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عدد ممتاز بمناسبة صدكر العدد المائة مف المجمة 
 

 
 

  (فً ركري هىلذ الوصطفً صلً هللا عليه وسلن ).....سيذي يا رسىل هللا     

         كلمة العددالعدد المائة مف مجمة البشير                           *  

             قضية للمناقشة                       الفقو بيف الثبات كالتجديد    *      



   هـ1427          ربيع األول (التاسعة نة سلا) المائة    لعدد            ام 2006ابريل  

 

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

طارق عبذ اللطيف :هصطفً داود،هراجعت:أحوذ عاشىر،األشراف الفًٌ/سعيذ ابىالعزاين،  هذير التحرير/رئيس التحرير                                                                

   e-mail : sazayem@qatar.net.qa   50155ب .                                                                جويع الوراسالث بأسن رئيس التحرير ص 

  2 

: ددلعاةمكل 
العدد المائة مف مجمة البشير  

ىا ىى األياـ تدكر دكرتيا كتكتمؿ حمقاتيا  كىا 
ىك العدد المائة مف مجمة البشير يصدر بيف 

ككأف اليكـ ىك األمس ككأف العدد األكؿ , ايدينا 
  ىك العدد المائة 1998الذل صدر فى عاـ 

ككـ ىى فرحتنا جميعا بصدكر , مف المجمة 
كقد اصبحت , العدد المائة مف مجمتنا العزيزة 

المجمة ىى لساف حاؿ كؿ المصرييف  فى دكلة 
قطر كليس المصرييف العامميف فى مدينة 

, كىى مسؤلية كبيرة لنا جميعا , مسيعيد  فقط 
مسؤلية تكميؼ فى اف تستمر المجمة فى 

رسالتيا كفى دكرىا البناء لمربط بيف المصرييف 
فى دكلة قطر كبينيـ كبيف األىؿ فى مصر 

.  الحبيبة 
إلف مجمة البشير كىى تخطك اكلى خطكاتيا فى 

عاميا التاسع كبعد اف اكممت عددىا المائة 
تنتظر مف جميع المصرييف اف يشارككا فى 

كايضا , تحريرىا كؿ فى مجالو كفى تخصصو 
تنتظر مف الجميع اف يتكاصؿ مع المجمة مف 

خالؿ إبداء اآلراء كاالفكار الناجحة دعما لممجمة 
فمرحبا بجميع , كدعما إلنتشار المجمة 

المصرييف فى قطر ككؿ عاـ كانتـ بخير كسعادة 
. 

 

 

هذا العدد إقرأ فى  
 
 العدد المائة مف مجمة البشير  :الـعددكـلـمة *

 2ص                        بقلم رئيس التحرير

إساءة الدانمرؾ لمرسكؿ بيف القرضاكل  مختارات*  
 3     ص(نبيؿ عارؼ/د)كعمر خالد    

                   ركن المرأة* 
  4ص(بنت النيل)أم النبىصلى هللا عليه وسلم -

  اخبار الجالية المصرية* 

        4ص                          (حسام جابر/ اعداد )
  (يىشع بي ًىى   )هختاراث   * 

 5ص(                                 عورو عاشىر)

. سيدل يا رسكؿ اهلل  :صىرةالغالف *
 6ص      (                   طارؽ المرسى ) 

حضارة قدماء المصريين   دراسات  *
 7ص (                          ياسر حمدان)
 الفقه بين الثبات والتجديد: قضية للمناقشة*
                                    8ص                             (احمدعاشور)
 قصائد المدح النبوى (ركن األدب )*

 9 ص                                 (ابن البشير)
 حكمة قيام الليل  ة اإليـمـانواحــ*

                            10ص   (              محمود ثابت ) 
               ن غير عنوانصفحة م*
 11ص                        (بداللطيف طارق ع)
  12ص                          منوعاتصفحة ال*
                                     (مصطفى داود  /شرافإ)

   AL BASHIR MAGAZINE 13ص 
SHEREEN                     
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 إساءة الدانمرؾ لمرسكؿ بيف القرضاكل كعمر خالد :مختارات 
تابع االالؼ مف محبى كتابعى الداعية االسالمى الكبير الشيخ الدكتكر يكسؼ القرضاكل كمحبى الداعية 

االسالمى عمر خالد الخالؼ الدائر بينيما عمى صفحات الجرائد كفى الفضائيات كالذل يتمحكر حكؿ 
كيفية ككسيمة التعامؿ مع الدانمرؾ بخصكص غضب العالـ االسالمى مف شرقو الى غربو لمرسـك المسيئة 

لمرسكؿ محمد صمى اهلل عميو كسمـ كالتى بدأت الدانمرؾ نشر ىذه الصكر فى صفحات جرائدىا كمنيا 
انتشرت الى كؿ اكركبا كعندما غضب العالـ االسالمى كطالب الدانمرؾ حككمةكشعبا العالف االسؼ عمى 
ما نيًشرى فرفضت الحككمة الدانمركية اعالف االسؼ تذرعان بحرية الرأل كالنشر كىنا بدأت دعكة المقاطعة 

لمبضائع الدانمركية كىنااستجابت الحككمات كالشعكب لممقاطعة حتى خرج عمينا الداعية االسالمى الشاب 
عمر خالد بمبادرتو فى انو اتصؿ ببعض الدعاة كقركا اف يذىبكا الى الدانمرؾ لمخاطبة الشعب الدانمركى 
كمعيـ مجمكعة مف الشباب المسمـ يتـ اختيارىـ بكاسطة الداعية عمر خالد كالذىاب الى الدانمرؾ لمحكار 

كىنا ايضا اختمؼ معو الداعية  (كشاكرىـ بالتى ىى احسف)كاظيار الصكرة الحسنة لالسالـ عمال بمقكلة 
االسالمى الكبير الدكتكر يكسؼ القرضاكل فى انو يجب عدـ الذىاب الى الدانمرؾ قبؿ اعالف االسؼ مف 

كالميـ انيما اختمفا عمى , الدانمرؾ ألف ذىابنا معناه مكافقتنا عمى ما يقكمكف بو كاننا الطرؼ الضعيؼ 
مرأل مف الناس كمسمع كفى الجرائد مما جعؿ الكثير مف محبى الرجميف فى حيرة فمف نتبع منيما كنحف 

نحبيما معا ؟ 
كمع تقديرنا لمرجميف كاعترافنا اف الشيخ القرضاكل ىك احد ائمة المسمميف فى ىذا العصر كالكقت كاف لو 
الريادة فى مجاؿ الدعكة كنحسبو عند اهلل داعية اسالميان كبيرا خاض فى مجاؿ الدعكة فكؽ النصؼ قرف 

كاعترافنا اف الداعية االسالمى الشاب كالذل بزغ نجمو فى سماء الدعكة فى السنكات االخيرة , أك يزيد 
ككاف لو المالييف مف المحبيف كالتابعيف كخصكصا بيف الشباب كالنساء كاف لو فضؿ اعادة احياء اسمكب 

كمع اعترافنا اف الرجميف اخمصا النية فى الدفاع عف ,  الدعكة كتحريرىا مف التجمد الرتيب كالممؿ 
 )االسالـ كاف االختالؼ فى الرأل ال يفسد لمكد قضية بؿ نكاد اف نقكؿ اف اختالؼ االئمة مف رحمة االمة 

فنقكؿ انو ال يجب لمرجميف اف يختمفا  (كذلؾ إف جاز اف نعتبر الداعية الشاب عمر خالد مف ائمة االمة
, عمى شاشات الفضائيات كانو يجب أف  يجتمعا كيخرجا عمينا برألو  كاحد يتفقاف عميو كنتبعيما فيو 

كاالمر اآلخر ىك اف يتقيا اهلل فينا كال يتمسكاف كؿه برأيو فآفة العمماء حب الرأل كانو ال كبير عمى الخطأ 
  فاالنساف ميما عال قدره كزاد عممو فيك خطَّاء كخيري الخطائيف التكابكف

نبيؿ  عارؼ /                                                                                اختيار د
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 ريكػف الػمرأة    

ـي النبى  صمى اهلل عميو كسمـ   أ

تتجمى عظمة األمكمة كنحف نتابع سيرة الرسكؿ 
صمى اهلل عميو كسمـ فنجد اف األمكمة مع رسكؿ 

أكليف , اهلل تتجمى فى ثالث أربع سيدات فضميات 
ككيؼ كانت "  آمنة بنت كىب"اـ الرسكؿ السيدة

ىى نبع االمكمة األكؿ فى حياة الرسكؿ ككيؼ قدر 
اهلل ليا اف تككف اما لخاتـ الرسؿ كىك شرؼ ليس 

ككاف الرسكؿ يحب امو كيذكرىا , يضاىيو شرؼ 
. بالخير دائما كىك قدكتنا كاسكتنا جميعا
حميمة "ثـ تأتى األـ الثانية لمرسكؿ كىى السيدة

التى  تشرفت بأف كانت اما لمرضاعة " السعدية
. لمرسكؿ كاما نشأ الرسكؿ فى حضانتيا 

كىى " فاطمة بنت اسد" كاألـ الثالثة كىى السيدة 
زكجة عـ الرسكؿ ابى طالب الذل كفؿ الرسكؿ بعد 

كقد كانت السيدة فاطمة , كفاة جده عبد المطمب 
بنت اسد مف اكائؿ النساء الالتى اسممف ككانت 
اما حقيقية لمرسكؿ عاش فى كنفيا زمنا كبيرا  

كاألـ , ككاف ال يذكرىا الرسكؿ إال بالخير كالحب 
الرابعة ىى اـ اكالد الرسكؿ كزكجتو األكؿ السيدة 
خدبجة بنت خكيمد كىى أـ المؤمنيف خديجةالتى 
كقفت بجانب الرسكؿ فى اشد محنتو كساندتو 

 .  ككانت اكؿ المسمميف بو 

بنت النيؿ /                                   بقمـ 

  أخبار الجالية المصرية 
 

أميران كحككمةن كشعبان ... شيكران لقطر
كاف لممكقؼ الكبير الذل كقفو امير دكلة قطر 

الشيخ حمد بيف خميفة آؿ ثانى  كذلؾ اثناء / 
محمد حسنى مبارؾ رئيس / لقائو بالرئيس 

جميكرية مصر العربية كذلؾ اثناء زيارتو لدكلة 
قطر فى شير فبراير بأف اعمف اىداء دكلة قطر 
لعبارة جديدة تعمؿ عمى شكاطىء البحر األحمر 

كالتى " 97السالـ"بدال مف العبارة المشؤمة 
غرقت فى البحر االحمر كالقى الغرؽ مف 

ركابيا ما يقارب األلؼ معظميـ مف المصرييف 
العامميف فى الخارج كالذيف غرقت بيـ العبارة 

كىى فى عرض البحر كمعيا احالـ كاماؿ 
المصرييف البسطاء الذيف تحممكا الغربة كآالميا 

كـ كاف كقع ىذه اليدية جميال عمى المصرييف .
فى قطر كىـ يممسكف معانى المحبة كاألخكة 

مف الشعب القطرل متمثال فى امير قطر 
كاألجمؿ ىك اف اعالف ىذا النبأ كاف مف 

الرئيس المصرل كليس مف قطر كاميرىا كىك 
 .معنىن كبير ا كبيرا 

ر حساـ جاب/ إعداد 
نائب رئيس مجمس الجالية المصرية بالدكحة
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                  م.ق1500م ــ .ق1600:             يوشع بن نون:مختارات

 بف إفريـ بف يكسؼ بف يعقكب بف اسحؽ بف إبراىيـ الخميؿ عمييـ السالـ, كرد أنو الفتى الذل صاحب  يكشع بف نكفىك

كما كرد أنو لـ يخرج مف التيو بسيناء ممف كاف مع سيدنا مكسى سكل إثنيف ىما المذاف , سيدنا مكسى لمقاء سيدنا الخضر 

أشارا عمى بنى إسرائيؿ بدخكؿ تيو الجباريف كاف أحدىما يكشع بف نكف كىك الذل قاد بنى إسرائيؿ كأخرجيـ مف التيو بعد 

, ك كاف مكسى يرتجى  كقكعو فى زمانو لكنو مات قبؿ ذلؾ , سيدنا مكسى, ككاف ىذا عند إقتراب إنقضاء األربعيف سنة 

كقدر اهلل أف يقع ذلؾ في زمف فتاه يكشع بف نكف عميو السالـ,  ككاف ىاركف قد تكفى بالتيو قبؿ مكسى أخيو بنحك 

فكاف الذل خرج بيـ مف التيو كقصد بيـ بيت , سأؿ يكشع بف نكف ربو أف يقربو مف بيت المقدس فأجيب إلى ذلؾ .سنتيف

نتيى إلى أريحا, ككانت مف أحصف  المقدس كذكر أىؿ الكتاب كغيرىـ مف أىؿ التاريخ أنو قطع ببنى إسرائيؿ نيراألردف كا 

المدائف سكرا كأعالىا قصكر كأكثرىا أىال, حاصرىا ستة أشير ثـ أنيـ أحاطكا بيا يكما كضربكا بالقركف ػ يعنى باألبكاؽ ػ 

كيقاؿ أف يكشع ظير عمى أحد كثالثيف ممكا مف ممكؾ الشاـ, . ككبركا تكبيرة رجؿ كاحد فتفسخ سكرىا كسقط مرة كاحدة 

كيدخؿ عمييـ السبت فيو قاؿ , فمما غربت الشمس أك كادت تغرب , كذكركا أنو إنتيت محاصرتو إلى يـك الجمعة بعد العصر 

الميـ إحبسيا عمٌي, فحبسيا اهلل عميو حتى تمكف مف فتح البمد, كأمر القمر فكقؼ عند , إنؾ مأمكرة كأنا مأمكر : ليا 

الطمكع, كىذا يقضى أف ىذه الميمة كانت الرابعة عشر مف الشير األكؿ كىذه قصة الشمس المذككرة فى الحديث, كأما قصة 

لما دخؿ يكشع عميو السالـ بيـ باب المدينة .القمر فمف عند أىؿ الكتاب, كلكف ذكرىـ أف ىذا فى فتح أريحا فيو نظر لو

 (حطة)امركا اف يدخمكىا سجدان متكاضعيف شاكريف هلل عمى ما مٌف بو عمييـ مف الفتح العظيـ ق, كاف يقكلكا حاؿ دخكليـ 

أم حط عنا الخطايا التي سمفت , كاما بنكاسرائيؿ فانيـ خالفكا ما امركا بو, فدخمكا كقد بدلكا ما امركا بو كاستيزءكا بو قاؿ 

كاذ قمنا ادخمكا ىذه القرية فكمكا منيا حيث شئتـ رغدان ك ادخمكا الباب سجدان كقكلكا حطة نغفر لكـ " تعالى في سكرة البقرة 

مات يكشع عف مائة كاربع كثالثيف عامان الربع كعشريف عاما خمت عمى كفاةمكسى  " (58)خطاياكـ ك سنزيد المحسنيف 

                                                                                       .عميو السالـ كقبره االف في ضكاحي مدينة السمط غرب االردف كيعرؼ باسـ مقبرة النبي         يكشع 

 عمرك عاشكر/ اختيار  ـ
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 .....سيدل يا رسكؿى اهلل         :صكرة الغالؼ  

ليالى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ , تيب عمينا فى ىذه األياـ نفحاته نكرانية كنحفي فى ليالى شير ربيع األكؿ
 عاما كاف عشريفففى مثؿ ىذه األياـ فى الحادل عشرى مف ربيعو األكؿ  كمنذ ما يقرب مف الؼ كاربعمائة كسبعة ك

ككأف التاريخ قد كقؼ كاستعد لمحدث الياـ الذل سكؼ يغير مف الككف , مكعد الدنيا بانبالج نكر الرسالة المحمدية
لد محمده صمى اهلل عميو كسمـ كبدأ عيد التكحيد هلل الكاحد القيار , كالحياة  ـى ال كقد كي كلـ يذكر التاريخى رجالن كاف , كل

كما أحكجنا ىذه األياـ أف نتأسى بالرسكؿ , لو ىذا المقاـ كتمؾ األىمية كما حفظ لمرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ 
كليس " قيؿ بفضؿ اهلل كبرحمتو فبذلؾى فميفرحكا " كقد قاؿ اهلل تعالى  , كنقتدل بو كى نككف أىال لرحمة اهلل كفضمو 

كنحف فى تأسينا , ىناؾ فضال مف اهلل كال رحمة اعز مف الرحمة الميداة سيدنا  محمد صمى اهلل عايو كسمـ 
بالرسكؿ نتذكر رحمتو صمى اهلل عميو كسمـ بالمؤمنيف بؿ كبالناس أجمعيف كصدؽ اهلل العظيـ حيف قاؿ عف الرسكؿ 

كىنا نتذكر رحمتو بالناس اجميع كذلؾ عندما اخبره جبريؿ عميو السالـ كبعد أف آزاه , " كبالمؤميف رؤكؼ رحيـ" 
الكفار أف يأذف لو فى معاقبتيـ فيجيب الرسكؿ صاحب الرحمة المطمقة قائال ن لعؿ اهلل ييخرج مف اصالبيـ مف يكحد 

ثـ نتذكر الرسكؿ المعمـ كالذل ارسمو اهلل برسالة االسالـ ككيؼ أنو أدل األمانة كبمغ الرسالة كيكفيو قكؿ اهلل , اهلل 
كيكفيو كصؼ السيدة عائشة أـ المؤمنيف عندما قالت عف الرسكؿ " لقد كاف لكـ فى رسكؿ اهلل أسكةه حسنةه " تعالى 

ًً القرآف  قوي ًن ؿي ثـ كبعد ذلؾ نتذكر أخالقو الحميدة كطباعو الحسنة , أل انو كاف قرآنان يمشى  بيف الناس  , كاف خي
كتحممو ألزية الكفار بدكف أف يحقد أك أف يعاقببالمثمبؿ نتذكر كىك عند فتح مكة كدخكلو منتصرا كقابمو مف تبقى 

مف الكفار كلـ يككنكا اسممكا بعد كقاؿ ليـ ماذا تظنكف انى فاعؿه بكـ فقالك اخكه كريـو كابف اخو كريـ فقاؿ ليـ إذىبكا 
. كأنتـ الطمقاء 

كيجب عمنا نحف المسمميف اف نغكص فى , كىكذا تتعدد جكانب التأسى كاإلقتداء برسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ 
السيرة العطرة كاف نتدارسيا كنفيمياكنعمميا آلبنائنا كى يشبكا عمى سنة رسكليـ صمى اهلل عميو كسمـ  كذلؾ كاجب 
الكقت كما يقكلكف فما احكجنا لسيرة الرسكؿ كما احكج المسمميف فى كؿ زماف كمكاف اف يتدارسكا سيرة رسكليـ بدالن 

كأكؿ خطكة فى التأسى بالرسكؿ ىك اف نفيـ أف االسالـ ديف الرحمة كنبذ , مف اف يتصارعكا كيتقاتمكا فتذىب ريحيـ 
. العنؼ كالمؤاخاة بيف الناس أجمعيف كليس ديف االرىاب كسفؾ الدماء بيف الناس 

فياسيدل يارسكؿ اهلل عميؾ صالة اهلل كسالمو كندعكا اهلل اف نككف فى أمتؾ يـك الديف   
    .آميف ..آميف ..كنشرب مف حكضؾ 

طارؽ المرسى / بقمـ                                                                                                          
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 ياسر  حمداف/اعداد ـحضارة قدماء المصرييف                    :دراسات 
الغزك الركماني  تحت حكـ األسر الفرعكنية المختمفة منذ فجر التارخ كحتي مصر  الحضارة الفرعكنية ىي الحضارة التي قامت في 

أكؿ مف أرخ لمصر ) في العيد البطممي مانيتكىناؾ تاريخ دقيؽ لتاريخ مصر عبر األزماف كالقركف مثؿ ذلؾ الذم كتبو .لمصر
ظؿ حاكـ مصر . مصر اإلسكندر األكبرقسـ تاريخ مصر لثالثيف أسرة حتي دخكؿ   يف:(الفرعكنية كالمرجع األكؿ لكؿ عمماء المصريات

  . مصر كاطمؽ عميو لقب فرعكفالركمافكحتي دخكؿ . ـ. سنة ؽ3200يضفي عميو األلكىية منذ تكحيد مصرعاـ 
 2772شيد ىرمو المدرجزكسرالممؾ . ـ. ؽ2700. -----     يـك365عرؼ المصريكف  تقكيـ السنة . ـ.  ؽ   .
 256019 الذم ظؿ أعمى بناية في العالـ حتي القرف اليـر األكبر خكفكبني الممؾ . ـ. ؽ  .
 2050عاصمة   الدكلة الكسطى أثناء طيبةـ أصبحت . ؽ 
 2000الفيضاف كالتنبؤ يميعاد الفمؾ كالتقدـ في الثعابيف إلصطياد القططمصر ركضت . ـ. ؽ  .
 1786الحصاف الذيف قدمكا إلى مصر كتجار كأجراء في القرف السابؽ, يحتمكف شماؿ   مصر كيستقدمكف اليكسكس. ـ. ؽ 

.   كقكم نفكذىـ بسبب المشاكؿ الداخمية بمصركالعجمة
 1600ثكرة ضد اليكسكس في مصر العميا إنتشرت بكؿ أنحاء مصر. ـ. ؽ  .
 1560طرد اليكسكس كباقي القبائؿ اآلسيكية, مؤسسا الدكلة الحديثة كأصبحت مصر دكلة إستعمارية كقد أحمس. ـ. ؽ 

.  الفراتأدخمكا فنكف حرب اليكسكس في الجيش كبمغكا أعالي 
 1560 - 1259 الفرعكف ىنا ىك فرعكف مكسي ) ك اآلسيكييف مف مصر اليكسكس مع فمكؿ الييكد ك مكسى ؽ ـ خركج

.  ( كىك رمسيس الثاني حسب أدؽ الدراسات–المذككر بالقراف 
 1500الشادكؼاستعمؿ . ـ. ؽ  .
 1375الشمس كمنع عبادة لتؿ العمارنة كنقؿ العاصمة مف طيبة إخناتكف دعكة التكحيد .ـ. ؽ  .
 750يستكلي عمى مصر كيصبح فرعكف بياالنكبة ممؾ كاشتا الممؾ .ـ. ؽ   .
 671مصر ييزمكف اآلشكريكف .ـ. ؽ  .
 661تتقمص كتصبح مصر مستقمة لمدة قرفاآلشكرية اإلمبراطكرية .ـ. ؽ   .
 525ؽ ـ405 يغزكف مصر كحكمكىا لسنة الفرس .ـ. ؽ   .
 343ؽ ـ332 مرة ثانية حتي مصر يحكمكف الفرس .ـ. ؽ   .
 332البطالمة بداية حكـ .ـ. ؽ305. ---- اإلسكندرية يغزك مصر كيؤسس اإلسكندر األكبر .ـ. ؽ  .
 30الركماف كبداية حكـ البطالمةنياية حكـ -  تنتحر كميكباترا .ـ. ؽ  .
 330 الركـ لمصرالبيزنطييف ـ حكـ   .
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http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=30_%D9%82.%D9%85.&action=edit
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http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8%A7&action=edit
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A9&action=edit
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A9&action=edit
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/330
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B2%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B2%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/639
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
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 (أحمد عاشور/ بقلم )                                           ة قـضـية للـمـناقـشـ

الفقه بين الثبات والتجديد 
في الحقيقة أخاف كثيراً عندما أتطرق إلى المواضيع الدينية ألن المرء قد ينطق بالكلمة ال يلقي لها 

. باالً فتهوو به في نار جهنم سبعين خريفاً 
إن حاجة اإلنسان إلى العبودية هلل هي حاجٌة فسيولوجية كحاجته إلى الهواء والماء والطعام والتكاثر، 
وخلق هللا النفس البشرية خليطاً من المالئكية والشيطانية، والصالح من جاهد النفس وارتقى بها إلى 

ومع تقدم العلوم التطبقية واإلنسانية بجميع فروعها ومع . المالئكية والفاسق هو على العكس من ذلك
تنوع النشاطات البشرية في كل المجاالت طغى سلطان النفس وهواها على سلوك اإلنسان وأصبح 

. القابض على دينه كالقابض على الجمر
وبهذا زادت حاجة اإلنسان إلى من يدله على مدى مطابقة أفعاله مع أوامر هللا عز وجل وحدوده حتى 

تكون عبادته مكتملة طمعاً في رضا الرب وجنته، وقد أدى ذلك إلى وجود فئة من العلماء نسميهم 
الفقهاء، والفقيه هو العارف بؤوامر هللا وحدوده، ما ُيرضيه وما ُيسخطه وعليه بيان ذلك للناس 

بالطريقة واألسلوب الذو يتناسب مع ظروف حياتهم واالرتقاء بها إلى المالئكية الطاهرة حتى تعُمر 
. هذه الدنيا وتعمها السعادة

الفقه الثابت على حد فهمي هو األمر المإكد يآية قرآنية كريمة واضحة المعنى والمفهوم، أو حديث  
مثل الصلوات خمس  والصوم رمضان والزكاة " فقه العبادات"صحيح عند كل الرواة، ويدخل في ذلك 

.... إثنان ونصف في المائة 
أما الفقه المتجدد فهو األمور الفقية التي تتجدد دوماً مع ظروف الحياة من زمن إلى زمن ومن مكان 

والمعنى أنه قد يكون األمر ممنوعاً في زمن ما ثم . إلى مكان بما يتمشى مع مصلحة اإلنسان وحياته
بعد ذلك يسمح بتجديده  مادام ذلك في رضى هللا عز وجل حتى ال تقف الحياة أو تعود إلى الوراء 

ومثال ذلك قضية الربا والبنوك، تبادل أو التبرع " فقه المعامالت"بحجة الِحل والُحرمة، ويضم هذا 
..... باألعضاء البشرية، الهندسة الوراثية والجينات، األبوة ونسبها

 وفي هذه األيام عمت الفوضى هذه الفرع من العلوم وأصبح الفقهاء كثيرون وليس المقصود هنا 
.  كثرة العدد وإنما كثرة الفتاوى واالتجاهات والميول واآلراء بين المتشدد الجامد والمجدد السائب

وبزيادة وسائل اإلعالم وتقدمها حار المشاهد الملهوف لحل مشكلته بين فضائيات ومذيعين وفقهاء 
. يطمعون في الشهرة والمال

وفي هذا المقام أود أن أسجل كل إعجابي بالتجديد الذو تزعمه فضيلة اإلمام األكبر األستاذ الدكتور 
، وتاله فضيلة مفتي الديار المصرية "بجواز اإلستثمار في البنوك"محمد سيد طنطاوو عندما أفتى 

.  في إثبات البنوةDNA" جواز استعمال تحليل األحماض النويية "الدكتور علي جمعه بفتواه 
.  اللهم إن كنت قد أصبت فمن فضلك، وإن كنت قد أخطؤت فمن نفسي والشيطان وأسؤلك المغفرة
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ابف البشير: اعداد  قصائد المدح النبكل          ركف األدب  

جادت قريحة الفكر االسالمى والعربى بأعظم ما قيل فى الشعر العربى وهو شعر المدح لمرسول صمى 
اهلل عميه وسمم وقد كانت قيمة كل شاعر من اعالم الشعر العربى تقاس بما قاله مدحا فى رسول اهلل وال 

نكون مغالين إذا قمنا ان شهادة نجومية اى شاعر من الشعراء االعالم كانت هى مدى صدق وقوة ما 
 "كعب بن زهير "قاله فى رسول اهلل صمى اهلل عميه وسمم وذلك بدءًا من قصيدة المشاعر االسالمى الكبير

والتى قالها طمبا لمصفح من الرسول وعندما القاها عمى رسول اهلل القى الرسول بردته عمى كعب حماية 
: له وصفحا له  والتى قال فيها 

نيبئتي أف رسكؿى  اهلل أكعدنى        كالعفك عند رسكًؿ اهلل مأمكؿي 
الى ان قال فيها  

إىَّ الرسىل  لٌىر يُستضاء ُ به          ههٌٌذ  هي    سيىف هللا  هسلىُل  

حتى قصيدة البوصيرى والتى سماها عمىنهج البردة تيمنا بقصيدة كعب وبردة الرسول والتى قال فيها 

؟ مزجتى   سمـ بذم  جيرافو  تذٌكر    أىًمفٍ   دمعنا جرل مف مقمػة بػدـً

؟ كأكمضى  الريحي مف تمقاء كاظمةو    أـ ىبت ـً  البرؽي في الظمماء مف ًإضى

؟إلقمبؾ إف قمت  كما كففا ىمتا؟إ قمت  لعينيؾ إف فما  ستفػؽ ييػػـً

حتى جاء امير الشعراء احمد شوقى فى القرن العشرين منشدا قصيدته عمى نهج البردة قائاًل 

 سفؾى دمي في األشير الحرـً  أحؿى   كالعمـً   بيف البافً   عمى القاع  ريـ

: ومن اجمل ما ُكتب فى رسول اهلل ما قاله االمام ابى العزائم مدحًا فى رسول اهلل  
عمى قدرل أصكغي لؾى المديحا      كمدحيؾى صاغوي ربى صريحا 
ـى  الرسًؿ حتى      أكفى  قدرىؾى السامى شيركحا  كمف أنا يا إما
 فمكسى ريدَّ بعد سؤااًل  ربى       كأنتى رأيتىو ي كشقان صحيحا 
             ألـ نشرح كربى إشرح بيافه        لقدًرؾى سيدل أضحى مبيحا 
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 محمك ثابت/ اختيار               حكمة قياـ الميؿ               كاحةااليماف
ك ىك كتاب ياالنجميزيو لمجمكعو مف  " الطبيعيو   الكصفات المنزليو المجربو ك أسرار الشفاء  "جاء في كتاب

القياـ مف الفراش أثناء الميؿ ك الحركو البسيطو داخؿ المنزؿ كالقياـ ببعض   ,أف 1993 طبعة  –المؤلفيف االمريكييف
المتأمؿ ليذه  الرياضيو الخفيفو, ك تدليؾ االطراؼ بالماء, ك التنفس بعمؽ لو فكائد صحيو عديده ك  التمرينات  

 (صمى اهلل عميو ك سمـ )ك قد سبؽ النبي .الميؿ الكضكء ك الصالة عند قياـ  النصائح يجد أنيا تماثؿ تماما حركات 
إلى  ك قربو  عميكـ بقياـ الميؿ , فانو دأب الصالحيف قبمكـ ,  :المعجزة إلى قياـ الميؿ فقاؿ  اإلشارة  كؿ ىذه األبحاث في  

أخرجو اإلماـ أحمد في " ... الجسد  مف  اهلل عزك جؿ , ك منياة عف اإلثـ , ك تكفير لمسيئات ,ك مطردة لمداء 
عف ابي الدرداء ,ك أكرده األلباني في  ك ابف عساكر  المستدرؾ عف بالؿ  في  الترمذم ك البييقي ك الحاكـ  مسنده ك 

الميؿ إلى  يؤدم قياـ  : " ك عف كيفية قياـ الميؿ بطرد الداء مف الجسد فقد ثبت اآلتي 4079برقـ صحيح الجامع 
ما  ك ىك .خصكصا قبؿ االستيقاظ بعدة ساعات (لمجسد  ك ىك الككرتيزكف الطبيعي  )تقميؿ إفراز ىرمكف الككرتيزكؿ
في مستكم سكر الدـ ,ك   , مما يقي مف الزيادة المفاجئة  (الثمث األخير مف الميؿ  )يتكافؽ زمنيا مع كقت السحر

مف السكتة  االرتفاع المفاجئ في ضغط الدـ ,ك يقي  يشكؿ خطكرة عمي مرضي السكر , ك يقمؿ كذلؾ مف  الذم 
كذلؾ يقمؿ قياـ الميؿ مف مخاطر تخثر الدـ في كريد العيف .المعرضيف لذلؾ المخية ك األزمات القمبية في المرضي 

تناكؿ السكائؿ, أك  لبطء سرياف الدـ في أثناء النـك , ك زيادة لزكجة الدـ بسبب قمة  , الذم يحدث نتيجة  الشبكي  
الرأس يؤدم قياـ  ارتجاع الدـ الكريدم مف   أك بسبب السمنة المفرطة ك صعكبة التنفس مما يعكؽ .فقدانيا زيادة 

كانت ركماتيزمية أك غيرىا نتيجة الحركة  المفاصؿ المختمفة ,سكاء  الميؿ إلى تحسف ك ليكنة في مرضي التياب 
يكفره قياـ   لما  " مرض اإلجياد الزمني "الميؿ عالج ناجح لما يعرؼ باسـ بالماء عند الكضكء قياـ  الخفيفة ك التدليؾ 
يؤدم قياـ  فاعميتو في عالج ىذا المرض  في الحركة ما بيف الجيد البسيط ك المتكسط ,الذم ثبتت  الميؿ مف انتظاـ 

التي تتراكـ في الدـ خصكصا بعد  ( نكع مف الدىكف  )الثالثية الميؿ إلى تخمص الجسد مف ما يسمي بالجميسيرات 
تزيد مف مخاطر اإلصابة بأمراض شراييف القمب التاجية   التي .نسبو عالية مف الدىكف تناكؿ العشاء المحتكم عمي 

األسباب ,خصكصا الناتج  مقارنة بغيرىـ يقمؿ قياـ الميؿ مف خطر الكفيات بجميع   في ىؤالء المرضي %32 بنسبة 
المفاجئ بسبب  قياـ الميؿ مف مخاطر المكت  السكتة القمبية ك الدماغية ك بعض أنكاع السرطاف كذلؾ يقمؿ  عف 

النيار ك أىميا عكادـ السيارات ك  ىكاء نقي خاؿ مف ممكثات  اضطراب ضربات القمب لما يصاحبو مف تنفس 
لمقرآف ك  كظائؼ المخ الذىنية المختمفة لما فيو مف قراءه ك تدبر  الميؿ ينشط الذاكرة ك ينبو  مسببات الحساسية قياـ 

خرؼ الشيخكخة ك االكتئاب ك   فيقي مف أمراض الزىايمر ك .استرجاع ألذكار الصباح ك المساء ذكر لؤلدعية ك 
 غير معركفو  مف مرض طنيف األذف ألسباب   ك كذلؾ يقمؿ قياـ الميؿ مف شده حدكث ك التخفيؼ  .غيرىا 
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 " عنوان غير من صفحة "                                                        

 

     زكجتي غيرً  مرأةو أ مع أخريج بدأتي 
 

 
 بريقان  كجدت, زكاجي مف سنة 21 بعد   كثيران  ستعجبؾ أنيا كاثؽ أنا جدان  كىادفة جدان  رائعة لكف قصيرة التالية القصة
 جيدان  أعمـ: "بقكليا بادرتني حيث   زكجتي فكرة ككانت, زكجتي غير امرأة مع أخرج بدأت فترة قبؿ . الحب مف جديدان 

 , سنة 19 منذ ترممت التي أمي كانت معيا كقتان  كأقضي معيا أخرج اف زكجتي أرادت التي المرأة "... تحبيا كـ
 كدعكتيا بيا اتصمت يـك في  .نادران  إال أزكرىا ال جعمتني كمسؤكليات أطفاؿ 3 اليكمية كحياتي العمؿ مشاغؿ كلكف
 نعـ  : "ليا فقمت. كتقمؽ ما نكعان  متأخرة مكالمات عمى معتادة غير ألنيا  " ؟ بخير أنت ىؿ: "سألتني العشاء إلى
 ". كثيران  ذلؾ أحب: "قالت ثـ قميالن  فكرت ! " فقط؟ نحف: "قالت ". أمي يا معؾ كقت أقضي أف أريد كلكني ممتاز أنا
 . قمقة أيضان  ىي كجدتيا كصمت كعندما , قميالن  مضطرب كنت, كأخذتيا عمييا مررت , العمؿ كبعد الخميس يـك في

 كمالؾ أمي ابتسمت  .كفاتو قبؿ أبي اشتراه قد فستناف آخر أنو كيبدك جميمة مالبس مرتدية الباب عند تنتظر كانت
 سأقصيا التي األخبار انتظار يستطيعكف كال, فرح   كالجميع, إبني مع اليـك سأخرج أنني لمجميع قمت"   :كقالت
 بعد  ,األكلى السيدة ككأنيا بذراعي أمي تمسكت كىادئ جميؿ كلكنو عادم غير مطعـ إلى ذىبنا " عكدتي بعد عمييـ

 إلي تنظر كانت أقرأ كنت كبينما  .الكبيرة األحرؼ إال قراءة تستطيع ال أنيا حيث الطعاـ قائمة أقرأ بدأت جمسنا أف
 اآلف حاف: "أجبتيا ". صغير كأنت لؾ أقرأ مف أنا كنت "  :قائمة كقاطعتني المجعدتاف شفتاىا عمى عريضة بابتسامة

 شيء أم ىناؾ يكف لـ العشاء أثناء كثيران  تحدثنا  ".أماه يا أنت ارتاحي .. الشيء بيذا ديني مف شيء تسديد مكعد
 رجعنا كعندما الميؿ منتصؼ بعد ما إلى الكقت نسينا أننا لدرجة جديدة قصص ك قديمة   قصص كلكف, عادم غير

 بعد   ".ككدعتيا يدىا فقبمت". حسابي عمى كلكف  ,أخرل مرة سكيان  نخرج أف أكافؽ  : "قالت بيتيا باب إلى ككصمنا
 كصمني أياـ عدة كبعد  .ليا شيء أم عمؿ أستطع لـ كبيرة بسرعة ذلؾ حدث. قمبية بنكبة أمي تكفيت قميمة أياـ
 أعمـ كنت مقدمان  الفاتكرة دفعت "  :بخطيا مكتكبة مالحظة مع كىي أنا بو تعشينا الذم المطعـ مف كرقة البريد عبر
 لي بالنسبة الميمة تمؾ معنى ما تقدر لف ألنؾ . لزكجتؾ ك لؾ لشخصيف العشاء دفعت الميـ, مكجكدة أككف لف أنني
 يشعر اآلخر الطرؼ نجعؿ أف معنى كما " أحبؾ "أك" حب "كممة معنى كقدرت فيمت المحظة ىذه في  ".ياكلدم أحبؾ
 اهلل حؽ فيك  .. يستحقكنو الذم الكقت إمنحيـ . األـ كبخاصة الكالديف مف أىـ شيء ال . ىذه كمحبتنا بحبنا
            .تؤجؿ ال األمكر كىذه   كحقيـ

 طارق عبذ اللطيف. م                                                   
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     داود هصطفً /  م اعذاد       الوٌىعاث صفحت      
 

 !!لحظة مف فضمؾ 
 

   كبيرة جنييات كبيرة عندما نأخذىا إلى المسجد10كيؼ أننا نرل الػ 

  .كصغيرة جدان عندما نأخذىا إلى السكؽ

 
  كيؼ أننا نرل ساعة في طاعة اهلل طكيمة

  .كلكف ماأسرع التسعكف دقيقة في لعب كرة القدـ أك ثالث ساعات عمى النت

 
كيؼ أنو مف المجيد قراءة جزء مف القرآف الكريـ  

  !!! صفحة300الى200ككيؼ أنو مف السيؿ قراءة ركاية مختارة مف 

 
  كيؼ أننا نتقبؿ كنتبع أحدث أساليب الحياة

  .كلكننا ندير ظيكرنا لسنة نبينا محمد صمى اهلل عميو كسمـ

 
  كيؼ تبدك طكيمة قضاء ساعتيف في المسجد

!!.  كلكف كـ ىي قصيرة عند مشاىدة فيمـ سينمائي؟
 

  كيؼ مف الصعب عمى الناس تعمـ أصكؿ القرآف البسيطة لتعميميا لآلخريف

!!  كلكف مف السيؿ جدان عمييـ أف يفيمكا كيكرركا اإلشاعات؟
 

  كيؼ أننا نحتاج إلى مدة طكيمة كنكاجو صعكبة في حفظ آية أك آيتيف مف القرآف الكريـ

  .!!كلكف في مدة قصية كبسيكلة نحفظ األغاني؟

 

   اليـك عمؿ بال حساب كغدا حساب بال عمؿ فاغتنـ يـك عممؾ ليـك حسابؾ
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The amazing journey 

 
At first the queen’s orders seemed very simple;“Return the magical plant and your lost 
brother will be returned.”She had ordered me to find a rare and extremely potent plant. I 
left on my journey seeking the magical plant; I had been walking all day, finally came across a 
large mountain. It was dark in there too dark but I had to go in it’s the only way of getting 
to the other side .I lit fire on a stick I found and went in, I heard a noise coming from 
inside and it sounds like a cry but now the sound is louder. Inside was very hot and there was 
an odd smell, the smell was like a horse stable .I came closer to it and found a unicorn but a 
very beautiful unicorn it was as beautiful as an angel, it was wounded on her leg, a wound like 
this could kill it. I thought fast and got out my secret flask of life saving water; the unicorn 
drank the water and in a second the wound was gone and then the unicorn was mine so I rode 
my unicorn.After the mountain there was a very large river, it was too deep to cross by 
walking so the unicorn flew with me on her back but suddenly something moved in the water, 
something big. It was the king of fishes; he shot lightening at as we had no choice then to go 
back. The king of fishes said in a deep voices, “If u want to cross the river give me the 
unicorn.”I couldn’t give him my unicorn* belonged to me, I got my arrows out and aimed at 
him but the arrows were useless I didn’t know what to do. Suddenly something amazing 
happened the unicorn aimed lighting on the king of fishes and he died a suffering death. 
While we were walking we found a ruined city, the sight was horrible and the smell wasn’t 
better .We kept walking through the city with fear in our hearts. The city was totally 
destroyed and there was no sign of life there until we heard   a very strange noise was like 
something everybody fears, it was a dragon. I’ve never seen such an ugly dragon before, it 
had three heads and sharp teeth .We froze in fear but then I rode my unicorn and flew up 
to the dragon, I couldn’t use my arrows because I finished them so I had to use my sword, I 
had to charge it .I took a deep breath and charged the dragon. The dragon amazingly 
disappeared. We went back to our journey and finally we found the dark forest where the 
magical plant is. We entered the forest; the forest was creepy and disgusting, the ground 
was like a swap full of slime .I looked at the sky and saw something coming towards, it was 
the queen’s loyal eagle Farsight he’s come to help find the magical plant. Hours and hours 
searching for the plant in the horrible forest, finally we found the plant, I grabbed the plant 
and we went home. It was a long journey home, when we arrived the queen was glad. She 
said, “You are very brave here is your reward “She gave me a bag full of money she continued 
“The hard work you did now I can see that you are most best to be my royal knight.”                                          
BY: SHEREEN 


