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 طـرقــة يُـصدرهـا  المصريون في يهـرـة شلـجـم

Web site www.saidabuazayem.net 
                                       ----------------------------------------- 

 

 هـ1426     جمادى اآلخرة  (ثامنة لانة سلا)الواحد و التسعون لعدد    ام 2005      ٌولٌو 

 
 

 

 

  م  اٌ شيطاَاًا أو يال اًا ..يهك يصش وانسىداٌ " فاسوق األول"
 

كلمة العدد          ثوار ٌولٌو ٌتقاتلون                           *  

                         قضٌة للمناقشة            السالم والحق   *
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: ددلعاةمكل   
ثوار ٌولٌو ٌتقاتلون 

 
المتتبع لسلسة األحادٌث التى اعدها الصحفى 

طارق جبٌب على قناة درٌم والتى /المتمٌز 
تناولت الحقبة من الخمسٌنات وحتى بداٌة 

الثمانٌنات وهى الحقبة التى اتسمت بحقبة ثورة 
 ٌولٌو والتى بدأت بخروج الملك وتحول 23

مصر من الملكٌة الى الجمهورٌة تحت زعامة 
محمد نجٌب ثم / اول رئٌس لمصر وهو الرئٌس

اختالفه وبعض الصباط األحرار مع مجلس 
الثورة مما ادى الى اهتقاله وخلعه من الرئاسة 

واعطائها الى ثانى رئٌس لمصر وهو 
جمال عبد الناصر وما صحب ذلك من /الرئٌس

احداث جسام فٌها قلٌل من االفراح وكثٌرا من 
األحزان حتى مات عبد الناصر وتسلم الرئاسة 

محمد انور / ثالث رئٌس لمصر وهو الرئٌس 
السادات والذى شهد عصره كثٌرا من األحداث 

والتغٌٌرات التى لم تشهد مصر مثٌال لها منذ 
عهد محمد على الى ان قتل السادات فى السادس 

 وتولى ومنذ ذلك الوقت 1981من اوكتوبر 
رابع رئٌس لمصر وهو الرئٌس محمد حسنى 
مبارك وفى عهده بدأت مصر عهدا جدٌدا لم 

ٌخرج من رحم ثورة ٌولٌو وان كان ٌعتبر نفسه 
. امتدادا للثورة 

والمتتبع ألحادٌث ثوار ٌولٌو ٌجد ان  الجمٌع 
تقاتل مع بعضه البعض وان كل الضباط 

األحرار اختلفوا مع عبد الناصر فى حٌاته إال 
وإذا , اثنٌن هما انور السادات وحسٌن الشافعى 

استثنٌنا الشافعى لقلة خبرته نجد أن السادات كان 
هو الوحٌد الذى عرف كٌف ٌتعامل مع عبد 

. الناصر وٌنال ثقته
 .رحم اله الجمٌع وحمى مصر من كل سوء

 

 
 

 هذا العددإقرأ فى   
 2ص ثوار ٌولٌو ٌتقاتلون    :الـعددكـلـمة *

 اهللوقفو مع أسماء اهلل الحسني    :مختارات *

 3 ص                     (غرٌب مصطفى )
                   ركن المرأة* 
  4ص               (بنت النٌل)لِك ٌا سٌدتى -
        4ص      طـبق الٌـوم                   -
    ر شياخ 67َكسح يىَيى صىسج انغالف   *

 5ص                            (احًذ فشيذ) حضيُح
 6صكٌمو             / بقلم    مع الشباب* 
              6صاخبار الجالٌة المصرٌة                * 
 (حسام جابر/ اعداد )
             (يٍ وحً انىاقع) سأي انقشاء * 

     7ص                              (يحًىد شش س)
  : قضٌة للمناقشة*
                                    8ص         ( احمدعاشور)السالم والحق 
  (ركن األدب )*

 9ص        (ابن البشٌر)ٌوم األثنٌن األسود 
:    ة اإلٌـمـانواحــ*

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

                                     

AL BASHIR MAGAZINE  *        
                                   

 Shereen Said 3.ص
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 غريب مصطفى/ إختيار   ( الجزء األول  ) أسرار السحاب :مختارات 

تطور األرصاد الجوية 
 :يمكن تقسيم دراسة األرصاد الجوية إلى ثالثة مراحل

وىى ما تسمى بفترة التخمين الفمسفي  االغريقى  (م1600- م .ق600 )من سنة :الفترة األولى
  .السائدة في ذلك الحين

فجر عمم األرصاد " وىى الفترة التي يمكن تسميتيا  (م1800- م 1600)من سنة :الفترة الثانية
وقد بدأت قياسات العناصر الجوية . ىو بداية اختراع وتطور أجيزة األرصاد: وأىم ما يميزىا" الجوية

.  في ىذه الفترة أساسيات األرصاد الجوية الحديثة التىظيرت في القرنين السابع عشر، والثامن عشر
بدأت مع بداية القرن التاسع عشر، وفييا أصبت األرصاد الجوية عممًا من العموم :الفترة الثالثة

التطبيقية ومنذ ذلك الحين شاركت العموم األخرى كالرياضيات والفيزياء والكيمياء في دراسة وفيم 
طبيعة الغالف الجوى إال أن اهلل جل جاللو قد كشف عن ىذه األسرار منذ أربعة عشر قرنا وبين 

  السحاب الطبقي  -:النوع األوله  وأنواع لمناس في كتابو القران الكريم السحاب

َياَح َفتُِثيُر َسَحابًا َفَيْبُسُطُو ِفي السََّماِء َكْيَف َيَشاُء َوَيْجَعُمُو ِكَسفًا َفَتَرى  :  (قال تعالى المَُّو الَِّذي ُيْرِسُل الرِّ
ىذا ( 48:الروم )(اْلَوْدَق َيْخُرُج ِمْن ِخالِلِو َفِ َذا َأَصاَب ِبِو َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه ِإَذا ُىْم َيْسَتْبِشُرونَ 

وخطوات .  سماتو أنو يغطي معظم السماء منمترو كيمو200السحاب الطبقي قد يمتد إلى مسافة 
بداء تكونو بسبب تيار ىوائي ساخن يقابل كتمة باردة فيرتفع عمييا فينبسط باختالف :- تكوينو ىي 

 تأتي أخرى فوقيا والرياح تتحرك فتكَّون قطعة ثانية ثم ثم .الظير، تصبح السحابة منبسطة طوليا 
يعني قطع ويجعمو  (..َوَيْجَعُمُو ِكَسفاً )-ثالثة ثم رابعة ف ذا تراكمت ىذه السحب بعضيا فوق بعض

 السحابة بعد أن أصبحت قطعة ىذه  إذا لم تتكون من قطع بعضيا فوق بعض ال ينزل المطر.. كثفاً 
 السحاب من مزاياه ال رعد فيو وال ىذا فترى الودق، المطر، فترى الودق يخرج من خاللو. ينزل المطر
ينزل بيدوء و ينزل بيدوء، ولذلك عندما ينزل يفرح الناس، وىذه الخطوات في تكوينو .برق وال َبَرد

 ىي ما وصل العمم الحديث في تكوين ىذا النوع من السحب ؟؟؟
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  ُس ـٍ انـًشأج 

  نك ِ يا سيذتً

 ِصفٌة نخجُل منيا ؟ " لمراىقةُ ا" ل ه
الشباُب دائ مًا باآلباِء والك باِر عمومًا  أ  فاجَ يُ 
ك أن ال مراىق  و"ًا  قال ت كن ُم راهِ " ائمين ل يم ق

متيٌم ي جُب القصاُص منو وىذه المواقف دائمًا ما 
" ف مو كانت ، ُتصيُب الشباب بال حيرة والت خبط 

 عيش يا يىى مرحمٌة س نية يجب أن  "لمراىقة ا
ذا هة الش باِب ف مماذا راإلنسان عندما يمر بف ت

ائمًا عمى أنو داإلتيام ولماذا ُينظر لمشباِب 
 اً ئى أو أن قراره سوف يكون قرارخطسوف يُ 

السؤال األىم ىو ىل كل المراىقين و .خاطئاً 
م قد يكونوا ضحية هخطئين فيما يفعمون أم أنم

دوة لقأو يكونوا ضحية ، ِء واألميات اإلى مال اآلب
و يكونوا نتيجة عدم تفيم أ،ة  لة وُصحبة فاشئسي

ن كثيرًا من األسئمة إ. ىمالكبار لحالتيم واحتياجات
إلجابة اتنتظُر لالتى تراود الشباب وتحوط بيم 

، تخصصين مالصادقة والصريحة من اآلباء وال
وقد يكون فى ىذه اإلجابة النور الذى ي ضيئى 

كن ال ت" ل ل والطريق ل يم فبداًل من أن نقو
نقول لو ماذا يفعل بيذه الطاقة التى   "مراىقًا 
  .تفيد منياسا وال يعرف كيف يه بريشع

بنت النٌل/ إعداد   

 

  طبق اليوم 
 سندوتشات الشورما

 
 

 :المقادير

 

دجاجة واحدة أو حسب الكمية المطموبة  
 حبات بصل  4

ربع كوب عصير ليمون  
ممعقة صغيرة ثوم مفروم  

ممعقة صغيرة كمون  
 ممعقة كبيرة بقدونس مفروم  2

 ربع كوب زيت

 :الطريقة

 

 حبات 10تسمق الدجاجة مع حبو بصل مقطع مكعبات و
.  فمفل أسود 

.  يسحب العظم والجمد من الدجاجة وتقطع الدجاجة باليد 
نفرم البصالت الثالث المتبقية فرما ناعما ونخمط معيا 

عصير الميمون والبيارات والثوم والممح وتخمط مع الدجاجة 
.  لمدة ساعة  وتترك

يوضع الزيت في مقاله عمى النار وتضاف الدجاجة المتبمة 
.  البقدونس المفروم وتحرك بالممعقة إلى أن تتحمر ثم 

ثم توضع في السندوتشات مع المايونيز والطماطم والخس 
 وتقدم

 

 وباليناء والعافية
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  ىل كان شيطانًا أم مالكا.. ممك مصر والسودان "فاروق األول" :  صورة الغالف

 

 (احمد فرٌد / اعداد  )نبذة عن الملك فاروق األول ملك مصر والسودان           
 وعندما 1921 ولد سنة 1952 إلى أن تنازل عن العرش فً ٌولٌو1936من ابرٌل تولى الحكم 

 خلفه على العرش ولكنه لم ٌكن قد بلغ السن التً تؤهله 1936توفً والده الملك فؤاد فً أبرٌل 
للحكم فتشكل مجلس وصاٌة من كل من األمٌر محمد علً وعزٌز عزت باشا وشرٌف صبري باشا 

وٌظل فاروق ملكا على البالد التً ظلت 1937.إلى أن تسلم سلطاته الدستورٌة فً ٌولٌو عام 
 وهنا بدا فاروق فى التقرب الى الشعب المصرى ونال محتفظة باستقاللها غٌر الكامل عن برٌطانٌا

حب الشعب والتف حوله بعض اهل العلم والثقافة ولكن األنجلٌز لم ٌرق لهم حب الشعب لفاروق 
وتقرب الملك للشعب وكعادتهم دائما صنعوا من حول الملك عصبة تعزله عن الشعب وفى نفس 

 امرت برٌطانٌا الملك 1941الوقت اقعت البغضاء بٌته وبٌن حزب األغلبٌة وهو الوفد وفى فبراٌر 
فاروق ان ٌكلف  رئٌس حزب األغلبٌة وهوالنحاس باشا رئٌسا للحكومة وأنذرته بأنها سوف تقٌله 

من الحكم فرضخ الملك فاروق لألمر وفى نهاٌة الحرب العالمٌة الثانٌة وبداٌة الخمسٌنات اٌدت 
 ضد الملك فاروق وكذلك الحكومة االمرٌكٌة وذلك 1952الحكومة البرٌطانٌة حركة الجٌش فى 

 التً أطاحت بفاروق 1952 وتسود الفوضى إلى أن قامت ثورة ٌولٌو للتخلص من الملك  
وأجبرته على التنازل عن العرش البنه الطفل أحمد فؤاد الثانً وتم توقٌع هذه الوثٌقة فً قصر 

 ودفن فً مصر 1965 وغادر البالد إلى إٌطالٌا حٌث توفً عام 1952 ٌولٌو 26راس التٌن فً 
ٌُقال ان الرئٌس عبد الناصر كان له ٌد فى دس السم للملك فى اٌطالٌا عن  , فً مسجد الرفاعً و

 . (وهو ابراهٌم بغدادى )طرٌق ضابط فى المخابرات المصرٌة حٌنئذ 
 بدأت حرب تشوٌه لكل اسرة محمد على وخصوصا الملك فاروق 1952وبعد قٌام ثورة ٌولٌو 

وبدأت األساطٌر ُتحكى وُتنشر عن فساده وعالقاته النسائٌة و ورغم ذلك فسوف ٌذكر التارٌخ 
 لالطاحة 1952كراهٌة المحتل البرٌطانى للملك فاروق ومعاونة امرٌكا لحركة الجٌش فى ٌولٌو 

وحتى هذه اللحظة هناك من ٌقول  ان الملك فاروق كان فاسدا وهناك من ٌقول ,  بالنلك فاروق 
...... انه كان ملكا وطنٌا نادى بحرٌة مصر ضد االنجلٌز و وٌبقى السؤال الحائر 

       هل كان الملك فاروق ملك مصر والسودان مالكاً أم شٌطاناً؟
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    يع انشـثاب

 المستقبل فى يد الشباب 
فى كل بالد العالم نجد ان الشباب ىم الذين 
يتولون القيادة والحكم واذا نظرنا الى دول 

العام المتقدم والمتحضر نجد ان الشباب ىم 
الرؤساء والزعماء إال فى بالدنا العربية 

فالكيول والمتقدمين سنا ىم القيادات ولم 
ومن ، يتغيروا منذ اكثر من ربع قرن او يزيد 

العجب ان ىناك حكاما من العرب يتفاخر بأنو 
 عاما 36عميد الزعماء العرب ألنو يحكم منذ 

وكأن بالدنا العربية بالدا ، وينتظر المذ 
إننا نحن الشباب ال .عقيمة ال تنجب الشباب 

ننكر خبرة الشيوخ من األباء واألجداد ولكن 
يجب عمى األباء ان يعترفوا بالزمن وأن 

والحقيقة أننا بخبرة .الشباب ىم المستقبل 
الشيوخ وبجيد الشباب نستطيع ان نعمل 
الكثير  وان تكون يالدنا ىى جنة اهلل فى 

إننى ىنا ومن ىذا المنبر ادعو .األرض 
زعمائنا ان يفسحوا الساحة لمشباب ولو 

تدريجيا وفى نفس الوقت اطمب من الشباب 
 ، ان يحترموا  األباء وان يستنيروا بخبراتيم  

 
 

 ابن البمد/  بقمم 

  أخبار الجالية المصرية 
 

 
تابع أبناء الجالية المصرية فى الدوحة * 

اخبار االستفتاء عمى قرار الرئيس مبارك فى 
تغيير طريقة اختيار الرئيس وان تكون 

ذلك القرار ، باالنتخاب بدال من االستفتاء 
وقد عبر ابناء ، الذى القى إستحسان الجميع 

الجالية عن رغبتيم فى ان ُيسَمح لممصريين 
المغتربين فى الخارج بالمشاركة فى 

االنتخابات حتى يساىموا فى دورىم الوطنى 
وحتى يكونوا اسوة بمعظم بمدان العالم حيث 

يتمكن المغتربون من المشاركة فى االنتخابات 
.  وذلك عن طريق السفارات 

 
فاز فريق إنبى الصاعد لمدورى الممتاز منذ * 

ثالث سنوات فقط والحاصل عمى المركز 
الثانى فى الدورى العام  عمى بطولة كأس 
مصرىذا العام وذلك بعد فوزه فى المباراة 

. 1/0النيائية عمى فريق اإلتحاد السكندرى 
بدأت امتحانات ابناء المصريين فى الخارج *

وبدأ موسم االجازات والصيف فكل عام وانتم 
. بخير 

ميندس حسام جابر / إعداد                   
                                                        نائب رئيس مجمس الجالية المصرية
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 أشىاُق انخشيف              رأى القراء

وىو قد يكون انسب كعنوان لقصيدة او لديوان شعر ولكن ، قد يبدو العنوان غريبا ولكنو مقصود 
وما الغرابة فى ان يكون عنوانا لمقالة تتكمم عن حالة شاعرية تنتاب بعض الرجال وىم بين 
األربعين والخمسين وىى المرحمة التى تعطى جرس انذار لمجئى الخريف وصقيعو وبرودتو 

وخصوصا عندما تتزايد متاعب الحياة ومطالب األسرة واالوالد فالزوجة تكون اىتماماتيا باألسرة 
واالبناء ىى االىم وتتوارى بل تكاد تتالشى األىتمامات األخرى الزوجية وكأن الحياة الزوجية ىى 

ثم وفجأة نجد األوالد والبنات قد كبروا واصبحوا رجااًل ، ألنجاب األوالد وفقط ال شيئى بعدذلك 
ونساء فيجد الرجل منا نفسو  وبعد ان كان زوجا اصبح ابا وكيال وكأن العمر قد ُسرق منو 

. فجأة  
ال عند الزوجة المشغولة والتىظيرت عمييا عالمات ، وىنا يبجث ىذا الرجل عن نفسو فال يجدىا

السنين ورضيت بقدرىا وال عند األوالد المشفولين بالحياة وال عند األصدقاء الذين يعيشون مثل 
ولكن ىييات ىييات  ، حالتو وأكثر وتصبح الحياة كابوسا ال ُيحتمل 

فيبحث ىذا الرجل عن إمرأة اخرى وطبعا البد ان تكون ، فالحياة جميمة والعمر مازال طويال 
صغيرة ولو نسبيا لعمره ويبدأ فى خداع نفسو ويمأل الوىم حياتو فى أنو مازال مطموبا ومازال ىناك 

أشواق "فيعيش مراىقة منتصف العمر  وتبدأ المأساة وتبدأ مرحمة ما نسميو مرحمة ، من ترغب فيو 
وىى مرحمة تختمف باختالف كل رجل عن اآلخر فالرجال الذين عاشوا ىذه المرحمة فى " الخريف 

ولكن الخطر كل الخطر عمى ، وقتيا وىى المراىقة األولى يمرون سريعا بمرحمة المراىقة الثانية  
، ىؤالء الرجال الذين لم يعرفوا المراىقة األولى فيؤالء ىم الذين يعانون بمرحمة اشواق الخريف 

والحقيقة انيم يكونون صادقين فى مشاعرىم وقد يتيورون فى عالقات اوىام الحب ىذه ولكن فى 
وأن ، النياية يفيقون ويدركون أن اشواق الخريف ما ىى إال اوىام وان لكل مرحمة قوانينيا وحياتيا 

وىنا قد يتساءل ، اجمل ما فى الحياة ىو ان نعيشيا بعمرنا الحقيقى فمكل عمر جمال وسعادة 
البعض وماذا عن النساء؟ ىا ىن ايضا ليم مرحمة اشواق الخريف ام ال ؟ ولالجابة عمى ىذا السؤال 

. ...نحتاج لمقالة ثانية ولقاء آخر ف لى المقاء 
               محمد بياء الدين/ بقمم                                                            
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 (أحمد عاشور/ بقلم  )                                             ةقـضـٌة 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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 !!!!!ىل عاد ذو الوجو الكئيب    :   ُركن األدب
جًال عثذ انُاصش خالل فتشج /صالح عثذ انصثىس وقذ  تثها عٍ انشئيس /  زِ انقصيذج نهشاعش انكثيش انشاحم 

  .انستيُاخ وانتً شهذخ انكثيش يٍ انتعزية نكم ظىائف انشعة

 ى ل ع اد ذو الوج ِو الك ئيب                 
ذو النظرة البطماِء واألنِف المقوِس والندوب 

ىل عاد ذو الِظفِر الخضيب 
    ذو المشيِة التياىة الخيالء تنُقُر فى الدروب 
لحنًا من اإلذالل والكذِب المرقِش والنعيب  

ومدينتى معقودة الزنار 
عمياَء ترُقُص فى الظالم 

ويصفُر الدجاُل والقواُد والقراُد والحاوى الطروب 
فى ُعرِس ذى الوجِو الكئيب 

من أين جاء؟ 
ويقوُل سادتنا األماجُد حين يزوون الجبين شأن الثقاة العارفين  

........ من أين جاء ؟..... من السماء 
ويظُل أىُل الفضِل فينا حائرين  

ويتمتمون عمى مسابحيم وىم يتالغطون 
ىذا من تدابير القضاء  ، ىذا إبتالء اهلل 
من أين ج  اء ؟ 
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 انعذج انششعيح دنيم عهً إعجاص انقشآٌ      واححااليًاٌ

لمتأكد من خمو الرحم - والتي شرعيا اهلل سبحانو وتعالى- قديمًا فسر العمماء والفقياء العدة لمنساء 
من جنين، فقد تكون المرأة قد حممت من زوجيا قبل الطالق مباشرة، وىي وزوجيا ال يعممان بوجود 

ذا حدث ذلك فأزواجيم أحق بردىم، والعدة أيضًا ميمة لمصمح بين الزوجين، فقد يتدخل  الجنين، وا 
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا يتربصن بأنفسين :" قال تعالى . أحد األطراف لمصمح بينيما

، وىنا نجد أن فترة العدة قد اختمفت بين المطمقة واألرممة، فمماذا 234البقرة " أربعة أشير وعشرا
فقد يقول بعض !. ، وىل وجد العمم الحديث تفسير عممي لمعدة واالختالف؟!اختمفت المدة بينيما؟

الجيالء و العممانيين بأنو نظرًا لمتقدم التكنولوجى والطبى و أنو يمكن معرفة الحمل في خالل إسبوع 
وحيث أن القرآن صالح لكل زمان ومكان جاء  (كما تقول نوال السعداوي)واحد فال داعى لفترة العدة 

عجاز القرآن وأنو 1400العمم الحديث وبعد أكثر من حوالي   عامًا ىجري، ليثبت حقائق عممية، وا 
يعمم ما يجيمونو، فقد أثبت أن السائل الذكري يختمف من شخص إلى آخر كما تختمف بصمة 

أن المرأة تحمل داخل جسدىا - العمم الحديث- أيضًا أثبت  .اإلصبع، وأن لكل رجل شفرة خاصة بو
مؤشرًا أو نستطيع أن نطمق عميو جياز كمبيوتر، يختزن شفرة الرجل الذي يعاشرىا ويحفظ تمك 

ذا دخل عميو أكثر من شفرة كأنما دخل فيروس إلى جياز الكمبيوتر فيصاب بالخمل .. الشفرة  وا 
ولذلك ف ن جميع النساء التي تمارس الدعارة والرذيمة يصبن بمرض . واالضطراب واألمراض الخبيثة

ومع الدراسات المكثفة لموصول لحل أو عالج ليذه المشكمة، اكتشفوا إعجاز القرآن . سرطان الرحم
وأن المرأة تحتاج نفس مدة العدة التي شرعيا اإلسالم حتى تستطيع استقبال شفرة جديدة بدون أن 

تصاب بأذى، فيي فترة لممرأة كي تنسى تمك الشفرة، كما فسر ىذا االكتشاف لماذا تتزوج المرأة رجاًل 
، فقد أجريت الدراسات !أما لماذا تختمف مدة العدة بين المطمقة واألرممة؟. واحدًا وال تعدد األزواج

عمى المطمقات واألرامل، فأثبتت التحاليل أن األرممة أطول من المطمقة لنسيان ىذه الشفرة، وذلك 
يرجع إلى حالتيا النفسية فيي تكون حزينة عمى فراق زوجيا أكثر من المطمقة، ولذلك اختمفت 

عن رب - صمى اهلل عميو وسمم- ىذا ما أثبتو العمم الحديث تصديقًا لما بمغنا بو رسول اهلل . العدة
  عام، وما زالت األبحاث والدراسات تثبت إعجاز القرآن1400العزة منذ أكثر من 

 ايمن بدر طاحون/                                                                إعداد 
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 " عنوان غٌر 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 "  
 . وذلخالعة وهو من مجٌدي ذلشعر ذلموصوفٌن بالظرف (هـ89هو ربٌعة بن عامر، توفى سنة )
  

.  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 أسود، " مسكٌناً ذلدرذمً"فشاع بٌن ذلناس أن 

.  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
 

 

  

 

طاسق عثذ انهطيف. و  
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 (داود يصطفً . و  / اعذاد )   انًُىعاخ صفحح  

 
الُمصٌبة 

لما حضرتو الوفاة  (صمى اهلل عميو وسمم )قال النبى محمد -
إنَّا هلل وانا اليو : التبكى يابنتاه، قولى اذا مُت : وبكت فاطمة

.                راجعون ، فان لكل انسان ُمصيبة معوضة 
 (  المتنبى ).       مصائُب قوٍم عند قوٍم فوائُد -
(  نعيمو).      توقُع المصيبة أشُد ىواًل من وقوعيا - 
 ( نصر بن سيار). كل شىٍء يبدو صغيرا ثم يكبر اال المصيبة فانيا تبدو كبيرة ثم تصغر -

  (ىيجو).  فى المصائب جاللة اجثوا اماميا خاضعا  -
  (سنيكا).  ان المصيبة ميماز العقول الكبيرة  -

عند الشدائد يعرف األصدقاء ، وفى ساعة القتال يظير الشجاع ، وعند اقتراض المال تظير  -
امانة األنسان ، وحين يعبس الدىر فى وجو الزوج تعرف قيمة الزوجة ، وعند األحزان تعرف 

  (عن اليندية ).  األقران 

  (نولون ). التفكير بالمصائب القديمة أشبو بمحاولة تحديد النسل بمفعول رجعى  -

  ( ابن المقفع ).  من اليفكر فى العواقب اليأمن 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  


