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إٔفٍٛٔضا اٌطيٛس  ٚتاء اٌمشْ اٌٛاحذ ٚاٌعششيٓ    0                

 

ِّمشاًا          *                          كلمة العدد       !!!!!!!!     ِٚاراي  اٌعشر ُ  ُِ  رَت

             قضٌة للمناقشة .....       وجع كل يوم.. حوادث الطرق    *      
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  :ددلعاةمكل 
ِّمشاًا            !!!!ِٚاراي اٌعشرُ  ُِ  رَت

كى نعٌش هذا العرض ونلم بما فٌه من احداث  نعود 
قدٌما الى النصف الثانى من القرن العشرٌن حٌث بداٌة 

برٌطانٌا  )أفول نجم القوى العظمى فى هذا الوقت 
وبداٌة سطوع نحم القوى العظمى الجدٌدة فى  (العظمى

وكٌف ان سٌاسة امرٌكا فى فرض  (امرٌكا)العالم وهى 
نفوزها فى العالم هو خلق بؤر اضطرابات فى دول 

وتستمر سٌاسة البؤر االمرٌكٌة فى خلق , العالم
االزمات وصناعة النجوم السٌاسٌة لبلدان العالم الثالث 

القٌادات الثورٌة )ثم  إذدٌاد شعبٌة هذه النجوم 
وبعد ذلك ٌأتى فصل من ,  (المصنوعة والمخلقة 

فصول العرض وهو فصل المواجهة والتهور وفٌه 
تتحكم هذه القٌادات فى مصائر شعوبها وتكون النتٌجة 

هو استسالم هذا البد او وقوعه فى نكسة او مصٌبة 
, تجعله ٌعٌش فى دوامة التخلف عشرات السنٌن 

وهكذا ٌدوم السٌطرة على مقدرات الشعوب ومصائرها 
وتستمر العروض واالبطال المصنوعة وٌستمر نزٌف , 

ولكن وللحق نقول ان هناك من الزعماء , الوطن 
والقواد من تحلى بالحكمة وغلب المنطق والمصلحة 
ٌُحنى الرأس وسار ببلده حتىوصل الى بر االمان  ولم 
ولكن هؤالء القواد والزعماء ماذلت القوى العظمى 

تالعبنا فٌهم فنجد من ٌتهمهم بالخٌانة والعمالة وكأننا 
ال نستحق من الزعماء والقٌادات إال الذٌن ٌرموننا فى 

. اتون النٌران والخسائر 
ونختم كالمنا ان من هؤالء الزعماء من كانوا ال 

ٌدركون نلك اللعبة الساسٌة ولكنهم تسببوا فٌما نحن 
فٌه من خسائر ووٌالت بغباء وحمق ومنهم من كان 

ٌعرف اللعبة ولعبها لمصلحته وضد شعبه وتلك خٌانة 
ومنهم من تحمل االعباء وتحلى بالحكمة والذكاء , 

السٌاسى وعبر بشعبه حتى وصل الى بر األمان ولكل 
هؤالء ولكل شعوبنا نقول وندعو اللهم ال تولى علٌنا 

من ال ٌخافك وال ٌرحمنا آمٌن آمٌن  
 

 

 

 

 هذا العددإقرأ فى   
شاًا   :الـعددكـلـمة * ِّم بقلم ِٚاراي اٌعشرُ  ُِ  رَت

 2ص                            رئٌس التحرٌر

 3سامى عمارة   ص/مهل تعلم     :مختارات*
                   ركن المرأة* 
  4ص               (بنت النٌل)لِك ٌا سٌدتى -
سٛسج إٌثأ    ِع اٌشعشاٜٚ * -

        4ص                              (غشية ِصطفٝ)
أفٍٛٔضا اٌطيٛس  صحره تاٌذٔيا  : صٛسجاٌغالف *

 5ص                                        (ِٕمٛي  )
 6ص   (اٌمن طاحون/   اختٌارممع الشباب* 
              6صاخبار الجالٌة المصرٌة                * 
  (حسام جابر/ اعداد )

 وجع كل يوم.. حوادث الطرق  :  قضٌة للمناقشة*

                                    7ص                   ( احمدعاشورعمرو/م)
    +األخطاء اللغوٌةالشائعة    (ركن األدب )*

 8ص             (ابن البشٌر)قصٌدة  عللم 
الجن والمرض النفسى    ة اإلٌـمـانواحــ*

                            9ص    (منقولة من مجمة النفس المطمئنة)

               ن غٌر عنوانصفحة م*
 10ص                        (بداللطٌف طارق ع)
  11ص                          منوعاتصفحة ال*
 (مصطفى داود  /شرافإ)

                                     

AL BASHIR MAGAZINE  *        
                                   

 Shereen  12.ص
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 مختارات

 ىل تعــــمم؟
 (سامى عمارة/اختيار م)

 
 تعمم أن أول من تمنى الموت ؟ ىل

 يوسف عميو السالم 

 ىل تعمم أول ما يرفع من أعمال ىذه األمة ؟ 

 الصموات الخمسة 

 ىل تعمم أن أول صالة صالىا رسول ا ؟ 

 ىي صالة الظير 

ىل تعمم أن أول من تنشق عنو األرض يوم  
 القيامة ؟

 ىو محمد صمى ا عميو وسمم 

 ىل تعمم أن أول من يقرع باب الجنة ؟

 صمى ا عميو وسمم- ىو محمد  

 ىل تعمم أن أول شافع وأول مشفع ؟ 

 ىو محمد صمى ا عميو وسمم 

 ىل تعمم أن أول أمة تدخل الجنة ؟ 

 ىي أمة محمد صمى ا عميو وسمم 

 ىل تعمم أن أول من أذن في السماء ؟ 

 جبريل عميو السالم 

ىل تعمم أن أول من قدر الساعات االثنى  
 عشرة ؟

 

  

 

 

نوح عميو السالم في السفينة ليعرف مواقيت 
 الصالة

 ىل تعمم أن أول من ركب الخيل ؟

 ىو إسماعيل عميو السالم 

 ىل تعمم أن أول من سمى الجمعة الجمعة ؟ 

 كعب بن لؤي 

 األعمى ؟ ىل تعمم أن أول من قال سبحان ربي 

 ىو إسرافيل عميو السالم 

 ىل تعمم أن أول ما نزل من القرآن الكريم؟ 

 الذي خمق اقرأ باسم ربك 

 ىل تعمم أن أول من خط بالقمم ؟ 

 ىو إدريس عميو السالم 

 ىل تعمم أن آخر ما نزل من القرآن الكريم ؟ 

 واتقوا يومًا ترجعون فيو إلى ا 

 ىل تعمم أن أول ما نزل من التوراة ؟ 

 بسم ا الرحمن الرحيم 

 ىل تعمم أن أول من جاىد في سبيل ا ؟ 

 إدريس عميو السالم 

 ىل تعمم أن أعظم آية في القرآن الكريم ؟ 

 آية الكرسي 
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وـٓ اٌـّشأج     سُ 

  صفاخ اٌضٚج اٌزٜ ذشيذٖ اٌّشأج 

يا أبتى إستأجره إن  " ت ُ هللا اٌشحّٓ اٌشحيُ
    صذق هللا "خير من إستأجرت القوُى األمين

اٌعظيُ   

جاء ٘زا اٌىالَ عٍٝ ٌ اْ احذٜ اتٕرٝ شعية فٝ 

لصرّٙا فٝ اٌمشاْ اٌىشيُ ِع ِٛسٝ ٚتعذ ِا شا٘ذاٖ 

فىأد ٘اذاْ اٌصفراْ ، ِٓ ِٛسٝ ِٓ لٛج ٚاِأح 

ّ٘ا  

خالصح صٛسج اٌضٚج عٕذ اٌضٚجح ِٚٓ ٘زٖ اآليح 

: اٌىشيّح ٔ رٕرج اآلذٝ 

 

ٌٍّشأج حك اخرياس اٌضٚج ٚيىْٛ ٘زا االخرياس - 1  

ِثٕيا عٍٝ احرياجاخ اٌضٚجح ٚ٘ٝ اٌمٛج ٌٍحّايح 

 ٚاألِأح ٌصذق اٌّعاششج 

 

يجة اْ ٔشتٝ تٕاذٕا عٍٝ ِعشفح اآلخش ِٓ - 2  

ِحاسٓ ِٚ اٜٚء حرٝ ّٕٔٝ عٕذ٘ٓ ِمِٛاخ 

االخرياس ٚيىْٛ اخرياسُ٘ صحيحا فاٌفراج اٌرٝ ال 

ذعشف اٌح ٓ ِٓ اٌشدٜء ال ذ رطيع اْ ذخراس صٚج 

 اٌّ رمثً

 
وّا أْ  ٌٍشجً حك اخرياس ٚأرماء اٌضٚجح -3  

فٍٍّشأج  حك اخرياس ٚأرماء اٌضٚج  ٚوّا واْ ٌٍشجً 

حك اخرياس اٌضٚجح ِٓ رٚاخ اٌّاي  ٚاٌجّاي  ٚاٌذيٓ 

ٚإٌ ة  فٍٍّشأج ايضا حك  اخرياس  اٌضٚج ِٓ رٜٚ 

اٌمٛج  ٚاالِأح  ٚ٘ٝ صفراْ ذحرٛياْ اٌذيٓ  ٚإٌ ة 

 
اٌرجشتح ٚاالحرىان فٝ حذٚد اٌششيعح ٚاٌذيٓ -4  

ّ٘ا خيش ِعيٓ ٌٍفراج فٝ اخرياس اٌضٚج ٚ٘زٖ اٌمضيح 

ذفرح ٌٕا تاب االخرالط فٝ اٌذساسح ٚاٌعًّ  ٌٚىٓ فٝ 

  .                                حذٚد اٌششيعح ٚلٛأيٕٙا 
 

بنت النيل /                                    بقمم 

 مع الشعراوى 

وقفات مع سورة النبأ                                                                                     
 

:                                                                                          يقول الحق سبحانو وتعالي
, وجعمنا سراجا وىاجا)أعوذ با من الشيطان الرجيم

                                                         (وأنزلنا من المعصرات ماءا ثجاجا
لوعر فنا   السراج الو ىاج وىي الشمس نورىا فيو 
حرارة ىذه الحرارة لياميمو ولو قارنا بين كممة وىاج 

 (وأنزلنا من المعصرات ماءا ثجاجا)وىي التواقد وبين 
نعرف أن الذي قال ىذا الكالم ىو الخالق الذي ورتب 

, األمور عمي أسبابيا ومسبباتيا وعمميا ومعموالتيا
ألن المطر كما نعمم الماء العذب الذي ينزل من جية 
السماء ىذا طبعا نتيجة ماذا؟ مستودع المياه وىي 
البحار كما نعمم مالحة فالزم من عممية تقطير كما 

يقولون ىذا التقطير ينشأ من عمميات يتبخر ومعني 
يتبخر بخار الماء يطمع وذىب في الجو ثم يتعقد ثم 

بعد ذلك يصادف منطقو باردة فيتكاثف وينزل لنا مطرا 
فراتا عذبا سائغا شرابو إذن فيناك صمو بين الشمس 

جاء  (وأنزلنا من المعصرات ماءا ثجاجا)سراج وبين 
العمماء عند المعصرات ووقفوا فييا ما معني معصر 

معصر من أعصر وأعصر في المغو بمعني حان وقت 
إنجاب ألجاريو جاريو معصر يعني حان وقت إنجابيا 

يعني حاضت فيي ابتدأت تصمح لعممية اإلنجاب 
ناىد بمغت سن األنوثة التي ممكن ومعصر أيضا يعني فتاه

 تصمح أن تنجب

غريب مصطفى/ اعداد                                  
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: صورة الغالف

  الطيورنفمونزاإ              (صحتك بالدنيا)            
 كان الفيروس الجديد شديد فإذا شدة أي وباء جديد و عدد الموتى الناتج عنو ال يمكن توقعو قبل حدوثو , إن

 حيث يقدر أنو أدى إلى موت ما ال 1919و 1918 عام االسبانيةاإلمراضية كما حدث في وباء فيروس االنفمونزا 
 أن الفيروس حدث لو طفرات جينية مماثمة لفيروس انفمونزا أمريكيون شخص و يعتقد خبراء مميون 50يقل عن 

 يعتقد أخرون أن المرض ظير بداية في الطيور ثم حدثت لو طفرات جعمتو ضاري و. في آسياحالياالطيور الموجود 
 وتمكنوا من فك حتفيموكان الباحثون قد استخمصوا عينة من الفيروس من بقايا الضحايا الذين لقوا  , لإلنسان

 كانت جديدة عمى البشر آن ذاك , مما عناصرالشفرة الجينية الكاممة لمفيروس , ووجدوا أن الفيروس يحتوي عمى 
وكشفت التحاليل التي أجريت عمى آخر ثالث قطع من الشفرة  , الخطورةجعمو شديد الضراوة و بالتالي كان شديد 

 الطيور, طفرات تحمل أوجو شبو مذىمة مع تمك الموجودة في فيروس االنفمونزا الذي يصيب وجودالجينية لمفيروس 
 في البداية يجب أن نذكر أنو عندما انتشر وباء و(H5N1)  . آسياشرق حاليا في جنوب الموجودة مثل ساللة

 7.4 – 2 الفيروس الجديد قميل الخطورة إال أنو أدى لموت ما يقدر بحوالي كان 1968 و 1957االنفمونزا عام 
 انفمونزا فيروسويعتقد الباحثون أن تفشي ىذا الوباء مرتين في القرن العشرين , كان السبب فيو  , شخصمميون 

 األن فإن اإلنفمونزا البشرية تغتبر أما .الطيوربشرية اكتسبت جينين أو ثالثة رئيسيين من سالالت فيروس انفمونزا 
 عالجيا فى كثير من األحيان دون المجوء إلى الطبيب, وكثيرًا من ويتممن أحد األمراض الشائعة بين الناس 

 أىم و يعالجون أنفسيم بالعديد من األدوية الشائعة و بتناول الميمون الذي يعد من المرضالمصابين يشخصون 
 الحد من اإلنفمونزا وفي أغمب األحيان يتم الشفاء من المرض في الذي لو دور فعال سياألشياء الغنية بفبتامين 

 البرد و الشتاء , ولكن وباء أياموقد تعود الناس عمى التعايش مع المرض عمى أنو زائر بدييي في , ببساطة 
فبمجرد بداية انتشاره فإن الوباء ال ,  وتصيب كافة المحيطين االنتشاراالنفمونزا يعتبر من األمراض المعدية سريعة 

 ىو بواسطة ينتقل الفيروس بسرعة بواسطة السعال والعطس , ومما يزيد إمكانية انتشاره دوليا حيثيمكن إيقافو 
وقد يأتي المرض بصورة  , عمييمالمسافرين المصابين الذين يقومون بطرح الفيروس ونشره قبل ظيورأي أعراض 

 ومن. وصحة جسده أ و جيازه المناعي مقاومةخطيرة ال يتوقعيا أحد و تختمف ضراوتو من شخص ألخر حسب 
 أوالحصبة, المائى أنيا تصيب اإلنسان لمرة واحدة فقط فى العمر كفيروس الجديرى الفيروسات المعروف عن بعض

 خاصية فى موسم اإلصابة ألن الفيروس لو مرة  األنفمونزا لو القدرة عمى إصابة نفس الشخص أكثر منفيروس ولكن
 جديد من نوع  وكأنيامعيا عن ذلك سالالت جديدة غريبة عمى الجياز المناعى, عميو أن يتعامل فينتج تغيير تركيبتو

 ) . لمقاومتو جديدة و يعتبره الجياز المناعي بأنو دخيل جديد عمى الجسد ويجب تكوين أجسام مناعية الفيروس
(منقولة من مجمة صحتك 



   هـ1426      ذوالقعدة (ثامنة لانة سلا)السادس و التسعون لعدد         ام 2005دٌسمبر  

 

مجلة البشير 
 Web site www.saidabulazayem.netطـر،قــة يُـصدرهـا  المصريون في يهـرـة شلـجـم

طاسق عثذ اٌٍطيف :ِصطفٝ داٚد،ِشاجعح:أحّذ عاشٛس،األششاف اٌفٕٝ/سعيذ اتٛاٌعضايُ،  ِذيش اٌرحشيش/سئيس اٌرحشيش                                                                

   e-mail : sazayem@qatar.net.qa   50155ب .                                                                جّيع اٌّشاسالخ تأسُ سئيس اٌرحشيش ص 

  6 

  ِع اٌشـثاب

 نوايا اإلنفاق في سبيل امن 
طاعة ألمر ا * 
َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا َأْنِفُقوا ِمْن َطيَِّباِت َما َكَسْبُتْم َوِممَّا )

 ( البقرة 267اآلية...َلُكْم ِمَن اأْلَْرِض  َأْخَرْجَنا
لتطيير المؤمن وتزكيتو * 
ُخْذ ِمْن َأْمَواِلِيْم َصَدَقًة ُتَطيُِّرُىْم َوُتَزكِّيِيْم ِبَيا )

 ( التوبة 103اآلية...
ألكون من الصادقين * 
ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن آَمُنوا ِبالمَِّو َوَرُسوِلِو ُثمَّ َلْم َيْرتَاُبوا )

َوَجاَىُدوا ِبَأْمَواِلِيْم َوَأْنُفِسِيْم ِفي َسِبيِل المَِّو ُأوَلِئَك ُىُم 
اِدُقونَ  ( 15 اية الحجرات سورة الصَّ

ليضاعف ا حسناتي * 
َمَثُل الَِّذيَن ُيْنِفُقوَن َأْمَواَلُيْم ِفي َسِبيِل المَِّو َكَمَثِل َحبٍَّة )

َأْنَبَتْت َسْبَع َسَناِبَل ِفي ُكلِّ ُسْنُبَمٍة ِماَئُة َحبٍَّة َوالمَُّو 
 {ُيَضاِعُف ِلَمْن َيَشاُء َوالمَُّو َواِسٌع َعِميمٌ 

( 261اآلية البقرةسورة  
الصدقو مكفرة لمذنوب * 
ْن ُتْخُفوَىا َوُتْؤُتوَىا ) َدَقاِت َفِنِعمَّا ِىَي َواِ  ِإْن ُتْبُدوا الصَّ

اْلُفَقرَاَء َفُيَو َخْيٌر َلُكْم َوُيَكفُِّر َعْنُكْم ِمْن َسيَِّئاِتُكْم َوالمَُّو 
  (271اآلية  البقرةسورة ِبَما َتْعَمُموَن َخِبيرٌ 

 
                    

 
           

 
ايّٓ طاحْٛ  /                                اخرياس 

 

  أخبار الجالية المصرية 
 

اظيرت نتائج االنتخابات النيابية  المصرية  - 1
عن تراجع شعبية الحزب الوطنى وتزايد شعبية 

 نائبا 77االخوان المسممين حيث حصموا عمى 
وذلك قبل انتخابات االعادة فى المرحمة الثالثة 

وىو تغير كبير فى الحياة النيابية فى مصر , 
فى الخمسين سنة الماضية  مما يثبت صدق 

. المقولة ان التغيير قادم  
سافرت بعثة النادى االىمى المشاركة فى - 2

بطولة كأس العالم لمقارات التى ستقام فى 
اليابان والجماىير المصرية تأمل ان يحرز 

. االىمى البطولة 
تابعت الجماىير المصرية فى الدوحة - 3

بطولة قطرلالسكواش وشارك من المصريين 
عمرو شبانة وامير وقد خرجامن  (الرجال)

الدور قبل النيائى كماشاركت المصرية  امنية 
. وخرجت ايضامن الدورقبل النيائى 

 
تقوم المجنة االجتماعية بمجمس الجالية - 4

المصرية بنشاطيا السنوى فى توزيع االضاحى  
والمجنة تييب بكل ابناء الجالية المشاركة فى 

ر  حسام جاب/ إعداد ىذا النشاط              
        نائب رئيس مجمس الجالية المصرية بالدوحة 
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                                        ةقـضـٌة للـمـناقـشـ

 عّشٚ احّذ عاشٛس/ تمٍُ َ            .. ٚجع وً يَٛ.. حٛادز اٌطشق  

 

تعتبر الحوادث المرورية فى إجمالييا شبح يقمق األسرة والمجتمع بمـا ينتـج عنيـا مـن خسائـر 
جتماعيـة بالغـة التأثيـرعمى األفراد والممتمكـات ووصحيـة  خاصـة العوامـل النفسيـة وإقتصاديـة وا 

 الحوادث المرورية  منالناتجـة عن العاىـات الدائمـة واإلصابـات التى تالزم األفـراد طيمـة حياتيم وكم
ولـة من الحكـومـات فى وسـائـل اإلرشـاد ذالتى خمفت ورائيا ضحايا بشرية برغـم الجيــود المبـ

ناىيك عما , والسالمـة المروريـة والندوات والمحاضرات وحمـالت التوعيـة وسن القوانين الرادعة 
 فالمشكمـة جـد حقيقيـة وفى ,وصا بو ديننا الحنيف من إحترام حقوق المجتمـع وحقـوق اآلخرين 

تضخـم مستمـر سنويًا بما تخمفو من خسائر فادحة فى األرواح و الممتمكات التى قـد تفوقـت بالفعـل 
. عمى الخسائـرالمتخمفـة عن الحـروب والكـوارث الطبيعيـة 

وأسبـاب الحـوادث معمـومـة لمجميـع وليـس منا من ال يعـرف آداب وقوانيـن وحقـوق الطريـق سواء 
ر ذعدم الحوالسرعة القاتمة و اإلىمـال :تذكرة ال الحصرذكـرمنيـا للنكان راكبا أو مترجال ولكـن 

والتقيـد بقوانيـن وآداب المرور وسموك المسارات الغير مناسبة وعدم تتبع إشارات وعالمات المرور 
معاكسات الشباب والياتـف الجوال وعدم فحص السيـارة فنيا بصورة دورية وعدم ربط حزام األمان و

 فتـرة هإصدار أوامر مربكة إلى السائق الخاص أثنـاء قيادتـو بدون إعطـاءولمفت اإلنتباه بسياراتيم 
عدم التوجيـو من األسـرة ور عنـد فتح باب السيارة ذعـدم توخى الحوكافيـة إلتخـاذ القـرار المناسب 

جموس األطفال فى المقاعـد األماميـة ممـا يشتت إنتباه السائـق عند لعبيم بأى شيء  ولألبناء
خراج أجزاء من والنزول الخطأ من الحافالت المدرسية و عبث األطفـال بالمقابض والمقاعد وا 

لعب األطفال والفتيان فى نير الطريق  وأجساميـم خارج السيـارة وفتح األبواب أثناء سيـرالسيـارة
ركوب العمال فى السيارات النصف نقل من الخمف أو وقوفيم عمى المؤخرة أو فوق السقف أوعمى و

عدم اإلحتراس من حالة وحمـل مـواد كيماوية أوخطرة بصورة غيرآمنة وغير رسمية واإلطارات 
عـدم سيـر المشـاة وعـدم عبـورالمشـاة الطريـق من نقـط العبـورالسميمــة والطقس والظروف المناخية 

قطـع الطريـق فجـأة أوعبـوره بسرعـة أمام سيـارات قادمـة من وفـوق الرصيـف المخصص لممشـاة 
.   اإلنشغال أثناء القيادة بأى شيء غير القيـادة وقريب 
نمـا ممك لألمـة وىذا الممك مخاطب فيو الفرد : أخيــرا  يجب أن يعرف الفـرد أن الطريـق ليـس ممكـو وا 

... باآلداب واالخالق والتى تمثل قمة أخالق اإلسالم 
ال تقتمـوا أنفسكـم إن ا كان بكم رحيمـا ومن يفعـل ذلـك عـدوانا وظممـا فسوف يصمى " قال تعالى  

  صدق ا العظيم"نارا وكان ذلك عمى ا يسيرا 
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ابن البشير : اعداد                        ركن األدب

األخطاء المغوية الشائعة   
 :محمد الجوىر ى ىذه الصورة لبعض االخطاء المغوية الشائعة ومنيا / فى محاضرة قيمة القى االزاعى الالمع 

أِكفاء جمع كفيف وأْكفاء جمع ُكفؤ وزالصواب ان نقول رجاٌل أْكفاء أى ذوكفاءة       * 
ُكمى آذاٌن صاغية اسموب خطأ و يجب ان تكون ُكمى آذاٌن مصغية حيث صاغية خطأ * 
كممة مندهش غير صحيحة والصحيح هو مدهوش  فالفعل اندهش خطأ والصواب دهش *
ال يجب ان نقول رضخ لالمر والصواب ان نقول ازعن لالمر *

_______________________________________________________ 

 * ؟ عــالمقصيدة 

 في سـيدىـا    وتمك الميالي         عــالم دموعك في جفنيــا 

 نيميا في  وقـد كنـت تطمـع       رغبـــٍة    عن  التفاتك  وفيما 

 دربيا في  عن العيش    وتنأي         حوليــا   ومن  الدياَر  أتنسي

 وتطمب وصـل الـذي مميــا        يحيى بيـــا    وتيجر من كان

  وأنـت الذي عشت في خيرىـا      أترحل عن أرضـك الطيبـــة  

 ونفسـك أخبرني عن سرىـا         خاطــرك     في ما جال بربك 
  _______________________________________________

تتناول ىذه القصيدة مشاعر الغربة وما ينتاب المفتربين من مشاعر  متناقضة من رغبة فى العودة لموطن * 
والبقاء مع األىل  ومن خوف من العودة وكأنو عودة لممجيول  وىى مشاعر يحياىا معظم المصرببن العاممين فى 

 .الخارج  
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 (منقولة من مجمة النفس المطئنة )        واحةااليمان  

َسَتَره , وكل ما :  عميو َجـنِّا وُجنونًا وأَجنَّووَجـنَّ َجـنَّـو الميل , :  القاموس المحيطفي جاء :والشرعوالشرع في المغة  في المغة الجنالجن
 يقال لمولد في كما كممة الجن أصميا الستر والخفاء , إذاً .اْسـَتَتر: وَأَجـنَّ عنو واْسـَتَجـنَّ .  عنكُسِتر عنك فقد ُجـنَّ 

 ذلك قولو تعالى حاكيًا عن ومصداق.  بطن أمو جنين , ألنو استتر في بطن أمو وخفي عن أعين الناس
 اإلمام قال !! فما أجرأ من يقول أنو يراىم , (27االعراف ) َحْيُث اَل َتَرْوَنُيْم ﴾ ِمنْ  َيرَاُكْم ُىَو َوَقِبيُمُو ِإنَّوُ ﴿: الشيطان

نما سميت جنًا وجانًا الشياطين منيمالجن , والجن :  منيموالجان : يحيى بن الحسين  عن أبصار الستجنانيا , وا 
 من خمقٌ  ىم الشرع ؛ وفي. جاناً باستجنانيا , فمما كانت بغيبتيا مستجنة سميت غيبتيا :اآلدميين , واستجنانيا 

 ﴾ نَّارٍ  اْلَجانَّ ِمن مَّاِرٍج مِّن َوَخَمقَ ﴿ :  من نار كما أخبر في كتابو العزيزخمقيممخموقات ا سبحانو وتعالى , 
 اّل ّ نَس إِ إْل َخَمْقُت اْلِجنَّ َواَوَما﴿:  كما كّمف اإلنساوقد كمفيم .  خالص ليب النار:  والمارج ىو, (15الرحمن )

وقد ورد ذكر الجن والجان في .   ال مرية فيوقطعياً  وجوباً  بوجودىم واجب واإليمان , (56الذاريات )ِلَيْعُبُدوِن ﴾ 
.  مرةالقرآن الكريم نحو ثالث وعشرين 

 من الكائنات والقوى والعوالم بعضيا الكثير الكون الذى نعيش فيو يحوى ىذا : اٌشعٛرج شٛ٘رٙا حميمح اٌجٓ
دراكو وبعضيانستطيع إدراكو بحواسنا أو بوسائل إدراكنا  ففى زمن ..  نعجز عن إدراكو , وىناك فرق بين وجود الشئ وا 

 نشعر أمراض وجود الميكروبات أو الفيروسات ومع ذلك كانت موجودة وتؤثر فى حياتنا فى صورة ندركمضى لم نكن 
 الدقيقة , فإذا انتقمنا الى مستوى الميكروسكوبيةىذا عمى مستوى الرؤية . بأعراضيا مثل ارتفاع الحرارة واأللم وغيره 

 الماضى كنا نجيل الكثير عن الكواكب والنجوم ألننا لم نكن نممك وسائل إدراكيا , فىالرؤية التمسكوبية عرفنا أننا أيضا 
 أخرى النستطيع إدراكيا بوسائمنا عوالم امتمكنا تمك الوسائل رأينا وأدركنا ما تسمح بو ىذه الوسائل وتيقنا أن ىناك وحين

 الجن والمالئكة والعرش والكرسى والجنة والنار  فال يميق أن ننفى عوالمفإذا جاءت األديان كميا وحدثتنا عن . الحالية 
 بيا , وأشياء أخرى وننتفع لمجرد أننا النستطيع إدراكيا , فيناك أشياء شاءت إرادة ا أن ندركيا األشياءوجود ىذه 

 ِإالَّ ُىَو َوَيْعَمُم َما ِفي اْلَبرِّ َواْلَبْحِر َوَما َيْعَمُمَيا َمَفاِتُح اْلَغْيِب اَل َوِعنَدهُ ﴿:  تعالى  يقول.حجبت عن إدراكنا لحكمة يعمميا ا 
إذن  .  ( 59األنعام )   ﴾  َواَل َياِبٍس ِإالَّ ِفي ِكتَاٍب مُِّبيٍن َرْطبٍ  َوَرَقٍة ِإالَّ َيْعَمُمَيا َواَل َحبٍَّة ِفي ُظُمَماِت اأَلْرِض َواَل ِمنَتْسُقُط 

 الشياطين ليا تأثير فى حياتنا عمى الرغم من عدم إدراكنا إياىا , وقوى شر ممثمة فى المالئكةىناك  قوى  خير ممثمة فى 
 ووظيفتيم والقوانين التى تحكميم , خمقيموىم مردة الجن , وىناك سورة كاممة فى القرآن الكريم عن الجن تبين طبيعة 

 َكَما َأْخَرَج َأَبَوْيُكم مَِّن اْلَجنَِّة الشَّْيَطانُ  َبِني آَدَم اَل َيْفِتَننَُّكُم َيا تعالى   ﴿ يقولومن ضمن ىذه القوانين أنيم يروننا والنراىم 
 اَل ُيْؤِمُنوَن ِلمَِّذينَ  َحْيُث اَل َتَرْوَنُيْم ِإنَّا َجَعْمَنا الشََّياِطيَن َأْوِلَياء ِمنْ  ِلُيِرَيُيَما َسْوَءاِتِيَما ِإنَُّو َيرَاُكْم ُىَو َوَقِبيُمُو ِلَباَسُيَماَينِزُع َعْنُيَما 

 عمى الحركة والتأثير التى تفوق قدرة اإلنسان , ومن ىنا جاء خوف اليائمة, إضافة الى قدرتيم  ( 27األعراف  )﴾ 
دون أن يراىا أو  (اإلنسبدافع منيا أو بتوجيو من شرار  ) القوة الخفية التى يمكنيا أن تؤثر فيو أو عميو ىذهاإلنسان من 

    . واألساطيرالحكاياتيممك وسيمة لدفعيا , ىذا الخوف أحاط موضوع الجن بالكثير من 
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 " عنوان غٌر من صفحة "                                                         

 انفهم احدو قدمهاي                                                           

 

 اإلســالم هو الحــل...... نعم                 
 

لن ٌقودنا إلى النصر سوى . البد أن نعترف أن الشفاه الملونة واألٌدي المرتعشة لن تحرر بالدنا و أبدا لن تنتصر

األٌدي المتوضئة, فاإلسالم هو السبٌل وهو الوطنٌة وهو القومٌة وهو الثورة وهو الحرٌة وهو التفوق على سائر 

 .العالمٌن, لم نشعر بعز إال فً ظله ولن نتخلص من الذل إال بالعودة إلٌه

أن كل من لمز اإلسالم خائن عمٌل لٌس على المستوى الدٌنً فقط, وإنما هو – وتذكري ٌا أمة – ٌترتب على هذا 

 .خائن على مستوى الوطنٌة والقومٌة

ٌترتب على هذا وتذكري ٌا أمة أن كل من نسب اإلرهاب إلى اإلسالم إنما كان صوت سادته الٌهود والصهٌونٌة 

 .وكان خائنا للدٌن ولألمة وللوطن والقومٌة.. األمرٌكٌة 

ٌترتب على هذا وتذكري ٌا أمة أن كل من روج لمصطلحات الغرب, وجعل مما ٌدعً زورا أنه الدٌمقراطٌة , جعل 

 كل أولئك , منها دٌنا ٌُجبُّ اإلسالم, أو نادي بالعلمانٌة أو الحداثة أو دعاوى التزوٌر التً ٌسمونها زورا بالتنوٌر

 ..كان الطابور الخامس الذي غزت به أمرٌكا بالدنا بلدا قبل بلد

: على الهامش

و إنما كان .. وال ألن الخٌانة فٌها كانت األكثر.. ال ألنها كانت األضعف.. وكان سقوطها مدوٌا.. سقطت بغداد.. نعم

أما نحن فقد سقطنا جمٌعا منذ .. كانت هً الوحٌدة التً قاومت– بغض النظر عن كل شئ – دوي السقوط ألنها 

 .. استسلمنا فً صمت دون صوت.. زمان طوٌل

. اإلسالم هو الحل... نعم 

 
 طارق عبد اللطٌف
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                   إٌّٛعاخ صفحح    

الضمٌر                         
 

يمٛي عٍّاء إٌفس اْ اٌضّيش ٘ٛ اٌجأة اٌّريمظ ِٓ إٌفس االٔ أيح ٚ٘ٛ اٌزٜ يٕثٗ االٔ اْ اٌٝ 

ٚيمٛي عٍّاء اٌذيٓ اْ اٌضّيش ٘ٛ إٌفس اٌٍٛاِح ٚ٘ٛ ِا ، اخطائٗ ٚي اعذٖ عٍٝ ذصحيح االخطاء 

ٚ٘ٝ إٌفس اٌرٝ " ال ال ُ تيَٛ اٌمياِح ٚال أل ُ تإٌفس اٌٍٛاِح"اشاس اٌيٗ اٌمشآْ فٝ لٌٛٗ ذعاٌٝ 

شَت أٜ صغُ شَت ٚاخرفٝ ٚ٘ٝ ، ذٍَٛ صاحثٙا عٍٝ اخطائٗ  َّت ٚتمٛي عٍّاء اٌٍغح اْ اٌضّيش ٘ٛ ِٓ ِادج ضَت

. اشاسج اٌٝ ِا يخثأٖ االٔ اْ فٝ ٔف ٗ ٚال يظٙش ٌآلخشيٓ 

 
 

 (سوٌد نبورغ ).    الضمٌر هو حضور هللا فى األنسان 

 

 الضمٌر شعلة قدسٌة ومشعل الهى ٌقود نٌران الطموح فى أعماق الروح. 

 

 (سنٌكا  ). لٌس من وسادة أنعم من الضمٌر الحى , والسعادة تعادل راحة الضمٌر 

 

  إن صالح الضمٌر ٌقرر حسن المصٌر. 

 

  قد ٌنجو الشر من عقاب القانون ولكنه الٌنجو من عقاب الضمٌر ألن اإلدانة الشخصٌة هى
 (سنٌكا). أول وأعظم قصاص ٌقع على المذنب 

 

 الضمٌر المهنى اساس النجاح فى كل عمل شرٌف. 

 

  إذا اقتنعت بأنك على حق فٌما تعمل ,فال تهتم بما ٌقول الناس عنك,إفعل ماٌملٌه علٌك
  (ستالٌن  ).  ضمٌركووجدانك

 

 (البروٌٌر ). التخش حكم األخرٌن فٌك ,بل إخش حكم ضمٌرك   

 

  إذا خٌر بٌن أحدكم بٌن حزبه وضمٌره فعلٌه أن ٌترك حزبه وان ٌتبع ضمٌره,ألن اإلنسان
 (كمال جنبالط ). ٌمكن أن ٌعٌش بال حزب ,لكنه الٌستطٌع أن ٌحٌا بال ضمٌر
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The were wolves 

The clouds hid the moon and they found their selves in 

total darkness. A spell was been put on William and Mary 

that every time when the moon was full they would turn to 

vicious cold-blooded were wolves. Their bodies would be 

covered in thick black fur, their nails would turn to claws 

and their teeth would be as sharp as knifes. William and 

Mary promised their selves that they would hide in the 

black forest so no man or woman would get hurt. No 

longer would they think of themselves as they used to, now 

they think of themselves as savage creatures. William tried 

to keep cam but failed he stood up and cursed the moon. 

The forest was quiet so quiet that Mary could hear her 

brother breathing. Mary wouldn’t move at all she just sat 

there still like a statue thinking about the horrible future 

but most of all she thought about her parent and how 

much she wanted to see them. Suddenly she stood up and 

ran to find her parents, William went after her to stop her 

but it was too late they now were in the city. Mary looked 

up the clouds disappeared the moon was full and now the 

curse has began. 
 

      BY:  SHEREEN   


