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: ددلعاةمكل 
 

!! العاملون فى الخارج واالنتخابات 
*********************   

 
فى كل انحاء العالم المتقدم منه 

والمتأخر يكون للعاملين فى الخارج 
حقهم فى االنتخابات سواء كانوا داخل 

إال نحن المصريين , بلدهم او خارجها 
فليس لنا صوت , العاملين فى الخارج 

وال أدرى لماذا والى ,فى اى انتخابات 
متى يظل صوتنا ضائع ال حياة له 

   ......
إننا نحن العاملين فى الخارج نمثل 

قوة اقتصادية للبلد ال يستهان بها كما 
اننا نكون صوتا مهما فى معادلة اى 

انتخابات وخصوصا بعد التعديل االخير 
فى الدستور وجعل الترشيح لرئاسة 

إننى من , الجمهورية مفتوح للجميع 
منبر مجلة البشير ادعو ألن يكون لكل 

المصريين العالمين فى الخارج حق 
, التصويت فى أى انتخابات قادمة 

حتى ال تفقد مصر جانبا كبيرا من 
اصوات ابنائها وحتى يتم التواصل بين 

جميع المصريين سواء فى الداخل او 
 .فى الخارج 

 

 

 

 

 هذا العددإقرأ فى   
العاملون فى الخارج   :الـعددكـلـمة *

 2ص              بقلم رئيس التحرير  واالنتخابات

 3ص                              :مختارات *
                   ركن المرأة* 
  4ص               (بنت النيل)لِك يا سيدتى -
        4ص       طـبق اليـوم                   -
   ػثذ إٌاصش فٝ ا١ٌّضاْ:   صٛسجاٌغالف *

 5ص            ِذّٛد ػثذهللا ٠غشٜ/اٌّغرشاس 
 6ص   (ابن البلد)كيمو/    بقلم مع الشباب* 
              6صاخبار الجالية المصرية                * 
 (حسام جابر/ اعداد )

سأٜ اٌمشاء * 

     7ص       (ا٠ٙاب ِذّٛد )اٌجٛع ٠ط١ً اٌؼّش  
 7ص     (ِذّٛد ششوظ )ِٓ ٚدٝ اٌٛالغ     

 الرئيس بوش و إعصار كاترين : قضية للمناقشة*

                                    8ص                          ( احمدعاشور)
زكرى رحيلك    (ركن األدب )*
 9ص                            (ابن البشير) 

من معجزات الرسول صمى   :  ة اإليـمـانواحــ*
  اهلل عميو وسمم

                            10ص            (غريب مصطفى/اختيار )  

               ن غير عنوانصفحة م*
 11ص                        (بداللطيف طارق ع)
  12ص                          منوعاتصفحة ال*
 (مصطفى داود  /شرافإ)

                                     

AL BASHIR MAGAZINE  *        
                                   

 Shereen AL Bashir 13.ص
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عبد الناصر فى الميزان  
مازال المصريون مختمفين حول شخصية الرئيس جمال عبد الناصر وىل كان زعيما مميما وقائدا عظيما  أم 
أنو كان زعيما ديكتاتوريا وحاكما يحكم بالحديد والنار أو أنو كان مظموما من الجميع المؤيدين لو والرافضين 

وىذا التباين واالختالف الشديد ىو اول شيادة عمى زعامة عبد الناصر سواء وافق الموافقون او رفض , لو 
والحقيقة التى ال مراء عمييا ىى أن جميع أعضاء تنظيم الضباط األحرار الذين قاموا بثورة يوليو . الرافضون 

 يوليو فداًء لمصر وكانوا جميعا شرفاء مخمصين بدءًا 23 كانوا رجاال أحرارا قدموا أرواحيم فى ليمة 1952
وختامًا بالرئيس أنور السادات آخر رئيس لمصر من رجال  (أول رئيس لمصر )من الرئيس محمد نجيب 

وألن عبد الناصر كان ىوصاحب  اطول فترة لرئيٍس  حكم , يوليو و مرورا بالرئيس جمال  عبد الناصر  
مصر من رجال الثورة وألن فترة حكمو شيدت احداثا كبيرة وعظيمة غيرت من خريطة المنطقة فإنو نال اكبر 

فالمعترضون عميو وصفوه بالظمم والديكتاتورية ويكفى أن نذكر مأساة نكسة , كم من االعتراضات والتأييد 
كما أنو لم يعبأ بمصمحة مصر والمصريين بقدر ما كان ,  حتى ندرك مدى الخراب الذى عمَّ بمصر 67يونيو 

ييتم وذلك بسبب نرجسيتو باوىام الزعامة والمعب باحالم البسطاء من عامة الشعب ولو كمف ذلك انييار 
اإلقتصاد وانييار األخالق فى مصر والدليل عمى ذلك أنو تسمم حكم مصر وىى محتمة من األنجميز وىى 

والمؤيدون لو !!!دائنة ليم ولكنو عند موتو كانت مصر محتمة من الييود وىى مدينة لنصف الكرة األرضية 
يرون انو تسمم مصر وىى تحت حكم االقطاع الذى نيب خيرات مصر وترك اىميا من الفقراء والمحتاجين 

حتى جاء عبد الناصر وانصف الفقراء ووزع عمييم األرض والغى االلقاب وادخل العمال والفالحين الى 
مجمس الشعب ثم بعد ذلك اعمن مجانية التعميم والتى بسببيا اصبح كل ابناء الشعب المصرى يتعممون 

وىناك جماعة من الوسط ترى أن عبدالناصر كان ظالما و مظموما  فيو مظموما  ألن الشعب ىو , بالمجان 
الذى أليو وجعمو من اآللية ولم يراجعو  وأيضاألن  الجماعة التى التفت حولو من المرتزقة والنصابين الذين 
احاطوه بسياج وعزلوه عن الشعب واخذوا ينيبون مصر من وراءه حتى حل الخراب عمى مصر وكانت النكسة 

ثم بعد وفاتو اطمقوا عمى انفسيم اسم دراويش الناصرية واخذوا ينصبوه صنما يرتزقون منو ويرون أنو فى 
نفس الوقت كان ظالما ألنو استسمم ألوىام الزعامة ودفع من اموال الشعب المصرى ومن دمائو ثمنا باىظا 
لتمك الزعامة وىكذا يظُل السؤال و القول بأن عبد الناصر كان ظالما  بديكتاتوريتو وحكمو العسكرى  وكان 

        ......مظموما من دراويش الناصرية واتخاذىم لو صنما لإلرتزاق
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  ُسوـٓ اٌـّشأج 

 
من رموز المقاومة فى  

 النساء
 

لقد ظهر فى التاريخ رموزا كثيرة من 
وقد , النساء فى مجال المقاومة الشعبية 

نسترجع امثلة كثيرة مثل جان اوف ارك 
وكانت تقاوم االنجليز فى حربهم ضد 

والفدائية الفليسطينية ليلى , الفرنسيين 
التى كانت من اوائل الفدائيات فى 

السبعينات من القرن العشرين  
والزعيمة البريطانية بوديسا التى 
شاركت شعبها فى مقاومة الغزو 

واخيرا ,  الرومانى فى العصر القديم 
جميلة / المجاهدة النضالية الجزائرية 

بوحريد  فى مقاومتها للقوات الفرنسية 
وال ننسى الفدائيات , فى العصر الحديث 

من المسلمات االوائل  الالتى كان لهن 
.  سبق النضال فى االسالم 

ان المرأة وهى نصف المجتمع يجب ان 
ال تنسى الدور البطولى للنساء على مر 
التاريخ فى النضال والمقاومة الشعبية  

واالهم ان ال ينسى الرجل هذا الدور وأن 
يعترف به دائما امام زوجته وابنته 

.... واخته وجميع النساء
 

 

بنت النيل/ إعداد   

      طبق اليوم 

 
 

 أ١ّ٘ح اٌشج١ُ 
عمي مدى مئات السنين اختمفت مقاييس 
الجمال وفي عصرنا الحالي اتفق األطباء 
عمي أن الوزن الزائد يوثر عمي صحة 

اإلنسان  فازداد االىتمام بالمحافظة عمي 
الوزن  حسب المعدالت المناسبة لطول 

وأصبح الرجيم من اكبر اىتمامات . اإلنسان
من البشر يزيد  % 35نسبة . اإلنسان 

نشر كثير من .وزنيم عن المعدل الطبيعي 
األطباء والمتخصصين في التغذية طرق 

القاعدة  األساسية .عديدة لمحمية والرجيم 
لتخفيض الوزن ىي تخفيض عدد السعرات 

الحرارية الداخمة لمجسم من السعرات الحرارية 
المستخدمة في حياة اإلنسان المعدل الطبيعي 

لمسعرات الحرارية المستخدمة يوميا ىو 
 سعرة حرارية إنقاص السعرات 2000

/ 1000الحرارية الداخمة لمجسم يوميا إلي 
 سعرة حرارية يمكن اإلنسان من 1200

.   كجم أسبوعيا1إنقاص وزنو بمعدل 
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رسالة الى الرئيس المنتخب         :صٛسج اٌغالف  

محمد حسنى مبارك فى واليتو الخامسة 
 

أخيرًا وبعد أن تأكدت نتائج أول انتخابات رئاسية عاشتيا مصر منذ آالف السنين وحتىاآلن وبعد 
% 88ان ُأعمن فوز الرئيس مبارك بوالية خامسة  لمدة ست سنوات  وبعد فوزه بنسبة كبيرة وىى 

فإننى ىنا ارسل تينئتى الى الرئيس مبارك  وابعث اليو بيذه الرسالة التى ىى من القمب وارجو , 
: وأبدأ رسالتى بالنقاط اآلتية , ان تصل الى القمب 

برغم أن ما حدث فى مصر من تغيير كبير فى نظام انتخاب الرئيس بطريقة مباشرة ومن بين  -1
عدة مرشحين ُيعتبر قفزة كبيرة فى الطريق لمديمقراطية تحسب لمرئيس مبارك إال أن نتيجة 

مع % 70أو حتى % 60تعتبر مبالغا فييا وكان من المقبول ان تكون  (%88 )االنتخاب 
. االخذ فى االعتبار المظاىرات العديدة التى خرجت ومازلت تخرج تنادى بالتغيير 

% 23يجب ان ال ننسى ان نسبة الحضور لالنتخابات وىى  كما قالت لجنة االنتخابات تمثل  -2
من من ليم حق االنتخاب لم يذىبوا % 77وىى تثبت ان , من نسبة من ليم حق االنتخاب 

ولم يتحركوا وىى ُتعنى ان ليم رأى آخر ربما الرفض لجميع المرشحين وبما فييم الرئيس 
 .مبارك 

اآلن وقد انتيت عممية االنتخاب يجب ان تبدأ عممية تنفيذ الوعود وىى كما ىو معموم مازلت  -3
ذا تم نسيان او تجاىل الوعود فسوف تكون العواقب وخيمة وسوف  راسخة فى ذاكرة الجميع وا 

 .ينفذ صبر الغالبية الصامتة من الشعب المصرى 

يا سيادة الرئيس يجب ان تعرف ان شخصية الشعب المصرى المسالم ىى االلتفاف حول  -4
الشرعية وىى المتمثمة فى الرئيس وىو شعب  صبور ولكنو ابدا لن يقبل فكرة التوريث لمحكم 

واذا ما اراد السيد , ولو تحت اى ظرف فاتمنى من اآلن ان يتم الغاء اى فكرة لتوريث الحكم
جمال مبارك نجل الرئيس ان يمارس العممية السياسية فيجب ان يكون من خالل اى نشاط 

ولمعمم اذا كان نظام التوريث فى الجميوريات قد نجح وقتيا , ولكن ليس كمرشح وريث لمحكم 
 . فى اى بمد آخر فذلك ليس شرطا لنجاحو فى مصر 

٠غشٜ ِذّٛد اٌغ١ذ/ تمٍُ  اٌّغرشاس                                                         
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    ِغ اٌشـثاب

من جيمس بوند إلى رامبو  
   والشباب الضائع 

لم تكتفى آلة االعالم الغربى فى حربيا ضد 
الشباب المسمم من غزوه بكل آالت الغواية 

واالنحراف من مخدرات وافالم سنمائية 
وفضائيات ودش إال انيم حاولوا غزو عقول 
الشباب بصور البطولة الزائفة وافالم العنف  

, مثل افالم جيمس بوند ورامبو واشباىيم 
ولالسف فقد انجرف جانب كبير من الشباب 

المسمم والعربى وراء ىذه اآللة االعالمية 
الغربية وفقدوا كثيرا من روح االنتماء العربى 

وكان ذلك من اىم اسباب , سعيا وراء التقميد 
ونحن ىنا , االنفصام فى الشخصية لمشباب 

ننادى ان نعيد صورة الشخصية البطولية 
العربية المسممة وان نجعميم قدوة لمشباب 

حتى يستعيدوات وعييم  ويعودوا الى حقيقتيم 
فمتى يتم ذلك ؟ , 

ان ىذا الحمم لن يتم إال بتكاتف الجميع 
 ....الشباب واالباء شعوبا وحكومات 

 ابن البمد/  بقمم                          .

  أخبار الجالية المصرية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٚاخراس  ، دخٍد ِصش ػصش اٌشئ١ظ إٌّرخة

أتٕاؤ٘ا داوُّٙ تاالٔرخاب ألٚي ِشج فٟ ذاس٠خ 

  ٚأػٍٓ اٌّغرشاس ِّذٚح ِشػٟ ، ِصش

 سئ١ظ اٌٍجٕح اٌؼ١ٍا ٌالٔرخاتاخ اٌشئاع١ح 

ِغاء أِظ فٛص اٌشئ١ظ دغٕٟ ِثاسن 

تّٕصة سئ١ظ جّٙٛس٠ح ِصش اٌؼشت١ح خالي 

اٌغٕٛاخ اٌغد اٌّمثٍح ١ٌثذأ ِشدٍح جذ٠ذج فٟ 

  لاي اٌّغرشاس . االٔطالق ٔذٛ اٌّغرمثً

 ِشػٟ ئْ اٌشئ١ظ ِثاسن فاص تأغٍث١ح 

 ِال١٠ٓ  6  د١ث دصً ػٍٟ 88.571%

 ٚجاء فٟ اٌّشوض  ..  صٛذا 784  أٌفا ٚ 316ٚ 

اٌثأٟ أ٠ّٓ ػثذاٌؼض٠ض ٔٛس ِششخ دضب اٌغذ 

 ذالٖ  ،  أصٛاخ 405  أٌفا ٚ 540 تذصٌٛٗ ػٍٟ

فٟ اٌّشوض اٌثاٌث اٌذورٛس ٔؼّاْ جّؼح ِششخ 

             ..  صٛذا 891  آالف ٚ 208 دضب اٌٛفذ تـ
 

ر  حسام جاب/ إعداد                  
   نائب رئيس مجمس الجالية المصرية بالدوحة 
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  :رأى القراء
  %7اٌجٛع ٠ط١ً ػّش اإلٔغاْ                       
 يمكن أن يسعي اإلنسان إلي فعل أي شيء حتي حرمان نفسو من وجباتو  , في بحثو المستمر عن طول العمر

 فقد أكد أمس اثنان من خبراء عمم األحياء أن الحرمان من األكل لتقميل عدد السعرات الحرارية يطيل حياة  , المفضمة
 حيث تصل نسبة  ,  ولكنيما أشارا إلي أن ىذه نسبة محدودة مقارنة بالديدان والفئران ,%7 البشر بنسبة أكثر من
 في تقرير  ,  ومايكل روز من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجموس ,  وقال جون فيالن %.50 الزيادة في أعمارىا إلي

نما ىو نتاج نظامو الغذائي , نشرتو دورية أبحاث إطالة العمر ـ إن طول عمر االنسان ليس سمة قائمة بذاتيا   ,  وا 
 وأوضحا أنو في اليابان ـ عمي سبيل المثال ـ  .  واألمراض المزمنة التي يمكن أن تكون قد أصابتو , وحالتو النفسية

  .  عام 76,7  ويصل متوسط عمر الرجل الياباني ,  سعر يوميا 2300 يبمغ متوسط السعرات الحرارية في طعام الرجال
 فإن  , وأضافا أنو عمي الرغم من أن سكان جزيرة أوكيناوا يأكمون كميات أقل من متوسط ما يتناولو بقية اليابانيين

ايياب محمود  /                          اختيار . أعمارىم ليست أطول منيم إال بقميل
_______________________________________________________________ 

 ِٓ ٚدٝ اٌٛالغ

أعمنت األىرام عن مفاجأة فى حديث الرئيس ولم تكن ىناك مفاجأة وال يحزنون , بعدىا بأيام معدودة أعمنت عن -   
, ىل أصبحت مؤسسة األىرام أبو لمعة؟ !!! سبعمائة ألف فرصة عمل متاحة

 .بعد تحديد مكان التظاىروموعدة وعدد المشتركين فيو  , لماذا ال تحدد أسماء المتظاىرين  ومقاسات مالبسيم؟- 

حين تطمب أمريكا تغيير مناىج التعميم , تنظر الحكومة فى كل المواد الدراسية , وحين يطمب الشعب تغيير مناىج - 
!. الحياة السياسية , تنظر الحكومة فى مادة واحدة فقط

ذا عرفت الحكومة كيف ينظر الييا الشعب مابقيت, الحمد   -  إذا عرف الشعب كيف تنظر الية الحكومة ماأبقاىا , وا 
!. لمة ماحدش عارف حاجة 

!. , المة يستر من القيصرية" بالعرض"دخمت مصر المخاض , وصار الجميع - 
يتحدث الجميع عن الحدود اآلمنة , تدىور اإلقتصاد لم يتعد الحدود اآلمنة ,وزيادة األمراض الكبدية والخبيثة لم - 

!. تتجاوز الحدود اآلمنة ,وأرقام الزواج العرفى التتجاوز الحدود اآلمنة , كل الحدود آمنة إال الحدود مع إسرائيل
أنة ال يوجد سبب مطمقا ألن تبقى مصر -   من منطمق معرفتة بإمكانات مصر –صرح الدكتور فاروق الباز - 

ضمن دول العالم الثالث , طب ياجماعة إحنا نيمة لية؟ 
 قاتل الحسين رضى المة عنة ليظيرا –وال مجاشع ابن ذى الجوشن - قاطف الرؤوس اليانعة- لم يكن الحجاج - 

بنة يزيد  محمود شركس / بقمم !.                              لوال وجود معاوية ابن ابى سفيان وا 
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 (أحمد عاشور/ بقلم  )                                             ةقـضـية للـمـناقـشـ
 

الرئيس بوش و إعصار كاترين  
 

كنانة "رغم أن االنتخابات الرئاسية في مصر ىي التي تتممك كل تفكيري في ىذه المحظة التاريخية من مسيرة مصر 
والتي تزيد عمى سبعة آالف سنة وما يشوبيا من مخاوف وعدم ثقة في نزاىتيا, وكذلك معركة " اهلل في أرضو

القضاة بين االستقاللية والتبعية لسمطة الدولة التنفيذية و إثبات الوجود عمى الساحة السياسية بعد أكثر من نصف 
. قرن من القير واالستبعاد وجنوح بعضيم في بحار الفساد والتممق

 
. فضمت أن أتناول في حديثي ىذا إعصار كاترين وظيور الرئيس األمريكي عمى حقيقتو وأمام شعبو والعالم

 وكان فوزه في االنتخابات مسار جدل شديد 2001عندما تولى الرئيس بوش السمطة في بداية واليتو األولى عام 
ولم ينتيي العام األول حتى وقعت أحداث نيويورك  " . Al-Gor" حول تزييف النتائج لصالحو ضد المرشح الثاني 

 والتي تحطم فييا برجي التجارة العالميين والبنتاجون وكان ىذا امتحان قاسي لو, فقد كان يقوم بزيارة ألحد نوواشنط
المدارس االبتدائية عندما وقعت األحداث وىمس أحدىم في أذنو بالخبر فصمت لمدة سبعة دقائق عاجزا عن النطق 

 ىوجاء وال تخموا من الرعونة بدءا بيدم أفغانستان ومرورًا بأىوال همن ىول الواقعة, ومن يوميا أصبحت كل قرارات
يران, وىجومو المستمر عمى اإلسالم والمسممين, ولم ينجح في أي منيا الميم  العراق ثم تيديداتو لكل من سورية وا 

دمار البالد بالصواريخ العابرة لمقارات والقنابل العنقودية المتعددة األطنان, دمر كل شيء قرى ومدن, حقول ومصانع, 
ىدار كرامة بحجة القضاء عمى اإلرىاب وىو كمو إرىاب, ورغم مرور الزمن فمازال  مرافق وخدمات, تعذيب اإلنسان وا 

. غارقًا حتى أذنيو وال يستطيع أن يخمع قدمو من المستنقع الذي وقع فيو
الذي " إعصار كاترين"ثم جاءت واليتو الثانية وأيضًا في نياية السنة األولى منيا أىدتو الطبيعة النكبة الثانية إنو 

 مميار دوالر 100ضرب الشاطئ الجنوبي الشرقي من الواليات المتحدة مخمفًا دمارًا غير مسبوق تصل تقديراتو إلى 
إلى جانب عشرات اآلالف من القتمى والمشردين, ولألسف كعادتو مضى يومين عمى الكارثة ولم يتخذ قرار ىو ونائبو 

 األمريكي وطبل وزمر سالسيد تشيني الذي أبى أن يقطع أجازتو, وىاج وماج ممثمو المنكوبين في الكونجر
اإلعالميون أين الرئيس؟  

. طاف بالطائرة حتى يرى اليول الذي وقع, وبدأ االستغاثة, ولم يغيثو إال المتضررين منو
ونحن ال نشمت في مثل ىذه المصائب ألنو ال أحد معصوم من أمر اهلل, ولكن نقول أن الجزاء من جنس العمل واهلل 
ن ربك لبالمرصاد,  ىو العدل وال يرضى الظمم, ولن تضيع دماء الشيداء في بالدنا المنكوبة بالغزو األمريكي ىدرًا, وا 

خاب في أفغانستان والعراق . وُكشف الرئيس الذي لم يخطو خطوة لألمام إال كان بعدىا عثرة تجره خطوات إلى الوراء
. وأمام حماس وحزب اهلل, وأيضًا أمام شعبو بعد إعصار كاترين

                   227الشعراء " وسيعمم الذين ظمموا أي منقمب ينقمبون" 
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سوٓ األدب 
 

فى ذكرى رحيل الزعيم جمال عبد الناصر)  

   (1970 سبتمبر 28

   ذكرى رحيمك
ذكرى رحيمك والرحيل يثير فى النفس الكثير 

قد أيقظتنى من ثباتى ىيجت  شعرى  المرير   
ذا  بنفسى فى خشوٍع  والزمان  المستدير    وا 
ذا بوحى الشعر  يأتى  حاماًل  معنًى  مثير  وا 
 أن قد ىممَّ   اليوم  نكتُب من معاٍن  قد  تُنير

   *  *  *  *                
 يا  راحاًل  قد جئَت  فى زمٍن  بِو  ُكُل  العتاه

 الظـمُم  عـمَّ  بنا وأبكانا  فأظـممت  الحياة
 فرفعت  راية  مجدنا  ونسيت أركان  الصالة
 وخطبت  فينا عاليا أن  ىذى  أطواق  النجاة

 فتعمق  الشعُب  بيا  وأنقاد  يدفـعو  ىـواه
   *  *  *  *                

لكنيا  االيام  دوم ا تأتى  بالحزن العميق   
وألننا فى األصل شعب يرتضى عيش الرقيق  
وألن  فينا  الجيل  ممتد  الى  عمق سحيق 

قمنا  وعيناك  معـبودا   وميدنا  الطريق 
وشربنا نخب زعامة وسكرنا ما عدنا نفيق  

 
           

       *    *  *  *           
فتوالت  األحداث  بانتصاراتنا  زمنا  طويل 
والتف حولك  زمرة  فييا  من الخير  القيل 
جاثوا خالل  ديارنا  والشعب  مقيور  ذليل 
الخوف عند صباحنا والرعب خيم فى الصيل 
ذ الكنانة شعبيا  أضحى عمى  خطر جميل  وا 

 
     *  *   *  *             

ذا اضاع الشعب  يوما حقو  فى االختيار  وا 
ذا الرجال تكمموا  يأتى  زمان  االنكسار  وا 
يعمو  رجال  الصولجان  يعمنا عيد  البوار 

يا أييا الشجعان  يامن  تنتشون مدى النيار 
كم من رجاٍل قد قتمتم فى السجون بال اعتبار 

      *  *  *  *              
يا سيدى  أنا  ل األومك  إنما  نفسى  ألوم 
ما  كنت  إال منية  الحت  لنا  بين  النجوم 
لكننا   بتـكاسل   ضعنا  وأعيانا   التخوم 

نمنا عميقا  فى سبات فى انتظارك أن تقوم 
يا ويمنا  قد عمنا  زمن  الغشاوة  و الغيوم 

  *  *  *  *           
يا سادتى  يا  من  تغنون  ألمجاد  الزعيم 
يا من حعمتنم  منو معبودا   وذا  فعل رجيم 
ىال أ فقتم   وانتبيتم   لمطريق   المستقيم 
األمر  شورى   بيننا  والحكم  بالعيد القويم 
ال تعبدوا  أصنامكم  ىذا  ىو الُجرُم   األثيم  
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 مـن معـجـزات الرسـول             :   ٚادحاال٠ّاْ
صمى اهلل عميو وسمم                          

ما رواه جماعة من الصحابة من حنين الجذع الذي كان يخطب عميو صمى اهلل عميو وسمم أول األمر,  (أ) 
فأتاه النبي صمى اهلل عميو . فمما صنع لو المنبر, وقام عميو لمخطبة, سمع لمجذع صوت كحنين الناقة إلى ولدىا

. وسمم فوضع يده عميو فسكت
حنين الجذع متواتر؛ ألنو ورد عن جماعة من الصحابة, إلى نحو العشرين, : قال العالمة تاج الدين السبكي

. إنو متواتر: وكذلك قال القاضي عياض في الشفاء. من طرق صحيحة كثيرة تفيد القطع بوقوعو
ما رواه البخاري ومسمم وغيرىما من أصحاب السنن والمسانيد عن جماعة من الصحابة, من إفاضة  (ب)

الماء بغير الطرق المعتادة, وذلك في غزواتو وأسفاره صمى اهلل عميو وسمم مثل غزوة الحديبية, وغزوة تبوك 
. وغيرىما

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم وأصحابو كانوا بالزوراء فدعا بقدح فيو ماء, فوضع : روى الشيخان عن أنس
. كفو فيو, فجعل الماء ينبع من بين أصابعو, وأطراف أصابعو, فتوضأ أصحابو بو جميًعا

وروى البخاري عن البراء بن عازب أنيم كانوا مع النبي صمى اهلل عميو وسمم يوم الحديبية أربع عشرة مائة 
, وأنيم نزحوا بئر الحديبية فمم يتركوا فييا قطرة, فبمغ ذلك النبي صمى اهلل عميو وسالم فأتاىا, فجمس (1400أي )

فتركناىا غير بعيد, ثم إنيا : قال. عمى شفيرىا, ثم دعا بإناء من ماء, فتوضأ, ثم تمضمض ودعا, ثم صبو فييا
. ماشيتنا نحن وركابنا (سقتنا وروتنا)أصدرتنا 

. واألحاديث في إجراء الماء لو صمى اهلل عميو وسمم كثيرة مستفيضة, ومروية بأصح الطرق
ما حفمت بو كتب السنة من استجابة اهلل تعالى لدعاء النبي صمى اهلل عميو وسمم في مواضع يصعب  (جـ)

ودعائو يوم بدر بالنصر, ودعائو البن عباس بالفقو في الدين, ودعائو ألنس . حصرىا, مثل دعائو بإنزال المطر
. إلخ... بكثرة الولد, وطول العمر, ودعائو عمى بعض من آذاه

ما صح من األنباء بمغيبات وقت كما أخبر بيا صمى اهلل عميو وسمم, بعضيا في حياتو, وبعضيا بعد  (د)
إن ابني ىذا : وقولو عن الحسن" تقتمك الفئة الباغية: "وفاتو, مثل فتح بالد اليمن وبصرى وفارس, وقولو لعمار

 .ومثل إخباره بفتح القسطنطينية وغيرىا. إلخ... سيد, وسيصمح اهلل بو بين فئتين من المسممين
 

غريب مصطفى :  إعداد                                                                                         
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 " عنوان غير من صفحة "                                                   

 

 ليه ,,  سكندريةإ

 

 332 ٌزٞ لذَ ئٌٟ ِصش ػاَ" اإلعىٕذس األوثش " اإلعىٕذس٠ح ئٌٟ ِإعغٙا اٌمائذ اٌّمذٟٚٔ  ٠شجغ أعُ ِذ٠ٕح

اٌفاسعٟ اٌّرؼغف اٌثغ١ط ٚ  َ ٚ اٌزٞ اعرمثٍٗ أتٕاء ِصش تاٌرشد١ة اٌشذ٠ذ أِال فٟ خالصُٙ ِٓ اٌذىُ.ق

غاص٠ا ِغرؼّشا وغ١شٖ ؛ اذجٗ ٌض٠اسج ِؼثذ اإلٌٗ  أٔٗ جاء صذ٠ما ٚد١ٍفا ١ٌٚظ" اإلعىٕذس األوثش "ٌىٟ ٠إوذ 

ٚأثٕاء ل١اِٗ تاٌشدٍح أػجة تّٛلغ .ع١ٖٛ ذٛل١شا ٚادرشاِا ٌؼم١ذج اٌّصش٠ٓ ئٌٗ ِصش األػظُ آٔزان فٟ.. آِْٛ 

ٚاٌرٟ ٠ذذ٘ا اٌثذش اٌّرٛعظ شّاال ٚتذ١شج ِش٠ٛط جٕٛتا ، ٚلشس ئٔشاء " سالٛدٖ " وأد ذغّٟ لش٠ح صغ١شج

اٌزٞ ش١ذ٘ا ػٍٟ " د٠ٕٛلشاط١ظ" ٌٟ إٌّٙذطئٚػٙذ ترخط١طٙا " اإلعىٕذس٠ح" ِذ٠ٕح ذذًّ اعّٗ ٟٚ٘ 

اإلعىٕذس األوثش " ِغ ِث١ٍرٙا اٌشأع١ٗ ٚتؼذ ٚفاج جاألفمٟ ّٔظ اٌّذْ ا١ٌٛٔا١ٔح ٚٔغمٙا تذ١ث ذرؼاِذ اٌشٛاسع

َ ٚجؼً .ق306اٌزٞ ٔصة ٔفغٗ ٍِىا ػٍٟ ِصش ػاَ " تط١ٍّٛط اتٓ الجٛط" وأد ِصش ِٓ ٔص١ة اٌمائذ

 عٛذ١ش"ِشوضا دضاس٠ا ٚشؼاػا ثماف١ا ١ِّضا ت١ٓ ج١ّغ ِذْ اٌؼاٌُ اٌمذ٠ُ ٚاػرثش األٚي  ِذ٠ٕح اإلعىٕذس٠ح

تٙض٠ّح اٌٍّىح  ِإعغا ألعشٖ دىّد ِصش ٌّذج ثالثح لشْٚ ٟٚ٘ األعشج اٌثط١ٍّح ٚاٌرٟ أرٙد" إٌّمز

 . َ. ق31ػاَ  اٌش١ٙشج و١ٍٛتاذشا اٌغاتؼح ٟ٘ ٚد١ٍفٙا ِاسن أٔط١ٔٛٛ فٟ ِؼشوح أور١َٛ

 جاعرمالٌٙا ٚ أصثذد ٚال٠ح ذاتغ فمذخ ِصش" أٚورف١اْ " ٚتأرصاس اإلِثشاطٛس اٌشِٚأٟ أغغطظ 

ثالثح لشْٚ أخشٞ ٚوأد ٌّصش أ١ّ٘ٗ تاٌغح د١ث  ٌإلِثشاطٛس٠ح اٌشِٚا١ٔح ، ٚتٙزا ع١طش اٌشِٚاْ ػٍٟ ِصش

 .اٌشئ١غٟ ٌج١ّغ ِماطؼاخ اإلِثشاطٛس٠ح أٔٙا وأد ذّذ سِٚا تاٌمّخ ٚ٘ٛ اٌغزاء

ٚاٌثمافٟ ٚرٌه تفضً ٚجٛد اٌجاِؼاخ ٚاٌّإعغاخ اٌؼ١ٍّح  ٚأصثذد اٌغىٕذس٠ح ِصذسا ٌإلشؼاع اٌذضاسٞ

ا١ٌٛٔأٟ اٌشِٚأٟ ٚ ٍِرمٝ ٌٍؼٍّاء ٚاٌثادث١ٓ ٚراع ص١رٙا اٌؼٍّٟ ٚادرٍد ِىاْ  تٙا د١ث وأد تٛذمح ٌٍفٓ

اٌّخرٍفح  ت١ٓ ػٛاصُ اٌؼاٌُ اٌمذ٠ُ وّا ساجد ذجاسذٙا ٚ أصثذد أوثش عٛق ذجاسٞ ٚ ٍِرمٝ ٌألجٕاط اٌصذاسج

ٚ٘ىزا أصثذد اإلعىٕذس٠ح ِٕٚز أٔشأ٘ا .  وّا واْ تٙا فٕاس اإلعىٕذس٠ح اٌزٞ ٠ؼذ أدذ ػجائة اٌذ١ٔا اٌغثغ 

 . ١ِالد٠ح 640اٌؼاصّح اٌشئ١غ١ح ٌّصش درٝ اٌفرخ اٌؼشتٟ ػاَ 

ػثك اٌراس٠خ ِٚاصاي لاع تذش٘ا ٠ذرفظ  ٚذضخش ِذ٠ٕح اإلعىٕذس٠ح تاٌىث١ش ِٓ ا٢ثاس اٌّرثم١ح ٚاٌرٟ ٠فٛح ف١ٙا

ػصٛس٘ا اٌراس٠خ١ح ٚ درٝ اٌؼصش اٌذذ٠ث ، ٚذضُ ِرادفٙا  تاٌؼذ٠ذ ِٓ اٌىٕٛص ٚا٢ثاس ِٕز ٔشأذٙا ٚػٍٟ ِش

 .األثش٠ح إٌادسج ٚاٌفش٠ذج اٌىث١ش ٚاٌىث١ش ِٓ اٌىٕٛص

  ػثمش٠ح اٌّىاْ.... األعىٕذس٠ح 

وُ شّاال غشب اٌذٌرا ٠ذذ٘ا 70طٌٛٗ   شّاال ٚذشغً شش٠طا عاد١ٍا ٠ّرذ31ذمغ اإلعىٕذس٠ح ػٍٟ خظ ػشض 

ٌٟ اٌى١ٍٛ ئ ٚع١ذٞ وش٠ش غشتا، اٌثذش اٌّرٛعظ ٚتذ١شج ِش٠ٛط جٕٛتا ٚذّرذ ئٌٝ خ١ٍج أتٟ ل١ش ٚ ئدوٛ ششلا 

 .ِطشٚح–  ػٍٟ طش٠ك ئعىٕذس٠ح 36.30

ٚذؼذ ِٓ اػظُ ِشاوض االصط١اف فٟ ، اٌؼشت١ح ػٍٟ اٌثذش اٌّرٛعظ  ٟٚ٘ ِٓ أوثش ِٛأٟ جّٙٛس٠ح ِصش

 . اٌششق األٚعظ

 .اٌصذشاٚٞ  وُ تاٌطش٠ك221 وُ تاٌطش٠ك اٌضساػٟ، 225ٚذثؼذ ػٓ اٌما٘شج 

 

طاسق ػثذ اٌٍط١ف. َ  
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   (داود مصطفى . م  / اعداد )    إٌّٛػاخ صفذح  

 السعادة
 
 
 
 

 

 ومالسعادة فى الدنيا سوى شبح      يرجى فإن صارجسما مله البشر 

    كالنهر يركض نحو السهل مكتدحا    حتى  إذا  جاءه  يبطى و يتعكر

    لم يسعد  الناس  إال فى تشوقهم     إلى  المنيع فإن صاروا به فتروا 

  (جبران ).                                                             

 السعادة الحقيقية هى سعادة اآلخرة وهى على أربع: 

.    بقاء بال فناء ,وعلم بال جهل, وقدرة بال عجز , وغنى بال فقر 
 (اإلمام على )                                                      

  السعادة ليست فى امتالك كل شى ولكنها الشعور بالقناعة بأقل شىء
 

 صديقى هل سألت نفسك يوما ما السعادة ؟ وماسرها ؟ إننى سألت 

  نفسى عن هذا كثيرا , واختلفت اإلجابات , ولكنى بعد خبرة طويلة , 
   أدركت أن السعادة فى مساعدة األخرين وتقديم العون لهم , ياصديقى   
   حاول أن تبذل كل مافى وسعك من جهد إلسعاد الذين تعرفهم , والذين 

التعرفهم , بمعاونتهم , وسوف تسعد أنت بالسعادة  نفسها , وستصل فى النهاية 
.                                                                    الى أن السعادة الحقيقية هى فى العمل على إسعاد األخرين 

  (أرسطو).  إن السعادة فى الحكمة , وال سعيد فى الدنيا إال العاقل الحكيم 
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The surgeon 

 

Everyday he fears his job, 

The fear of losing a life, 

Every time he saves a soul he thinks of it as luck. 

He’ve seen people die in his hands, 

And then he feels its his fault, 

He does his best in never giving up, 

That’s why people think of him as a miracle worker. 

One mistake he loses a life, 

He’s always cautious in his job, 

But with fear in his heart. 

Never knowing what will happen, 

Never knowing will he save a life, 

And that’s what’s testing his patience. 

His job is so difficult, 

But at least he saves life’s.  

 

 
BY:  SHEREEN  AL BASHIR  


