4
*ُِق ُشُاٌزُٟالُ٠ؼشفٙب اٌّقش : ُْٛ٠معبد خنوم بإسنا
االرخشُٓ٠رغٕجبٌٍُقذإَُُ٘ٚبنُُِٓ٠خب ُاُْ٠مٛيُساُٗ٠
سحرالنقوش وعظمة الحضارة الفرعونية
٘ٚىزاُرزفبٚدُاالساءُٚاٌّٛالفُُٝ٘ٚظب٘شحُفؾ١خُالُْ
ُئػذادُ/دُ.وشُُ٠اثٛاٌؼضائُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُؿُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ5
هللاُرخٍكُإٌبطُِخزٍفُِْٚٛزفبٚرُْٚٛهللاُاػٍُُ.
*ٚاؽخُاالّ٠بٌُْ:ىُُدُٕ٠
ؿُُُُُُُُ6
ىٌُُُٟٚد...ٓ٠
َ
*ُٔذٚحُاٌغّؼخٍُُِ ُ:خـٌُّبُداسُُِِٕٓبلؾبدُفُٟ
ُِٔٓٚزبئظُإٌّبلؾبدُِغُاالفذلبءُٚعذدُا٢رُ:ٟ
ؿُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ7
ٔذٚحُاٌغّؼخُ 8اوزٛثشُُُُُُُُُُ 0202
ٕ٘بنُُِٓ٠ذافؼُْٛػُٓػٙذُاٌٍّى١خُٙ٠ٚبعُِّْٛبُثؼذُ
*ُسوُٓا٤دةُُ:لق١ذحُلق١ذحُ(ُٚداػبًُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ)..
اػذادُُ/اثُٓاٌجؾ١شُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُؿُ8
اٌٍّىجخُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ...
*ُُُلشأدٌُهُُُُ:رخطشُاٌٛعجبدُاٌغش٠ؼخُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ....
ُٕ٘ٚبنُُِٓٙ٠بعّؼُِْٛبُلجًُػجذُإٌبفشُ٠ٚذافؼُْٛ
ثمٍُُ/ػجذهللاُعؼ١ذُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُؿُُُُ8
ػُٓػٙذُِبُػجذُإٌبفشُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
*ُفُٟفبٌُْٛاٌجؾ١ش(ُ:دٚسُا٤عشحُفُٟاٌزشث١خُ
ٚؽّب٠خا٤رخالق)ُثمٍُُ/دوزٛسُؽغُٓرخًٍُُُُُُُُُُُ١ؿُُُ9
ٕ٘ٚبنُُِٓٙ٠بعّ ْٛػجذُإٌبفشُٚثذافؼُِْٛبُثؼذُ
*ففؾخُُِٓغ١شػٕٛاُْ٘:زاُِبُ٠ؾذسٌُغغّهُػٕذُ
عالِ١خ
اال
٠ذاعُػُٓاٌغّبػبد
ُ
ٓ
ػجذإٌبفشُٕ٘ٚبنُِ
رٕبٚيُُاٌ١بٔغُْٛاػذادُُ/أثٛػُْٛ١عش٠ئخُُُُُُُُُُؿُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ10
ٙ٠ٚبعُّْٛوًُاٌؼٛٙدُُْ٤إٌظبٌَُ١ظُاعالُِٕٟ٘ٚبنُ
ُ
ٌهُ٠بُع١ذرُُُ٘:ٟىزاُأساد٘ٚبُٚوزٌهُأساد٘بُ
*ُ ِ
ُِٓٙ٠بعُُإٌظبَُُا٠بُِبُ٠ىُْٚٛالُ٠ؼغجُٗأُٜٔظبَُ٘ٚىزاُ
هللا...اػذاد/اّ٠بُْاثٛاًٌٍُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ١
اٌشمبءُإٌبطُؽٝ١ءُُِٓاٌّغزؾ١الدُُ
ؿُ11
ُؿُُُُُُُُُُُُ12
The English Section
ُُُُُُُُُُُُُُُُ
سئ١ظُاٌزؾش٠ش
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لن١خٌٍُّٕبلؾخُُُُُُُُُُُُُُُُُُ:عممةٌ واحدة ووجيان
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المتابع والقارىء لمتاريخ وخصوصا تاريخ الدول يدرك بال شك ان تركيا وايران ىما عممة واحدة لوجيين...

فاالولى (تركيا) دولة سنية احتمت الدول العربية وخاضت حروب كثيرة مع جيرانيا وكذلك الثانية (ايران ) دولة شيعية احتمت
يعض اجزاء المنطقة العربية وخاضت حروب كثيرة مع جيرانيا  ,بل ان تركيا وايران من الدول التى واجيت المد

العربي واستعصت عمى التعريب رغم الفتح االسالمي لكمييما فتمسكت الدولتان بمغتيما االم سواء ايران (المغة الفارسية) او
تركيا (المغة التركية)  ,ومن اوجو التشابو الكبير لتركيا وايران انيما صاحبتا حضارة قديمة موغمة في القدم فاألتراك ىم

اصحاب حضارة اسبرطة قبل الميالد وااليرانيين ىم اصحاب الحضارة الفارسية حضارة (كورش) قبل الميالد  ,وىكذا التاريخ في
كفة الدولتين تاريخيا حتى ان الدولتين كنتا ىما الدولتان العظميان عند الفتح االسالمى وكان يطمق عمييما الفرس والروم .
ولكن حديثنا اليوم يتناول الدولتين وعالقتيما بمصر سمبا وايجابا عمى مر العصور وىو مربط الفرس أى نقطة االرتكاذ

 ,فايران او (الفرس) ىى دائما دولة استعمارية متمددة استعماريا وىي احتمت مصر قبل الميالد عدة مرات في حين ان مصر

لم تحاول احتالل او تيديد ايران عمى مر العصور  ,وكذلك تركيا القديمة ( اسبرطة) او تركيا الحديثة (الدولة العثمانية) فيى
غزت واحتمت مصر سواء قبل الميالد تحت اسم الروم وبعد الفتح االسالمي لمدة اربعمائة عاما تحت الخالفة العثمانية ,

وىذه الفترة تعتبر فترة قتل لمحضارة بكل معنى الكممة  ,فاالحتالل العثماني لمصر كان فترة سوداء حالكة في تاريخ مصر وفى

العالم اجمع .وفي العصر الحديث وخصوصا بعد ثورة يوليو 52كانت العالقة دائما بين مصر من جية وايران وتركيا من جية
اخرى عمى غير ود دائما  ,ويكفي ان اول الدول اعترافا باسرائيل ىما تركيا و ايران  ,وكانت العالقة دائما بين مصر وبين

تركيا وايران بين شد وجذب في الخمسينات والستينات من القرن العشرين  ,ثم بعد ذلك استمرت العالقة سوءا حتى اليوم .إن

التاريخ والحضارة والموقع الجغرافي لمصر كانوا دائما عقبة كأداء امام الدولتين ايران و تركيا لمتواجد في المنطقة واقصد

منطقة الشرق االوسط  ,ولم تجد الدولتان ورغم اختالفيما الطائفي -فاحدىما شيعية المذىب واالخرى سنية المذىب – اال

عباءة االسالم لتتخفى ورائو ليصال الى اغراضيما في السيطرة فاالولى وىى ايران اتخذت عباءة الثورةاالسالمية والثانية

تركيا اتخذت عباءة الخالفة االسالمية وكالىما يمعب بورقة االسالم السياسي سعيا وراء السيطرة واطماع التوسع .ان مصر

عمي مر العصور وتحت مختمف الزعامات كانت تقف بالمرصاد امام التمدد االستعمارى لتركيا او اليران في المنطقة خصوصا
في العصر الحديث  ,فمحمد عمي (والي مصر) زحفت جيوشو حتى الخميج العربي وحتى االناضول امام ايران وتركيا

في القرن التاسع عشر ,وكذلك جمال عبدالناصر(الرئيس المصرى) وقف بزعامتو العربية امام الحمف االسالمي واطماع

تركيا وايران في التوسع في القرن العشرين.وىكذا يثبت التاريخ دور مصر في الزود عن الحق والوقوف في وجو الغاصب

المحتل والتاريخ يثبت دائما النوايا االستعمارية اليرن وتركيا وان ارتديا ثوب االسالم السياسي.
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فٛسحُاٌغال ُ ُ:مص ُر بال طوارىء

َ

كان نتيجة تفشى الجيل فى عصور الظالم التى جثمت عمى

العالم االسالمى فى القرون ما بعد القرن الحادى عشر الى
نيايات القرن العشرين أن تأصل فكر الغيبيات فى عقول

مؤكد أن قرار إلغاء مد حالة الطوارئ فى مصر قرار تاريخى
بمعنى الكلمة ،وله دالالت مهمة ،ويعكس حالة االستقرار
األمنى واالقتصادى الذى تشهده الدولة المصرية فى كافة
القطاعات ،فالعالم كله يرى حجم اإلنجازات واإلصالح الذى يتم
على األراضى المصرية ،وكلنا رأينا إشادات المؤسسات
والمنظمات الدولية والعالمية بما يحدث من تنمية شاملة حتى
فى ظل التحديات التى تعانى منها المنطقة ،وفى ظل التحدى
األكبر الذى ما زال يعانى منه العالم ويتجرع ويالته أال وهو
وباء كورونا الذى تسبب فى وفاة وإصابة ماليين البشر،
وانهارت اقتصاديات عالمية ومنظومات صحية عظمى بسببه،
ورغم ذلك شهد القاصى والدانى بما حققته مصر من إجراءات
وقرارات ،فقوال واحدا لوال هذا االستقرار وتلك النهضة ما
مرت هذه الجائحة بسالم ،وما كان تم اتخاذ هذا القرار.
نعم قرار إلغاء مد حالة الطوارئ مؤشر حقيقى يبشر بأن
القادم أجمل ،ويعكس حالة االزدهار التى يعيشها المصريون
اآلن ،بعد رحلة من الصبر والمواجهة والكفاح خالل السنوات
الماضية ،واألهم التضحيات التى قدمها الشعب من شهداء
وأبطال فى مواجهة اإلرهاب ،فلوال هذه التضحيات ما تحقق
هذا االستقرار وال هذه التنمية ،وهو ما أكد عليه الرئيس،
عندما كتب على حسابه بـ«فيس يبوك»« :يسعدنى أن نتشارك
معا ً تلك اللحظة التى طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد،
فقد باتت مصر بفضل شعبها العظيم ورجالها األوفياء ،واحة
لألمن واالستقرار فى المنطقة؛ ومن هنا فقد قررت ،وألول
مرة منذ سنوات ،إلغاء مد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء
البالد ".مصر بال طوارئ وهو ما يبشر باألمل ،ويؤكد أننا
أمام إرادة صادقة نحو بناء جمهورية جديدة بالفعل ال بالقول،
جمهورية الشعب هو صانعها ،وعمادها البناء والتنمية
واإلصالح.،
ُثمٍُُ/اؽّذُاٌزب٠تُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

المسممين وبالتالى ظير تفسير جاىمى آليات القرآن واحاديث

الرسول تدعو الى جعل الدين االسالمى الذى يدعو الى الفكر
والبحث دينا لمكسل العقمى  ,وبدال من ان نتفكر فى آيات اهلل

اخذنا نؤل كالم اهلل الى فيم سطحى وروايات ال صحة ليا
واحاديث موضوعة ومكذوبة مما جعل االجيال الجديدة من

الشباب وبعد ان تقدم العمم وانكشفت حقائق عممية جديدة

تصطدم بما نردده بال فيم لمدين بل ونعاند من يناقشنا قائمين
لو ان من ال يؤمن بما نقول فيو كافر وممحد ومرتد ,ونسينا

ايات القران التى تدعو الى التفكر  ,وااليات التى تدعو الى انو
ال اكراه فى الدين ,وااليات التى تقول لمرسول الكريم ان

يخاطب الكافرين قائال ( لكم دينكم ولي دين) وبدال من كل ذلك

اخذنا نردد ان الجياد ىو ان نقتل المخالفين لنا فى الدين وان
نأخذىم سبايا وان يدفعوا الجزية وكل ذلك ال صمة لو بالدين

ولكننا نجيل الدين وحقيقتو .إن ما نراه اليوم من حروب ودمار
يحيق باالنسانية جمعاء ليو بسببنا جميعا حيث جعمنا من

االديان التى تدعو لعبادة الخالق سببا لمبعد عن الدين وكراىية

فى بعضنا البعض ,

فمتى نعود الى العقل ونتفكر فيما حولنا  ,لعمنا نصل الى

الحقيقة ؟

(ِٕمٛيُُِِٓٛلغُ"اٌَُٛ١اٌغبثغُ"ُ)ُ

ُاػذاد/اثُٓاٌجٍذُ

اػذادُ/ثٕذُاٌجٍذ
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ِق ُُشاٌزُٟال٠ؼشفٙباٌّقش:ْٛ٠معبد خنوم بإسنا سحرالنقوش وعظمة الحضارة الفرعونية

رغزىًُّٚصاسحُاٌغ١بؽخُٚا٢صبسُ،أػّبٌٙبُفُٝرشِّ١بدُٚرغًُِّ١ؼجذُرخَُٕٛثّذٕ٠خُئعٕبُُٛ٘ٚاٌّؼجذُاٌزبس٠خُٟاٌز٠ُٞزٛاعذُػٍُٝثؼذُ
ؽٛاٌُ55ُٝوُُعٕٛةُِذٕ٠خُا٤لقشُػٍُٝاٌنفخُاٌغشث١خٌُٕٙشُإٌُ،ً١ؽ١شُرُُاوزؾبفُٗٚرٕظ١فُُِٗٓاٌشدُُ٠ػبََُُ1843أُٜفُٝأٚارخشُ
ػقشُِؾّذُػٍُٝثبؽبُٚ،وبُْاٌّؼجذُلذّ٠بُِخقـٌُؼجبدحُاٌّؼجٛدُرخَُٕٚٛػبئٍزُِٕٗؾ١ذُٚسدُُٛ٘ٚ،رخبٌكُاٌجؾشُٚوزٌهُاٌّؼجٛدحُ
ٔ١ذُٚػبئٍزٙبُثغبٔتُِؼجٛدادُأرخشٜ

.
ُٚعّبيُإٌمٛػُدارخًُ"ِؼجذُرخُٕ"َٛاٌفشػُٝٔٛثّذٕ٠خُئعٕبُٚ،رٌهُرخاليُػٍّ١بدُاٌزشُُِ١فُٝاٌّؾشٚعُلٌُِٝٛزط٠ٛشُٖثبٌىبًُِ
ٌذرخٛيُػبٌُُعذ٠ذُُِٓاٌزغذ٠ذُٚفزؼُآفبقُع١بؽ١خُعذ٠ذحُدارخٍُٗ،ؽ١شُأُْاٌّؾشٚعُاٌمُِٝٛاٌزُٜرمَُٛػٍُٚٗ١صاسحُاٌغ١بؽخُٚا٢صبسُ
فُٝرط٠ٛشُِؼجذُرخَُٕٛثاعٕبُ٠غبُُ٘ثؾىًُوج١شُفُٝدػُُا٘٤بٌُٚٝاٌؼبٍُِٓ١ثبٌمطبعُاٌغ١بؽٌُٚ،ٝذُٜػٛدحُؽشوخُاٌغ١بؽخُثىبًُِ
هبلزٙبُعزىُِْٛذٕ٠خُئعٕبُفُِٝقب ُاٌّذُْاٌغ١بؽ١خُاٌٙبِخُثب٤لقشُرخاليُاٌفزشحُاٌّمجٍخُِغُٔٙب٠خُرٍهُاٌّؾشٚػبدُاٌم١ِٛخُاٌزُٝ
رزُُؽبٌ١بًُٚ،ػٍُٝسأعٙبُرط٠ٛشُِؼجذُرخَُٕٚٛاٌغٛقُاٌغ١بؽُٝػمتُئفززبػُرشِّ١بدُٚوبٌخُاٌغذاُٜٚاٌزبس٠خ١خ٠ٚ.ن١فُآُ١ِ٤اٌؼبَُ
ٌٍّغٍظُا٤ػٍ٣ٌُٝصبسٌُ،ـ"اٌَُٛ١اٌغبثغ"ُ،أُْاٌّؼجذُرمشسُأُْ٠زُُفزؾٌُٗ١الًُوّؼبثذ اٌىشٔهُٚا٤لقشُٚ،رقًُِٛاػ١ذُاٌغٍكُثذالًُُِٓ
ُِ5غبءاًُئٌ١ٌُ7ُٝالًٌُخذِخُا٤فٛاطُاٌغ١بؽ١خُرخاليُاٌّٛعُُاٌغ١بؽُٝاٌؾزُٜٛاٌغذ٠ذ٠ُٚ،زُُرٕف١زُاٌمشاسُثذءآًُُِِطٍغُٔٛفّجشُ
اٌّمجًُِٛ،مؾبًُأُْأُُِ٘بُفُٝاٌّؼجذُفبٌخُا٤ػّذحُاٌزُٝرؼزجشُُِٓأعًُّاٌّجبُٔٝفُِٝقشُٚرشعغٌٍُؼقشُأٌٛ١بُٔٝاٌشِٚبُٔ،ٝفُٝٙ
ػجبسحُػُٓفىبٌخُِغزطٍ١خُاٌؾىىًُرُٚٚاعٙخُرادُهشاصُِؼّبسُٜرخبؿُ٠ٚؾًُّعمفٙبُُ24اعطٛأبُثبسرفبعَُُِٚ5,13ضرخشفخُ
ثٕمٛػُثبسصحُرادُر١غبُْٔجبر١خُِزٕٛػخُٚ،رؼزجشُ٘زُٖاٌمبػخُ(اٌقبٌخ)ُُِٓأعًُّفبالدُا٤ػّذحُفُِٝقشُػٍُٚٝعُٗاٌؼَُُِّٓٛ
ؽ١شُرّبصًُإٌغتُٚهش٠مخُٔؾذُر١غبُْأػّذرٙبُٚثمبء٘بُفُٝؽبٌخُع١ذحُُِٓاٌؾفعُٚ،إٌّبظشُاٌذارخٍ١خٌٍُّؼجذُرزؼٍكُأغٍجٙبُثبٌذ٠بٔخُ
ٚاٌؼم١ذحُفُٝرٍهُاٌفزشحُٚرزىُُِِْٓٛإٌفبدُد١ٕ٠خُٔٚقىٛؿُػُٓرخٍكُاٌؼبٌُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ .
عٍغخُُِٓئػذادُُُ/دُ.وشُُ٠أثٛاٌؼضائُُ
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سوُٓاٌش٠بمخُُُُُُُُُُُُُُُُُِ:الِؼُُِٓاٌغٌٛخُاالٌٌٍُٝٚذٚسُٞاٌّقشٞ
ارخززّذُِٕبفغبدُاٌغٌٛخُآٌُُِٝٚ٤إٌغخخُاٌغبس٠خُُِٓثطٌٛخُاٌذٚسُ2022/2021ُٞثّجبساحُعّؼذُفش٠مُٟاٌّقشُٔٚٞظ١شُٖغضيُاٌّؾٍخُ
ٚأزٙذُثبٌزؼبديُاإل٠غبثُٟثٙذ ٌُىًُفش٠كٔٚ.غزؼشكُفُٟاٌغطٛسُاٌزبٌ١خُأثشصُِالِؼُاٌغٌٛخُاُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ:ٌٝٚ٤
االٔزقبساد أزٙذُُِ6جبس٠بدُُِٓأفًٌُُُ9ؼجٛاُفُٟاٌغٌٛخُاٌُٝٚ٤ثفٛصُأؽذُاٌطشفٌُٓ١ؼًُأػٍُٝأزقبسُوبٌُْقبٌؼُاٍُٟ٘٤اٌزُٞفبصُأِبَُ
ٔظ١شُٖاإلعّبػٍُٟ١ثشثبػ١خُٔظ١فخٚ.عبءدُاٌّجبس٠بدُاٌغذُوبٌزبٌ-:ٟاٌجٕهُاُ)0(ُ-ُ)3(ٍُٟ٘٤هالئغُاٌغ١ؼُ-ئٔجُ)2(ُ-ُ)0(ُٟاٌضِبٌهُ-.

فٛ١رؾشُأ ُعُ)0(ُ-ُ)1(ُٟفبسوُ-.ٛاٌّمبُ)0(ُ-ُ)1(ٌُْٛٚئ٠غزشُوِٛجبُٔ-.ٟاإلعّبػُ)4(ُ-ُ)0(ٍُٟ١اُ-.ٍٟ٘٤ث١شاِ١ذص(ُ)1(ُ-ُ)2اٌّمبفخُُُُُُُُُُُُُُ.
اٌزؼبدالدُُرىشسدُٔز١غخُُ1ُ-ُ1فُِٟجبسارُُِٓٓ١أفًُصالسُأزٛٙاُثبٌزؼبدي؛ُؽ١شُعبءدُإٌزبئظُوبٌزبٌُ-:ٟعّٛؽخُ(ُ)4(ُ-ُ)4االرؾبدُ-.
اٌغٔٛخُ(ُ)1(ُ-ُ)1ع١شاِ١ىبُوٍٛ١ثبرشاُ-اٌّقشُ)1(ُ-ُ)1(ُٞغضيُاٌّؾٍخُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.
٘ظُاٌٛافذُٓ٠اٌغذدُػٍُٝاٌذٚسٚ ٞؽٙذدُاٌغٌٛخُاٌُٝٚ٤رأٌكُاٌٛافذُْٚاٌغذدُػٍُٝاٌذٚسُٞاٌّقشٞ؛ُفغغًُاٌّغشث١ٌُٟٚذُاٌىشرُٟ٘ذفُٟ
رٛ
ُ
ّ
ث١شاِ١ذصُفُٟظٛٙسُٖاٚ٤يُ،فّ١بُعغًُاٌغٕٛةُأفش٠مُٟثقفُ ٛاُ،ٍٟ٘٤ث١شعُٟربُ٘ٚذفُٓ١فُٟسثبػ١خُفش٠مُٗأِبَُاإلعّبػٚ.ٍٟ١عغًُوزٌهُ
إٌ١غ١شُٞعُْٛأٚوٍُٟ٘ذ ُاٌّمبٌُْٛٚاٌٛؽ١ذُرخاليُِجبسارُٗاٌٌُُٗٝٚ٤ثبٌذٚسُٚٞاٌزُٟعبءدُأِبَُئ٠غزشُْوِٛجبٔ١ٌُٟفٛصُفش٠مُٗ،وّبُعغًُ
اٌزٔٛغُٟع١فُر مبُ٘ذ ُع١شاِ١ىبُاٌزُٞرؼبديُثُٗأِبَُاٌغٔٛخُ،فّ١بُعغًُِٛاهُٕٗأُّٓ٠اٌقفبلغُٟ٘ذ ُفٛصُفش٠مُٗفٛ١رؾشُأ ُعُٟرخاليُ

ِجبسارُٗأِبَُفبسوُٛاٌزُٟأزٙذُثٙذ ُٚؽ١ذُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.
رأٌكُاٌقفمبدُاٌّؾٍ١خ ؽٙذدُاٌّؾبسوخُاٌُٝٚ٤اٌّؾٍ١خُ٤ؽّذُػجذاٌمبدسُِغُاٍُٟ٘٤ػمتُأزٙبءُئػبسرٌُٗقفُ ٛعّٛؽخُ،رغغٍُ٘ٗ١ذفًبُ
ف ُٟسثبػ١خُفش٠مُٗأِبَُاإلعّبػُ،ٍٟ١وّبُعغًُرخبٌذُلّشٌُفش٠مُٗاٌغذ٠ذُ٘زاُاٌّٛعُُاٌغٔٛخُفُِٟجبسارُٗأِبَُع١شاِ١ىبُوٍٛ١ثبرشاُ،وّبُعغًُ
ػّشُاٌغؼ١ذٌٍُضِبٌهُأِبَُئٔجُٟثؼذِبُػبدُئٌُٝففٛفُٗػمتُأزٙبءُئػبسرٌٍُٗغٔٛخُ،وّبُعغًُِؾّذُ٘ذفُٓ١فُٟصالص١خُفش٠مُٗاٌغذ٠ذُ٘زاُ
اٌّٛعُُ،اٌجٕهُاٍُٟ٘٤أِبَُهالئغُاٌغ١ؼُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.
أ٤ذ٠خُاٌضالسُاٌٛافذحُػٍُٝاٌّّزبصؽمكُٔبدُٞفٛ١رؾشُأ ُعُٟأؽذُاٌضالصُٟاٌٛافذُعذ٠ذًاُػٍُٝاٌذٚسُٞاٌّّزبصُاٌفٛصُفُٟظٛٙسُٖاٚ٤يُأِبَُ
أ٠نبُفبسوُٛفّ١بُُ٘ضَُئ٠غزشُْوِٛجبُٟٔثٙذ ُأِبَُاٌّمبُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.ٌْٛٚاػذادُُ/وبثزُٓوّٛ١
اٌٛافذُاٌغذ٠ذُ ً
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ٔذٚحُاٌغّؼخٍُُِ ُ:خـٌُّبُداسُُِِٕٓبلؾبدُفُٟٔذٚحُاٌغّؼخُ
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8اوزٛثشُ0202

ُ

ُ
ٍِخـٌٍُٕذٚحُُاٌزُٟرمبَُفُٟاٌغّؼخُاٌضبٔ١خُُِٓاٌؾٙش ثغّؼ١خُأٌُٟٚاٌؼضَُاٌذ١ٕ٠خُفُٟلشاءحٌُىزبةُ (أعشاسُاٌمشآْ)ٌُالِبَُاثُٝ
اٌؼضائّخلذُوبُِْٛمٛعُإٌذٚحُرفغ١شُلٌُٗٛرؼبٌُ (ُٝثغُُهللاُاٌشؽُّٓاٌشؽ"ُُ١لُ ًُِاٌٍَّ َُِ َُُّ ٙبٌِهَ ُا ٌْ ُّ ٍْ ِهُر ُْإرُِٟا ٌْ ُّ ٍْهَ ُ َِْٓ ُرَؾَب ُءُ
ٍَ ٟءُلَ ِذٌ ٠ش"ُ(عٛسحُآيُػّشاُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُْ.)26
ُٚرُ ِؼضُُ َِْٓ ُرَؾَب ُء َ
َٚرَ ْٕ ِضعُُا ٌْ ُّ ٍْهَ ُ ِِ َّّْٓ ُرَؾَب ُء َ
ُٚرُ ِزيُ َِْٓ ُرَؾَب ُءُثِِ َ١ذنَ ُا ٌْ َخ ُْ ١شُئَِّٔهَ ُ َػٍَُ ُٝو ًُِّؽ ْ
إٌمبهُاٌّغزٛؽبحُُِٓإٌذٚحُاٌغبثمخُ
اٌغٕخُاٌؼبعٍخٌُ:مذُٚسدُثأُْهللُعٕخُػبعٍخُُِٓؽٙذ٘بُأٍ٘زٌٍُٗغٕخُا٢عٍخُ،أالُُٟ٘ٚعٕخُاٌّؼشفخُثبهلل؛ُئرُأُِْؼشفخُاٌؼجذُثشثُٗ
رؼبٌُٝرٛفٍُٗئٌُِٝمبَُاٌؾٛٙدُ،ف١أٔظُثبٌّؼجٛدُٚؽُٓ١رانُرٕؾشػُاٌقذٚسُٚرز١غشُاِٛ٤سُ٠ٚؾٙذُعشُاٌمذسُ،فزفبكُػٍُٗ١
اٛٔ٤اسُف١ذسنُُِٓاٌؼجبدادُعش٘بُ٠ٚزؾٍُُِٓٝا٤رخالقُثأعٕب٘بُٚأػال٘بُ٠ٚؼبًُِهللاُفُٟرخٍمُٗ٠ٚىُْٛفُٟوًُأؽٛاٌُٗوّبُلبيُإٌجُٟ
فٍُٝهللاُػٍُٚٗ١عٍُ(ُ-ػغجبًٌُؾبيُاٌّإُِٓ،ؽبٌُٗوٍُٗرخ١شُ،ئُْأفبثزُٗعشاءُؽىشُفىبُْرخ١شاًٌُُٗٚ،ئُْأفبثزُٗمشاءُفجشُفىبُْرخ١شاًٌُٗ)ُٚ.اٌّؼشفخُأفًُٚاٌشمبُفشع—٠مٛيُاإلِبَُ:
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُٔبسُاٌغؾُُِ١غُاٌشمبُُٟ٘عٕزُُُُُُُُُُُُُُُُٟأِبُإٌؼُُ١ثغ١شُٖالُأسغتُ
-1اٌشصقُاٌؾم١مُ:ٟالُؽهُأُْوًُِبٍُّ٠ىُٗاٌّشءُُِِٓبيُِٚزبعُئّٔبُُُِ٘ٓٛسصقُهللاُرؼبٌُٚ،ٝرزفبٚدُؽظٛظُاٌؼجبدُفّ١بُ
ٍّ٠ىُُِِٓٗٔٛبيُٚػمبسُ،ث١ذُأُْاٌشصقُاٌؾم١مُُِٟٛ٘بُ٠زفنًُهللاُثُٗػٍُٝػجذُُِٖٓغزاءُاٌشٚػُٚهّإٔٔ١خُاٌمٍتُٚ،اٌىؾفُ
اٌزٚلُٟٚؽٛٙدُعّبيُاٌظب٘شُفُٟوًُاٌّظب٘شٌُ.مذُاِزُٓهللاُػٍُٝوًُّأ٤ج١بءُٚاٌّشعٍُٓ١ثف١لُ٘زاُاٌشصق؛ُفبرخزـُثؼنُُٙ
ثبٌىالَُٚ،آرخشُثبٌشؤ٠بُٚ،صبٌضبًُثبٌخٍخُٚ،عؼًٌٍُّقطف-ُٝفٍُٝهللاُػٍُٚٗ١عٍُُ-أعُِّٝمبِبدُاٌؾتُٚأؽٙذُٖاٌزغٍ١بدُ،فغبثذُ
اٌّظب٘شُٚرغٍذُأٔٛاسُاٌظب٘ش—٠مٛيُاإلِبَُ:

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُرٍهُاٌّظب٘شُٚاٌؾإُِْٚشائُُُُُُُُُُُُُُٟفٙ١بٍُٛ٠ػٌُُّٓففٛاُأعّبئُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُٟ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُفبٌؼبسف٠ُُُُْٛشُْٚعشُرٕضٌُُُُُُُُُُُُُُُُُٟٚاٌغبٍُُُُِْ٘ٛشادُُُُ٘أالئُٟ
ُ-ُ2اٌؾغبةُاٌ١غ١شُ:ئُْؽغبةُاٌّإُِٓاٌزُِٞظُاإلّ٠بُْفإادُٖأُْ٠غ١شُػٍُٝاٌقشاهُاٌمٍ٠ُٚ،ُ٠ٛزضَُاٌؾش٠ؼخُاٌغشاءُفُٟ
اٌؼمبئذُٚاٌؼجبدادُٚا٤رخالقُٚاٌّؼبِالدُِ،زؾٍ١بًُثٙذُٞاٌّقطفُٝلٛالًُٚػّالًُٚؽبالًُُِٓٚ.وبُْ٘زاُؽأُٔٗفؾغبثُٗفُٟا٢رخشحُ
٠غ١ش٠ُ.مٛيُعجؾبٔٗٚ(ُ:أِبُُِٓأٚرُٟوزبثُٗثُٕٗ١ّ١فغ٠ُ ٛؾبعتُؽغبثبًُ٠غ١شإًُ٠ٚمٍتُئٌُٝأٍُِ٘ٗغشٚساً)ُ٘ٚ.زاُوٍُُِٗٓفنًُ
هللاُػٍُٝاٌؼجذُ١ٌٚظُثّؾلُػٍُّْٗ٤ُ،هللاُرؼبٌُٝئراُػبًُِاٌؼجذُثبٌؼذيُفٍُٓ٠جكٌُُٗؽغٕخٌُُٛٚ،ػبٍُِٗثبٌفنًُ،فٍُٓ٠جكٌُُٗ
ع١ئخُٔ.غأيُهللاُرؼبٌُٝأُْ٠ؼبٍِٕبُثفنٍُٗٚسؽّزُٗئُٔٗعٛادُوشُُُُُُُُُُُ.ُ٠
رزُ:ً١٠رٕٙئُإٌذٚحُسئ١ظُٚأػنبءُِغٍظُئداسحُاٌغّؼ١خُٚػبٍِٙ١بُثبٌٌّٛذُإٌجُٞٛاٌؾش٠فُ،عبئٍُٓ١هللاُرؼبٌُٝأُْ٠ىُْٛؽٙشُ
سث١غُرخ١شاًُٚثشوخُػٍُٝاإلعالَُٚاٌّغٍُّٚٓ١أُْ٠غٍّٕبُثأرخالقُاٌّقطف٠ُٚٝشصلٕبُِؼ١زُٗفُٟا٢رخشح٠ُ.مٛيُئِبِٕبُ-سمُٟهللاُ
ػٕٗ:-

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُؽج١تُلٍجُٟرشآُٜػٕذُروشاُُُُُُُُُُُُُُُٖٚػٕجشُاٌىُْٛهشاًُه١تُس٠بُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُٖ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُأٚاُٖأؽزبلُُُُُٗفُٟوًُآٔٚخُُُُُُُُُُُُُُٚفُٟسث١غُ٠شُٜلٍجُِٟؾ١بُُٖ
ٚوًُػبَُٚاٌّغٍُّْٛثخ١شُُ.........
اٌّغزؾبسٔ/بفشُاٌض٠بدُ
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لشأدٌُهُُُ:رخطشُاٌٛعجبدُاٌغش٠ؼخ....

ُسوُٓا٤دةُُُُُُُُ:لق١ذحُُُُٚداعُُ

دساعخُعذ٠ذحُوؾفذُٚعٛدُِبُُ٘ٛأرخطشُُِٓرٌهُفُٟاٌٛعجبدُ
اٌغش٠ؼخٚ.هٍتُثبؽضُُِْٓٛعبِؼخُعٛسطُٚاؽٕطُٓ
ػؾشادُاٌٛعجبدُاٌغش٠ؼخُُِٓاٌّطبػُُٚػٍّٛاُػٍُٝرؾًٍُ١
ػٕبفش٘بُاٌغزائ١خ١ٌُ،غذٚاُِبدحُاٌفضبالدُ،اٌزُٟرغزخذَُ
ٌغؼًُاٌجالعز١هُِشٔبُ،فُ80ُٟثبٌّئخُُِٓاٌؼٕ١بدٚ.رغزخذَُ
اٌفضبالدُفُٟفٕغُِئبدُإٌّزغبدُاٌقٕبػ١خُ
ِضًُاٌقبثُْٚٛاٌؾبِجُٚٛا٤و١بطُاٌجالعز١ى١خٚ.رشرجوُ٘زُٖ
اٌّبدحُثبٌؼذ٠ذُُِٓاٌّؾىالدُاٌقؾ١خُ،ثّبُفُٟرٌهُاٌغشهبُْ
ٚرٍفُاٌىجذُٚاٌؼمُُ،ثبإلمبفخُئٌُٝفؼٛثخُاٌزؼٍُُٚامطشاةُ
االٔزجبٌُٖذُٜا٤هفبيٚ.ارخزبسُاٌجبؽضُْٚٛعجبدُعش٠ؼخُُِٓ
ػالِبدُرغبس٠خُؽزُٚ،ٝوبُِْؼ١بسُأزمبءُلبئّخُاٌٛعجبدُ
اػزّبداُػٍُٝأوضش٘بُِج١ؼبُ،ُ،ثؾغتُٔزبئظُاٌذساعخُاٌزُٟ
ُٔؾشدُفُِٟغٍخُػٍَُٛاٌزؼشكُٚػٍُُاٚ٤ثئخُاٌج١ئ١خُِٓٚ.ثُٓ١
ا٤هؼّخُاٌزُٟؽٍٍٙبُاٌجبؽضُ،ْٛاؽزٛدُُ81ثبٌّئخُِٕٙبُػٍُٝ
ُٚ،اٌزُٟرشرجوُثض٠بدحُرخطشُٛٔDnBPعُُِٓاٌفضبالدُرغُّٝ
اإلفبثخُثّشكُاٌشثٚ.ٛسعؼُاٌجبؽضُْٚٛفٛيُِبدحُاٌفضبالدُ
ئٌُ٘ٝزُٖاٌٛعجبدُاٌغزائ١خُرخاليُعٍغٍخُاٌزٛس٠ذُ،أُُِٓٚرخاليُ
ِؼذادُاٌّؼبٌغخُٚاٌزؼجئخُٚاٌمفضادُاٌجالعز١ى١خُاٌز٠ُٟشرذٙ٠بُ
اٌّٛظفُ،ُْٛئُْاٌذساعخُرض١شُِخبُُِٓ ٚأُْا١ِ٤شوُُِٓٓ١١
رُٞٚاٌذرخًُإٌّخفلُ٠زؼشمُْٛثقٛسحُأوضشُُِٓغ١شُُ٘
ٌٍفضبالدٚ.أمبفذُأُِْطبػُُاٌٛعجبدُاٌغش٠ؼخُرٕزؾشُثقٛسحُ
أوجشُفُٟا٤ؽ١بءُاٌفم١شحُِ،مبسٔخُثّٕبفزُث١غُا٤هؼّخُاٌقؾ١خُ
اٌزُٟرشوضُػٍُٝاٌخنشاٚادُٚاٌفٛاوٗ

لفُ،ُٟالُرخغٍُُُُُِٟٕٟفّبُُأؽمبنُُُُأؽمبٟٔ

ُ
ت ُُُاٌٛأٟ
والٔبُُُِ َُّشُُثبٌٕؼُِّ ُُٝشٚسُُاٌ ُّز َؼ ُِ
ٚغبدس٘بُُ..وِٛلُاٌؾٛقُفُٟأؽذاقُعىشا ُِْ
فُاٌؼبٟٔ
لفٌُُُُٓ،ُٟرغّؼُُِٟٕٟػزبةُُاٌ ُّ ْذَٔ ِ
فجؼذُآٌٌُُُُُ،َُٛ١أعأيُػُٓوأعُُُُُُٟٔٚذِبٟٔ
رخزُِٞبُعطشدْ ُوفب ِنُُُُُُِٓٚع ٍذُُُُُٚأؽغب ُِْ
ثٛؽُِٕٟهُُُأٌؾبٟٔ
فؾبئفُ ُُ...هبٌّبُ٘ضدْ ُُُ
ٍ
رخٍؼذُ ُثٙبُػٍُٝلذِ١هُُُُ ُؽٍُُُُاٌؼبٌُُُُُاٌفبٔ!ٟ
ُاِ٤ظٌُُُُٕٚ،غذ ْيُُُُػٍُُُُُُٗ١رًُٔ٠غ١ب ُِْ
ٌٕط ٍٛ
َ
فاُْأثقشرُُُُٕٟاثزغُُُُّٟٚؽُُُُُٟٕ١١ثزؾٕب ُِْ
ٚع١شُ،ُٞع١شُؽبٌّ ٍخُٚلُ....ٌُٟٛوبُْٛٙ٠أُ!ٟ
(ٌٍؾؼشُػّشُاثُٛس٠ؾخ)
اػذادُ/اثُٓاٌجؾ١شُ

ارخز١بسُُ/ػجذهللاُعؼ١ذ
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فبٌُْٛاٌجؾ١شُ
دٚسُا٤عشحُفُٟاٌزشث١خُٚؽّب٠خُا٤رخالقُ
ا٤عشحُُٟ٘اٌٍجٕخُاٌٌُٝٚ٤جٕبءُاٌّغزّغُُٟ٘ٚا٤عبطُاٌز٠ُٞجُٕٟإٌغ١ظُا٤رخاللُٟٚاٌمُُ١االعزّبػ١خٌٍُفشدُٚاٌّغزّغُ
وىًٚ.ا٤عشحُُٟ٘اٌّإعغخُاٌُٝٚ٤اٌز٠ُٟزؼبًُِِؼٙبُاٌطفًُؽ١شُرمَُٛثزؾن١شُٖٚغشطُاٌمُُ١ا٤رخالل١خُٚاٌذ١ٕ٠خُفُٚٗ١رؼض٠ض٘بُ
رخاليُِشاؽًُُُِّٖٔٓٛاٌطفٌٛخُِشً ٚساُثبٌّشا٘مخُٚفٛالًُئٌُِٝشؽٍخُُاٌؾجبة.
ٚرؼذُاٌزٕؾئخُاٌغٍّ١خُٚاٌزُٟرمَُٛا٤عشحُثبٌغضءُا٤وجشُٚإُُِٙ٘٤بُِّٙخٌُُّٕٛأفشادُرخبٌُُِٓٓ١١االمطشاثبدُإٌفغ١خُ
ٚاٌؾخق١خُِٚ،زى١فُٓ١ثؾىًُعٍُُِ١غُِؾ١طُُِٕٚٙغغُِّٓ١غُاٌمُُٚ١اٌّؼب١٠شُا٤رخالل١خُٚاٌّغزّؼ١خ.
فاُْأعٍٛةُاٌزشث١خُاٌّزجغُدارخًُا٤عشحٌُُٗأؼىبعبرُٗعٍجًبُأُٚئ٠غبثًبُػٍُٝعٍٛنُاٌفشدُٚلُّٚٗ١هشقُرؼبٍُِِٗغُا٤فشادُٚاٌّغزّغُ
ٚرفبػٍُِٗؼُ.ُٙ
٠ٌُُٚؼذُُرخبف١بُُرٌهُاٌزشاعغُُاُا٤رخاللُٟاٌىج١شُاٌزُٞمشةُاٌّغزّؼبدُاإلعالِ١خُرخاليُاٌغٕٛادُا٤رخ١شحُفُٟوض١شُُِٓعٍٛو١بدُ
إٌبطُُٚ،رٌهُثغجتُػٛاًُِوض١شحُرغججذُثؾىًُِجبؽشُأُٚغ١شُِجبؽشُفُٟ٘زاُاٌزشاعغُاٌٍّؾٛظُُُِٓٚ،أُُ٘٘زُٖاٌؼٛآًُُِِ
ٚعٙخُٔظشُٞأؾغبيُا٤عشحُػُٓاٌذٚسُإٌّٛهُثٙبُفُٟرشث١خُأٚالد٘بُٚثٕبرٙبُِٚزبثؼخُأؽٛأٌُُٙز١غخُمغٛهُاٌؾ١بحُٚاٌغؼُٟ
ٌزؾغُٓ١اٌذرخًٌُزٛف١شُاٌؾذُا٤دُُِِٔٓٝزطٍجبدُأفشادُا٤عشحُاٌّبٌ١خُ،ففُٟصِبٕٔبُٔبد ًساُِبُرغزّغُا٤عشحُثغّ١غُأفشاد٘بُِ ًؼبُػٍُٝ
ِبئذحُهؼبَُأُٚؽبؽخُرٍفبصٌُّؾب٘ذحُؽٟءُ٘بد ٌُُِٛٚشحُٚاؽذحُفُٟأٌُ،َُٛ١ب٘١هُثبعزّبعُا٤عشحٌُُِٛٚشحُٚاؽذحُفُٟا٤عجٛعُ
فُٟعٍغخُؽٛاس٠خُأعش٠خُٕ٠بلؾُْٛفٙ١بُِبُ٠ؾزبطُئٌُٔٝمبػُ٠ُٚ،طّئُٓأ١ٌٚبءُاِٛ٤سُػٍُٝأؽٛايُأثٕبئُُٙاٌذساع١خُٚاٌؼٍّ١خُُ،
٠ٚمفُْٛػٍُٝاٌّؾىالدُاٌز٠ُٟزؼشمٌُْٙٛبُفُٟؽ١بر٠ُُٚٙزؾبٚسُْٚفُٟؽٍٙبُُِ،غُؽشؿُا٢ثبءُٚاِٙ٤بدُػٍُٝغشطُاٌمُُ١
إٌجٍ١خُٚا٤رخالقُاٌىشّ٠خُفُٟٔفٛطُأثٕبئُ .ُٙ
ٌمذُوبٔذُرٍهُؽبيُا٤عشُفُٟا٤ع١بيُاٌغبثمخُُ،أِبُاُْ٢فىض١شُُِٓأثٕبءُ٘زاُاٌغ٠ًٌُُُ١ؾٙذُِضًُ٘زُٖاٌغٍغبدُُٚ،سثّبٌُُُ٠غّغُ
ػٕٙبُؽ١ئًبُ؛ُفأفشادُا٤عشحُفُٟاٌّذٕ٠خُ٠زٛافٍُْٛفّ١بُثُُُِٕٓٙ١رخاليُاٌزٍ١فٔٛبدُٚ،سثّبُفؼٍٛاُرٌهُُُ٘ٚفُٟغش ُثٛ١رٌُُُٚ،ُُٙ
نبُ٠ُ-ىذػُفُٟلشاس٠وُ
٠ؼذُ٠خزٍفُؽبيُاٌش٠فُوضً ١شاُػُٓؽبيُاٌّذٕ٠خ؛ُؽ١شُرغذُسةُا٤عشحُفُٟاٌش٠فُُٚ-سثّبُرىُِْٛؼُٗاَُ٤أً ٠
ٌزٛف١شٌُمّخُاٌؼ١ؼُ٤ثٕبئُُِٗٛ٘ٚ،بُ٠ؾغٍُٗػُِٓزبثؼخُأٚالدُٖهٛايُاٌُٚ،َٛ١رىبدُرٕؾقشُِؼشفخُا٤ةُثّؾىالدُأٚالدُٖفُٟاٌّذُْ
ٚاٌمشُٜػٍُٝاٌغٛاءُُِٓرخاليُِبُرؼشمُٗاَُ٤ػٍُٗ١فُٟؽغشرّٙبُاٌخبفخُ٠ُٛ٘ٚغبٌتُإٌَُٛثؼذَُُٛ٠ؽبقُٚ،سثّبُ٠غٍجُٗإٌَُٛ
لجًُأُْرىًُّاَُ٤ػشكُاٌّؾىٍخُٚ،لذُرىُُْٟٔ٘ٛفغٙبُرؼبُِّٟٔبُ٠ؼبٌُُُِٕٟٔٗٛ٘ىٙٔٛبُُِٓاٌؼبِالدُٚ،لذُرىُِْٛؼبٔبرٙبُ
ثغجتُرخذِخُأٚالد٘بُٚاٌم١بَُػٍُٝؽئُْٛث١زٙبُهٛايُاٌُ،َٛ١فإٌُُُُُْ٠ا٤ةُفُٟأصٕبءُوالَُصٚعزُٗفشثّبُٔٙش٘بٌُززٛلفُػّبُ
٠ؼزجشُٖصشصشحُِىزفً١بُثّطبٌجزٙبُثبٌزقش ُٚ،سثّبُأعّؼٙبُثؼلُػجبسادُاٌزٛث١خُٚاٌٌٍَُٛغٛءُرشث١زٙبٌُقبؽتُاٌّؾىٍخُُِٓ
أثٕبئٗ!ُ
ِٚغُا١ّ٘٤خُاٌجبٌغخٌٍُؼًُُِّٓأعًُاٌؾقٛيُػٍُٝاٌّبيُاٌزُٞثُٗرٕزظُُؽ١بحُا٤عشحُ،ئالُأُٔٗ٠غ١تُػُٓوض١شُُِٓأسثبةُا٤عشُأُْ
اٌشػب٠خُاٌزشث٠ٛخُٚاٌزٛع١ٙ١خُٚاٌشلبث١خُ٤ثٕبئُُٚٙثٕبرُُٙأُُ٘ثىض١شُُِٓاِٛ٤اي؛ُفمٍخُاٌّبيُِغُرشث١خُاٚ٤الدُرشث١خُعٍّ١خُػٍُٝ
اٌفنٍ١خُٚاٌمٕبػخُٚاٌشمبُالُ٠إصشُػٍُٝؽ١بحُا٤عشحُِٚغ١شرٙبُٚ،وضشحُاٌّبيُِغُغ١بةُاٌذٚسُاٌزشثُٚٞٛاٌزٛعُٟٚٙ١اٌشلبثُٟ
ٌٌُٟٛاِ٤شُ٠فغذُا٤ثٕبءُ٠ٚفمذُُ٘رؾًُّاٌّغئ١ٌٛخُ.
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُٚهللاُاٌُّٚ ٛاٌّغزؼبُْ،،،

ُ
ُُُثمٍُُاٌذوزٛسُ/ؽغُٓرخٍُ ًُ١
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صفحة من غير عنوان

ربيع ثاني  1443ىـ
اػذادُ/اثٛػُْٛ١عش٠ئخ

ُُُُُُ

ُ
٘زاُِبُ٠ؾذسٌُغغّهُػٕذُرٕبٚيُوٛةُُِٓاٌ١بٔغُُ!!ْٛ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

يعتبر اليانسون أحد األعشاب الطبية المعروفة والمتداولة منذ قديم الزمان ،والتي تستخدم في عالجات طبية عدة إضافة إلى
طعميا المحبب عند الكثيرين ،لكن فوائد شربو بحسب خبراء الصحة ال تعد وال تحصى.وتعود أصول اليانسون إلى منطقة

البحر المتوسط والشرق األوسط ،ولطالما اشتيرت في منطقة النيل وعند المصريين القدامى ،وأدناه بعض من فوائدىا ،وفق

موقع "وب طب" المختص باألمور الصحية والطبية ،ونقمو العربية.أوالً :تعزيز صحة الجياز اليضمييساىم شرب اليانسون في
تعزيز عممية اليضم وتميين المعدة ،وكان يستخدم مغمي بذور اليانسون منذ القدم بعد تناول وجبة دسمة لممساعدة عمى

اليضم.كما أن لزيتو خصائص ممينة ،فيو مسيل طبيعي يساىم في عالج اإلمساك والوقاية منو ،كما يساعد في عالج عسر

اليضم والتخمص من نفخة البطن.ثانياً :تعزيز الشييةإلى ذلك ،يعزز الشيية عن طريق تحفيزه إلفراز األنزيمات الياضمة في

المعدة ،مما يساعد في تعزيز عممية اليضم وتعزيز الشيية.ثالثاً :تعزيز صحة الجياز التنفسي كذلك ،يساعد شربو بحسب ما
يؤكد خبراء الصحة ،في عالج الربو والمشكالت التنفسية المختمفة ،كما يساعد في تقميل االحتقان في المجاري التنفسية

وعالج التيابات الشعب اليوائية ،وبالتالي فيو ذو تأثيرات مضادة لنزالت البرد والبمغم والسعال.رابعاً :مطير عام ويحتوي

زيت اليانسون العطري عمى مواد ذات خصائص مطيرة يمكن استخداميا لتطيير الجروح ما يمنع تسمميا أو التيابيا ،كما

يساعد في تسريع عممية الشفاء.خامساً :معالجة التشنجات والتقمصات كما ُيساعد تناول ىذا الشاي في الحاالت الصحية،
(مثل القولون العصبي ،أو الصرع ،أو السعال ) عمى التخفيف من التشنجات والتقمصات واآلم العصبية المصاحبة ليا ،إذ إن
سادساً :يعالج اضطرابات النوم وبسبب دوره الميدئ والمسكن وفعاليتو في المساعدة عمى االسترخاء فإنو ُيعد معالجاً
لمشكالت واضطرابات النوم واألرق.إال أن تناولو بجرعات كبيرة قد يؤثر سمباً ويعمل كمادة مخدرة ،بينما شربو بكمية قميمة قد
يساىم في أن يكون منبياً لألعصاب لذا من األفضل االعتدال في شربو عند قصد معالجة مشكالت اضطرابات النوم

واألرق.سابعاً :مفيد لمرضاعة الطبيعيةإلى ذلك ،قد يوصي بعض األطباء بتناولو كوسيمة لزيادة إدرار حميب الثدي عند

المرضعات ،كما أنو يساعد عمى االسترخاء لدى المرضعة ما قد يعزز من عممية الرضاعة الطبيعية.يذكر أن اليانسون ال

يحتوي عمى سعرات حرارية عالية لكنو وفقير بالبروتينات والدىون ،إال أنو غني بالعديد من الفيتامينات والمعادن المنوعة،
اختيار  /د .عمى محمد عمى

مثل :الفسفور ،والكالسيوم ،والحديد ،والزنك ،والمغنيسيوم.
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ربيع ثاني  1443ىـ

٘ىزاُأساد٘ٚبُٚوزٌهُأساد٘بُهللا...

اٌَُٛ١ؽجغذُؽجشُلٌٍُُّٓٚ،ٟأوزتُِمبالُٚالُرمش٠شا.اٌَُٛ١عأؽبسوىُُأعًُّاٌىٍّبدُاٌزُٟٚلؼذُػٍٙ١بُػُُِٛ٘ٚ،ٟٕ١مبيُ"اٌّشأح"ُ

ٌٍذوزٛسُِقطفُِٝؾّٛدُ،فذػٔٛبُٔزغٛيُثُٔٓ١فؾبدُصمبف١خُػمالٔ١خُٚئثذاػ١خُأ٠نبُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.
عؼٛاٌُٙبُاٌفزؾبدُػٍُٝاٌقذسُٚاٌظٙشُٚؽّٕ١بُؽضلٛاٌُٙبُاٌجٕطٍٔٛبدُٚم١مٛاُ
٘ىزاُأسادٚاُثبٌّشأحُؽّٕ١بُف ّّّٛاٌُٙبُاٌفغبرّ ُٚٚٓ١
اٌجٍٛصادُُٚ..اعزذسعٛاُاٌّشأحُُِٓغشٚس٘بُؽّٕ١بُلبٌٛاٌُٙبُ ُِ..بُأعًُّفذسنُُِ..بُأعًُّوزف١هُُِ..بُأسٚعُعبلهُُِ..بُأوضشُعبرث١زهُ
ؽّٕ١بُ٠ىُْٛوًُ٘زاُػبس٠بًُُٚٚ..لؼذُاٌّشأحُفُٟاٌفخُُٚ..رخٍؼذُصٛةُؽ١بئٙبُُٚ..ػشمذُعغّٙبُعٍؼخُرٕٙؾٙبُاٌؼٚ.ُْٛ١لبٌٛاٌُٙبُاٌج١ذُ
عغُُٓٚ..ئسمبعُا٤هفبيُرخٍفُُٚ..هُٟٙاٌطؼبَُثذائ١خُِ.ىبٔهُئٌُٝعٛاسُصٚعهُفُٟاٌّقٕغُٚفُٟا٤رٛث١ظُُٚفُٟاٌؾبسعُٚ.رخشعذُ
اٌّشأحُُِٓاٌج١ذٌُزجبؽشُِبُرقٍؼٌُُُِٗٚبُالُرقٍؼٌُُُِٗٓ..أػّبيُُٚأٌمذُثأهفبٌٙبٌٍُؾغبٌخُُٚ.لبٌٛاٌُٙبُعغّهٍُِىهُأٔذُؽشحُفُٗ١ثالُ
ؽغ١تُٚالُسل١تُ١ٌٚظٌُهُئالُؽ١بحُٚاؽذحُٚوًُّ٠َُٛ٠نُُِٟٓأ٠بِهٌُُٓ٠ؼٛدُُ..ػ١ؾُٟؽ١برهُثبٌطٛيُٚثبٌؼشكُُ..أٔفمُٟؽجبثهُلجًُأُْ
ٕ٠فذُُٚ..اعزضّشُٞأٔٛصزهُلجًُأُْرؾ١خُٚالُرؼٛدٌُٙبُعٛقٚ!.ظٕذُاٌّشأحُثٕفغٙبُاٌؾطبسحُٚاٌفٍٛٙحُفظٕذُأٔٙبُرمذِذُػٍُٝأِٙبُ
ٚعذرٙبُؽّٕ١بُارخزبسدٌُٕفغٙبُ٘زُٖاٌّغبٌهُُٚ..اٌؾم١مخُأٔٙبُاعزذسعذُُِٓؽ١شُالُرذسُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ..ُٞ
!رشُٜو١فُوبٔذُٔظشحُاإلعالٌٍَُّشأحُ؟ُُ..اإلعالَُاٌّزُُٙثبٌشعؼ١خُٚاٌزخٍفُُٚاٌجذاٚحُُ..اإلعالَُاٌزُٞلبٌٛاُػُٕٗئُٔٗأفُْٛ١اٌؾؼٛةُ!ٌُُُ
ٕ٠ظشُاإلعالٌٍَُّشأحُػٍُٝأٔٙبُدِ١خُأٌُٚؼجخُأُِٚزبعُُ،ثًُٔظشُئٌٙ١بُػٍُٝأٔٙبُأَُٚسأُٜفٙ١بُؽش٠ىخُػّشُالُؽش٠ىخٌٍُ١خُٚ.لبيُػٕٙبُ
اٌمشآُْاٌىشُُ٠ئٔٙبُاٌغىُُٓٚاٌّٛدحُُٚاٌشؽّخُٚلشحُاٌؼُٚ..ُٓ١ارخزبسٌُٙبُاٌج١ذُٚاٌؾغبةُُٚاٌشعًُاٌٛاؽذُرؼظًّ ١بٌُٙبُٚؽفبظًبُػٍٙ١بُ
ٚ.وبٔذُرخذ٠غخٌُّؾّذُػٍُٗ١اٌقالحُٚاٌغالَُُ..أوضشُُِِٓغشدُؽش٠ىخٌُمّخُأُٚؽش٠ىخُفشاػُُ،فمذُؽبسوزُٗاٌذػٛحُٚاٌشعبٌخُٚ.اؽزنٕذُ
َُّ٘ٛإٌجٛحُُٚ..وبٔذُإٌبفؼُٚاٌقذ٠كُٚاَُ٤اٌشءَُٚٚاٌغٕذُاٌّؼٚ.ُٓ١اؽزغٍذُاٌّشأحُثبٌزّش٠لُُٚ،فبؽتُإٌغبءُأصٚاعُٓٙفُٟ
اٌغضٚادُُٚ..عٍغذُاٌّشأحٌٍُفمُُٗٚ..عٍغذٌُزٍمُٟاٌؼٍُُُُٚ..أٔؾذدُاٌخٕغبءُاٌؾؼشُث٠ُٓ١ذُٞإٌجُٟػٍُٗ١اٌقالحُٚاٌغالَُُٚ..وبُْ
٠ُٗ١ُ٘..بُرخٕبطُ٠ٌُُٚ..جؼُاإلعالَُاٌزؼذدُئالٌٍُنشٚسحُٚثؾشهُاٌؼذيُِٚ..بُأثبػُاٌزؼذدُئالُئ٠ضبساُُْ٤رىُْٛاٌّشأحُصٚعخُ
٠غزض٠ذ٘بُلبئالُ
ًُ
ً
ً
صبٔ١خُثذالُُِٓأُْرىُْٛػؾ١مخُ!ُ٘ٚزاُأوشَُُ..صُُػًُاٌمبػذحُاٌؼبِخُفُٟاٌضٚاطُُٟ٘اٌضٚعخُاٌٛاؽذحُُْ٤اٌؼذيُثُٓ١إٌغبءُأِشُالُ
٠غزط١ؼُٗاٌشعبيُٚ.لذُػٙذُاإلعالَُئٌُٝاٌشعًُثأُْ٠جُٕ٠ُٟٚؼ ّّشُ٠ٚفزؼُاِ٤قبسُ٠ٚزبعشٌُُٚ،ىُٕٗػٙذُئٌُٝاٌّشأحُثّبُُ٘ٛأؽش ُُِٓوًُ
٘زاُُ..ثؾنبٔخُاإلٔغبُُْٚرشث١زُٗ.ئُْاٌشعًٌُُٗأُْ٠قٕغُأُٞؽٟءٌُُٚىُٓاٌّشأحُٚؽذ٘بُُٟ٘اٌزُٟعُ ٛرقٕغُاٌشعبيُُ٘ٚ..زاُغب٠خُ
اٌزىشُُٚ٠غب٠خُاٌضمخًُُُ٘٘..زاُُ٘ٛاٌزخٍفُ؟!ُُ..أَُأُْاٌزخٍفُاٌؾم١مُُٟٛ٘أُْرغ١شُاٌّشأحُٔقفُػبس٠خُؽٍّٙبُئصبسحُسعًُٚغب٠زٙبُِزبعُ
!وُُرخذػٛنُ٠بُأرخزُٚ..ُٟوُُاعزذسعٛنُئٌُٝؽزفهُُٚ..رخٍؼٛوُُِٟٓػشؽهُٚأزضػٛوُُِٟٓرخذسنُٚ.ثبػٛنُفُٟأعٛاقُإٌخبعخُ
ٌٍ١خُ
ِ
سل١مبًُرضُّٓثمذسُِبُفٙ١بٌُُِٓؾُُٚ.أٔذُٔقفُاِ٤خُُ..صُُئٔهُرٍذٌُٕٓ٠بُإٌقفُا٢رخشُُ..فأٔذُأُ ِّخُثأعش٘بُُٚ..الُ٠غزط١غُاٌشعًُأُْ٠مٛدُ

اٌزطٛسُٚؽذُُٖ..رُشًُُٜ٘آُْاٚ٤اُْأُْرؼ١ذُٞإٌظشُُ..رُشًُُٜ٘آُْاٚ٤اٌُْزؼشفُٟلذسنُٚرؼشفُٟدٚسنُ؟!ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
بقمم/ايمان ابوالميلُ
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Love… is the solution
The title may seem strange, and some readers may say that we imitate the Muslim
Brotherhood in their slogan (Islam is the solution), but the truth is that the title is far from
slogans and politics. Rather, it is at the heart of life, with its sweetness and bitterness. What
we need is to look for a way out that makes life a beautiful dream instead of being a
disturbing nightmare, and this solution is only through the intended title which is (Love is
the solution)
Love is that passionate emotion that binds all people, old and young, men and women
groups and individuals,
and the first pillar of love is tolerance. Do good to those who offend you.)
Then comes the second pillar of love, which is contentment, self-satisfaction and
contentment with others, and the greatest picture of contentment is in the honorable hadith
(Love for your brother what you love for yourself), meaning that we wish others the good
that we wish for us. Here it is manifested in man accepting what God has written for him
and not being angry and rejecting this share. This does not mean that man stands helpless
and does not move for the better, but with conviction that man should try as much as he
can. As it was said in the past, “Contentment is a treasure that does not perish.”
Selected by: Samy Ahmaed
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