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 عيد األمعـدد خاص بمناسبة                                  
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                                               (  ) أمير الشعراء احمد شوقي                             

 اجتماعية ثقافية   مجلة
عن تصدر  للرأى والرأى اآلخر  

 مكتبة البشير   
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 تحت أقدام االمهات  الجنةُ      العدد: كلمة 

                    متزامنة مع احتفاالت عيد االم  تتجلى عظمة االمومة 

 ونحن نتابع سيرة الرسول صلى هللا عليه وسلم 

فنجد ان األمومة مع رسول هللا تتمثل فى خمسة  سيدات  

 فضليات ُكنَّ هنَّ مثال األمومة الحقة فى حياته ,

 

اولهن كانت ام الرسول السيدة " آمنة بنت وهب "  وكيف 

كانت نبع االمومة األول للرسول وكيف قدر هللا لها ان 

تكون اما لخاتم الرسل وهو شرف ليس يضاهيه شرف , 

الرسول يحب امه ويذكرها بالخير دائما وهو قدوتنا  وكان

 واسوتنا جميعا.  

ثم تأتى األم الثانية للرسول وهى السيدة "حليمة السعدية"  

مرضعته فى صباه وهى  التى  تشرفت بأن كانت اما 

بالرضاعة للرسول واما نشأ الرسول فى حضانتها , وكيف 

 ان الرسول كان يذكرها بالخير دائما. 

ثالثة وهى السيدة " فاطمة بنت اسد" وهى واألم ال

زوجةعم الرسول ابى طالب الذى كفل الرسول بعد وفاة 

جده عبد المطلب , وقد كانت السيدة فاطمة بنت اسد من  

اوائل النساء الالتى اسلمن و عاش فى كنفها زمنا كبيرا   

 وكان ال يذكرها الرسول إال بالخير والحب , 

الرسول وزوجته األولى السيدة  واألم الرابعة هى ام اوالد

"خدبجة بنت خويلد"  وهى أم المؤمنين خديجة التى  

وقفت بجانب الرسول فى محنته وساندته وكانت اول من 

آمن  به وكيف أنها تحملت ارهاصات بداية مهبط الوحى 

على الرسول وكيف كانت نعم السند له عندما جاءه  

ة سكنا و فطمأنته وشدت من أزره , وهكذا تكون الزوج

  .مودة فى طاعة هللا 

ابنته وأم احفاده  وخامس األمهات فى حياة الرسول وهى

السيدة " فاطمة " وكيف كانت هى واوالدها مصدرا  

إلظهار معانى الحب والحنان من الرسول  حتى يكون قدوةً 

 لنا جميعا فى معامالتنا ألبناءنا واحفادنا وصدق رسول هللا 

 

  الث قصلى هللا عليه وسلم حي

                                          ) الجنة تحت اقدام االمهات( 

 

 رئيس التحرير 

   اقرأ في هذا العدد:
                                     جنةُ تحت أقدام األمهاتال كلمة العدد:*

 2ص                                           بقلم/رئيس التحرير

مصر واالستعمار العثماني تحت عباءة   :قضية للمناقشة*

      3 ص                  عبدهللا سعيد  /بقلم االسالم السياسي!!!

                             4ص          البلد اعداد/ ابن    عيداألم  *صورة الغالف :

    من   قصة المذهب الحنفي مع الوضوء   *لغويات :

                                              4ص                       اعداد/عبدالرحيم كمال      الصنبور

حجر  احتفال كبير ب: المصريون التي ال يعرفهامصرُ  *

                                       مصر.. وجدل يتجدد حوله في رشيد

                       5ص                                  كريم ابوالعزائم   د. /عدادإ

 

                       مخيبة لآلمال إفريقيًا  نتائج *ركن الرياضة: 

  6ص                                             عداد/كابتن كيموإ

 ...إِنتبه لك  لزوجتك وليس    البيت   واحة االيمان : *

 6ص                                      محمد محموداختيار/ 

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

 ة  ) أُمـي ( دقصي    ُركن األدب: *

 8ص                                           ابن البشير /  اعداد

                                                      شعبان شهُر تُرفع فيه األعمال صالون البشير: * 

   9ص                                      بقلم/ دكتور حسن خليل 

 رسائل هللا في جوف زلزال    صفحة من غير عنوان :* 

 

 10ص                                          ابوالليل ايمان/ اعداد

                                                                             

   القوى الخفية  : لك ياسيدتي* 

                                                                            11ص                                نسمة شريف عامر اعداد /

 

       صالح  نفسك  :قرأُت لك * 

 11ص                           علي عبدالستار /ختيارا

                              The English Section12ص

https://annabaa.org/arabic/variety/22544
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 مصر واالستعمار العثماني تحت عباءة االسالم السياسي!!!   *     :للمناقشة قضية
 

عفوا وارجو ان يتسع الصدر كي اعلق على مساوىء االستعمار التركي العثماني  لمصر منذ نشأته وحتى نهايته وهو ما يثبت 

 العثماني هو اسوأ استعمار  شهدته مصر في تاريخها الطويل وذلك لالسباب االتية: ان االستعمار التركي 

 

اوال نحن لسنا ضد الخالفة االسالمية ولكننا ضد االسالم السياسي الذي يتخذ عباءة االسالم للقفز على الدول وسلب الحكم  -

 فيها 

ى االستانة ثم سرقت امهر الصناع والزراع وشحنهم  ثانيا عندما دخل الغزو التركي لمصر بدأ في استنزاف خيرات مصر ال-

اسرى الى االستانة ووضعهم تحت نظام الجباية واستالب خيرات ومنتجات مصر بالقوة الجبرية الى االستانة حتى تم تجفيف  

 ريخمصر ليس فقط من العمال والفالحين ولكن من المتعلمين والمثقفين واهل العلوم في اسوأ صور االستعمار في التا

 

ثالثا كان نتيجة لذلك االستعمار ان عاشت مصر في ظالم تام ال صناعة وال زراعة والثقافة وال فهم حقيقي وسليم للدين .  -

روسيا...( حتى جاء الجندي االلباني محمد   -المانيا –فرنسا  –وطبعا تم كل ذلك بتعاون واتفاق قوى الشر في العالم )انجلترا 

ابعة للقوات العثمانية الحاكمة وبذكاء فطري عرف ان مصر قوة كبيرة برجالها فقام بالقضاء على  علي ضمن حامية البانية ت

المماليك )ُخدام الدولة العثمانية( وقام باستالم الحكم واقام امبراطورية عسكرية مصرية بقيادته واعاد انشاء الجيش المصري 

وض البحر المتوسط وفي دول الشرق االوسط فكان حكم الدولة  القومى واسس دولة مصر الحديثة التى امتلكت وتحكمت في ح

المصرية من خليج العرب حتى حدود الجزائر ومن اواسط افريقاي حيث منابع النيل الى قبرص ومالطا وسوريا وفلسطين 

 والعراق مرورا يشبه الجزيرة العربية في اكبر امبراطورية مصرية, 

 

 -المانيا – فرنسا  –صر بجيش مصري سيحكم العالم فتجمعت قوى الشر) انجلترا وهنا افاق العالم  وادرك ان من يحكم م

روسيا...(  مرة اخرى وتم تفكيك امبراطرية محمد على وتقسيمها وتم تقزيم مصر مرة اخرى حتى تم االحتالل االنجليزي  

للتحالف مع الشيطان نفسه لتحقيق   لمصر وطبعا ساعد االنجليز ابناء االسالم السياسي  الذين هم دائما على اتم استعداد 

اغراضهم ونامت مصر في سبات اخر وتحت استعمار اخر وهو االستعمار االنجليزب , حتى قام الجيش المصري بقيادة عبد 

الناصر وخلع الملكية وجاء اول رئيس مصرى وهو الرئيس محمد نجيب ومعه الضباط االحرار وبدا حلم الدولة المصرية  

حتى اعاد السادات   67لوطنى القوى ولكن ومرة ثالثة تجمعت قوى الشر واسقط دولة مصر بنكسة يونيو القوية وجيشها ا

ولكن  قوى الشر وبمساعدة االسالم السياسي تم اغتيال السادات ودخلت مصر في   73حرية مصر وانتصر في عبور اكتوبر 

تنفيذ الخطة الشيطاتية تحت مسمى)الربيع العربي(   اتون الصراعات في اثناء  حكم مبارك وجائت قوى الشر مرة رابعة وتم

وتم تسليم مصر الى مرتوقة االسالم السياسي ونشر الحروب بين الدول العربية واعتلى الحكم جماعات االسالم السياسي  

 فزادوا الطين بلة  ولوال قدر هللا لكنا مازلنا تحت حكم مرتزقة االسالم السياسي, 

وبتأييد من الجيش تم خلع اذناب االسالم السياسي وها هى الدولة المصرية    2013يونيو 30ولكن كانت ثورة الشعب في 

 القوية يتم بنائها وتبدا الجمهورية الجديدة ....

ستالحظ يا اخي ان االستعمار العثماني ) تركيا( كان لها دوما دورا خفيا في نشر الظالم على مصر وكان هللا دائما ما يحمي  

 يعا  تحيا مصر.  مصر ولنقول جم 

 بقلم / عبدهللا سعيد 

إال أنها تتحفظ  على ما جاء في مقالة )قضية للمناقشة( وتفتح باب الرأى *) مجلة البشير ( رغم ايمانها الكبير بحرية 
الرد للقراء  في العدد القادم. 
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    قصة المذهب الحنفي مع الوضوء : وياتغل

 الصنبور    من

كان ظهور الصنبور أمرا غريبا وليس جديدا في عهد محمد  
باشا، والذى يطلق عليه باللغة الدارجة "الحنفية"، ولكن  علي 

 .لماذا أُطلق عليه هذا االسم تحديدا
 

 
 

عندما بنى مسجد محمد علي بالقلعة وزوده بالمواسير  
والصنابير للوضوء بدال من طريقة الوضوء السائدة فى ذلك  
الوقت، والتى كانت عبارة عن الطاسات واألكواز؛ عارضه  

الحنابلة والشافعية والمالكية، لكون هذه األشياء   مذاهب علماء 
المسلمين   بدعة فى الدين، حيث أنهم لم يروا السلف فى بالد

يستعملون هذه الطريقة مستندين بالحديث الشريف: "وكل  
بدعة ضاللة وكل ضاللة فى النار" وظلوا كثيرا يتحروا أمرها،  

وهل يجوز الوضوء منها من عدمه، حتى تم تحليل الوضوء  
 .منها فى نهاية األمر

علماء الحنفية، لم يحتاجوا إلى كل هذا الوقت، ورأوا جواز  
 .الصنابير؛ ألنها ترفع المشقة عن المسلمين الوضوء من هذه 

ومن هنا سمى الصنبور بـ"الحنفية"، نسبة إلى المذهب  
الحنفي، وأصبحت كلمة الحنفية دالة على الصنبور، أكثر مما  

 .تشير إلى المذهب المستنير
  عبد الرحيم كمال /اعداد   

 عيد األم....          :صورة الغالف
                                      

 

مارس، من كل عام بعيد   21يحتفل العالم العربي ومصر، في 

محركات البحث، ولكن ماهي    2021األم، وقد تصدر عيد األم 

، حين أطلقت  1912قصة هذا اليوم؟ يعود تحديد يوماً لألم، لعام 

أنا جارفيس ناشطة حقوقية أمريكية العديد من المحاوالت لحث 

هات.وأكدت خالل بيانها المجتمع األمريكي على االحتفال باألم 

يجب أن يكون مفرداً لجميع  mother'sعلى أن مصطلح 

العائالت تكريماً ألمهاتهم ولكافة األمهات في العالم.وفيما بعد 

استخدم هذه التسمية رئيس الواليات المتحدة وودرو ويلسون 

في القانون كعيد رسمي في الواليات المتحدة.بينم يعود تاريخ 

ألم عربياً، للكاتب مصطفى أمين، حين أعجب االحتفال بعيد ا

بالفكرة األمريكية وبدأ في الدعوة لها عبر مجموعة من 

المقاالت المختلفة.و تعتبر مصر هي أولى الدول العربية التي 

مارس، حيث كانت بداية االحتفال بعيد    21تحتفل بعيد األم في  

ائد ، حيث قامت أم بالذهاب إلى إحدى الجر1956األم في عام 

المصرية وخصوًصا الصحفي الراحل مصطفى أمين، في مكتبه  

داخل جريدة أخبار اليوم، وقامت بسرد حكايتها وكيف أنها 

أصبحت أرملة ولديها الكثير من األوالد الصغار، حيث قامت  

بتربيتهم ولم تتزوج، وقامت بتكريس حياتها من أجلهم إلى أن  

على حدا لمتابعة  كبروا وتخرجوا من الجامعة وانصرفوا كالً 

حياتهم، وتركوها وحدها، فهنا كتب مصطفي أمين العمود 

الشهير »فكرة«، حيث اقترح تخصيص يوم لألم، يكون بمثابة 

 عداد/ ابن البلد ا                              يوم لرد الجميل لكل أم.



 
 هـ           1444شعبان                     (  رابعة و العشرون لا )السنة   303  العدد                        م  2320 مارس 

5 

 

 .. وجدل يتجدد حوله في مصر حجر رشيد احتفال كبير بال يعرفها المصريون :مصُرالتي 

 
، صاح الشاب  1822سبتمبر  14عام، وتحديدا في  200قبل  عام على فك رموز الحضارة المصرية 200حجر رشيد.. 

الفرنسي جان فرانسوا شامبليون مهلال "فهمتها"، معلنا بذلك ألخيه أنه وجد للتو مفتاح قراءة الكتابة المصرية القديمة، التي  

ها، فانطلق ما  إنسانية في كل مجاالت حضارة وفتح االكتشاف بدوره كنوز معرفة أقدم.عام 1500عصية عن القراءة طيلة ظلت 

سبتبمر الجاري  14ال به، بين معرضا فنيا ووثائقيا لالحتف فرنسا ُعرف بـ"علم المصريات"، وهو الحدث الذي تخصص له

وبالتزامن مع احتفاالت الذكرى، . "1822أكتوبر في قاعات مؤسسة "كوليج دي فرانس" بعنوان "شامبليون  25حتى 

لحاكم مصري من التاريخ القديم،  تمثال فوق تجددت في مصر انتقادات لوجود تمثال لشامبليون في فرنسا، وهو يضع قدمه

والمعرض المفتوح مجانا للزوار، يقدم لهم فرصة الستكشاف الكتابة الهيروغليفية )أقدم الخطوط .وسط مطالب بإزالته

                                                                                                                  وقصة حياة شامبليون، المصرية(،

يقدم الجزء األول من المعرض عالم الكتابة المصرية عبر نموذجين ساعدا شامبليون في فك   نسخة من حجر رشيد(1)

، عليه نص  1798وحجر رشيد الذي اكتشفته الحملة الفرنسية في مصر سنة .كونكورد وحجر رشيدرموزها، وهما: مسلة 

خطوط )الهيروغليفية، الديموطيقية، اليونانية(، وساعد في قراءة اللغة بعد مقارنة الخطين المصريين بالخط  3مكتوب بـ

وتضيف أنه بعد هزيمة الفرنسيين  ."كاي نيوز عربية اليوناني، كما تشرح الخبيرة األثرية المصرية، نيرمين خفاجي لموقع "س

                                                                                                                       .في مصر، سقط الحجر في يد اإلنجليز، إال أن الفرنسيين كانوا أعدوا منه نسخة، وهي التي عكف عليها شامبليون في أبحاثه

في أوروبا،  19مصر تتحدث عن نفسهاالجزء الثاني يستعرض ما ُعرف بـ"الهوس" بالحضارة المصرية في القرن  (2)

                                                                                 وكيف ساعد اكتشاف رموز اللغة في أن تعود الحضارة المصرية لتسمع صوتها للعالم،

، حتى تحقيق حلمه، وبالوثائق  لمصر شامبليون: سيرة عبقريفي الجزء الثالث يتابع الزوار شامبليون منذ طفولته وسفره(3)

وتوضح نرمين خفاجي أن  .يشاهدون طريقة عمله وهو يعتمد على أكوام من النصوص بلغات مختلفة لمقارنتها ببعضها

كان لديه قصر فيه عدد من اآلثار المصرية، وهي التي أثارت شغفه منذ طفولته الكتشاف هذه اآلثار الصامتة،  شامبليون عم

                                                                                                                             وساعده عمه ماديا في دراساته

يتعلق القسم األخير من المعرض بالتاريخ المشترك لشامبليون وكوليج دو فرانس التي رحبت    شامبليون األستاذ الرائد (4).

  4عاًما، في  41وتوفي شامبليون الصغير، كما كان يُلقب، عن عمر .لعلم المصريات على أول كرسي 1831به أستاذا عام 

( عن هذا الحدث بعبارة "الشعلة سقطت على 1875- 1797المصريات جون جاردنر ويلكنسون )، وعبر عالم 1832مارس 

عام على حل رموز اللغة  200وتطالب الخبيرة األثرية بأن يكون االحتفال في مصر بمرور ."األرض وال أحد قادر على حملها

 .وتبديده المصرية على قدر المناسبة، خاصة أن التراث المصري يشهد هجمة شرسة لطمسه 

سلسلة من اعداد/د.كريم ابوالعزائم 

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9&contentId=1558369
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7&contentId=1558369
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%AA%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%84&contentId=1558369
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1&contentId=1558369
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%B4%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86&contentId=1558369
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA&contentId=1558369
https://www.msn.com/ar-eg/news/national/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D9%8A%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%AD%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1/ar-AA12gJQ7?ocid=msedgntp&cvid=8d4170916c094d42a5dff635558c0cd1&fullscreen=true#image=1
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  مخيبة لآلمال إفريقيًانتائج ركن الرياضة:

منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية    في

تعثر أندية األهلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر وعدم تحقيق  

تلقى فريق الكرة األول بالنادي األهلي  .أي فريق منها الفوز

بقيادة السويسرى مارسيل كولر خسارة من الهالل السوداني  

بهدف نظيف فى المباراة التى أقيمت عصر السبت الماضي 

باستاد الجوهرة الزرقاء بأم درمان فى السودان، ضمن 

سجل هدف .مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

وأهدر صاحب األرض  54يبو في الدقيقة  الهالل ماكابي ليل

ركلة جزاء تصدى لها الشناوي وبذلك يبقي األهلي بال نقاط 

فى هذه المجموعة حيث تأجلت أولى مبارياته بدور 

المجموعات أمام القطن الكاميروني بسبب مشاركة األحمر في  

مونديال األندية فيما حصد الفريق السوداني ثالث نقاط بعد 

األولى أمام صن داونزخسارة الجولة  . خسر فريق الزمالك و 

بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا فى أولى جوالت دور 

المجموعات بدوري أبطال إفريقيا على ملعب استاد القاهرة  

أمام نظيره فريق شباب بلوزداد   1- 0بنتيجة 

وتعادل فريق الزمالك مع نظيره المريخ السوداني  .الجزائري

التي جمعت بينهما على ملعب شهداء بنينا  سلبيا فى المباراة 

فى ليبيا فى اطار منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات 

ويحتل فريق الزمالك بقيادة  .فى دوري أبطال إفريقيا

البرتغالى جوسفالدو فيريرا المركز الثالث برصيد نقطة وحيدة 

نقاط وشباب  6خلف المتصدر الترجي التونسي صاحب ال 

و لجزائري الوصيف برصيد ثالث نقاطبلوزداد ا تعادل فريق   

امام  2- 2بيراميدز بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو بنتيجة 

نظيره فريق الجيش الملكي المغربي فى اولى جوالت دور 

ثم تعادل فريق   .المجموعات ببطولة كأس الكونفيدرالية

بيراميدز فى الجولة الثانية بدور المجموعات فى كأس  

.  درالية امام فريق فيوتشر بهدف لكل منهماالكونفي  

وخرج فريق الشباب من بطولة افريقيا المقامة على ارض 

 مصر 

فبراير   من  االخير  االسبوع  كان  نتائج    2023هكذا  اسوأ  هو 

 الكرة المصرية افريقيا.......

 اعداد/كابتن كيمو 

 لزوجتك    البيت        واحةُاإليمان 

 ...إِنتبه لك  وليس                     
المعلوم أن الرجل مالك بيته، ولكن الرجل يسكن عند زوجته:  

)لتسكنوا اليها(نعم ... إنها بيوت زوجاتكمفمن كنوز القرآن 

لماذا ( اَل تُْخِرُجوُهنَّ ِمْن بُيُوتِِهنَّ  )مررت بهذه اآلية   -الكريم :

 رغم أنه ملك للرجل نسب هللا عز وجل البيت إلى المرأة 

هذا ما جعلني أبحث عن اآليات التي يُذكر فيها كلمة بيت  ... 

مقترنة بالمرأة فوجدت هذه اآليات التي تطيب خاطر المرأة 

وتراعي مشاعرها وتمنحها قدرا عظيما من االهتمام 

َوَراَوَدتْهُ الَّتِي ُهَو فِي بَْيتَِها : )قال تعالى.. واالحترام والتقدير

يوسف﴾امرأة العزيز تراود يوسف وتهم  ٢٣﴿(ِ ْفِسهَعْن نَ 

بالمعصية ورغم ذلك لم يقل هللا عز وجل وراودته امرأة 

 و وراودت امرأة العزيز يوسف في بيته أ العزيز

َج اْلَجاِهِليَِّة  : وقال تعالى.  ْجَن تَبَرُّ } َوقَْرَن فِي بُيُوتُِكنَّ َواَل تَبَرَّ

 األحزاب(  ٣٣اأْلُولَٰى { . )

ِ  : وقال تعالى } َواْذُكْرَن َما يُتْلَٰى فِي بُيُوتُِكنَّ ِمْن آيَاِت َّللاَّ

أليست هذه .. األحزاب﴾ما أعظمك يا هللا ٣٤َواْلِحْكَمِة { . ﴿

ولكنها نُسبت  البيوت ملك للنبي صلى هللا عليه وآله وسلم

 ..ياله من تكريم... لنسائه

بِيُّ إِذَا َطلَّْقتُُم النِ َساَء فََطِل قُوُهنَّ ِلِعدَّتِِهنَّ } يَا أَيَُّها النَّ : وقال تعالى

َ َربَُّكْم اَل تُْخِرُجوُهنَّ ِمن بُيُوتِِهن  {﴿  ١َوأَْحُصوا اْلِعدَّةَ َواتَّقُوا َّللاَّ

حتى في أوقات الخالف وحين يشتد النزاع وتصل .الطالق ﴾ 

حدة لم  تبقى آية وا... األمور إلى الطالق الرجعي هو بيتها

} َوالالَّتِي يَأْتِيَن اْلفَاِحَشةَ ِمن  -: ينسب فيها البيت للمرأة وهي

نُكْم فَِإن َشِهُدواْ فَأَْمِسُكوُهنَّ  نِ َسآئُِكْم فَاْستَْشِهُدواْ َعلَْيِهنَّ أَْربَعةً ِم 

ُ لَُهنَّ َسبِيالً   { . فِي اْلبُيُوِت َحتََّى يَتََوفَّاُهنَّ اْلَمْوُت أَْو يَْجعََل َّللا 

 النساء﴾ ١٥﴿

أما عندما أتت المرأة بالفاحشة وبشهادة أربعة شهود عدول 

أي جمال ودقة في ... ال ينسب البيت لها اآلن يسحب التكريم

وهللا ما رأيت ديناً  . آيات هللا فسبحان من كان هذا كالمه

 يصون ويرفع قدر المرأة مثل االسالم

قوقها عند مدعي  هذه حقوق المرأة في كتاب هللا وليست ح  . 

الحرية والسفور واالنفالت"سالًما على من مر  صدفة  

 سنة ح هفاستغفر فزادني حسنة وزادت

 

 اختيار محمد محمود 

https://www.elbalad.news/5658526


 
 هـ           1444شعبان                     (  رابعة و العشرون لا )السنة   303  العدد                        م  2320 مارس 

7 

 

 

   3202 اير  فبر  42  دار من مناقشات في ندوة الجمعة املخص لم          : ندوة الجمعة

 

من الشهر لثةتقام في الجمعة الثاالتي   2022 يرفبرا 42الجمعة بتاريخ ملخص لندوة والتى  ولي العزم الدينية أبجمعية  

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

   نوجزها فيما يلي:ندوة عدداً من النقاط الأستخلص الحاضرون من 

تفاوت المقامات: تتباين مقامات المتقين ما بين مسلم ومؤمن ومحسن وموقن، وإن كانت جميعها تصب في قناة التوحيد.  -1

. وقد جاء في سيرة  -صلى هللا عليه وسلم-وقد وردت آيات جمة تشير إلى هذه المقامات، فضالً عن ثلة من أحاديث رسول هللا  

إبراهيم   تدرجه    -السالم  عليه-الخليل  تعكس  قرآنية  السالم-إشارات  من    -عليه  وكان  واألرض  السماوات  ملكوت  رأى  حتى 

)إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين(. وفي    -عليه السالم-الموقنين. ففي مقام اإلسالم يقول تعالى مخاطباً أبي األنبياء  

كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي(. وعند   وصف اإليمان يقول تعالى: )وإذ قال إبراهيم رب أرني 

)وكذلك   :وصفه باإلحسان يقول تعالى: )إنا كذلك نجزي المحسنين وفديناه بذبح عظيم(. ثم يصفه بأنه من الموقنين سر قوله

رثة أبي األنبياء )ملة أبيكم إبراهيم نري إبراهيم ملكوت السماوات واألرض وليكون من الموقنين(. وال غرو أن أهل اإلسالم هم و

هو سماكم المسلمين من قبل(، ومن هنا تتفاوت مقاماتهم عند ربهم حتى يشهدوا الظاهر في المظاهر وتجليات األسماء والصفات 

 قداح.   في محيط األكوان. وفوق مقام اليقين مقامات أخر ال تحويها العبارة وال تضمها اإلشارة وإنما تدار على األرواح بال

مراتب الذاكرين: كما تفاوتت مقامات المتقين؛ تتباين كذلك مراتب الذاكرين قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم مع التدبر   -2

والتفكر في خلق السماوات واألرض. وخالصة القول أن هناك ذكر باللسان وآخر بالجنان وثالث بشهود المصطفى العدنان ثم  

 يقول اإلمام:  ذكر بالواحد الديان تبارك وتعالى؛

 في حالة الذكر يجلى في مواجهتي         وجه علي تعالى عن مشابهةِ                                     

                                                                           أمثله           نوراً تعالى مشيراً لي بمرتبة      كيف  روحي بال     ترآه

 أفنى به عن وجودي حال منزلتي           أخفى فيظهرني قدس المقابلة 

والمعتزلة   -3 الجبرية  فدَرسوا  الكالم؛  علم  على  التوحيد  علم  بإطالق  المدرسية  المناهج  واضعوا  درج  التوحيد:  علم 

ير بعض أهل القبلة أو واألشاعرة والمرجئة .... إلخ، في حين أن هذه الفرق ولدت الجدل والمخاصمات وظهر من خاللها تكف

تفسيقهم، وهذا ليس من علم التوحيد في شئ، وإنما يكون علم التوحيد بنور يقذفه هللا في القلب يتفضل به على من سبقت لهم  

من هللا الحسنى، ومن هنا يكون التوحيد هو رابطة اإلسالم وذروة سنامه وطريق لمعرفة النبوات والرساالت وأسماء هللا الحسنى 

 وقوت األولياء اتباع رسول هللا  ، وقوت األنبياء العلم ،العال. فبالتوحيد الخالص يكون قوت المالئكة الطاعة وصفاته

اإلرادة الكائنة والمحبوبة: األولى هي ما قدره هللا أزالً وُخَط في اللوح المحفوظ وهو المعبَر عنه لدى الصوفية بالقابل.  -4

من العبد كي يتخلق بأخالق النبيين ويسير على صراط هللا المستقيم وهو المعبَر عنه    أما اإلرادة المحبوبة فهي ما يحبه هللا

 بالفيض؛ فمن ُحِرَم القابل ال يجديه الفيض، ومن ُوِهَب القابل أُغِدَق عليه من الفيض. 

 الشيطان.قلب المؤمن زينة الرحمن، فهو كالبستان، غرسه الملك المنان، وحفظه من  - من جوامع الكلم:  •

  ا                                                                                   ذكر اللسان حسنات، وذكر القلب قربات ودرجات  -                                 

 الزياتالمستشار/ناصر 
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  أمـي...                               :ُركن األدب

 
 

 

 القلبِ   و     العينِ      ملـؤُ  يُبقيكِ             ربى  مـن   أرجـوهُ    وما أُمى            

  

 القُربِ    بحبوحةِ    فى    وأعيـشَ               ورضى    محـبةً     كيماأنـالَ            

  

 الُحبِ    َمنبَعُ  و     األمـانِ     فـيضُ           ُكبرى    وآيـة      بحـُرالحـنانِ             

  

 الُحقَبِ  َمدى  على الوجودِ    ِسرُ            األولى    وفجـُرها الحياةُ  ِمنكِ            

  

 الُرتَبِ     مكارمِ  خـيرَ    وُمنِحـتِ             منزلةِ  الكـونِ  ربُ   أعطاكِ             

  

 القـَُربِ   و     للجـناتِ     وأشـارَ             والدةً  عليكِ  الرسولُ    أثـنى            

  

 الشـِيَـبِ    فى    األمَ    فليُرِضيَنَّ             َمكُرمةً   الُخلدَ   يرجو َمنكانَ            

  

 والِطيَبِ      بالِعـطرِ     فـواحـة             العُظمى   النعمةُ    أنتِ  أُمُ    يا             

  

 الربِ    ِرضى  من يأتى  ورضاكِ            أبداً     جـنةً     تعـلو   قـَدميكِ               

  

 والُكـتُـبِ    القرآنِ     فى  باآلىِ              توصـيةً   هللاُ  أوصى   باألمِ               

 

                       1996) من ديوان ) ترانيم(  اصدار عام 

ابن البشير/  اعداد
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 ... فضائل شهر شعبان                             :ن البشير صالو

  

 
 

شهر شعبان المبارك، أوصانا رسول هللا صلى هللا عليه وسّلم، بكثرة العمل الصالح فيه، خاصة أنه يتوسط شهرين كريمين،  
هللا عنه وأرضاه، رسول هللا صلى هللا عليه وسّلم، عن سبب وسأل الصحابي الجليل أسامة بن زيد، رضي  .هما رجب ورمضان

كثرة صيامه في هذا الشهر قائاًل: »يا رسول هللا: َلْم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان؟«، فأجاب صلى  
العالمين وأحب   هللا عليه وسلم بقوله: »هذا شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه األعمال إلى رب

 .أن يرفع عملي وأنا صائم« رواه النسائي
ويعتبر شهر شعبان بمثابة المعسكر لشهر رمضان المبارك، الذي يصوم فيه المسلمون، ويتجهون إلى هللا سبحانه وتعالى 

ول هللا صلى هللا  ولهذا السبب، فقد حّثنا رس.بالدعاء، وتمتلئ المساجد بالمصلين في الصلوات الخمس وصالة القيام والتهجد
عليه وسلم على مضاعفة األعمال الصالحة والتقرب إلى هللا عز وجل في شهر شعبان، حتى يكون المسلمون على أتم  

وعن صيامه صلى هللا عليه .االستعداد والجاهزية الستقبال شهر رمضان، الذي تزّينه ليلة القدر، وهي ليلة خير من ألف شهر
لسيدة عائشة رضي هللا عنها وأرضاها: »كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصوم حتى نقول  وسّلم في شهر شعبان، قالت ا

ال يفطر، ويفطر حتى نقول ال يصوم، وما رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إال شهر رمضان، وما  
 .رأيته في شهر أكثر صيامًا منه في شعبان«.. رواه البخاري ومسلم

ويقول العلماء إن الحكمة من كثرة الصيام في شعبان أن األعمال ُترفع فيه إلى هللا عز وجل، حيث إن أعمال الليل ترفع بعد 
صالة الفجر وأعمال النهار ترفع بعد صالة العصر، وأعمال األسبوع ترفع يومي االثنين والخميس، وأعمال السنة ترفع في  

 عليه وسلم ألمته على االجتهاد والعمل الصالح في شهر شعبان، هو حبه ألمته،  والدافع لحّث النبي صلى هللا .شعبان
ورغبته في أن تنجو من العذاب وتفوز برضا هللا عز وجّل، ورغم أن النبي صلى هللا عليه وسّلم قد ُغفر له ما تقدم من ذنبه  

  ثر من الصيام والقيام وقراءة القرآن.وما تأخر، فإنه كان أكثر الناس عبادة وتقربًا من هللا وخشية له، وكان يك
 

 الدكتور/ حسن خليل  اعداد
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 رسائل هللا في جوف زلزال         
 

 .ببعيدة، انتشرت ظاهرة دوران الحيوانات والطيور، في أماكن مختلفة حول العالممنذ فترة ليست 

وحذرت سفارات الدول األوروبية في تركيا رعاياها،  .ثم نوه العلماء عن مرور المذنب األخضر والذي مر بالفعل فوق تركيا

ت بوقوع زلزال في تركيا وسوريا، أو في أي وبعيدا عن كل المقدمات والتنبؤا.وأغلقت السفارات، إستعدادا لوقوع زلزال قوي

لو عرضنا األمر على القرٱن الكريم، سنجد أن الزلزال أو الصيحة أو .بلد أخرى، يجب أن نعود ألصل هدف وقوع الزالزل

 : الرجفة، ذكرت في موضعين ال ثالث لهما، وهما

 .بين ربه فيرشده إلى التوبة ويرجع إلى هللاالتخويف من العقاب ليتوب هللا على عباده، إن صلح حال اإلنسان بينه و

 .والهدف الثاني هو العقاب على أمر جلل فعله العباد، تحديا هلل عز وجل، كما حدث مع قوم شعيب مثال

بنوٱدم كثيرا ما تلهيهم الدنيا، كالمرأة اللعوب، التي تزين المعصية وتحفها بالفتن،فيقع فيها ابن ٱدم، ويخسر :  غرور بني ٱدم

سه قبل أن يخسر عالقته بربه، أو تلقي على وجوههم بالطمع في ملذات الحياة، فينكبون على وجوههم سعيا للحصول على   نف

                                                                                                                                               .الماديات والمراكز والوجاهة، وتسحبهم الحياة في دهاليز األيام فتمر الساعات تلو األخرى، وينتهي العمر دون أن يشعر

وهنا نسأل: هل قدمنا لألخرة ما يحمينا ويشفع لنا أمام هللا؟هل فهمنا رسالة هللا، عندما وقع زلزال تركيا وسوريا،  : ماذا فعلنا

أرسل هللا جنوده لتنتفض األرض معلنة عن إنذار .وأصبح الجميع تحت الركام يرجون رحمة هللاوانهارت المنازل في لحظة، 

رحم هللا من مات، ونسأل التوبة والعفو للجميع، فحدوث زلزال هو ٱية  .هللا لنا، بأن نستفيق قبل أن يصب علينا غضبته

فمهما .فيكشف عن ضعفنا، ربما نعود ونفر إلى هللا!ورسالة  قوة هللا، كأنه سبحانه وتعالى يقول لنا: لمن الملك اليوم؟

وإن كان هذا مجرد زلزال لبضع دقائق في بؤرة محددة .تعاظمت قوة وعلم البشر، فهي ال تساوي أمام قوة وعظمة هللا شئ

نَساُن َما من األرض، فكيف حالنا بزلزال األخرة؟يقول تعالى:"إِذَا ُزْلِزلَِت اأْلَْرُض ِزْلَزالََها * َوأَْخَرَجِت ا أْلَْرُض أَثْقَالََها * َوقَاَل اإْلِ

ُث أَْخبَاَرَها * بِأَنَّ َربََّك أَْوَحى لََها * يَْوَمئِذ  يَْصُدُر النَّاُس أَْشتَاتًا ل ِيَُروْ  ة  َخْيًرا يََرهُ  لََها * يَْوَمئِذ  تَُحد ِ ا أَْعَمالَُهْم * فََمن يَْعَمْل ِمثْقَاَل ذَرَّ

ا يََرهُ "  الزلزلة: * َوَمن يَْعَمْل   ة  َشرًّ يَا أَيَُّها النَّاُس اتَّقُوا َربَُّكْم إِنَّ َزْلَزلَةَ السَّاَعِة َشْيء  َعِظيم  * يَْوَم تََرْونََها تَْذَهُل  . 8- 1ِمثْقَاَل ذَرَّ

ا أَْرَضعَْت َوتََضُع ُكلُّ ذَاِت َحْمل  َحْملََها َوتََرى النَّاَس ُسكَ  ِ َشِديد  "الحج: ُكلُّ ُمْرِضعَة  َعمَّ  -1اَرى َوَما ُهم بُِسَكاَرى َولَِكنَّ َعذَاَب َّللاَّ

واإلبتعاد عما نهانا عنه، حتى .ومن هنا يجب على الجميع، الرجوع فورا إلى هللا، وإعالن التوبة، واالستقامة على دينه . 2

: "َولَْو أَنَّ أَْهَل اْلقَُرى آَمنُوا َواتَّقَْوا لَفَتَْحنَا  قال سبحانه  .يتوب علينا، وننجوا في الدنيا واآلخرة من جميع الشرور والفتن

 .٩٦َعلَْيِهْم بََرَكات  ِمَن السََّماِء َواأْلَْرِض َولَِكْن َكذَّبُوا فَأََخْذنَاُهْم بَِما َكانُوا يَْكِسبُوَن ".األعراف 

ودعونا نلقي الضوء فقط كإشارة هامة، عما يدور في كواليس مواقع التواصل اإلجتماعي، حول إن كانت  :العلم والكوارث

ربما يكون كل ما يحدث من خلل هو جزء من مشروع)هارب( والذي يصنع الزالزل واألعاصير  .مفتعلة أم الالكوارث 

ألن هناك لعب بالعلم،  .ولكن يجب أن نحذر كل الحذر أن نغرق أنفسنا في هذا اإلحتمال.ويستمطر السحاب، بطريقة صناعية

فحتى لو افترضنا ان هناك كوارث  .تماما كسحرة فرعون .مليسحب بني ٱدم من حقل العقيدة النقية، إلى حقل الوهم بالعل

مصطنعة فعلينا أن نؤمن بأنها بتدابير هللا، وان الجميع بما فيهم هؤالء العلماء ما هم إال )جنود هللا(، حتى إبليس هو جند من  

                                                                                       وفروا إلى هللا     .  فال يغرنكم سحر شياطين اإلنس والجن.جنود هللا

ل يبقلم / ايمان ابوال

     يكتبها   واحد  فهمان   نغيرعنوا  من صفحة
 فهمان

 لمصري أفنديااعداد / 
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  !!صالح نفسك تستقيم حياتك :قرأُت لك  
والدة اإلنسان وحتي   النفس اإلنسانية هي وعاء الحياة منذ

 مماته،وهي السبيل للسعادة والشقاء،وإذا كان اعدي اعداء

اإلنسان هو الشيطان الذي يغويه ويضله فإن النفس أقوي 

     الشيطان،وقال الشاعر  في غوايتها آالف المرات من
                        وخالف النفس والشيطان واعصهما
                                   وإن هما محضاك النصح فاعتصم

وح عن وهي جماع ما بين الروح والجسد وإذا انفصلت الر

فالنفس دائما ملتصقة باإلنسان في , الجسد اختفت النفس

حياته وقال االمام )عرفت نفسي فعرفت ربي( أي ان  

  ,     معرفة النفس وسبر اغوارها  الطريق لمعرفة َّللاَّ هو

يتصالح اإلنسان مع  ان السعادة في الحياة تكون عندما

ذ نفسه أي عندما تتوازن قوي النفس البشرية بين األخ

ما هو واجب وما هو حق ودائما ما يواجه كل  والعطاء بين

والنفس اإلنسانية  .نفسه منا مشاكل الحياة ألنه أخل بميزان

 هناك النفسفجاء ذكرها في صور متعددة في القرآن  

هناك و الملهمة وهي التي الهمها َّللاَّ الفجور والتقوي 

ارة تعالي: إن النفس ألم النفس االمارة بالسوء في قوله

بالسوء وهذه هي النفس التي أطلق لها صاحبها العنان في  

تنال مالذها وشهواتها بدون أي قيد أو التزام وهي نفس  أن

وهناك صورة أخري .الضمير عموم الناس إذا ما غاب عنهم

 للنفس وهي النفس اللوامة في قوله تعالي : ال أقسم بيوم

وامة هي  والنفس الل ,القيامة وال أقسم بالنفس اللوامة

متيقظاً فكلما أخطأ صاحبها  النفس التي يكون الضمير فيها

 تلومه وتدفعه إلي التوبة وترك المعصية وألننا جميعاً بشر

نخطيء ونصيب وكما أنه ال عيب في أن نخطيء ولكن 

وهنا يكون التصالح مع  .الخطأ العيب في أال نتوب ونصحح 

اإلنسان   حياةالنفس وتكون السعادة الحقيقية وتستقيم 

فاإلنسان في حياته مطالب أوال ان يعرف نفسه فيعرف  

خلقها َّللاَّ فيه وبعد ذلك يتجنب  نوازع الخير والشر التي

أخطأ   بقدر االمكان نوازع الشر ويحاول ان يزكي نفسه وإذا

وهو الوارد والمتوقع فيجب عليه االعتراف بالخطأ والتوبة   

لنهاية فإنه يقوم  المتيقظ وفي ا وذلك بالضمير الحي

بالتصالح بينه وبين نفسه وهنا تطمئن نفسه وتستقيم حياته  

          .السعادة والرضا بالنفس إن شاء َّللاَّ  وينال
                   عبدالستارلي عاختيار/ 

 الخفيه  وىَ ـالقُ      :يتياسيد لكِ 
 

القوى الخفيه اننا نضيع معظم اعمارنا في هذه الحياه عبثا 
 في وصف ما كان وكأنه كائن ..  

 و نضيع ما سيكون في البكاء كان ...  
و لو اننا تركنا هذا العبث و احصينا نعم هللا و اهمها 

  ... النسيان لكان خيرا لنا
نعم يا صديقتى انها نعمه النسيان و القدره على ترك ما 

اعداد العده و شحذ الهمه واالستعداد لما سيكون و كان و 
بناء قالع جديده غير تلك القالع الرمليه التى هدمتها 

انت وحدك التى   .. أمواج الحياه على شواطئ احالمنا
تستطيعين تحويل قالعك الرمليه الى حصون منيعه ضد 

امواج الحياه و خيبات االمال و تقلبات القدر .. انت وحدك 
طيعين تحويل حشائش احالمك الضعيفه الى جنات التى تست

 ... نخيل شامخه
 ! جل ما تحتاجينه يا عزيزتى هو معرفه من انت حقا

التعرف على ذاتك و تلك النفحات النورانيه التى خلقها هللا 
  ..في ذلك الشيء الصغير الذي ينبض في يسارك

 ...انها روح هللا الكامنه في عمق صدورنا
 أن نسأل انفسنا ... من انا ؟ جل ما نحتاجه هو

 و ماذا استطيع ؟ و لم خلقت في هذا العالم الفسيح ؟  
من هنا يأتي النور المنبعث من ظلمات صدرك لينير عالمك 

 ...                        الحالك
 !! نعم يا صديقتى ... انت اقوى مما تتخيلين 

 

بقلم / نسمة  شريف عامر 
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King "Khafra" 

 
 

The owner of the second largest pyramid 

This statue was sculpted 4,596 years ago 

This statue is made of diorite stone 

The second hardest stone on the planet after diamond 

Scientists cannot explain how this statue was carved in its time or in our present time 

You can't carve diorite except with diamonds 

Even with modern machines, you can't carve diorite! 

"In order to create this sculpture in-the-round, the sculptor used the subtractive method. 

He began with a cube-shaped stone block of diorite. First, the sculptor drew the front, 

back, and two profile views of Khafre on the four vertical faces of the stone. After the 

sketched plans were made, the sculptor chiseled away the excess stone on all four sides 

until the plans came together, meeting at right angles. The last step was sculpting specific 

details of Khafre's body and face, carving the falcon god Horus, and other designs on the 

throne. The subtractive method allows the sculptor to create a block-like look for Khafre's 

ka statue, a standard for Egyptian sculpture during this time period. In addition to the 

subtractive method, abrasion, rubbing or grinding the surface was used to finish the 

product off. The diorite statue stands at a final height of five foot six." 

Selected by : SHEREEN 


