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الثحُج عن زعين ٍ للجواهير العرتيح  
_____________________________ ________________

 

         كلمة العدد!!!                   جيش مصر لن يحارب خارج مصر     *  

      قضية للمناقشة  الدفاِع عن األقصي والقدش في  حادث األضراء والوعراج وداللته *     
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: ددلعاةمكل 
 !!!               جيش مصر لن يحارب خارج مصر

 
متابعة ألحداث الحرب الضارية بين اسرائيل وفمسطين 

ولبنان وكيف ان الموقف العربى من ىذه الحرب كان ىو 
الرفض لمحرب وتاييد الفمسطينيين والمبنانيين  ومساندتيم 

وكيف نادت بعض االقالم , امام القوة الغاشمة االسرائيمية 
والكتاب بأن تدخل مصر فى حرب ضد اسرائسل مساندة 

حتى ان بعض الكتاب , ألشقائيا العرب فى فمسطين ولبنان 
كتب ان مصر الشقيقة الكبرى قدرىا ان تحارب فى كل حرب 
لبمد عربى واخذ ينادى مصر حكومة وشعبال ان تدخل فى 

و قد كان لموقف الرئيس المصرى ,حرب ضد اسرائيل 
حسنى مبارك الحكيم فى شجب العوان االسرائيمى ومطمبتو /

بوقف فورى لمقتال حقنا لمدماء العربية المسالة اعظم االثر 
فى نفوس المصرين الشعب الذى وقف مع اشقائو العرب 

. فى كل محنة 
بأن  جسش مصر لن )وجاء تصريح الرئيس مبارك األخير 

أىفى معركة لمدفاع عن ارض   (يحارب إال داخل مصر
وىو تصريح حكيم وصحيح فمن ال يستطيع ان , مصر 

وكذلك ألن , يحرس بيتو كيف يقوم بحراسة بيوت اآلخرين 
التاريخ عممتا ان كل اليجمات ضد العرب والمسممين 

,  تنكسر عمى ارض مصر 
إتتا نحن الحماىير العربية المصرية نشجب العدوان 

االسرائيمى وندعم اخوتنا فى لبنان وفمسطين ونحن ايضا 
نؤيد مقولة ان جيش مصر لن يحارب إال عمى ارض مصر 

   .
 

 
هذا العدد إقرأ فى 

 
جيش مصر لن يحارب خارج  العددكلمة *

 2ص                  بقلم رئيس التحرير!!! مصر

 األحطن تين الناش : مختارات    *  
 3ص                           محمود ثابت       /اختيار

  اخبار الجالية المصرية* 

        4ص                          (حسام جابر/ اعداد )

 البحث عن زعيم لمجماىير العربية  :صورجالغالف*

 5ص      (عثد الطتار صيرى هحوود /هحاضة )
 6ص             (اين العروبة ؟ )  ركن األدب* 

 (نساء الدنيا فى الجنة ) لك يا سيدتى 
 7ص                             (بنت النيل )

 7               ص(من جد وجد )  مع الشباب* 

حادث األسراء والمعراج وداللتو  قضية للمناقشة*
    (احمدعاشور) الدفاِع عن األقصى والقدسفى

                                    8ص

الجزء  )اقتربت الساعة وانشق القمرة اإليـمـان واحــ*
   9  ليمن طاحون          ص(األول

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

   AL BASHIR MAGAZINE 12ص 
SHEREEN                     
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 األحسُن بيَن الناس :            مختارات 

اهلل جئت  يا رسول: فقال (صمى اهلل عميو وسمم)جاء أعرابي إلى رسول اهلل :  قالأنو(عنو  رضي اهلل)خالد بن الوليد  عن  
 سل عما بدا لك: (وسمم صمى اهلل عميو)فقال رسـول اهلل   أسألك عما يغنيني فى الدنيا واألخرة

    الناس إتق اهلل تكن أعمم: (صمى اهلل عميو وسمم)فقال  الناس أريد أن أكون أعمم: قال
    الناس كن قانعًا تكن أغنى: (صمى اهلل عميو وسمم)فقال  الناس أريد أن أكون أغنى: قال

 لنفسك تكن أعدل الناس أحب لمناس ما تحب: (صمى اهلل عميو وسمم)فقال  الناس أحب أن أكون أعدل: قال

 خير الناس كن نافعًا لمناس تكن:(صمى اهلل عميو وسمم)فقال  الناس أحب أن أكون خير: قال

 ص الناس لأخ أكثر ذكر اهلل تكن: (صمى اهلل عميو وسمم)فقال    اهلل أحب أن أكون أخص الناس الى: قال

   ايمانك حسن خمقك يكمل: (صمى اهلل عميو وسمم)فقال   إيماني أحب أن يكمل: قال

ن لم تكن تراه أعبد اهلل كأنك: (صمى اهلل عميو وسمم)فقال   المحسنين أحب أن أكون من: قال  فإنو يراك  تراه, وا 

 من المطيعين أد فرائض اهلل تكن: (صمى اهلل عميو وسمم)فقال   المطيعين أحب أن أكون من: قال 

 الذنوب نقيًا من من الجنابة متطيرًا تمقى اهلل إغتسل: (صمى اهلل عميو وسمم)فقال  اهلل نقيًا من الذنوب أحب أن ألقى: قال

 ال تظمم أحد تحشر فى النور: (صمى اهلل عميو وسمم)فقال  النور أحب أن أحشر يوم القيامة فى: قال 

  القيامة أرحم نفسك يرحمك ربك يوم: (اهلل عميو وسمم صمى)فقال  القيامة أحب أن يرحمني ربي يوم: قال
  تقل ذنوبك أكثر من االستغفار: (صمى اهلل عميو وسمم)فقال    ذنوبي أحب أن تقل: قال 

  الناس أكرم شيئًا إلى الخمق تكن ال تشكو من أمرك: (صمى اهلل عميو وسمم)فقال     الناس أحب أن أكون أكرم: قال
 أقوى الناس توكل عمى اهلل تكن: (صمى اهلل عميو وسمم)فقال   الناس أحب أن أكون أقوى: قال 

   الرزق ُدم عمى الطيارة يوسع اهلل عميك في: (صمى اهلل عميو وسمم)فقال  الرزق أحب أن يوسع اهلل عمّي فى: قال 

   أحبابيم أحب ما أحبو اهلل ورسولو تكن من: (وسمم صمى اهلل عميو)فقال   أن أكون من أحباب اهلل ورسولو أحب: قال
خمق اهلل تكن  ال تغضب عمى أحد من: (صمى اهلل عميو وسمم)فقال  القيامة أحب أن أكون آمنًا من سخط اهلل يوم: قال 

  القيامة من سخط اهلل يوم آمنا

  تستجاب دعوتك اجتنب أكل الحرام: (صمى اهلل عميو وسمم)فقال  دعوتي أحب أن تستجاب: قال 

 القيامة يسترك اهلل يوم أستر عيوب إخوانك: (صمى اهلل عميو وسمم)فقال  القيامة أحب أن يسترني ربي يوم: قال

   الدموع والخضوع واألمراض : صمى اهلل عميو وسمم)فقال  الذنوب؟ أو قال الخطايا؟ ما الذي ينجي من: قال 

 والصبر عمى البالء حسن الخمق: (صمى اهلل عميو وسمم)فقال  تعالى؟ أي حسنة أعظم عند اهلل: قال

 المناع سوء الخمق والشح: (صمى اهلل عميو وسمم)فقال  تعالى؟ أي سيئة أعظم عند اهلل: قال

 وصمة الرحم الصدقة : (صمى اهلل عميو وسمم)فقال  واالخرة؟ ما الذي يسكن غضب الرب فى الدنيا: قال 

  ءالدنيا عمى البال الصبر في: (صمى اهلل عميو وسمم)فقال     القيامة؟ ما الذي يطفئ غضب الرب يوم: قال
 سامى المتولى                         /                                                                                 اختيار م
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                             أخبار الجالية المصرية
تابعت جماىير الجالية المصرية فى الدوحة اخبار العدوان االسرائيمى الغاشم عمى لبنان * 

وفمسطين واعمنت غضبيا ومشاركتيا ألخواننا العرب فال حجربيم المقدسة ضد اسرائيل 
 .وامريكا الشريك االول إلسرائيل فال حروبيا ضد العرب

 

اعمنت نتائج المرحمة األولى لمكتب التنسيق لمجامعات المصرية وكانت النتائج صدمة * 
مما اعطى صورة مظممة لممستقبل لجميع %  97لمجميع حيث كانت كميات القمة التقل عن 

 .التالميذ الذين يأممون فى التقديم فى السنوات القادمة  

  بدات االستعدادات لمدورى المصرى والذى سيبدا ىذا العام فى أغسطس وبدأ موسم انتقاالت الالعبين من
انديتيم ومن المعروف ان النادى األىمى حصل عمى ثالث بطوالتو ىذا العام وىى بطولة السوبر المصرية 

 . .  فى المباراة التى اقيمتن بينيم فى يوليو  )ظ1إثر تغمبو عمى نادى إنبى 

   نشاطا ممحوظا فى جميع المجاالت وىى تستعد لإلعداد  (العاصمة القطرية)تشيد الدوحة
ومما ىو  , 2006 والتى ستقام فى الدوحة فى ديسمبر2006ألفتتاح الدورة االولمبية السيا 

معروف ان الدوحة اعدت العديد من االستادات والمالعب والفنادق والطرق والمبانى الحديثة 
  .استعداد ليذا الحدث العالمى اليام 

  فى إطار تشاورات القادة العرب فى مواجية العدوان االسرائيمى عمى لبنان وفمسطين اتصل
الشيخ حمد بن خميفة وتناوال فى /محمد حسنى مبارك باخيو حضرة صاحب السمو/ الرئيس

االتصال آخر تطورات الحرب االسرائيمية العربية ومستجداتيا وموقف الشعبين والحكومتين 
 .                                                           المصرية والقطرية فى مواجية الموقف 

                                                                

حسام جابر /                                                                    إعداد  ميندس 

                                                             نائب رئيس مجمس الجالية المصرية فى الدوحة 
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 عبدالستار صبرى محمد/بقممالبحُث عن زعيمٍ  لمجماىير العربية   :صورةالغالف

منذ زمن عنترة بن شداد  وابوزيد الياللى وغيرىم والجماىير العربية تعيش عمى حمم الزعامة والزعيم الخارق القوة 
وقد كان لالسالم موقفا من الزعامة والزعماء  والننسى , الذى ُيخيف االعداء وتيتف لو الجماىير حبًا وطاعة 

موقف خميفة المسممين عمربن الخطاب من القائد خالد بن الوليد وكيف ان عمر بن الخطاب وخوفًا من حب 
وشغف جماىير المسمين وانبيارىم بو ان عزل خالد من امارة الجيش وىو موقف اسالمى يمفت انظارنا الى خطورة 

وعودة الى ما نحن فيو من اىوال ومصائب .وجود الزعماء وتأثيرىم عمى الجماىير العربية سواء بالسمب أوااليجاب 
نجد ان معظم مصائبنا وىزائمنا كانت بسبب زعمائنا , تواجينا نحن العرب ىذه األيام من انقسامات ونكسات وىزائم 

النجوم الذين كنا نسير خمفيم بعواطفنا ونحن مخدرين بخطب ىؤالء الزعماء ومسحورين بحمم النصر و القوة الذى 
الذى سطع نجمو فى النصف الثانى  (الزعيم الخالد  )وكمثل من ىؤالء الزعماء نشير الى ,  كنا نعيش بو معيم 

من القرن العشرين وكبف ان الجماىير العربية تبعتو وكيف ان خطبو كانت تميب الجماىير العربية من الخميج الى 
ولكن ولالسف فقد اخذتو اوىام الزعامة وقادنا الى ,  المحيط وكيف عشنا معو حمم التحرير والكرامة والوحدة  

اسوأ ىزيمة واجيتنا نحن العرب  وكيف انو كان سببا فى تفرق البالد العربية بيجومو عمى كل الزعماء والمموك 
وكيف لعبت بو قوى االستعمار حتى جعمتو يدخل فى مغامرات غير محسوبة انتيت بو الى , العرب فى ذلك الوقت 

وكيف انو وبسبب تيوره   (الزعيم المييب  )وثانى ىذه االمثمة ىو  , اكبر ىزيمة لمعرب فى العصر الحديث 
وانخداع الجماىير بخطبو الرنانة  دخل فى حروب عدة مع جيرانو  واعطى امريكا الفرصة الذىبية لمدخول الى 
الخميج ثم بعد كل ذلك وجدنا جيوش امريكا تدخل  عاصمة الخالفة فى واحدة من اغرب عمميات الحروب وفى 

االخ )ونأتى الى المثل الثالث وىو .النياية نجده اسيرا ذليال فى يد امريكا تمعب بو كيفما تشاء ويالحسرة العرب 
زعيم الثورة   وكيف انو وعمى مدى ثالثين عاما بدد ثروة يمده  فى مغامرات جنونية ودخل فى معارك   (القائد

كالمية من وحدة عربية الى وحدة افريقية  ووحدة مع الينود الحمر  حتى فؤجنا بو فى النياية ينام فى حضن 
وكأننا نحن العرب مقدرعمينا .امريكا ويسمم كل شيىء فى واحدة من اغرب قصص الخيال وماذال العرض مستمرا 

الحادى عشر )قائد غزوة منياتن الشييرة  (الزعيم المجاىد)ونصل الى المثال الرابع فنجد , المصائب من الزعماء 
والمسممين فى حرب ضارية مع الغرب المسيحى والييودى وذلك ألنو الزعيم  وكيف انو ادخل العرب (من سيتمبر

الذى بخطبة واحدة يستطيع ان ييز الكرة االرضية يمينا وبيسارا وكيف تابعتو الجماىير العربية وخصوصا انو 
وماذال العرب والمسممون يعانون من نتائج وآثار غزوة منياتن  وماذال الغرب , ارتدى ثياب االسالم والجياد 

الشيخ  )والييود يجنون الكثير من المكاسب وىا نحن اآلن امام زعيم جديد تنتظره الجماىير المتعطشة لمزعامة وىو
قائد  حزب اهلل الشيعى فى جنوب لبنان وكيف انو يقود الحرب الجديدة ضد اسرائيل بحنكة وقوة حتى انو  (الزعيم

وندعو اهلل ان يجنبنا اخطاء زعائنا  وان يحفظ الزعيم الجديد من األخطاء  اصبح الزعيم الجديدلمجماىيرالعربية 
 .آمين آمين
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 ابن البشير: اعداد       ُمـحـاولـٌة فـاِشـمـة      ُركن األدب 
مـحاوالت التجديد فى الشعر العربـى  وذلك بظيور  أىم  بدأت واحـدةً مـن  العشرين فى بداية األربيعينات من القرن

وزن البحر ولكنو يمتزم يتحرر من وىو ما يُطَمق عمى الشعر الذى يتحرر من قيود القافية و”التفعيمة " قصيدة  
 وأنو وكان من رأى اصحاب ىذا اإلتجاه أن القافية وأوزان البحر تعوق الشاعر عن اإلنطالق والتعبير , التفعيمة 

من كل وقد القى ىذا اإلتجاه معارضة كبيرة بدون االلتزام بيما سوف ينطمق الشاعر افاق رحبة من االبداع 
اصبح ليا وزنيا وليا ولكنو استطاع ان يقدم نوعية جديدة فى سماء الشعر , الشعراء حينئذ ومن المتمقيين لمشعر 

وفى نـياية الستينات بدأ ما يُسمى بالشعر الحديث يغزو دنيا األدب وقد تحرر من التفعيمة , جميورىا المتمقى ليا 
ايضاً وذلك بحجة التحرر من كل القيود وبدأ ىذا المولود الجديد اإلغراق فى الرمزيات واإلستعمال الالمنطقى 

الشعر " لـمدلول الكممات كنوٍع من التجديد ومالبث ىذا اإلتجاه الى أن وصل الى ما يُسمى بقصيدة النثر او 
الى ان وصمنا الى ما يُسمى بشعر الحداثة ورغم ان ىذه كميا محاوالت  وانـيا مازالت تواجو بالـمعارضة " الـمنثور

إال ان الحقيقة الثابتة ىى أننا مازلنا نقرأ ونطرب لقصائد إمرؤ القيس , من جميور الشعر العربى وعدم القبول 
والمتنبى وابن زيدون واحمد شوقى وسوف يبقى ىذا الحال طالما ان األذن العربية تطرب ألوزان الشعر وتميل الى 

و واذا كانت القافية والوزن اسياء تعوق بعض الشعراء موسيقى القافية منذ ان خمق المـو األرض الى يوم البعث 
فذلك لضعف موىبتيم الشعرية وضعف ممكة الشعر عندىم وليس العيب فى الشعر الموزون بقدر انو عيب من 

 وىذه محاولة فاشمة بدأىا صاحبيا كى يمحق بقطار التجديد ولكنو فشل ووجد نفسو متمسكاً .يدعى الشاعرية 
لمجميع  بالقديم فعوفا ًً 

" قـصيَد النثر"ًُ  حـاولُت أن أكتَب يومـاً             مـا سََموه
السر " قـافيتى"بشعرى             وكتمُت "األوزاَن "َفمَنـَعتُ 

ومنحـُت الـحربَة َقممى               َطمَعاً أن يَْكتَِمَل األمـر 
وَجَمسُت وحيداً ال أنـوى              أن أكتَُب موزوَن الشعر 

عن وكتبُت كـثيراً  أتـمـنى               أن أبعُد         " وزن البحر"ًَ
َفيَجيئىُ كالمىَ مُنسـابـاً               ُحراً يرُقُص فوَق السطر 

" الشعرالُحر" وأُخُط ولـو يوماً بًـعضاً             من كِمماِت 
لَـكِّنى واألسـُف   كبـيٌر            جاءت تـجرُبَتى بالـمر 

ُتِصر "  بالبحرِ "و"بالوزنِ "كانت كـمماتى أشـعـاراً             
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  :لِك يا سيدتى 
نساُءالدنيا فى الجنة 

الجنة أيضا إذا كانت  زوجة المؤمن في الدنيا تكون زوجتو في
 جنات عدن يدخمونيا ومن صمح من آبائيم )مؤمنة , قال تعالى 

, وىم في الجنات منعمون مع األزواج ,  (وأزواجيم وذرياتيم 
ىم وأزواجيم في  )مسرورين فرحين  يتكئون في ظالل الجنة

أنتم  ادخموا الجنة) , وقال  (ظالل عمى األرائك متكئون 
والمرأة تكون آلخر أزواجيا في الدنيا , روى  (وأزواجكم تحبرون 

: عن ميمون بن ميران قال " تاريخ الرقة " في  ابو الحراني
أم الدرداء , فأبت  خطب معاوية بن أبي سفيان رضي اهلل عنو

قال رسول : سمعت أن أبا الدرداء يقول : أن تزوجو , وقالت 
: المرأة في آخر أزواجيا , أو قال  )صمى اهلل عميو وسمم  اهلل

الحديث قوي بمجموع طرقو , ولو  , وىذا (آلخر أزواجيا 
أن  ) يرويو ابن عساكر عن عكرمة: األول  شاىدان موقوفان

أسماء بنت أبي بكر كانت تحت الزبير بن العوام , وكان شديدا 
يا بنية اصبري , : فشكت ذلك إليو , فقال  ، عمييا, فأتت اباىا

مات عنيا , فمم تزوج  فإن المرأة إذا كان ليا زوج صالح , ثم
  ا (بعده جمع بينيما في الجنة 

إن  ): السنن أن حذيفة قال لزوجتو  أخرجو البييقي في: الثاني 
فإن المرأة  شئت أن تكوني زوجتي في الجنة فال تزوجي بعدي ,

, فمذلك حرم اهلل عمى أزواج  (في الجنة آلخر أزواجيا في الدنيا 
صمى اهلل عميو وسمم أن ينكحن من بعده ألنين أزواجو  النبي

لمحافظ بن " في الفتن والمالحم  النياية" وورد في  في اآلخرة
يكون ليا  المرأة: يا رسول اهلل : كثير , أن أم حبيبة قالت 

ألحسنيما خمقا كان : الزوجان في الدنيا , فألييما تكون ؟ فقال 
ذىب حسن الخمق بخير : يا أم حبيبة : ثم قال . الدنيا  معيا في

                              سممة نحو ىذا , وروي عن أم. الدنيا واآلخرة 

بنت النيل / بقمم 

 :هع الشثاب 
 َمـْن َجـدَّد َوَجـدْ 

الحقيقة ان اىم شيئٍى يحتاجو الطالب فى بداية العام 
رادة قوية لمنجاح بل ولمتفوق إن يكون عنده أالدراسى ىى 
يكون منذ يجب أن والجد ىنا , " من جد وجد"وكما يقولون 

 والى آخر يوم من ايام الدراسة لدراسة من ايام ااول يوم 
 ويجب ايضًا عدم طوال العام حتى التتراكم الواجبات 

اإلىمال فى مراجعة ما ّصعب عمينا فيمو واإلستعانة 
بالـمدرسين فى ىذا الـموضوع وذلك من خالل الـمدرسة 

 ذلك الغول وليس طبعًا من خالل الدروس الخصوصية
الوحشى الذى جثم عمى صدور اآلباء منذ سنين وتمك  

 التى ال تفعل اال ان تقتل التفكير الدروسية الخصوصية  
 والتى كانت ىى السبب واإلعتماد عمى النفس فى الطالب

الرئيسى لضعف مستوى الطالب العممى والثقافى فى 
السنوات األخيرة حيث انتشرت انتشارا سريعا  كانتشار 

ومن األشياء التى تساعد الطالب عمى متابعة .السرطمن 
الدراسى   والوصول الى التفوق منذ بدء العام الدروس

وذلك من اول  وتنظيم لموقت ىوالقيام بعمل جداول لمدراسة 
معرفة وضعو الدراسى  طالب يوم لمدراسة مـما يتيح لكل

جيدًا ويعطيو صورة واضحة لـحالتو وىل يـحتاج لـمذيٍد من 
ومن اىم األمور التى يـجب , المراجعة فى ىذه الـمادة ام ال

 طبعا ه فى بداية العام الدراسى ىو ببدأي ان  الطالب عمي
كما أن مداومة الصالة وقراءة ,  عن التميفزيوناإلبتعاد 

القرآن الكريم ىى من أىم المقومات التى تساعد الطالب 
عمى أداء فروضو فالصالة تربى الطالب عمى االنتظام 

واحترام المواعيد كما أن قراءة القرآن تقِوم المسان 
ابن البمد / بقمم وتنمىعنده ممكة المغة  
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                                                                                               ةقـضـية لمـمـناقـشـ
حادث األسراء والمعراج وداللتو 
في الدفاِع عن األقصي والقدش 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم سبحان الذى أسرى بعبده لياًل من الـمسجد الحرام الى الـمسجد األقصى) 

إن حادثة اإلسراء  (الذى باركنا حولو لُنريو من آياتنا إنو ىو السميع البصيرصدق اهلل العظيم 
وذلك بعد أن توفيت زوجتو صمى اهلل عميو وسمم والـمعراج كانت ىى البمسم الشافى لرسول اهلل 

السيدة خديجة وتوفى عمو ابوطالب وكان ىو المدافع عنو امام بطش قريش فزاد ايزاء الكفار 
وفى حادثة اإلسراء كرم اهلل عبده ونبيو , لمرسول فما كان من اهلل إال أن اسرى بعبده لياًل تسرية لو 

محمٌد صمى اهلل عميو وسمم بأن كمفو وامتو بالصالة الركن الثانى من اإلسالم وىكذا كانت الصالة 
عالية الـمقام ألن جميع الفرائض ُفرضت عمى األرض أما الصالة فقد فرضت فى اثناء رحمة اإلسراء 

وفى أثناء معارضة قريش لمرسول بعد أن أخبرىم باإلسراء والـمعراج ذىب , والـمعراج فى السماء  
 فقال ابوبكر قولتو  , كفار قريش الى ابوبكر صاحب رسول اهلل وأخبروه بـما  رواه   الرسول لـيم

وفى رحمة , ومن ىنا كانت كنيتو بالصديق رضى اهلل عنو  (إن كان قالـيا فقد صدق )الشييرة 
اإلسراء كانت وجية الرسول الى بيت المقدس فى القدس الشريف حيث صمى الرسول بجميع 

لـمكان الطاىر حيث قال اهلل عز وجل  ااألنبياء فى الـمسجد األقصى وىذه اشارة الى قدسية ىذا
ونحن ندعو اهلل ان يعيد الـمسجد األقصى السميب الى  اإلسالم والـمسممين   (الذى باركنا حولو )

وتقول اكثر الروايات  أن حادثة  اإلسراء والمعراج تـمت فى ,  وأن يحرره من دنس الييود الـمجرمين 
رجب شير اهلل وشعبان شيرى ورمضان شير )شير رجب شير  الخير وصدق رسول اهلل حيث قال 

 (أمتى صدق رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
وبالنسبة لداللة حادث االسراء والمعراج فى ىذه اليام ىى ان الدفاع عن القدس والمسجد القصى 

. ىومن الجياد فى سبيل اهلل وواجب عمى كل مسمم ومسممة 
 

  احود عاشور/تقلن
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(الجزء األول )اقتربت الساعة وانشق القمر           واحةااليمان  
: زغمول النجار, سألو مقدم البرنامج عن ىذه اآلية. ي مقابمة تمفزيونية مع عالم الجيولوجيا المسمم االستاذ د ف
. ىذه اآلية ليا معي قصة: زغمول قائال. ىل فييا اعجاز قرآني عممي؟ فاجاب د (اقتربت الساعة وانشق القمر)

 في غرب بريطانيا, وكان الحضور خميطا من المسممين وغير (كارديف )فمنذ فترة كنت احاضر في جامعة 
المسممين, وكان ىناك حوار حي لمغاية عن االعجاز العممي في القرآن الكريم وفي اثناء ىذا الحوار, وقف شاب 

لمحة من (اقتربت الساعة وانشق القمر): يا سيدي ىل ترى في قول الحق تبارك وتعالى: من المسممين وقال
الن االعجاز العممي يفسره العمم, اما . ال: زغمول قائال. لمحات االعجاز العممي في القرآن الكريم؟ فاجابو د

.  المعجزات فال يستطيع العمم ان يفسرىا, فالمعجزة امر خارق لمعادة فال تستطيع السنن ان تفسرىا
وانشقاق القمر معجزة حدثت لرسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم تشيد لو بالنبوة والرسالة, والمعجزات الحسية شيادة 
صدق عمى من رآىا, ولوال ورودىا في كتاب اهلل تعالى وفي سنة رسولو صمى اهلل عميو وسمم ما كان عمينا نحن 
مسممي ىذا العصر ان نؤمن بيا ولكننا نؤمن بيا لورودىا في كتاب اهلل تعالى وفي سنة رسولو صمى اهلل عميو 

.  وسمم, والن اهلل تعالى قادر عمى كل شيء
وروي ان نفرا جاءوا من قريش لسيدنا : زغمول قصة انشقاق القمر كما وردت في كتب السنة فقال. ثم ساق د

يا : رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قبل ان يياجر من مكة المكرمة الى المدينة المنورة بخمس سنوات وقالوا لو
شق لنا القمر, : ماذا تريدون؟ قالوا: كنت حقا نبيا ورسوال فأتنا بمعجزة تشيد لك بالنبوة الرسالة, فسأليم محمد ان

  .عمى سبيل التعجيز والتحدي

فوقف المصطفى صمى اهلل عميو وسمم يدعو ربو ان ينصره في ىذا الموقف فأليمو ربو تبارك وتعالى ان يشير 
باصبعو الشريف الى القمر, فانشق القمر الى فمقتين, تباعدتا عن بعضيما البعض لعدة ساعات متصمة, ثم 

, لكن بعض العقالء قالوا ان السحر قد يؤثر عمى الذين (صمى اهلل عميو وسمم)سحرنا محمد : التحمتا فقال الكفار
حضروه, لكنو ال يستطيع ان يؤثر عمى كل الناس, فانتظروا الركبان القادمين من السفر, فسارع الكفار الى مخرج 

ىل رأيتم شيئا غريبا حدث ليذا القمر؟ : مكة ينتظرون القادمين من السفر, فحين قدم اول ركب سأليم الكفار
.  نعم, في الميمة الفالنية رأينا القمر قد انشق إلى فمقتين تباعدتا عن بعضيا البعض ثم التحمتا: قالوا

اقتربت الساعة وانشق »: ولذلك يقول الحق تبارك وتعالي في كتابو العزيز. فآمن منيم من آمن وكفر من كفر
الى آخر اآليات التي .. وكذبوا واتبعوا أىواءىم وكل امر مستقر « القمر وان يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر

(                           الجزء الثانى العدد القادم ) نزلت في ذلك قصة واقعية
 ايمن طاحون/                                                                                    اختيار م 

 
                                             



   هـ 1427  رجب         (االتاسعة نة سلا) 104 لعدد            م 2006أغسطس         

 

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

طارق عثد اللطيف :هصطفي داود،هراجعح:أحود عاشور،األشراف الفني/ضعيد اتوالعساين،  هدير التحرير/رئيص التحرير                                                                

   e-mail : sazayem@qatar.net.qa   50155ب .                                                                جويع الوراضالخ تأضن رئيص التحرير ص 

  10 

  " عنوان غير من صفحة "  
 اجعل الضحك يمأل قمبك                                

وقد يضحك قمبك صحة وعافية, أو ينقبض ميمومًا « ابك تبك وحدك.. اضحك تضحك الدنيا معك»في مقولو تقول 
 :الن الضحك قد تكون مفيدة لمقمب قال باحثون اميركيون ان جرعة يومية من. مقيوراً 

وتوصمت دراسة أخرى إلى أن االكتئاب  .الضحك مثل التمارين البدنية يجعل االوعية الدموية تعمل بشكل أكثر كفاءة
 مرات 3 دقيقو بمعدل 30وينصح االطباء بممارسو الرياضو لمده . يمكن أن يزيد خطر الوفاة باألزمات القمبية

ويؤكد الباحثون ان تدفق الدم يزيد في . دقيقو من الضحك كل يوم يفيدان جياز االوعية الدموية15اسبوعيا و
 . في المئة أثناء الشعور بالضغط الذىني35 في المئة أثناء الضحك وينخفض بنسبة 22المتوسط بنسبة 
الضحك يرفع من قيمة الحياة والروح المعنوية ويجعمك تحب كل شيء من حولك, ويعطيك -ازيدكم بعد فوائد 

كما أنو يقمل من الضغوط والعنف والغضب ويمكننا القول بأنو عالج وقائي يمنع من . الشعور بالراحة واالسترخاء
 .يحقق السعادة والسالم النفسيو . الضحك يفيد الجسم والعقل. - اإلصابة بالعديد من األمراض العضوية والنفسية

يزيد من قدرتك عمي التأمل و .يحد من ارتفاع ضغط الدم وأمراض القمبو .يقمل من الضغوطو .يمنحك التجدد و
يخفف من حدةاالالم عن طريق رفع  .يقوي جياز المناعو ووسائل الدفاع الطبيعية الموجودة في الجسم .واإلسترخاء

يفيد مرضى التياب الشعب اليوائية وازمات الربوعن طريق رفع نسبة األكسجين . مستوي إفراز مادة اإلندروفينس
يطور من شخصيتك وقدرتك عمي  .يزيد من قدرتك عمي التحدث إلى اآلخرين بمباقة .في الدم الذي يدخل لمرئة

يقمل من  .يعطي الشخص الثقة بالنفس .ينمي روح المشاركة وروح العمل الجماعي .شباباً  يجعمك تبدو أكثر .القيادة
يزيد من مرونة أوعية  .ينمي قدرة الشخص اإلبداعية .الشخير ألنو يساعد عمى عدم ارتخاء عضالت الحنجرة

تتألأل عينيك عندما تضحك . يخرجك من دائرة الروتين .يجعمك تفكر بشفافية .يرفع من روحك المعنوية .القمب
يرفع من مستوي أدائك العقمي ومن قدرتك عمي االحتفاظ بالمعمومات ألطول فترة ممكنة  .وتصبح أكثر وسامة

  .يحطم طبيعتك المتحفظة .يجدد الطاقة .ويقوي الذاكرة
يذكرك دائمًا بالصورة األشمل واألعم في حياتك أي تفكر  .يوازن بين كيمياء التوتر والضغط يقوي عضالت البطن

وأخيرًا توتر كل  .تتصل باآلخرين عمي نحو أعمق .يجعمك تندم عمي ما فات من عمرك وأنت جاد .وترسم لمستقبمك
  .من يسبب لك الضيق

 ....... ونصيحو مني استمتعوا بكل لحظو في حياتكم واطمقوا العنان ألعالء اصوات ضحكاتكم
 

طارق عثد اللطيف . م     

                  



   هـ 1427  رجب         (االتاسعة نة سلا) 104 لعدد            م 2006أغسطس         

 

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

طارق عثد اللطيف :هصطفي داود،هراجعح:أحود عاشور،األشراف الفني/ضعيد اتوالعساين،  هدير التحرير/رئيص التحرير                                                                

   e-mail : sazayem@qatar.net.qa   50155ب .                                                                جويع الوراضالخ تأضن رئيص التحرير ص 

  11 

     داود هصطفي /  م اعداد       الونوعاخ صفحح      
 االسبوع في المغة العربية معاني أيام

 
لكل يوٍم من ايام األسبوع معنى وسببا لمتسمية وكان العرب القدماء يطمقون لكل يوم اسم مرتبط 

. بحدث او بواقعة معينة ترتبط بيذا اليوم 
 

  ىو الراحة ويقال سبت يسبت سبتا  السبت بالعربيو البرىو من الدىر والسبت : السبت
  وتعني الراحة  ان السبت ىو معرب شبت العبريو: أي استراح وسكن وقيل          
   (شبار)والسكون وكان يسمى في الجاىمية         

       االواحد أول العدد واليوم االول من االسبوع وكان يسمى في  بمعنى : االحد
(  أول )الجاىمية         

 
  (اىون) يعني اليوم الثاني من االسبوع وكان يسمى في الجاىميو  :االثنين

 
 (  جبار )الجاىمية يعني اليوم الثالث من االسبوع وكان يسمى في   :الثالثاء

 
 (  دبار )يسمى في الجاىمية يعني اليوم الرابع من االسبوع وكان   :االربعاء

 
 (  مؤنس)وكان يسمى في الجاىميو  يعني اليوم الخامس من االسبوع  : الخميس

 
  اطمقت الجمعو عمى االسبوع بأسره من باب  الجمعة من االجتماع وربما   :الجمعة

( عروبة )الجاىمية تسمية الكل باسم الجزء وكان يسمى في           
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A Myth  
 

There once was a powerful god called Percipatos; 

Percipatos had a daughter called Andronda. 

Andronda’s birthday was coming up and Percipatos 

wanted to give her the best gift there was so he 

created the earth and humans to live in it. 

Andronda was very please with her gift but after a while 

she got bored from the humans because they were 

created without feelings so the humans were more like 

robots than humans. Andronda got an idea to give the 

humans emotions; it wasn’t long before things went 

wrong on earth. When the humans got emotions they 

couldn’t just love but also hate and when that happened 

the humans started to steal from each other and started to 

kill each other they even started wars with each other 

and when this happened Andronda would get upset and 

cry and when she did the tear would fall on the earth and 

become rain. And after that every time a human steals or 

kills Andronda would start crying and it will rain on the 

earth all over again.      
By: Shereen Al Bashir                


