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 هـ1426       جمادى األولى  (ثامنة لانة سلا) التسعون لعدد           ام 2005      يونيو 

 
 

 

ذكرياث حزيٌت"    67يوًيو " ًكست    
 

كلمة العدد تاريٌخ ومعـنى         "  75 يونيو 5"فتح القناة فى  *  

                                        قضية للمناقشةالسالم والحق *
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: ددلعاةمكل   
 "  75 يونيو 5"فتح القناة فى

تـاريـٌخ ومـعـنى 
هل كان الرئيس انور السادات يريد ان يمحو 

 عندما قرر ان يفتتح قناة 67زكريات يونيو 
السويس وذلك بعد تحرير سيناء فى حرب 

اكتوبر ؟والحقيقة ان قرار فتح القناة ومهما 
كانت مقاصد السادات إال انه سيظل هو البلسم 

الذى شفى مرارة الزكريات  كلما جاء شهر 
. يوينو وكلما تذكرنااحداثه المريرة 

لقد كان شعب مصر العظيم وبجميع طوائفه 
يعيش هذا اليوم يوم الخامس من يوينيو عام 

 وهو يرى قناة السويس يتم افتتاحها 1975
لعبور السفن من جديد وذلك بعد ان تم تحرير 

سيناء فى ملحمة العبور العظيم وبعد ان تم 
عودة جموع الشعب من ابناء مدن القناة وهى 

السويس واالسماعيلية وبور سعيد وذلك بعد ان 
تم تهجيرهم اثناء حرب يونيو وجراء احداث 
, النكسة اللئيمة وما القوه من ويالت وتشرد 
حتى جاء قرار السادات بتعمير مدن القناة 
وعودة شعوبها مرة اخرى وسوف يذكر 

التاريخ ان السادات اتخذ قرار عودة المهجرين 
من ابناء مدن القناة وهو فى اثناء حرب 

فياله من قرار وياله من يوم ذلك  , 73اكتوبر
 1975اليوم العظيم يوم الخامس من يونيو 

عندما عاد ابناء مدن القناة واحتفلوا بفتح قناة 
السويس مرة اخرى وعادت موسيقى السمسية 
تغرد فى انحاء القناة من جنوبها فى السويس 

الى شمالها فى بور سعيد  
يا إللى من  )وغنى الجميع اغنية العودة 

البحيرة وياإللى من آخر الصعيد يا إللى من 
العريش الحرة  أو من بور سعيد مصر اليوم فى 

 (عيد 
 

 
 

 هذا العددإقرأ فى   
 تاريٌخ 75 فتح القناة فى يونيو  :الـعددكـلـمة *

 2صومعنى                                  

 اهللكقفو مع أسماء اهلل الحسني    :مختارات *

 3 ص                     (غريب مصطفى )
                   ركن المرأة* 
  4ص               (بنت النيل)لِك يا سيدتى -
        4ص      طـبق اليـوم                   -
    ذكرياث 67ًكست يوًيو صورة الغالف   *

 5ص                            (احود فريد) حزيٌت
 6صكيمو             / بقلم    مع الشباب* 
              6صاخبار الجالية المصرية                * 
 (حسام جابر/ اعداد )

             (هي وحي الواقع) رأى القراء * 

     7ص                              (هحوود شركس)
  : قضية للمناقشة*
                                    8ص         ( احمدعاشور)السالم والحق 
  (ركن األدب )*

 9ص        (ابن البشير)يوم األثنين األسود 
:    ة اإليـمـانواحــ*

هل ُسِحَر النبى  / اعداد 
  10ص                 (للشيخ محمد الغزالى )
               ن غير عنوانصفحة م*
 11ص                       (بداللطيف طارق ع)
  12ص                         منوعاتصفحة ال*
 (مصطفى داود  /شرافإ)

                                     

AL BASHIR MAGAZINE  *        
                                   

 Shereen Said 3.ص
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 :مختارات 

 اهللكقفو مع أسماء اهلل الحسني 
ما اتخذه الناس معبكدان منذ القدـ  فكؿ.. بالفتح  (ألو)كىي اسـ مشتؽ مف الفعؿ .. معبكد : تعني" لوإ"كممة 

معبكدان، كمنيـ مف اتخذ النار إلو : أم.. اتخذ الشمس إلو  فمف الناس مف .((قإؿ)يصح أف يطمؽ عميو اسـ 
 إلو، كمنيـ مف اتخذ البقر إلو كمنيـ مف اتخذ القمر

  :كما في قكلو تعالى (معبكد): أم .. قد تطمؽ كيراد بيا معناىا فقط (إلو)ككممة 

الذم لو ممؾ السماكات ) :كقكلو تعالى (سكرة األعراؼ) ("59.. "اعبدكا اهلل ما لكـ مف إلو غيره  فقاؿ يا قـك)
ال إلو إال ىك سبحانو عما )  :كقكلو تعالى (سكرة األعراؼ) ("158.. "كيميت  كاألرض ال إلو إال ىك يحيي

 كقد. فالحؽ سبحانو كتعالى يؤكد في ىذه اآليات أنو ال معبكد إال ىك تبارؾ كتعالى (سكرة التكبة) ("31"يشرككف 

اجعؿ اآللية إليان كاحدان إف ىذا لشيء عجاب ) :الحؽ عز كجؿ، كما في قكلو تعالى: كيراد بيا (إلو)تطمؽ كممة 
فإذا . كجؿ الحؽ عز: ، كفي نفس الكقت يراد بيا"معبكدان : "في ىذه اآلية تعني (إلو)فكممة   (سكرة ص) ("5"

إنو اسـ مشتؽ مف : قيؿ مشتؽ؟ أـ غير (ألو)ىؿ ىك لفظ مشتؽ مف الفعؿ  .. (اهلل)انتقمنا إلي لفظ الجاللة 
: كدخمت عميو األلؼ كالالـ كحذفت اليمزة لمتخفيؼ، كقيؿ (إلو)، كأنو ىك نفسو االسـ المشتؽ (ألو)نفس الفعؿ 

نما أطمقو أكاف  سكاء (اهلل)إف لفظ الجاللة : كلكننا نقكؿ .اهلل عز كجؿ لمداللة عمى ذاتو العمية إنو غير مشتؽ، كا 
بذاتو كأسمائو كصفاتو دكف  عمى الحؽ تبارؾ كتعالى: أم.. مشتقان أـ غير مشتؽ، فإنو عمـ عمى كاجب الكجكد 

ينحؿ عف معناه  (العمـ: أم)فإنو .. بو مسمى معينان  إف العمـ إذا أطمؽ كأريد .سكاه مف المعبكدات الباطمة
فالقمر بالنسبة ليذه الزنجية قد  .. (قمر)كما إذا أطمقت عمى زنجية اسـ  .. األصمي كيصبح عممان عمى مسماه

حكالي ألفيف كسبعمائة مرة  كرد في القرآف الكريـ (اهلل)فمفظ الجاللة  .معناه األصمي، كصار عممان عمييا انحؿ عف
كعال، كلـ يستخدـ لمداللة عمى أم معبكد آخر مف  لـ يرد خالليا ىذا المفظ إال لمداللة عمى ذات الحؽ جؿ

كما أف اهلل تبارؾ كتعالى لـ . القمر أك النار أك البقر أك عيسى بف مريـ الشمس أك: المعبكدات الباطمة مثؿ
نما استخدمو ليدؿ عميو بذاتو كأسمائو يستخدـ لفظ األخرل  الجاللة ككصؼ مف األكصاؼ مثؿ سائر األسماء، كا 

فعالن معينان، أتى بمفظ الجاللة  فإذا أراد أف يصؼ نفسو بكصؼ معيف، أك ينسب إلي نفسو .كصفاتو داللة عممية
 )باحمد كقكر ميذ)كما تقكؿ أنت ػ .. يريد  كعمـ عميو، ثـ ألحقو بالكصؼ أك الفعؿ الذم (اهلل)

 غريب مصطفى/ اختيار           )سكرة البقرة) )"19"كاهلل محيط بالكافريف   :)يقكؿ الحؽ جؿ كعال
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  ُركـي الـورأة 

 قلوب الٌساء  لك ِ يا سيدتي
كراء  اكتشؼ باحثكف فى بريطانيا، أف أحد األسباب

طكؿ عمر النساء، مقارنة بالرجاؿ، يكمف فى أف قمكبيف 
باحثكف فى جامعة ليفربكؿ جكف  فقد كجد! أقكل كأطيب

 مكريس، أف قمكب الرجاؿ تفقد حكالى ربع قكتيا كقدرتيا

 عاما، أما 70 إلى 18عمى ضخ الدـ بيف األعمار 
كقكية عند التقدـ  قمكب النساء، فى المقابؿ، فتبقى فتية

فى السف، كنتيجة لذلؾ فإف قمب امرأة مسنة فى 
يعمؿ بصكرة جيدة كما لك أنيا فى  السبعيف مف عمرىا

النساء  كأشار ىؤالء الباحثكف إلى أف مدة حياة العشريف
البريطانيات أطكؿ بحكالى خمس سنكات مف الرجاؿ، 

الستيف كما فكؽ  كقد أصبحت السيدات فى سف
البريطانى  الشريحة األكثر نمكا كزيادة فى المجتمع

 .اليـك
فريؽ البحث، الذل قضى سنتيف فى دراسة  ككجد

  رجال كامرأة مف250الشيخكخة عند أكثر مف 

 عاما، كذلؾ 80 ك18األصحاء، تراكحت أعمارىـ بيف 
عممية الشيخكخة بيف  لتحديد التماثالت أك الفركقات فى

الجنسيف، عند التقدـ فى السف، أف قمكب النساء كانت 
كيرل العمماء أف  الرجاؿ فى نفس السف أقكل مف قمكب

 بإمكاف الرجاؿ تحسيف صحة قمكبيـ بممارسة الرياضة

بانتظاـ، حيث تبيف أف قمكب الرجاؿ الرياضييف فى سف 
الشباب غير   عاما، كانت قكية كقمكب70 إلى 50

الرياضييف فى سف العشريف، مما يدؿ عمى أف باإلمكاف 
فى المائة مف قكة قمب الرجؿ  25 إلى 20منع خسارة 

                             المنتظمة المسف أك تأخيرىا، بالتمرينات الرياضية
بنت النيل/ إعداد   

  طبؽ اليـك 
 سندكتشات الشكرما

 
 

 :المقادير

 

دجاجة كاحدة أك حسب الكمية المطمكبة  
 حبات بصؿ  4

ربع ككب عصير ليمكف  
ممعقة صغيرة ثكـ مفرـك  

ممعقة صغيرة كمكف  
 ممعقة كبيرة بقدكنس مفرـك  2

 ربع ككب زيت

 :الطريقة

 

 حبات 10تسمؽ الدجاجة مع حبو بصؿ مقطع مكعبات ك
.  فمفؿ أسكد 

.  يسحب العظـ كالجمد مف الدجاجة كتقطع الدجاجة باليد 
نفـر البصالت الثالث المتبقية فرما ناعما كنخمط معيا 

عصير الميمكف كالبيارات كالثـك كالممح كتخمط مع الدجاجة 
.  لمدة ساعة  كتترؾ

يكضع الزيت في مقاله عمى النار كتضاؼ الدجاجة المتبمة 
.  البقدكنس المفرـك كتحرؾ بالممعقة إلى أف تتحمر ثـ 

ثـ تكضع في السندكتشات مع المايكنيز كالطماطـ كالخس 
 كتقدـ

 

 كباليناء كالعافية
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  :صورة الغالف

 ذكريات حزينة 67يونيو 
 

 

  ******
 حدثا عاديا فى تاريخ مصر الحديث بؿ إنو كاف عالمة فارقة امتد 67لـ يكف حدث النكسة فى  يكنيك

كال نككف مغاليف إذا قمنا أف كؿ ما أصاب مصر فى الثالثيف عاما الماضية ،تاثيره عبر عشرات السنيف 
 فحجـ الدمار الذل أصاب ارض الكنانة كاف ىائال كشامالن  ، 67مف محف كازمات كاف بسبب نكسة يكنيك

 ....
كيكفى االشارة الى ىذا ، كانت مصر تعيش اسكأ عصكرىا سياسيا كأمنيا كاقتصاديا كاجتماعيا كاخالقيا 

فقد ، الحاؿ لنقكؿ أف األبف كاف يتجسس عمى ابيو كاألخ كاف يتبرأ مف أخيو خكفا مف السمطة كالجبركت 
كانت القيادة السياسية ممثمة فى الرئيس عبد الناصر معزكلة عف الشعب كتعيش تحت تحكـ قائد 

ككانت القيادة العسكرية ، المخابرات الذل حكؿ الشعب الى عبيد لو كحكؿ مصر الى سجف حربى 
 كالمتمثمة فى المشير عامر كاصحابو تعيش فى عنتريات كاذبة كاكىاـ صكرىا ليا 56الفاشمة منذ حرب 

االفيكف كالحشيش الذل كاف ىك العممة الرسمية فى الجيش المصرل ككؿ ذلؾ كاف بعمـ عبد الناصر 
كالرئيس عبد الناصر الذل كاف يعرؼ ، الذل اختار ىذه القيادة كايدىا حتى يضمف انيا لف تنقمب عميو 

حجـ القيادة العسكرية كقمة خبرتيا كانتشار الفساد فى الجيش ىك الذل امر بشحف القكات المسمحة الى 
، سيناء  كذلؾ بعد عكدتيا مباشرة مف حرب اليمف التى خسرت مصر فييا اعز رجاليا ككؿ رأسماليا 

 سكؼ يمكنو التخمص مف المشير 67كىكذا كاف الرئيس عبد الناصر يتصكر انو بدخكلو الحرب فى 
 كلكف الزماف لـ يعد ىك 56عامر كاعكانو كأف امريكا سكؼ تنذر اسرائيؿ كى تنسحب كما انسحبت فى 

كانما كانت لعبة خاسرة مف العاب الزعيـ ، الزماف كخسرت مصر شرفيا كاعز ابنائيا فى حرب لـ تحاربيا 
كلكال حرب اكتكبر المجيدة التى تـ التخطيط ليا بتغيير القيادة العسكرية كبطرد الخبراء .كمف بنات افكاره

الركس كتكحيد االمة العربية كبالتعتيـ عمى الحرب كاالستعداد ليا لما تمكف الجيش المصرل مف محك 
                                                                             ....  ؟ حتى ال تتكرر ىذه النكسة 67كيبقى السؤاؿ قائما مف المسؤؿ عف نكسة  .67عار نكسة 

 يسرى عبدهللا هحوود/  بقلن الوستشار                                                       
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    هع الشـباب

لإلستفتاء ... نعـ 
لمحككمة كالمعارضة ...ك   ال

بكؿ بساطة كبدكف فمسفة فنحف الشباب نككف 
الضحية لكؿ ما يجرل فى الشارع المصرل ىذه 

فمف معارضة شكمية ليس ليا برنامج اك فكر ،االياـ 
كليس ليا ككادر اك قيادات كبيف حككمات متعاقبة 
ىميا األكؿ ىك البقاء فى الحكـ بأل ثمف كألطكؿ 
مدة  ممكنة  كبيف جماىير الشعب المصرل الغائب 
بإرادتو عف ال مشاركة لمحكـ سكاء مع الحككمة اك 
مع المعارضة كذلؾ إما تعكدا منذ آالؼ السنيف حيف 
كاف الفرعكف كسدنتو ىـ الحكاـ االلية كالشعب ال 

حكؿ كال قكة كحتى حككمة الثكرة الرشيدة كما تبعيا 
كالجديد فى المكضكع ىك . مف حككمات إلى اآلف 

ذلؾ التغيير الذل أعمنو الرئيس حسنى مبارؾ فى 
تعديؿ الدستكر كجعؿ اختيار رئيس الجميكرية 

كالحقيقة اف ، باالنتخاب الحر كليس باالستفتاء 
ىذه الخطكة سكؼ تحسب لمرئيس مبارؾ تحت ال 

كىنا فنحف الشباب المصرل نعمف أننا نقكؿ ،ظرؼ 
، نعـ  لتغيير الدستكر كاختيار الرئيس باالنتخاب 

ال لمحككمة ، كنقكؿ  ال لمحككمة كلممعارضة معا
ألداءىا السىء كاتباعيا اساليب الستينات كشعار 

كال لممعارضة لضعفيا ، (بالركح كالدـ نفديؾ يا زعيـ)
كعدـ كجكدىا حقيقة فى الشارع المصرل رغـ مركر 

.  ثالثيف عاما عمى تكاجدىا
 ابف البمد/  بقمـ 

  أخبار الجالية المصرية 
 

 
تابع أبناء الجالية المصرية فى الدكحة * 

اخبار االستفتاء عمى قرار الرئيس مبارؾ فى 
تغيير طريقة اختيار الرئيس كاف تككف 

ذلؾ القرار ، باالنتخاب بدال مف االستفتاء 
كقد عبر ابناء ، الذل القى إستحساف الجميع 

الجالية عف رغبتيـ فى اف ييسمىح لممصرييف 
المغتربيف فى الخارج بالمشاركة فى 

االنتخابات حتى يساىمكا فى دكرىـ الكطنى 
كحتى يككنكا اسكة بمعظـ بمداف العالـ حيث 

يتمكف المغتربكف مف المشاركة فى االنتخابات 
.  كذلؾ عف طريؽ السفارات 

فاز فريؽ إنبى الصاعد لمدكرل الممتاز منذ * 
ثالث سنكات فقط كالحاصؿ عمى المركز 

الثانى فى الدكرل العاـ  عمى بطكلة كأس 
مصرىذا العاـ كذلؾ بعد فكزه فى المباراة 

. 1/0النيائية عمى فريؽ اإلتحاد السكندرل 
بدأت امتحانات ابناء المصرييف فى الخارج *

كبدأ مكسـ االجازات كالصيؼ فكؿ عاـ كانتـ 
. بخير 

ميندس حساـ جابر / إعداد                   
                                                        نائب رئيس مجمس الجالية المصرية
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ػبي كالػزكاج         :رأل القراء  !! الػحي
كألفَّ الحيبى  كبكؿ ما فيو مف معافو جميمة كسامية يجب أف يككف ىك الركف األساسى الذل يجمع الرجؿ كالمرأة  

أال ، كبما أف الزكاج ىك النياية الطبيعية لمحب عندما يجمع بيف الرجؿ كالمرأة ، معا تحت رباط الزكجية المقدس 
اننا كبكؿ تعجب نجد اف اقكل قصص الحب الشييرة عمى مر الزماف لـ تنتيى بالزكاج بؿ عمى العكس فقد انتيت 

ما بالتفريؽ بينيما كزاج احدىما مف آخر  كىكذا انتيى ، معظـ قصص الحب إما بانتحار الحبيبيف أك احدىما كا 
كيبقى النصؼ اآلخر لمسؤاؿ كماذا عف الزكاج كىؿ كؿ زكاج سعيد يعيش بالحب أك بمععى آخر . الحب أك مات 

كالحقيقة التى ال .ىؿ ىناؾ حب حقيقى بيف الزكج كزكجتو أـ أف الحب الحقيقى ال يعيش تحت سقؼ الزكاج 
يستطيع اف ينكرىا احد كىى أف الحب بمعناه االشمؿ كاألكبر ىك الر باط الذل يربط بيف الزكج كزكجتو بؿ بيف 
األسرة جميعا كالحب ىنا ليس إال الشعكر باالحتياج لمطرؼ اآلحر كاالستعداد لمتضحية لو كالعمؿ عمى اسعاده 
كحمايتو كىى جميعا معافو سامية كجميمة كخصكصا اذا ما اختفت االنانية كحب النفس فيككف الحب قد رفرؼ 

كما اف ىذا الحب األشمؿ كاألكبر اذا اكتمؿ بمسحة ، عمى الزكجيف كأظميما بحماية مف اخطار الزمف كاحداثو  
كأما اذا ما ، مف الركمانسية كبعض و مف الغزؿ الجميؿ بيف الزكجيف  فتككف الحياة حينئذ ىى الجنة بكؿ معانييا 

سيطرت االنانية كحب النفس كاختفى التسامح فإف الحب بيف الزكجيف يمكت بؿ قد ينقمب الى العكس تماما فتظير 
الكراىية كاألحقاد كقد يصؿ األمر الى حياة زكجية شكالن  فقط أك الى الطالؽ كالفراؽ كما يتبعو مف تشتيت لالسرة 

كعمى الجانب اآلخر نجد اف المسحة الركمانسية كالممسة الغزلية اذا انطفأت شعمتيا بيف الزكجيف بحكـ .كاألكالد 
التعكد كمركر الزمف فاف العالقة الزكجية تصبح شبو تعكد كتفتقد اقكل رباط ليا بؿ اف كثير مف المشكالت التى 

ككنتيجة ، كاف الحب يساعد عمى حميا كعدـ ظيكرىا نجد ىذه المشاكؿ تتفاقـ كتتذايد فى غياب الحب الحقيقى 
عف البديؿ الذل ييرب اليو مف مشكالت الزكاج كالحياة فنجد  (الزكج كالزكجة)ليذا الحاؿ المؤلـ يبحث كؿ طرؼ 

الزكجة تنخمرط فى مشكالت االسرة كاالبناء كتحاكؿ اف تجد حياتيا الخاصة فى مشاكؿ االسرة ككأف الزكاج ىك 
كيحاكؿ الزكج كبحجة أنو يفتقد الحناف كالركمانسية مف زكجتو ألنشغاليا ، فقط المأكؿ كالممبس كنجاح األكالد 

، عتو فييرب الى حب آخر كعالقة اخرل مف امرأة اخرل يجد فى ىذا الحب نفسو كيعيش ما افتقده مع زكجتو 
. كقد نجد العذر لكمييما كلكف ال عذر ليـ فيما افتقدكه مف ركمانسية كعالقة حميمة تجعؿ لمحياة معنى آخر 

كأخيرا كليس آخرا فإف لمحب كالزكاج قيمة اخرل كصكرة أخيرة يجب االشارة ليا كىى عندما يقابؿ االنساف رجالن 
كاف أك إمرأة حبا حقيقيا فى حياتو فالنتيجة الحتمية كالكحيدة ىى اف يتمـ ىذا الحب بالزكاج كاف يحافظ عؿ 

كأما اذا لـ يستطع اف يتمـ الحب بالزكاج فتتحكؿ ىذه الطاقة العاطفية الجياشة الى ، الزكاج باستمرار ىذا الحب 
قكة ابداع فى كؿ مجاالت الحياة كىذا ما نراه مف الكتاب كالفنانيف كالشعراء كؿ فى مجالو مف ابداع كخمؽ لالدب 

بقمـ كالفف كالشعر كيككف الحب الذل لـ يحالفو النجاح بالزكاج ىك سبب تمؾ الطاقة كبابيا الى النكر           
               محمكد جماؿ/ الدكتكر 
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 (أحمد عاشور/ بقلم  )                                             ةقـضـية للـمـناقـشـ

السالم والحق 
 

: كثٌر من القضاٌا تتزاحم فً أفكاري وخصوصاً أن الساحة ملٌئٌة بالموضوعات األكثر شغباً ومنها

  83 من الدستور المصري واالستفتاء علٌه فً مصر بنعم 76تعدٌل المادة.% 

  55االستفتاء على الدستور األوروبً فً فرنسا ورفض الفرنسٌٌن له.% 

  ما ٌجري فً لبنان من انتخابات وعودة العماد عون ورفض اللبنانٌٌن له، وحسن نصر هللا والضغوط
 .علٌه

 سورٌا وما تعانٌه من ضغوط داخلٌة وخارجٌة. 

 الهرج والمرج الذي ال نهاٌة له فً العراق وأفغانستان. 

 فشل المغاربة فً اللقاء، وأجل إلى أجٍل غٌر مسمى. 

لكن ما أن ٌهل شهر ٌونٌو حتى ٌنتابنً شًء من الحسرة واإلحباط وٌنطبق صدري وال أقدر على التنفس، لقد 
 من المهانة التً ال ٌمكن أن تمحى من نفوس جٌلً ألننا ِعشناها وذقنا ُمرها ومهما كانت عظمة 67كانت كارثة 
 ، الجرح فً قلوبنا ٌزداد ألماً ونزٌفاً و خصوصاً ما نراه من الهبوط إلى الهاوٌة الذي نسٌر فٌه 73االنتصار فً

.  وال برٌق أمل حتى ولو ُعدل الدستور ونعمت مصر بالدٌمقراطٌة الموعودة
 

 وحتى 48أوهموا الناس بأن الحرب تأكل األخضر والٌابس وأن السالم هو رغد العٌش وكفانا هزائم منذ عام 
عوا أن األجٌال القادمة ستكون أحسن حاالً منا، ومضت العقود من الزمان ولم ٌتحقق الوهم، والحال  الٌوم، وادَّ

من سٌئ إلى أسوأ ودائماً خطانا إلى الوراء، تخلفنا كثراً عن الركب، الٌابان كورٌا الصٌن مالٌزٌا وحتى 
إندونٌسٌا وباكستان والهند الكل قفزوا إلى األمام ونالوا االحترام ونحن مازلنا محلك ِسر ننتظر األمر من السٌد 

. األمرٌكً أو الصهٌونً
أي سالم هذا الذي نسعى إلٌه؟ تحولنا إلى شعب مستهلك تحولت عجلة المصانع العمالقة من صناعة المعدات 

. ت والبوتاجازاتواآلالت إلى صناعة الغساال
 هل السالم أن تمتلك إسرائٌل كل وسائل الدفاع والهجوم الحدٌثة من طائرات وغواصات وصوارٌخ وٌنزع 

سالح الدول األخرى المحٌطة بها من قرٌب أو بعٌد؟ هل السالم أن ٌنزع سالح حزب هللا ألنه كان سبب 
.  انسحاب إسرائٌل من جنوب لبنان

. أو تدمٌر حماس ألن صوارٌخها البسٌطة أقلقت إسرائٌل فً غزة
 

والمفاوض إن لم ٌكن فً ظهره قوة تسنده لن . أقول البد للسالم من قوة حتى ُتظهر الحق وتعٌده إلى أصحابه
 ألوان نٌحصل على شًء، وكم من مؤتمر ولقاء واتفاق تم ولم ٌتحقق شًء وما زالت إسرائٌل تذٌق الفلسطٌنًٌ

.  صائبة مع مرور الزمن" ما أخذ بالقوة ال ٌسترد بغٌر القوة " العذاب، ومازالت مقولة 
" . حٌث ٌقف الجندي اإلسرائٌلً" سأل أحدهم بن جورٌون عن حدود إسرائٌل، فكان رده 

 
السالم بهذه المفاهٌم معناه الموت البطًء، والحرب هً الحٌاة هً االختراع والكشف والتصنٌع والنهضة ولوال 

ورب العزة . الحروب ما كانت المعدات المٌكانٌكٌة وال النفاثات والذرة واللٌزر وغٌرها من فروع العلم واألدب
 موأعدوا لهم ما استطعت"، وأٌضاً ٌقول 251البقرة " ولوال دفع هللا الناس بعضهم ببعض لفسدت األرض"ٌقول 

 .صدق هللا العظٌم. 60األنفال " من قوٍة ومن رباط الخٌل ترهبون به عدو هللا وعدوكم
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            ابف البشير : إعداد                                    ُركن األدب
 !!!!!حزيفيىٍكـي اإلثنىٍيف اؿ

************* 
كىكافي   ذلةه  ػـى   فيًو     كالمػيؿي      نػياريهي      كاًد ػبػالس  تىجػمؿى    يـك 

كالطيغيافي    التخريبي  لػيا ذكأ      فى ًسػترًىا     ىيتِّكىت ًمٍصري الًكنانةي 
الشيطافي      أيًلوى  بًو  قد عىيده         األسػكدي   يكنيك اليزيمًة كالتاريخي 

ياًعػنا       أصؿي كعبادةي األصناـً    اإلنسافي   َـّ  ػً  قد حيطسببيا  كب     ضى
ال أمفى  بيفى  الناسً  كافى  ىاىيػنا         فالكؿي فى ظًػًؿ  الطيغاًة   مييافي 
افي  خي  تحتى  ظيمـو  غادرو       كحياتنا   قد  حاطيا   السجَّ كالشعبي  يرضى

كالشرعي    ديفي  اهلًل   فيػنا  غائبه          قيًتمىت     ائمتيػنا   معى ا إلخكافي 
ـي ػػي  الظ  فينا إلمتدى        لػكال العنايةي فى السماًء  تيحيطينا       يافي ػكالطيغ  ل

ـى  ك كاألحزافي    البعثي  مكتي فيوػكاؿ           طيغاًتنا فكاف مكت الزمافي  حى
 مافي ػكري العمـً كاإلمػف  فػأتاىا  لمصرى  بعد  سيباتيا          الحياة بىعثي 

ػزفي اليزيمةي  يا النسيافي    ال   كػعالمةو      سكؼ يبقى ذكريهي      حي يىمحي
ـى ػى كى الييح    كمىرارى ىػا         ميػرَّىا   نذكري   سىنىظؿي   الطكفافي  نا ػأمفى    ًط

ـٌ  الميدافي  كى فإذا  أقمػنا الديفى   فينا شريعػةن          فمدل   العبكًر   تىحَّ
افي "فمحكنا عػارى  ىزيػمةو   ببػسالةو           يىشيد   عمى  أبطاًلنا  " رىمىضى

كـً الطغاًة ىزيػمةه           كالحري  منتىصره  كذاؾى   بػيافي  فالعيشي فى حي
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واحتااليواى   

 : فى قضية الشيخ محمد الغزالي رحمو اهلل رأل
  ىؿ سيًحرى النبى ؟

ىناؾ قضايا ال يجكز فييا التساىؿ لخػطكرتيا، كقد شعرت بالغيظ كالحرج كأنا أقرأ أف ييكديا 
كغدا سحر النبي عميو الصالة كالسالـ كأعجزه عف مباشرة نسائو مدة قدرىا ابف حجر بستة 

 .أكذلؾ تناؿ القمـ؟! شيكر
كىذا اعتذار ! كما يستطيع سفيو أف يقذفو بحجر أك كما يستطيع مجـر أف يصيبو بجرح: قالكا

مرفكض، فإف السحر تسمط عمى اإلرادة كالفكر كىذا مستحيؿ، السيما كالكسيمة تسمط أركاح 
...  عمى الجياز العصبي لإلنساف، فيكقعو في اضطراب كحيرة.. شريرة، أك بعض الجف

كقد سرني أف الشيخ محمد عبده رفض ىذا الحديث، كساءني أف الرجؿ الضخـ اتيـ في دينو 
 !!.ليذا المكقؼ المعظـ لقدر الرسكؿ

ككؿ ! كأنا لست مف عمماء ىذا الفف. إف في سند حديث السحر مقاال: كسمعت أحد العمماء يقكؿ
كعند « عمـك القرآف»ما الحظت عمى السند أنو يجعؿ نزكؿ المعكذتيف في المدينة، كىما في 

 ...كتاب المصاحؼ نزلتا بمكة
 :  لما يمي كيمكف تعميؿ رفض ىذا الحديث 

.  أف الحديث بركايتو فيو غضاضة غير الئقة بمنزلة النبكة- 1
لك ساغ أف التخييؿ يؤثر في النفكس الضعيفة ، فكيؼ يقكم ييكدم عمى التأثير في أقكل - 2

.  نفس بشرية ،كىي نفس الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ
إف التأثير في أعضائو ال في ركحو ، كالسحر يعتمد عمى قكل خفية في زعـ :ككيؼ يقاؿ - 3

 مثبتو ال عمى كسائؿ مادية؟ 
ًإف تىتًَّبعيكفى ًإالَّ :" أف القكؿ بسحر الرسكؿ يزكي شبية المشركيف التي حكاىا القرآف حيف قاؿ 

مُّكٍا فىالى يىٍستىًطيٍعكفى سىًبيالن . رىجيالن مٍَّسحيكران  بيكٍا لىؾى األىٍمثىاؿى فىضى رى   آية الفرقافسكرة )"انظيٍر كىٍيؼى ضى
:8-9 .) 
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 " عنوان غير من صفحة "

 
 

 ذلخماِر ذألسود  ذاُت 

  

 

قدم بعض ذلتجار مدٌنة رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ومعه حمل من ذلخمر ذلسود 
 (جمع خمار، وهو ما تغطى به ذلمرأة وجهها : ذلخمر )

  ما ٌنفقها لك إال:  فلم ٌجد لها طالباً وال شارٌاً، فكسدا علٌه وضاق صدره، فقٌل له
     "مسكٌن ذلدرذمى "  
 وهو من مجٌدي ذلشعر ذلموصوفٌن بالظرف (هـ89هو ربٌعة بن عامر، توفى سنة )

 . وذلخالعة
  

.  فقصده فوجده قد تزهد وذنقطع فً ذلمسجد، فأتاه وقص علٌه ذلقصة
وكٌف أعمل وأنا قد تركا ذلشعر وعكفا على ه ه ذلحال ؟  : فقال

أنا رجل غرٌب، ولٌس لً بضاعة سوى ه ذ ذلحمل، وتضرع إلٌه، فخرج من : فقال له ذلتاجر
:  ذلمسجد وأعاد لباسه ذألول وعمل ه ه ذألبٌاا وشهرها وهى

  
تعـبد  ــك مــذسـنـا بـلـقل للملٌحـة فً ذلخـمار ذألسـود    مـا ذ فع

دا له بـباب ذلمسجد  ـذبه    حتى قعـيـالة ثـــلـصـقـد كـان شـمر ل
مد ــق دٌـن محـتلٌـه بحــالته    ال تقـــابـه وصـــه ثـًــردى عـلً

 
قد رجع إلى ما كان علٌه، وأحب وذحدة  ذا خمار " مسكٌناً ذلدرذمً"فشاع بٌن ذلناس أن 

.  أسود، فلم ٌبق فً ذلمدٌنة ظرٌفة إال وطلبا خمارذً أسود
فباع ذلتاجر ذلحمل ذل ي كان معه بأضعاف ثمنه، لكثرة رغباتهم فٌه، فلما فرغ منه عاد  إلى 

.  تعبده وذنقطاعه
  

: وقال أبو عبد هللا ذلحامدي • 
رش  ـما كل مح دـقل للملٌحة فى ذلخمار ذلمشـمشـً    كم  ذ ذلدالل ع

دذ قـلبى؛ كنرجس طرفها    فً ذلحب ال صاح وال هو منتشً  ـٌا مـن غ
ـش  ـــمـض ومخـضــبـل ومعــ لمق دذ   ـد بـدك قـه ذ ذلربٌع بـصـحـن خ

 ولورده ذلـمسـتأنس ذلمستوحش؟  ـارة   ــبهـقـاً لــانـٌـا معــــمتى أبـف
 

 

  

 

طارق عبد اللطيف. م  
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 (داود هصطفي . م  / اعداد )   الوٌوعاث صفحت  

 
الُمصيبة 

لما حضرتو الكفاة  (صمى اهلل عميو كسمـ )قاؿ النبى محمد -
إنَّا هلل كانا اليو : التبكى يابنتاه، قكلى اذا متي : كبكت فاطمة

.                راجعكف ، فاف لكؿ انساف ميصيبة معكضة 
 (  المتنبى ).       مصائبي قكـو عند قكـو فكائدي -
(  نعيمو).      تكقعي المصيبة أشدي ىكالن مف كقكعيا - 
 ( نصر بف سيار). كؿ شىءو يبدك صغيرا ثـ يكبر اال المصيبة فانيا تبدك كبيرة ثـ تصغر -

  (ىيجك).  فى المصائب جاللة اجثكا اماميا خاضعا  -
  (سنيكا).  اف المصيبة ميماز العقكؿ الكبيرة  -

عند الشدائد يعرؼ األصدقاء ، كفى ساعة القتاؿ يظير الشجاع ، كعند اقتراض الماؿ  -
تظير امانة األنساف ، كحيف يعبس الدىر فى كجو الزكج تعرؼ قيمة الزكجة ، كعند 

  (عف اليندية ).  األحزاف تعرؼ األقراف 

  (نكلكف ). التفكير بالمصائب القديمة أشبو بمحاكلة تحديد النسؿ بمفعكؿ رجعى  -

  ( ابف المقفع ).  مف اليفكر فى العكاقب اليأمف المصائب  -
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          The Rights of  Children 
 

Children should have special treatment because 
they are helpless and can’t take care of them self’s 
like the adult. Every child should have the 
followings. 

 

 Every child should have a name and a nationality. 

 Children should have suitable amount of food 
everyday and medicines for the sick one’s. 

 The children should have a home and blankets to 
keep them warm 

 They should be protected and loved by the parents. 

 Children have to be educated, it is very important 
that they can read and write. 

 Kids should be free and shouldn’t be locked inside 
for a long time. 

  Parents shouldn’t show hostility in front of the child 
and hit her or him very hard. 

 The handicapped children should have someone to 
help them in their special needs. 

 Parents shouldn’t talk badly to the child so the child 
doesn’t talk the same way. 

 Parents shouldn’t sell their kids for its illegal. 
 

BY :  Shereen  Mady  


