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: ددلعاةمكل 
                     بين مغامرات حزب اهلل وعجرفة اسرائيل

ىل كانت عممية حزب اهلل فى قتل اربعة جنود 
اسرائيميين واسر اثنين منيم عممية مدروسة ومحسوبة 
ونتيجتيا فى صالح المبنانيين مائة فى المائة ام انيا 
كانت مغامرة غير محسوبة لجذب اعجاب الحماىير 

المتعطشة ألى نصر ولو شكمى عاى اسرائيل أم انيا 
كانت عممية بغرض تقميل الضغط عمى ايران امام 

وميما كان الغرض من العممية , امريكا واوروبا 
ونتائجيا فإن الخراب الذى لحق بمبنان كان افدح من 

أى انتصار او مكاسب ألى عممية عسكرية فى مواجية 
ويجب عمى كل , التفوق االسرائيمى كما ونوعا وتأييدا 

قوة تريد ان تواجو العدو االسرائيمى ان تحسب حساب 
, العربدة االسرائيمية المؤيدة من جميع قوى العالم 

وليس معنى ذلك ان نسكت ونستيين ولكن وكما قال 
وأعدوا ليم ما استطعتم من قوة لترىبوا  )القرآن الكريم 

أى يجب وقبل الدخول فى اى  (بو عدواهلل وعدوكم
معركة ان نعد لممعركة اعدادا كامال وأال ندخل فى 
مغامرات غير محسوبة قد تجمب اعجاب الجماىير 

وأما . ولكنيا سوف تجر الدمار والخراب عمى الجميع 
اسرائيل فإن عجرفة استعمال القوة لن تفيدىا والحقيقة 
انيا دولة اقيمت لتنتيى وتزول واول اسباب زواليا ىو 
العجرفة فى استعمال القوة وىى سنة الحياة فى الدول 

 .

 
 

هذا العدد إقرأ فى 
 
 بين مغامرات حزب هللا العددكلمة *

 2ص        بقلم رئيس التحريروعجرفة اسرائيل

 

 ِشاذه ٚإال ؽغٍه؟ : مختارات    *  
 3ص                           محمود ثابت       /اختيار

  اخبار الجالية المصرية* 

        4ص                          (حسام جابر/ اعداد )

 2006كاس العالم   :فٛسجاٌغالف*
 5ؿ ايطالية                                  

 6ص             (اين العروبة ؟ )  ركن األدب* 

 ( المرأة والموضة ) لك يا سيدتى
 7ص                             (بنت النيل )

 7              ص(هموم الكتابة )  مع الشباب* 
 الحب والزواج :     قضية للمناقشة*
                                    8ص                             (احمدعاشور)

                            9صاحاديث ضعيفة السند ة اإليـمـان واحــ*

ن غير عنوان صفحة م*
 10ص                    (بداللطيف طارق ع)   
  11ص                         منوعاتصفحة ال*
مصطفى داود   /شرافإ)
)                                     

   AL BASHIR MAGAZINE 12ص 
SHEREEN                     
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 :مختارات 

   !!!!!!!شغمك.....وال....مراتك                 
 

........س ِٕٙٓ ذرُٙ وً ٔغاء اٌؼاٌُ وضٚجاخ أٚ وخط١ثاخ أٚ وحث١ثاخ اٌشجاي تأُٔٙ ت١حثٛا ؽغٍُٙ اود  

؟؟؟؟؟؟؟....فح١ح ١ٌٗ......فح١ح..........ٚأٔا تا١ٌٕاتح ػٕٝ أػرشف تأْ ٘زا فح١ح  

:ٌٟ أعثاتٟ ِٚثشساذٟ اٌرٟ أسجٛ ِٕىُ اٌرفى١ش ف١ٙا تؼ١ٓ اٌؼمً  

 

!!!تظ أٔا اٌٍٟ تقشف ػ١ٍٙا.......اٌؾغً ت١قشف ػ١ٍا..........أٚال   

...فٟ اٌؾغً ِّىٓ ذضػك تشاحره ٚ صػ١مه ٠ج١ة ٔر١جح........ثا١ٔا   

..........ِغ ِشاذه فؼة أه ذضػك تشاحره ِّٚٙا صػمد ِؼ ١١٘جٝ تٕر١جح  

ِّىٓ ذضٚؽ ِٓ اٌؾغً فٟ أٞ ٚلد ِٓ غ١ش ِاحذ ٠اخذ تاٌٗ أٚ........ثاٌثا   

أٔغٝ ٠ا ػّشٚ.......١٘ٙاخ........حذ ِٓ اٌضِالء ٠غط١ه أّٔا ذضٚؽ ِٓ ِشاذه  

إّٔا..... فٟ اٌؾغً ػٕذن ِذ٠ش ِّىٓ ذشض١ٗ ٌٛ أؽرغٍد و٠ٛظ........ساتؼا   

ػٕذن....... ٚإرا سض١د!!! ِؼ ِّىٓ ذشض١ٙا .........ِشاذه ٌٛ ػٍّد لشد  

!!!!!!!حّاذه ػّش٘ا ِا ٘ا ذشضٝ أتذ   

ِٚشضٝ دا غ١ش ٠َٛ .....ٚ اػر١ادٞ..ػٕذن ػاسضٗ.......فٟ اٌؾغً ِٓ حمه ذاخذ أجاصٖ.......خاِغا 

ِؼ ِّىٓ ذاخذ ...أّٔا ِغ ِشاذه..... تقشاحح اٌؾغً س٠حٗ خف١ف ع اٌمٍة.....ٚاٌؼطالخ اٌشع١ّح....اٌجّؼح

تاٌؼىظ دأد الصَ ذٍضق ف١ٙا ٠َٛ األجاصج تراػره......أجاصٖ  

!!!!........ٚ ط٠ٍٛح جذاً ......ٌه أجاصٖ ٚاحذٖ فمظ.....ٚ إال ٠ثمٝ ٔٙاس اٍ٘ه ِاٌٛػ ِالِح  

ٚ .....ٚ فشاػ..... ٚتاؽا وّاْ ٠ٚثمٝ ٌه ِىرة ٌٛحذن ....فٟ اٌؾغً ِّىٓ ذرشلٝ ٚ ذاخذ ِٕقة ت١ٗ........عادعا 

ٚاٌٍمة اٌٛح١ذ اٌٍٟ ......ٚاٌىً ٠ضشب ٌه ذؼظ١ُ عالَ فٟ اٌث١د ٘اذؼ١ؼ صٚج ٚذّٛخ صٚج.....عىشذ١شٖ خافح

ٚذغٍُ .......ٌّٚا ذؼجض.......... ٠ا حاج.......أٚ......٠اتٛ اٌؼ١اي....ِّىٓ ذاخذٖ ٌّا ذٕادٜ ػ١ٍه ِشاذه ٚذمٌٛه

  ...........٠ا تشوٗ.............ذمٌٛه...إٌّش

ٌٛ سٚحه ......أّٔا ِغ ِشاذه.... ٚتغٌٙٛٗ....اٌؾغً ٌٛ ص٘مد ِٕٗ ِّىٓ ذغ١ثٗ تذْٚ ِؾاوً.......عاتؼا 

ٚاٌؼ١اي ٚذاللٝ ٔفغه فٟ ....فٟ اٌّحاوُ ٚاٌّؤخش ٚ إٌفمح.....الصَ ذحظ ف تمه وٛذؾٝ ٚذفىش ١ٍِْٛ ِشٖ.....طٍؼد

 }..ٚال أحغثٛٚٚٚٚػ غااااااٌٝ ........وً اٌٍٟ ٠جشٜ ٌٟ اٌغاٌٟ تؼرٗ سخ١ـ....أٔا اٌٍٟ أعراً٘.....ا٢خش ترغٕٟ

.طثؼا{اٌؼضٚت١ح  

........ ثإِا أٚ تٍغد عٓ....ٌٛ عثرٗ أٚ ع٠ٛد ِؼاؽه...فٟ اٌؾغً ٚحفٍٗ ...ِٚؼاػ....اٌّؼاػ تراخذ ِىافأج وث١شٖ 

، أِا ِشاذه ٌٛ عثرٙا لثً ِا.....ذىش٠ُ ٚ .......ٚؽمٗ وّاْ......أٔد اٌٍٟ ٘اذذفغ ِىافأج ِٚؤخش ٚٔفمٗ...ذّٛخ 

 ِادفؼرؼ ذرحثظ ٌٛ

فٟ ح١ٓ أٔه طٛٚٚٚي اٌٛلد ترؾٛف ....... ِّىٓ ذغ١ش ؽغٍه ٚذرٕمً ٌغ١شٖ ٌٛ ٌم١د ؽغً أحغٓ ِٕٗ.........ذاعؼا 

ظٍُ......... تٕاخ أحٍٝ  ١ِد ِشٖ ِٓ ِشاذه تظ ِاذمذسػ ذغ١ش٘ا  

ِشاذه ٟ٘ اٌٍٟ .....ٌٚٛ حقً ٌه حاجٗ....... ِرأِٓ ػ١ٍه ػؾاْ ٌٛ حقً ٌه حاجٗ....فٟ اٌؾغً........ػاؽشا 

 ٘اذمثض اٌرأ١ِٓ

..ِشاذه ٚال ؽغٍه...ترٜٙٛ ١ِٓ أورش....فٟ إٌٙا٠ح  

!!!!!!أو١ذ ِشاذٟ طثؼا ..اإلجاتح  

محمود ثابت/                                                                             إختيار   
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                             أخبار الجالية المصرية

تابعت جماىير الكرة المصرية فى الدوحة مباريات كاس العالم التى اقيمت فى المانيا فى * 
 وكانت الجماىير منقسمة بين 2006 الى العاشر من يوليو 2006الفترة من نياية يونيو

وكما , ايطاليا وفرنسا وان كانت االغمبية كانت تؤيد ايطاليا لما ليا من تاريخ عريق فى الكرة 
 . وىى المرة الرابعة ليا بالفوز2006ىو معروف فإن ايطاليا فازت بكأس العالم 

 

بدأ موسم االجازات وبدات متاعب الحجوزات فى شركات الطيران ومشاكل السفر وما اكثرىا * 
, لممغتربين وذلك بدءًا من بداية السفر من مطار الدوحة وحتى الوصول الى مطار القاىرة 

وكما ىو معروف فإن السفر عن طريق البر ىذا العام اصبح قميال وذلك بعد حادث العبارة فى 
 . راكب 1400البحر االحمر والذى راح ضحيتو 

  أخيرا وافق مجمس الشعب المصرى عمى قانون النشرالعام والصحافة والذى القى رفضا من جميع
ومن المعموم ان جميع صحف المعارضة المصرية احتجبت عن الصدور يوم األحد الموافق ,الصحفيين 

وقد القى تدخل الرئيس مبارك فى حذف مادة ,  احتجاجا عمى القانون المذكور 2006العاشر من يوليو 
 .  سجن الصحفيين استحسان جميع الصحفيين 

   عبد المنعم مدبولى عن عالمنا عن عمر يناىز الخامسة /رحل رائد الكوميديا الفنان المصرى
والثمانين  وكان الفنان مدبولى صاحب مدرسة راقية فى المسرح الكوميدى مما اطمق عميو 

  .النقاد مدرسة المدبوليزم

 و بدأت معظم 2006بدأت الدوحة فى االستعدادات شبو االخيرة لمدورة االولمبية اسيا 
 .                                                           المشاريع فى مراحميا النيائية لمتشطيب مما اعطى الدوحة رونقا وييجة

                                                                

حسام جابر /                                                                    إعداد  ميندس 

                                                             نائب رئيس مجمس الجالية المصرية فى الدوحة 
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 ايطالية   2006كأس العالم لكرة القدم  :         صورة الغالف

وىنري ديمواني  (الفيفا)ابتكرت بطولة كأس العالم لكرة القدم من قبل الفرنسيين جوليو ريمو رئيس االتحاد الدولي لكرة القدم  
 تم تقرير ان نيائي كأس العالم سيتم تنظيمو كل اربع سنوات بين االلعاب 1928فعقب اولمبياد .. السكرتير العام لالتحاد

 .االولمبية واختيار االماكن كانت تتمحور بين اوروبا واميركا الالتينية

 

 البالد المنظم بطل الموندبال تاريخ المونديال

 األورجواي األورجواي 1930

 ايطاليا ايطاليا 1934

 فرنسا ايطاليا 1938

 البرازيل األورجواي 1950

 سويسرا المانيا 1954

 السويد البرازيل 1958

 تشيمي البرازيل 1962

 إنجمترا إنجمترا 1966

 المكسيك البرازيل 1970

 ألمانيا ألمانيا 1974

 األرجنتين األرجنتين 1978

 اسبانيا ايطاليا 1982

 المكسيك األرجنتين 1986

 ايطاليا المانيا 1990

 أمريكيا البرازيل 1994

 فرنسا فرنسا 1998

2002 

2006 

 البرازيل

 ايطاليا

 كوريا واليابان

 المانيا
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ابن البشير : اعداد                                    ُركن األدب 
 

أيَن الُعروبَة يا َبنى َعدناِن ؟ 
 ُربى لبناِن أيَن  العروبُة  يا بنى  عدنانِ             اين الشيامُة فى 

أين الفوارُس  والرماُح  نوافٌذ             تحمى القبيمَة قاصيًا أو دانى 
أين  ابُن  شداٍد  ُيغيُر  بقـوٍة             لُيعيد ِعـّز األرض واألوطاِن 
باتت  تإُن  مـن المذلِة  ُأمـٌة           ركعت ليا الدنيا مدى األزمانِ  
الغرُب ينَيُش ِعرِضيا فى ُجرأةٍ           وبنوىا فى ليوٍ  وفى ِنسيانِ  
يتقاتمون   شرازمًا   منيوكًة             وعدوىم   ُيغرى  بكل  لسان 
زرعوا الييوَد بأرضيم بمكيدِة            كيما   يعيشوا  بِذلـة  ومياِن 
فى كل ِعقـد فى السنين مذلٌة              فى كل  عيٍد  نكسٌة   بيوان 
واليوَم اصبحت الدياُر  مباحةً              ودُم  العروبة سال  بالوديان 
ُلبنان ارٌض  قد  أُبيَح  دماؤىا             وتفجرت بين  الربى النيراُن 
فى َغزٍة تجرى الدماُء  مسالًة            وشيادًة أن اليوى   الطغياُن 
َصفَع  الييوُد  ِقفينا   بنعاليم           وتمايموا  فى  نشوة  الفرحانِ  

ووقفنا فى صمت الذليل ميانةً              وكأننا   فى  الذلِ    فى إدمانِ  
ُنصغىإلىاألخبارِ فى بحبوحةٍ               ومشاىُد الِخزى مدى  العينانِ  
فنقوم ندعو اهلل  فى  صمواتنا             ليعيَد ارض  القدس  وااليمان 
ندعوه ان   يتم  لنا  اطفاليم             وانصرنا  يارب  عمى  الطغيان 
وكاننا   أ دينا  كل   فريضة               وكأن  كل االمر  بعض امانى 
يا أمة ضاعت  وراح زمانيا             إن لم نفق سنكون فى النسيانِ  
ىيا ُنعيد الى  العروبة مجدىا              ىيا  نيب  كثـورة   البركان 
فنعيد لالرض  السميبة امنيا            وندك  حصن الكـفر والبيتان 
 ال صمَح ال استسالم ابدا عندنا             فاالرض ارضى والزمان زمانى
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    :لِك يا سيدتى 
المرأة والموضة 

 
 المسممة اىتماًما المرأة اإلسالم بزينة اىتم

كبيًرا, ورخص ليا من الزينة أكثر مما 
 ألن الزينة والذىب,رخصو لمرجل كالحرير 

أمر فطري بالنسبة ليا, وتمبية لنداء 
 بالزينة اإلسالماألنوثة لدييا, ومع اىتمام 

فإنو لم يتركيا عبثًا, ولكن وضع القيود, 
 في المباس والضوابطوالشروط, والقواعد, 

 .والحمي والطيب ونحو ذلك

 أن بعض اليوم الذي يؤسف لو ولكن
فتياتنا المسممات لم يعدن متقيدات بتعاليم 

 والمباس,اإلسالم في موضوع الزينة 
وأصبحت قضية التقميد لمكافرات والفاسقات 

' الموضة'طريًقا سارت عميو تحت مسمى 
فتعالي معي ابنتي نضع الموضة في 

. الميزان وتحت المجير
 

 بنت النيل/ بقمم                         
 

 

 :ِغ اٌؾثاب 
ىموم الكتابة 

ان الكتابة بكل انواعيا من مقالة وبحث وقصيدة ونقد 
وغيره ىى عموما احساس بدخال الكاتب ان ىناك قيمة 

وىنا , ما تتوىج فى النفس وال بد ليا ان تخرج لمنور 
تكون المصداقية فى الكتابة فقبل ان نشرع فى الكتابة 
يجب ان يكون بداخل كل منا ىذا التوىج واالحساس 

, ان ىناك قيمة ما يجب ان تخرج الى النور كتابة 
وىذه الحالة ىى ما نسميو مخاض الفكرة قبل ان 

وىذا النيج , تتحول الى حقيقة من القمم والورق 
ىل نكتب , يقودنا الى موضوع ىام وىو لماذا نكتب 

كى نسجل ما نكتب او ىل نكتب كى يقرأه القراء ام ىل 
واالجابة عمى ىذا الموضوع نقول ,نكتب لمجرد الكتابة 

ان الكاتب يكتب لكى ُيقرأ واول ىموم الكتابة ىو اننا 
ولو اننا نكتب , نكتب كى يتمقى ىذه الكتابة القارىء 

بإحساس انو لن يقرأنا احد فمن ينتج عن ىذا 
وثانى اليموم فى , االحساس اى كتابة ذات قيمة 

الكتابة ىى ان نكتب باالمر وباالمر ىنا ىو ان نكتب 
لكى ننشر ما نكتبو فى مواعيد ثابتة كالكتابة الدورية 

فى الصحف والمجالت ككتاب االعمدة الصحفية وغيرىا 
وىى كتابة شاقة وصعبة وال يجيدىا اال الكبار من 

وأخر اليموم فى الكتابة ىو ىم المغة , الكتاب 
ولالسف فبدون اجادة المغة والتمكن منيا تخرج كل 
الكتابات وىى فى حالة موات اى انيا تصبح كتابات 
غير حية بال حياة وبال قراء وىو اسوأ نتيجة يصل 

.  حفظنا اهلل واياكم من ىذه النتيجة , الييا الكاتب 
ابن البمد / بقمم                                
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 !!   الـُحـُب والـزواج               ةقـضـية لمـمـناقـشـ
وألنَّ الُحَب  وبكل ما فيو من معاٍن جميمة وسامية يجب أن يكون ىو الركن األساسى الذى يجمع الرجل والمرأة  

أال , وبما أن الزواج ىو النياية الطبيعية لمحب عندما يجمع بين الرجل والمرأة , معا تحت رباط الزوجية المقدس 
اننا وبكل تعجب نجد ان اقوى قصص الحب الشييرة عمى مر الزمان لم تنتيى بالزواج بل عمى العكس فقد انتيت 

ما بالتفريق بينيما وزاج احدىما من آخر  وىكذا انتيى , معظم قصص الحب إما بانتحار الحبيبين أو احدىما وا 
ويبقى النصف اآلخر لمسؤال وماذا عن الزواج وىل كل زواج سعيد يعيش بالحب أو بمععى آخر . الحب أو مات 

والحقيقة التى ال .ىل ىناك حب حقيقى بين الزوج وزوجتو أم أن الحب الحقيقى ال يعيش تحت سقف الزواج 
يستطيع ان ينكرىا احد وىى أن الحب بمعناه االشمل واألكبر ىو الر باط الذى يربط بين الزوج وزوجتو بل بين 
األسرة جميعا والحب ىنا ليس إال الشعور باالحتياج لمطرف اآلحر واالستعداد لمتضحية لو والعمل عمى اسعاده 
وحمايتو وىى جميعا معاٍن سامية وجميمة وخصوصا اذا ما اختفت االنانية وحب النفس فيكون الحب قد رفرف 

كما ان ىذا الحب األشمل واألكبر اذا اكتمل بمسحة , عمى الزوجين وأظميما بحماية من اخطار الزمن واحداثو  
وأما اذا ما , من الرومانسية وبعضٍ  من الغزل الجميل بين الزوجين  فتكون الحياة حينئذ ىى الجنة بكل معانييا 

سيطرت االنانية وحب النفس واختفى التسامح فإن الحب بين الزوجين يموت بل قد ينقمب الى العكس تماما فتظير 
الكراىية واألحقاد وقد يصل األمر الى حياة زوجية شكاًل  فقط أو الى الطالق والفراق وما يتبعو من تشتيت لالسرة 

وعمى الجانب اآلخر نجد ان المسحة الرومانسية والممسة الغزلية اذا انطفأت شعمتيا بين الزوجين بحكم .واألوالد 
التعود ومرور الزمن فان العالقة الزوجية تصبح شبو تعود وتفتقد اقوى رباط ليا بل ان كثير من المشكالت التى 

وكنتيجة , كان الحب يساعد عمى حميا وعدم ظيورىا نجد ىذه المشاكل تتفاقم وتتذايد فى غياب الحب الحقيقى 
عن البديل الذى ييرب اليو من مشكالت الزواج والحياة فنجد  (الزوج والزوجة)ليذا الحال المؤلم يبحث كل طرف 

الزوجة تنخمرط فى مشكالت االسرة واالبناء وتحاول ان تجد حياتيا الخاصة فى مشاكل االسرة وكأن الزواج ىو 
ويحاول الزوج وبحجة أنو يفتقد الحنان والرومانسية من زوجتو ألنشغاليا , فقط المأكل والممبس ونجاح األوالد 

, عتو فييرب الى حب آخر وعالقة اخرى من امرأة اخرى يجد فى ىذا الحب نفسو ويعيش ما افتقده مع زوجتو 
 .وقد نجد العذر لكمييما ولكن ال عذر ليم فيما افتقدوه من رومانسية وعالقة حميمة تجعل لمحياة معنى آخر 

وأخيرا وليس آخرا فإن لمحب والزواج قيمة اخرى وصورة أخيرة يجب االشارة ليا وىى عندما يقابل االنسان رجاًل 
كان أو إمرأة حبا حقيقيا فى حياتو فالنتيجة الحتمية والوحيدة ىى ان يتمم ىذا الحب بالزواج وان يحافظ عل 

وأما اذا لم يستطع ان يتمم الحب بالزواج فتتحول ىذه الطاقة العاطفية الجياشة الى , الزواج باستمرار ىذا الحب 
قوة ابداع فى كل مجاالت الحياة وىذا ما نراه من الكتاب والفنانين والشعراء كل فى مجالو من ابداع وخمق لالدب 

   .   والفن والشعر ويكون الحب الذى لم يحالفو النجاح بالزواج ىو سبب تمك الطاقة وبابيا الى النور 
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  ضؼ١فح اٌغٕذِؾٙٛسج أحاد٠ث                    ٚاححاال٠ّاْ
 

 . هلل والصالة والسالم عمى رسول اهللالحمد
 من األحاديث الضعيفة والموضوعة وىي منتشرة بين الخطباء والوعاظ , حديث( 100) احاديث من اصل  9فيذه

  . ونسأل اهلل أن ينفع بيا.  يغني المسمم عن األخذ بالضعيفماوفي الصحيح 
 صالتو عن تنيومن لم : ))وفي لفظ(. ( تنيو صالتو عن الفحشاء والمنكر, لم يزدد من اهلل إال بعداً لم من)) -1

حديث إسناده : قال الحافظ العراقي. وزوركذب : قال ابن الجنيد: قال الذىبي (. (الفحشاء والمنكر , فال صالة لو
 نخريج( . "3/293)"  االعتدالميزان. " وال من جية متنوإسنادهباطل ال يصح من قبل : لين, قال األلباني 

(. 985 , 2)"  الضعيفةالسمسمة( . "1/143" )اإلحياء
 يأكلالحديث في المسجد : ))وفي لفظ (. ( المسجد يأكل الحسنات كما تأكل البيائم الحشيشفي الحديث)) -2

  الوىاب ابن تقي الدينعبدلم أقف لو عمى أصل, قال : قال الحافظ العراقي(. (الحسنات كما تأكل النار الحطب

 لمسبكي"  الشافعيةطبقات( . "1/136)"  اإلحياءتخريج. " لوأصلال : لم أجد لو إسنادًا , قال األلباني  : السبكي
 . (4" )الضعيفة( . "4/145)

ليس :  أيمرفوعاً ال يصح : قال األلباني(. ( كأنك تعيش أبدًا , واعمل آلخرتك كأنك تموت غداً لدنياك اعمل)) -3
( . 8" )الضعيفة. "صحيح عن النبي صمى اهلل عميو وسمم

( . 2/89 )لمسيوطي" الحاوي. "ال أصمو لو: قال األلباني . ال أعرفو: قال السيوطي( ( كل تقيجدُّد  أنا)) -4
 . (9" )الضعيفة"

" الضعيفة( . "1/11" )اإلحياء تخريج. "ضعيف: سنده ضعيف, قال األلباني : قال العراقي( ( ُمَعمِّلماً بعثتُ  إنما)) -5
(11) . 

"  الشريعةتنزيو. "موضوع: قال األلباني ( ( إلى الدنيا أن اخدمي من خدمني وأتعبي من خدمكاهلل أوحى)) - 6
 . (12" )الضعيفة( . "712 )لمشوكاني"  المجموعةالفوائد( . "2/303 )لمكناني
ضعيف :  العراقيقال(. (ما خضراء الدِّلمن؟ قال المرأُة الحسناء في المنبت السوء:  الدِّلمن فقيلوخضراءُ  إياكم)) -7

( . 14" )الضعيفة( . "2/42" )اإلحياء تخريج. "ضعيف جداً : قال األلباني. وضعفو ابن الممقن 
 صمح صمحا,صنفان من أمتي إذا ))وفي لفظ (. (األمراء والفقياء:  أمتي إذا صمحا, صمح الناسمن صنفان)) -8
 , قال ابن معين والدارقطني مثمو, الحديثفي أحد رواتو كذاب يضع : قال اإلمام أحمد (. (األمراء والعمماء: الناس

( . 16" )الضعيفة( . "1/6" )اإلحياء تخريج. "موضوع: قال األلباني
 الصراط اقتضاء. "ال أصل لو: قال ابن تيمية واأللباني (. ( , فإن جاىي عند اهلل عظيمبجاىي توسموا)) -9

  .(22" )الضعيفة( . "2/415) تيمية البن" المستقيم
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                               " عنوان غير من صفحة "                                                          

وقع حصان أحد المزارعين في بئر مياه عميقة ولكنيا جافة, وأجيش الحيوان بالبكاءالشديد من  
الموقف ويفكر كيف  األلم من أثر السقوط واستمر ىكذا لعدة ساعات كان المزارع خالليا يبحث

الحصان قد أصبح عجوًزا وأن تكمفة  سيستعيد الحصان؟ ولم يستغرق األمر اًل كي ُيقنع نفسو بأن
استخراجو تقترب من تكمفة شراء حصان آخر, ىذاإلى جانب أن البئر جافة منذ زمن طويل وتحتاج 

وىكذا, نادىالمزارع جيرانو وطمب منيم مساعدتو فيردم البئر كي يحل مشكمتين . إلى ردميا بأي شكل
وبدأالجميع بالمعاول والجواريف . في آن واحد؛ التخمص من البئر الجاف ودفن الحصان

لقائيا في البئرفي بادئ األمر, أدرك الحصان حقيقة ما يجري حيث أخذ . في جمع األتربة والنفايات وا 
في الصييل بصوت عال يممؤه 

وبعد عدد ،وبعد قميل من الوقت اندىش الجميع النقطاع صوت الحصان فجأة. األلم وطمب النجدة
نظر المزارع إلى داخل البئر وقد صعق لما رآه, فقدوجد الحصان مشغواًل بيز  ،قميل من الجواريف

كمما سقطت عميو األتربة فيرمييا بدوره عمى ألرضويرتفع ىو بمقدار خطوة واحدة ألعمى !ظيره 
وىكذا استمر الحال, الكل يمقي األوساخ إلىداخل البئر فتقع عمى ظير الحصان فييز ظيره فتسقط 

من .وبعد الفترة الالزمة لملء البئر, اقترب الحصان . عمى األرض حيث يرتفع خطوةبخطوة إلى أعمى
سطح األرضحيث قفز قفزة بسيطة وصل بيا إلى سطح األرض بسالم وبالمثل, تمقي الحياة بأوجاعيا 

فكل مشكمة ،وأثقاليا عميك, فمكي تكون حصيًفا, عميك بمثل ما فعل الحصان حتى تتغمب عمييا
تقابمنا ىي بمثابة عقبة وحجر عثرة في طريق حياتنا, فال تقمق, لقدتعممت تًوا كيف تنجو من أعمق 

آبار المشاكل بأن تنفض ىذه المشاكل عن ظيرك وترتفعبذلك خطوة واحدة ألعمى يمخص لنا 
 الحصان القواعد الخمسة لمسعادة بعباراتمحددة كاآلتي

- اجعل عقمك خالًيا من القمق - اجعل قمبك خالًيا من الكراىية
  توقع أن تأخذ القل- أكثر من العطاء- عش حياتك ببساطة

   طاسق ػثذ اٌٍط١ف. َ                                        
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     داٚد ِقطفٝ /  َ اػذاد       إٌّٛػاخ ففحح      

 .......قـالـوا 
  فترة شقاء بين الوالدة والموت:  الحياة
  حفل تأبين لعالقة ماتت ولم يمت أصحابيا بعد  :الوداع
  اال اذا كان سفرا الى العالم اآلخر.. ىواية عظيمة ليا فوائد  : السفر
  الموتى يتكممون مجموعة من االكاذيب ما كان يمكن ان يكون ليا وجود لو كان : التاريخ
  ناقصا بدونيم مساكن يقطنيا فريق من الناس كانوا يعتقدون ان العالم يبدو : المقابر
  مرض يبدأ بالتنيدات وينتيي بالتثاؤب : الحب

 تعامل , والى التراب عاد كائن ارضي من التراب خرج , وعمى التراب عاش , ومع التراب: االنسان

  أقداميم ينبوع يتمنى الجميع أن يصموا اليو وىم ال يعرفون انو تحت: السعادة 
 سفينو تحتاج الى قبطان ماىر معادن تصدأ بالممل , وتتمدد باألمل وتنكمش باأللمالحياه: الناس
 اجمل شعور يعتبره االنسان: الحب

 اسيل ما يمكن عمى االنسان ان يفعمو: الحمم والخيال
  فيروس يقتحم الكيان البشري ويحطمو اذا لم يكن مسمحا بالمرضاد وىي الثقو بالنفس: الفشل
 يفتك بالروح ليحيميا الى ميتو : االحباط
 شعمو تشعل القمب توىجا: االمل

 نار تمتيم االعضاء التيابا بالتغدو المسيطر عمى النفس: الغضب
 يبدو المشاعر الصادقو من القمب ليثقمو بالبغضاء: الكراىيو
 عالقو عندما تندمج تكون جسدان في روح واحده وقمب واحد: الصداقة
 مصدر يضخ كل المشاعر المختمفة في االنسان: القمب
 معجزة االنسان يصنيا بتوسع مداركو: العقل

 تقرب المسافات وتوضح المبيم: الصراحو
 واقع يجب مجابيتو والوقوف عنده:  الحقيقة
 حبل قصير يتالق بو الضعيف:  الكذب
  مسمك يعبره القوي: الصدق
 معول يحطم الطموح ويكسر االرادة:  الكسل

  مابقي لالنسان من الماضيلك: الذكريات
 راس كل مذلو: الجيل
 بستان يغنيك عن الحاجو:  العمم
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Tenochtitlan 
 

    The chief of the Aztecs was treated like 
a god, only the high priests and nobles 
could talk to him . 
The ordinary people could not even look 
at him and if they did they would be the 
next sacrifice . 
The emperors palace was amazing, it was 
near the great temple .It was so large 
that you could walk all day and don’t see 
all of it.  
On special occasions he would be 
carried through the city on his throne. 
The Aztecs had a temple for sacrifices; in 
special festivals thousands of people 
would die because the Aztecs believed to 
make their gods happy they’d take the 
persons heart out. 
 
        By ; SHEREEN 


