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 اإلقتتاُؿ ُسنٌة عربية  :ددلعاةـكؿ 
منذ بدء تاريخ العرب فيما قبؿ االسالـ وحتى   

اليـو واالقتتاؿ والتناحر سنة  وصفة مف صفات 
 وتاريخ العرب يمتمىء باالحداث الكثيرة ,العرب 

التى تؤكد اف صفة التقاتؿ والتناحر بؿ والتالسف 
والسباب بيف المتخاصميف ىى صفة اصيمة فى 

وىذه الصفة لـ تتوقؼ إال فى بداية , العرب 
, ثـ بعد ذلؾ عادت مف جديد , العيد االسالمى 

ويكفى اف حروب العرب ما بينيـ وضحايا ىذه 
الحروب ىى اكثر بكثير مف حروبيـ وضحاياىـ 

والظريؼ اف العرب شرقا وغربا , مع اعدائيـ 
وىـ تحت االحتالؿ يكونوف امة متوحدة ينصر 

ولكنيـ عندما ينالوا حريتيـ , بعضيـ بعضا 
فانيـ يحاربوف بعضيـ البعض و و ايضا فاف 
العرب ورغـ تواجد معظـ صفات االشتراؾ بينيـ 
إال انيـ متفرقوف جدا بينيـ فرغـ اف عامؿ المغة 

والديف والجغرافيا والتاريخ المشترؾ إال اف ما 
إف التاريخ اثبت اف العرب .يفرقيـ كثير كثير 

بوحدتيـ يكونوف قوة وحضارة كبيرة ولكف يجب 
اف يتوافر عنصراف ىاماف لمعرب فى وحدتيـ 

وىى التمسؾ بتعاليـ االسالـ والبعد عف الطائفية 
وبدوف ىذاف السبباف , والتعصب االعمى 

سيكوف العرب فى وحدتيـ قوة كبيرة وحضارة 
. عظيمة 

 
هذا العددإقرأ فى   

  اإلقتتال سنة عربٌةالعددكلمة *
 2بقلم رئيس التحرير                           ص 

 3صىؿ حقًا ُسِحَر النبى ؟         ): مختارات  *  

  اخبار الجالية المصرية* 

      4ص                          (حسام جابر/ اعداد )

(اىهجزح حدس وٍعبًّ)صورة الغالؼ *  
5اسماعيؿ عبد الرحمف                ص/ اختيارد   

كيؼ ناـ أىؿ الكيؼ مف الناحية    :مختارات  *
6محمود ثابت               ص/ اختيار    العممية؟؟  

   ركن األدب* 

7صمن  بردة البوصيرى                         -   
 

(للعناية ببشرتك  ) لك يا سيدتى*   
8ص                             (بنت النيل )   

  8عمرو سليمان             ص زواج المتعة   * 
األمراض النفسية وتأثيرها على   قضية للمناقشة*

 9ص               (احمد عاشور  )السلوك اإلنساني

التقػػوى و ثمراتػػيا ة اإليـمـانواحــ*        
10غريب مصطفى                       ص/ اعداد    

   ن غير عنوانصفحة م*
 11ص                      (بداللطيف طارق ع) 
 منوعاتصفحةال*
  12ص                  (مصطفىداود/شرافإ)

   AL BASHIR MAGAZINE 

13ص  Yaser  Hemdan     
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 ىؿ  حقًا  ُسِحَر  النبى  ؟                            
فتوى  ) وفى باب2007فى جريدة الراية وفى ممحؽ بصائر الذى صدر يـو االثنيف الثامف مف يناير 

جائت فتوى الدكتور احمد بف محمد الخضيرى عضو ىيئة التدريس بجامعة االماـ محمد بف (االسبوع 
واثبت فى فتواه صحة اف النبى سحره رجؿ  (نعـ ُسِحَر النبى صمى اهلل عميو وسمـ )سعود االسالمية تقوؿ 

يدعىمبيد بف االعصـ واف النبى كاف بسبب ىذا السحر يأتى الفعؿ وال يذكره وىو حديث السيدة عائشة 
إذ كيؼ بنا نحف المسمميف اف نردد قوال أقؿ ما , وىوموضوع شائؾ وخطير , المذكور فى صحيح البخارى 

فكيؼ  يمكف لرجؿ مف اف , يقاؿ فيو انو يسىء الى الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ والى العقيدة االسالمية 
وكيؼ بنا نحف   (واهلل يعصمؾ مف الناس )يسحر الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ وىو الذى قاؿ فيو القرآف 

إف اعداء , المسمميف اف نردد قوال  ال نعقمو وال تؤيده األحداث ليس إال أنو جاء فى صحيح البخارى 
إف تتبعوف إال رجاًل  )االسالـ يكفييـ فى تشكيكيـ فى الرسوؿ وفى االسالـ اف يرددو قوؿ الكفار 

افال تعقموف ) القضية اخطر مف فتوى او رأى إنو عماد االسالـ والقرآف الذى قاؿ اهلل تعالى فيو .(مسحورا
, ( أفال يتدبروف القرآف أـ عمى قموٍب اقفاليا) وقاؿ تعالى وىو يأمرنا أف نتدبر القرآف واف نفيـ احكامو  (

. إف تدبر القرآف وفيـ معانيو ىو أمر إليى وىو السبيؿ الوحيد كى نعبد اهلل عمى بصيرة 
إننى ىنا ال أدعى االفتاء وال العمـ وال الحكـ ولكننى احاوؿ اف اعبد اهلل عمى بصيرة مستنيرا بالكتاب 

, وليس معنى ذلؾ اف ال نتدبر وندرس ونسأؿ كى نفيـ , والسنة و برأى االئمة واالساتذة ورجاؿ الديف 
إننى برأى  البسيط ال استطيع اف افيـ كيؼ يتمكف رجؿ مف اف يسحر النبى المعصـو صمى اهلل عميو 
وسمـ وكيؼ نقوؿ اف النبى كاف يأتى الفعؿ وال يذكره ومف يضمف لنا أف اعداء االسالـ لف يقولو اف 

واالمر اآلخر ,  ماجاء بو الرسوؿ ىو مف تأثير السحر  وىو قوؿ ييدـ العقيدة مف اساسيا والعياز باهلل 
وىنا يأتى سؤاؿ أىـ و ىو ىؿ صحيح البخارى , ىو كيؼ نستدؿ بأف حديث السحر جاء فى البخارى 

مقدس قدسية القرآف وىؿ ىناؾ مف يجـز مائة فى المائة اف كتاب صحيح البخارى الذى يتداولو الناس 
ىو الذى كتبو البخارى وانو صحيح مائة فى المائة ؟ و ىناؾ قضية أخرى  ال تقؿ عف قضية حديث 

السحر وىى قضية التراث االسالمى بكؿ ما تحتويو مف روايات وحكايات وىى مميئة بالغريب واالغرب مف 
القصص التى تحتاج لجيد كبير مف العمماء فى اعادة فحص ىذا التراث واخراج الغث منو وىى عممية ال 

.                        تقؿ قيمة عف الجياد فى سبيؿ اهلل 
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    أخبار الجالية المصرية

  فاز الفريؽ االولمبى المصرى ببطولة دورة الصداقة لكرة القدـ التى استضافتيا الدوحة بعدما
 مف والتى حضرىا فوؽ الخمسة 4/1ىـز الفريؽ االولمبى لبيالروسيا فى المباراة النيائية 

عشرة الؼ متفرج معظميـ مف ابناء الجالية المصرية فى الدوحة والتى عاشت فييا الجالية 
. ليمة سعيدة وقد شارؾ فى مراسـ حفؿ النياية لمبطولة السفير المصرى فى الدوحة 

  حيث يقـو بميمة رسمية فى غريب مصطفى/ يزور الدوحة ىذه األياـ الزميؿ العزيز 
شركة قطر لمبتروكيماويت كخبير فى الكيرباء اثناء اعماؿ الصيانة فى الشركة فى عمميات 

ومف الممعروؼ اف االدارة فى شركة , العمرة العامة لمشركة والتى تتـ كؿ خمسة سنوات 
قابكو بدأت فى االستعانة بالخبرات السابقة فى الشركة النتدابيـ فى اعماؿ العمرة الدورية 

 .ومجمة البشير تتمنى لمزمالء  طيب االقامة  

  فازت دولة االمارات العربية ببطولة كأس الخميج لكرة القدـ الثامنة عشرة التى اقيمت فى
 ومف المعروؼ اف دولة قطر ىى 1/0ابوظبى وقد تغمبت عمى عماف فى المباراة النيائية 

. التى فازت بالبطولة السابعة عشرة 

  وقد , أعمنت السفارة المصرية بدء الترشح ألنتخابات مجمس الجالية المصرية فى دولة قطر
ومجمة البشير تتمنى , بدأ كثير مف ابناء الجالية االعداد لمترشيح وكذلؾ اختيار القائمة 

لمجميع انتخابات ديمقراطية ومشاركة فعالة والشكر لممجمس الحالى الذى كاف عند حسف 
 .الظف بو  فى دورتو  

حساـ جابر /                                                                    إعداد  ميندس 

                                                             نائب رئيس مجمس الجالية المصرية فى الدوحة 
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الهجرة حـدٌث ومـعانى :     صورة الغالؼ

 

   
 

ـ  مف مكة بمد اهلل الحراـ وميبط الوحى الى يثرب ؿكػانت ىػجرُة الرسوؿ صمى الػمػو عميو وس
ىى البداية الحقيقية لمدعوة االسالمية وانتشار نور االسالـ بؿ كانت ىى الحدث  (المدينة المنورة)
عمر بف "ليؿ عمى ذلؾ أف خميفة الػمسمميف امير المؤمنيف داؿو,ألىـ فى تاريخ الدعوة اإلسالميةا

أف يؤرَخ  ألحػداث المسمميف واف يحدد بداية لمتأريخ االسالمى  لػـ  عندما أراد الػمسمموف" الػخطاب 
لتقويـ ومػنُذ ذلؾ الوقت والتقويـ الػمسمموف ابو   عظـ مف حادث الػيجرة لكػى يبػدأأىػـ وأيجد  

اليجرة كانت إشارة  قوية و.ؿ مكاف  وزماف وحتى يوـ البعث ؾاليجرى ىو تقويـ المسمميف فى 
مؤيدة مف السماء الىشمولية االسالـ و بداية الدعوة لإلسالـ  فى جميع انحاء الكرة األرضية وأنػيا 

بقراءة أحداث الػيجرة وتاريخيا قراءة متأنية نستطيع أف و.لـ تعد فقط دعوًة فى حيز  مكة وبقاعيا 
ا أى اليجرة واحداثيا قد إشتممت عمى عدة احداث ىامة تبيف اف حدث ػونستميـ الكثير ونػجد أف

اليجرة كاف حدثا صاحبو تخطيط متقف ولـ يكف رد فعؿ وقتى ألحداث اضياد المسمميف فى مكة عمى 
 يد الكفار بؿ نكاد اف نجـز أف اليجرة ىى البداية الحقيقية ألنتشار نور االسالـ عمى العاؿ

اسماعيؿ عبد الرحمف/ ختيار د                                                                         ا  
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كيؼ ناـ أىؿ الكيؼ مف الناحية العممية؟؟    :مختارات 
 والضرر فقد وفر ليـ الباري عز وجؿ حتى يناـ أصحاب الكيؼ بصورة ىادئة وصحيحة ىذه المدة الطويمة مف دوف تعرضيـ لألذى

فضربنا عمى آذانيـ في  ): حيث إف الصوت الخارجي يوقظ النائـ وذلؾ في قولو تعالى :تعطيؿ حاسة السمع  -1 :األسباب التالية
 والضرب ىنا التعطيؿ والمنع أي عطمنا حاسة السمع عندىـ مؤقتا والموجودة في األذف والمرتبطة 11/الكيؼ (الكيؼ سنيف عددا 

ذلؾ إف حاسة السمع في اإلذف ىي الحاسة الوحيدة التي تعمؿ بصورة مستمرة في كافة الظروؼ وتربط .بالعصب القحفي الثامف
 ( ascending reticular activating system ) تعطيؿ الجياز المنشط الشبكي- 2.اإلنساف بمحيطة الخارجي

الموجود في الجذع الدماغ والذي يرتبط بالعصب القحفي الثامف أيضا فرع التوازف حيث إف ىذا العصب لو قسماف, األوؿ مسؤوؿ :
 )ولـ يقؿ  (فضربنا عمى آذانيـ  )عف السمع والثاني مسؤوؿ عف التوازف في الجسـ داخميا وخارجيا ولذلؾ قاؿ الباري عز وجؿ 

أي إف التعطيؿ حصؿ لمقسميف معا وىذا الجياز الياـ مسؤوؿ أيضا عف حالة اليقظة والوعي وتنشيط فعاليات  (فضربنا عمى سمعيـ 
أجيزة الجسـ المختمفة واإلحساس بالمحفزات جميعا وفي حالة تعطيمية أو تخديره يدخؿ اإلنساف في النوـ العميؽ وتقؿ جميع فعالياتو 

ـْ ُسَباتًا  )الحيويو وحرارة جسمو كما في حالة السبات واالنقطاع عف العالـ الخارجي قاؿ تعالى   والسبات ىو 8/النبأ (َوَجَعْمَنا َنْوَمُك
المحافظة عمى أجيزتيـ حية تعمؿ في الحد -أ: فنتج عف ذلؾ ما يمي.)ىو الميت أو المغشى عميو  (والمسبوت  )النـو والراحو 

األدنى مف استيالؾ الطاقة فتوقفت عقارب الزمف بالنسبة ليـ داخؿ كيفيـ إال إنيا بقيت دائرة خارجو كالخاليا واالنسجو التي تحافظ 
تعطيؿ المحفزات الداخمية التي توقظ النائـ عادة بواسطة الجياز المذكور -في درجات حرارة واطئة فتتوقؼ عف النمو وىي حية ب

التقميب - أالمحافظة عمى أجساميـ سميمة طبيا وصحيا وحمياتيا داخميا وخارجيا والتي منيا -3اعاله كالشعور باأللـ أو الجوع 
ـْ ذاَت الْيَميف وذاَت الّشَماِؿ َوَتْحَسُبُيـْ  المستمر ليـ أثناء نوميـ كما في قولة تعالى ـْ ُرقوٌد َوُنقّمُبُي  لئال تآكؿ 18/الكيؼ"  أيقاظًا َوُى

األرض أجسادىـ بحدوث تقرحات الفراش في جمودىـ والجمطات في األوعية الدموية والرئتيف وىذا ما يوصي بو الطب  حديثا في 
تعرض أجسادىـ وفناء الكيؼ لضياء الشمس - ب. معالجة المرضى فاقدي الوعي أو الذيف ال يستطيعوف الحركة بسبب الشمؿ وغيرة

حالة كونو معتما  بصورة متوازنة ومعتدلة في أوؿ النيار وآخرة لممحافظة عمييا منعًا مف حصوؿ الرطوبة والتعفف داخؿ الكيؼ في
ـْ ذاَت الشِّماؿ  )وذلؾ في قولة تعالى  ذا غَربْت َتْقرُضُي  والشمس 17/الكيؼ (َوَتَرى الشَّمس إذا َطَمعْت َتزاوُر عف كْيِفيـَ ذاَت اْلَيميف وا 

 طريؽ الجمد ثانيا عف ( vitamin d ) ضرورية كما ىو معموـ طبيا لمتطيير أوال ولتقوية عظاـ اإلنساف وأنسجتو بتكويف فيتاميف د
أي يصيبيـ يسير منيا مف قراضة الذىب والفضة أي  (إذا غربت تقرضيـ  )وقيؿ : يقوؿ القرطبي في تفسيره.وغيرىا مف الفوائد ثالثا

تعطييـ الشمس اليسير مف شعاعيا إصالحا ألجسادىـ فاآلية في ذلؾ باف اهلل تعالى آواىـ إلى الكيؼ ىذه صفتو ألعمى كيؼ آخر 
يتأذوف فيو بانبساط الشمس عمييـ في معظـ النيار والمقصود بياف حفظيـ عف تطرؽ البالء وتغير األبداف واأللواف إلييـ والتأذي 

وجود فتحة في سقؼ الكيؼ - ج  (. 1967القاىرة –,دار الكتاب العربي 369 ص 1بحر أو برد القرطبي ,الجامع ألحكاـ القراف ,ج
وىي  )تعريض الكيؼ إلى جو مثالي مف التيوية وإلضاءة عف طريؽ تمؾ الفتحة ووجود الفجوة  تصؿ فناءه بالخارج تساعد عمى

ـْ في َفْجَوٍة ِمْنُو ذِلَؾ ِمْف آياِت اهلِل َمْف َيْيِد اهلُل فُيَو اْلُميْتدى َوَمْف ُيْضِمْؿ فَمْف َتِجْد ) في الكيؼ في قولة تعالى  (المتسع في المكاف  َوُى
الحماية الخارجية بإلقاء الرىبة منيـ وجعميـ في حالة غريبة جدا غير مألوفة ال ىـ بالموتى وال -د . 17/الكيؼ  (َلُو وليَا ُمْرشدًا 

باإلحياء إذ يرىـ الناظر كاأليقاظ يتقمبوف وال يستيقظوف بحيث إف مف يطمع عمييـ ييرب ىمعا مف مشيدىـ وكاف لوجود الكمب في 
ـً ُرْعبَا  )باب فناء الكيؼ دور في حمايتيـ لقولة تعالى  ـْ ِفرارًا َولُمِمْئَت ِمْنُي ـْ َلَوَليَت ِمْنُي ـْ باِسط ِذراِعْيِو باْلَوصيِد َلْو اطَّمْعَت َعْمَيي َوكْمُبُي

                                        .إضافة إلى تعطيؿ حاسة السمع لدييـ كما ذكرنا أعاله كحماية مف األصوات الخارجية. 18/ الكيؼ  (
 محمود ثابت/ اختيار 
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 طارؽ عبد المطيؼ: اعداد ـ     بردة المديح المباركة           ُرمِ األدة
 لألماـ شرؼ الديف أبى عبداهلل محمد البوصيرى

 (الجزء األوؿ)

  سػػػػمـٍ      مزْجَت دمعا َجَرى مف مقمٍة بػػػدـِ بذيأمْف تذكر جيراٍف 

ـِ  ـْ ىبَِّت الريُح ِمْف تمقاِء كاظمػػػٍة     وَأومض البرؽ في الظَّْمماِء مف ِإضػ  َأ

   وما لقمبؾ إف قمت استفؽ ييػػػػـِ   َىَمتػػا     اْكُففا  فما لعينيؾ إف قمت

ـٌ      ما بيف منسجـ منو ومْضطَّػػػػرـِ     أيحسب الصُب أّف الحب منكتػػػ

    وال أرْقَت لذكر الباِف والَعمػػػػـِ  لوال اليوى لـ ترؽ دمعًا عمى طػمٍؿ  

   بو عميؾ عدوؿ الدمع والسػػػػقـِ   فكيؼ تنكر حبًا بعد ما شػػيدْت   

   مثؿ البيار عمى خديؾ والعنػػػػـِ   وأثبت الوجُد خطَّْي عبرٍة وضػػنًى   

ـْ سرى طيُؼ مْف أىوى فأرقػني      والحب يعترض المذات باأللػػػػـِ    نع

  مني إليؾ ولو أنصفت لـ تمػػػػـِ   يا الئمي في اليوى العذري معذرة    

    عف الوشاة وال دائي بمنحسػػػػـِ   َعدْتَؾ حاِلَي ال ِسرِّي بمسػػػػػتتٍر  

     إف المحب عف العذاؿ في صػػمـِ   محْضتني النصح لكف لست أسػػمعُو  

    والشيُب أبعُد في نصح عف التيػػـِ    إنى اتيمت نصيَح الشيب في عَذٍؿ   
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  :لِؾ يا سيدتى 
 أمواؿ النساء (تشفط)عمميات التجميؿ     

 
ير صناعة التجميل العالمية في اتجاه تصاعدي غير تتس

وتشير األرقام إلى أن ما ينفق عمى تمك . مسبوق
 مميار دوالر 15العمميات في أمريكا وحدىا أكثر من 

سنويًا، أي ما يوازي ميزانية عشر دول من بمدان إفريقيا 
 النساء عن أسباب آراءاستطالع وفي .قميمة الحظ

لجوئين إلى تمك العمميات، قال عدد كبير منين إن 
والمقصود ىنا ىو  (نيل الرضا)الغاية في األساس 

 سواء كان الزوج أو اآلخراإلعجاب من الطرف 
عدد عمميات الترميم في أمريكا يبمغ أكثر من  و.الحبيب

 ألف عممية رفع 300 مميون عممية منيا نحو 12
 ألف عممية تعديل أنف، ونحو نصف 170حاجبين و 

 ألف عممية نفخ 350مميون عممية شفط دىون و 
ما زال أمرًا  (نفخ الصدر)وعمى الرغم من أن . صدر

وتفيد .  فإنو يمثل ظاىرة منتشرةيًا،محظورًا قانون
اإلحصاءات الطبية بأن ثمث صاحبات الصدر المنفوخ 

يعانين مشكالت صحية ناجمة عن عمميات حقن الصدر 
بالمواد النافخة، ومع ذلك فإن عشرات ااَلالف من 

زبونات العمميات الترميمية لسن مستعدات لالتعاظ عمى 
عندنا ذىبت السيدة سعاد نصر ضحية لتمك "• . ما يبدو

" العمميات
                       

 

ثْذ اىْيو /   ثقيٌ 

 

 

 والد يتزوج ابنتو" .. المتعة"مآسي زواج 

نشرت الصحف اليندية مأساة 
إنسانية وفضيحة أخالقية 

بسبب الزواج المؤقت السياحي 
الذي يقوم بو منذ " المتعة"

كبار الكثير من سنوات طويمة 
 في اليند ، حيث  العربالسن

موال ويتزوجون فتيات  األيذىبون لميند سنويا وعندىم
مسممات فقيرات صغيرات السن ، وبعد شير ييرب 
الزوج ويعود إلى بالده ، ويتخمى عن الزوجة وعن 
األبناء ، خصوًصا إن كانت الزوجة حامل ، بل 

ويعطييم معمومات مزيفة عن عنوانو حتى ييرب من 
وأحد ىؤالء األشخاص استمر في ىذه . مسئولية األبناء

الزيجات سنويا أكثر من عشرين عاما ، وفي المرة 
األخيرة تزوج فتاة اتضح أنيا ابنتو من زواجو السياحي 
األول في اليند، وتحولت المشكمة إلى مأساة وفضيحة 

وىذا النوع من . في اإلعالم اليندي لممسممين ولمعرب
الزواج المزيف الذي يستغل فيو فقر الفتيات ؛ سبب 

وكثير من األطفال من ىذا الزواج . مآسي إنسانية كبيرة
 . ، يعيشون بال ىوية وال جنسية وال معيل 

وىذه المشكمة لم تسمم منيا مصر فيناك اآلالف من 
الفتيات الذين يقعون فريسة لسماسرة الفجور الذين ال 

يخافون إاًل وال ذمة، من أجل جنييات بسيطة يستشري 
في المجتمع الفساد وتزداد نسبة العاىرات وأطفال 

بعض الدول وضعت أنظمة مشددة لحماية . الشوارع
ة دشدمُم الفتيات من ىذا النوع من الظمم، بوضع شروط 

لكن االختراقات في اتساع  .عمى الزواج من األجانب
  عمرو سميماف/ بقمـ أ مستمر                    

http://www.watan.com/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=9532&mode=thread&order=0&thold=0
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أحمد عاشور: قضٌة للمناقشة                                           بقلم  
 األمراض النفسٌة وتؤثٌرها على السلوك اإلنسانً

... األمراض النفسٌة كثٌرة ومتنوعة منها القلق، االكتئاب، التوتر، الخوف الشدٌد، النسٌان،
:  وأعراض هذه األمراض كثٌرة أٌضاً نذكر منها

عدم النضج وسوء التوافق االجتماعً وعدم القدرة على تحمل 
مطالب المجتمع، اضطراب العالقات االجتماعٌة وعدم التمكن 

من إقامة عالقات اجتماعٌة وإنسانٌة، الشعور بالرفض والحرمان 
ونقص الحب وعدم االحترام وعدم فهم اآلخرٌن، عدم االرتٌاح 
بخصوص األسرة، وسوء سلوك الوالدٌن وأخطاء فً التنـشئة، 

وجود مفهوم سلبً للذات، عدم االستقرار األسري وفشل الزواج 
. والعزوبة والبطالة

 (السيكوسوماتية)النفسية - أما عن األعراض العضوٌة 
أمراض الشراٌٌن التاجٌة، الذبحة القلبٌة، ارتفاع الضغط، أمراض القلب الوظٌفٌة، تناذر قلب منها 

 ....المحارب، ارتفاع الضغط االنفعالً، انخفاظ الضغط، تناذر القلب الزائد الحٌوٌة
الكثٌر من األمراض النفسٌة ال ٌدركها المصاب وربما لو علم بها وبؤسبابها لبرأ وطاب وتحسنت 

. حٌاته وسلوكه مع اآلخرٌن
 ومن هنا تؤتً أرٌكة الطبٌب النفسً التً ٌرٌح علٌها المرٌض، وٌدعه ٌتكلم وٌتذكر كل األحداث التً 

ًَ هذه الحٌاة،  .ربما اكتشف فً النهاٌة أٌن الخلل مرت به منذ أن وع
:  تؤثٌر األمراض النفسٌة على السلوك

  وعندما ٌتمكن المرض النفسً من اإلنسان ٌصبح غٌر قادر على اإلنتاج، أو تقل إنتاجٌته عن
زمالئه، وأٌضاً ممكن أن ٌتعرض إلى أخطار جسٌمة قد تإدي إلى عاهة مستدٌمة أو فقدان 

. للحٌاة
  ترى المرٌض عبوس الوجه، منكفئ، ال تعرف االبتسامة طرٌقه، " الكآبة"أقل هذه األمراض

. مطوي على نفسه، ال عالقات اجتماعٌة، تكره أن ترمً علٌه السالم
  وغٌره مستعٍل منفوخ أنفه إلى أعلى، فاهم أنه مسك الدنٌا كلها بٌن ٌدٌه بعد أن جمع بعض

. كان من حالل أو حرامأالمال، وال تدري 
  هو الوحٌد الذي ٌفهم والباقً ،ال مثل له" لٌمونه فً بلد أرفانة"وهناك من ٌظن أنه 

. ساقهم هللا إلٌه" حمٌر"جهالء
 كاتب ٌسعى بالنمٌمة، سب فالن وعالن، وده ال ٌفهم موأٌضاً الحاقد الذي ٌقضً ٌومه بٌن ال

. من أٌن أتوا به
 وعكسه مغرور حصل على منصب فهو طائر به فوق السحاب وكؤنه فً جنة رضوان. 

عفانا هللا من هذه . وعلى شاشات التلٌفزٌون تسمع وترى الكثٌر من المشاكل التً ٌقشعر منها األبدان
.  األمراض وفتح لنا باب الشفاء من كل العلل واألسقام

إن اإلنسان المسلم الحق ولٌس المدعً ٌكون أقل البشر عرضة لألمراض : ولً نصٌحة بسٌطة
 . النفسٌة، فكل خٌر من هللا، وكل شر من نفسك والشٌطان
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    غزيت ٍصطفً: اخزيبر            اىزقــىي و ثَزارــهب          واحخااليَبُ
يا أمير المؤمنيف أما : ما التقوى ؟ فقاؿ أبّي : سئؿ أمير المؤمنيف عمر رضي اهلل عنو أبّي ابف كعب فقاؿ لو "

ُأشّمر عف ساقي و أنظر الى مواضع قدميا : فماذا فعمت ؟ قاؿ عمر: نعـ , قاؿ : فقاؿ ! سمكت طريقًا فيو شوؾ ؟
فيي تشمير لمطاعو  ." تمؾ ىي التقوى: مخافة أف تصيبني شوكو , فقاؿ أبّي ابف كعب  و أقدـ قدمًا و أؤخر أخرى

و ىي أساس الديف و بيا .و نظٌر في الحالؿ و الحراـ ,و ورٌع مف الزلؿ و مخافة و خشية مف الكبير المتعاؿ
ظير الفساد واالامراض : واذا قمت التقوى. يرتقى الى مراتب اليقيف , و زاد القموب و األرواح فييا تقتات وبيا تقوى

 و الفيضانات كما و تنزع البركو بالمعصيو

أف تجعؿ بينؾ و بيف ما حّرـ اهلل حاجزامتثاؿ األوامر و اجتناب النواىيالخوؼ مف الجميؿ و العمؿ : المعنى الشرعي 
َوَمف  ) تسييؿ في األمور و تيسير األسباب:مف ثمرات التقوى  بالتنزيؿ و القناعة بالقميؿ واالستعداد ليـو الرحيؿ

ـُ الّمُو َوالّمُو ِبُكؿِّ ) العمـ , يعطى العمـ النافع مف جراء التقوى -( َيتَِّؽ المََّو َيْجَعؿ لَُّو ِمْف َأْمرِِه ُيْسراً  َواتَُّقوْا الّمَو َوُيَعمُِّمُك
فمف أسباب نقصاف العمـ المعاصي فإنيا تصد عف  العمـ و تسبب نقص الحفظ و عدـ انفتاح  ، ( َشْيٍء َعِميـٌ 

النفس لمعمـ و الحماس لو  
فأرشدّي إىً رزك اىَعبصي **** شنىد إىً وميع سىء حفظي

وّىر هللا ال يهدي ىعـبٍص **** وأخجـزّي ثأُ اىعيـٌ ّـىر 

ـْ ُفْرَقاناً )و يوفؽ  (يفرؽ بيف الحؽ و الباطؿ  )يرزؽ البصيره و الفرقاف  -   (َإف َتتَُّقوْا الّمَو َيْجَعؿ لَُّك
 ( َلى َمْف َأْوَفى ِبَعْيِدِه َواتََّقى َفِإفَّ الّمَو ُيِحبُّب اْلُمتَِّقيفَ بَ  ) يرزؽ محبة اهلل و محبة المالئكو و محبة الناس -
المعيو ىذه معية نصره  و  ( َأفَّ الّمَو َمَع اْلُمتَِّقيفَ  َواتَُّقوْا الّمَو َواْعَمُمواْ  ) نصرة اهلل لممتقي و تأييده  لو و تسديده - 

الزياده و الخير و  (تقميؿ الكثير  )اف المتقي يرزؽ بركات مف السماء و األرض , و البركو  -تأييد و تسديد
البشرى , ثناء مف الخمؽ , رؤية ( َلْو َأفَّ َأْىَؿ اْلُقَرى آَمُنوْا َواتََّقوْا َلَفَتْحَنا َعَمْيِيـ َبَرَكاٍت مَِّف السََّماِء َواأَلْرضِ وَ  ) العافيو

ـْ َشْيئًا ً  ) الحفظ مف كيد األعداء -  صالحو , ذكٌر حسف بيف الناس ـْ َكْيُدُى ف َتْصِبُروْا َوَتتَُّقوْا اَل َيُضرُّبُك حفظ  -( َواِ 
ـْ َفْمَيتَُّقوا الّمَو َوْلَيُقوُلوْا َقْواًل َسِديداً وَ  ) لألبناء بعد الوفاة يًَّة ِضَعافًا َخاُفوْا َعَمْيِي ـْ ُذرِّ ,  ( ْلَيْخَش الَِّذيَف َلْو َتَرُكوْا ِمْف َخْمِفِي

َأمَّا اْلِجَداُر َفَكاَف ِلُغاَلَمْيِف َيِتيَمْيِف ِفي اْلَمِديَنِة َوَكاَف َتْحَتُو َكنٌز لَُّيَما َوَكاَف َأُبوُىَما َصاِلحًا َفَأرَاَد َربُّبَؾ َأْف َيْبُمَغا وَ  )
 .اف اهلل ليحفظ بالرجؿ الصالح ولده و ولد ولده و قريتو التي ىو فييا  ( َأُشدَُّىَما َوَيْسَتْخِرَجا َكنَزُىَما َرْحَمًة مِّف رَّبِّؾَ 

 -( َأنَجْيَنا الَِّذيَف آَمُنوا َوَكاُنوا َيتَُّقوفَ وَ  ) سبب لمنجاة مف عذاب الدنيا (ِإنََّما َيَتَقبَُّؿ الّمُو ِمَف اْلُمتَِّقيفَ ) سبب لقبوؿ العمؿ

توصؿ الى مرضاة الرب و تكفير السيئات و انجاة مف النار و الدخوؿ  وىيبو و وقار بيف الخمؽ يجد بيا حالوه
ـْ َلُو َأْجراً  ) لمجنو يَِّف زُ  ) لمخمؽ يـو القيامو غير عز الدنيا العز و الفوقيو ( َوَمف َيتَِّؽ المََّو ُيَكفِّْر َعْنُو َسيَِّئاِتِو َوُيْعِظ

ـْ َيْوـَ اْلِقَياَمةِ  نسأؿ اهلل أف يجعمنا مف أىؿ  ( ِلمَِّذيَف َكَفُروْا اْلَحَياُة الدُّبْنَيا َوَيْسَخُروَف ِمَف الَِّذيَف آَمُنوْا َوالَِّذيَف اتََّقوْا َفْوَقُي
 التقوى
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 " عنوان غير من صفحة "  
  فيماف واحد يقدميا   

 (جزء ثانى )الِغنى فى الُدنيا واآلخرة 

صيً )فقبه رسـىه هللا  اىدّيب واألخزح ىه جئذ أسأىل عَب يغْيْي فً يب رسىه: فقبه جبء أعزاثي إىً رسىه اه هللا 

 سو عَب ثدا ىل: (وسيٌ هللا عييه

 الرزؽ أحب أف يوسع اهلل عمّي فى: قاؿ 

  الرزؽ ُدـ عمى الطيارة يوسع اهلل عميؾ في: (صمى اهلل عميو وسمـ)فقاؿ 
 أف أكوف مف أحباب اهلل ورسولو أحب: قاؿ

   أحبابيـ أحب ما أحبو اهلل ورسولو تكف مف: (وسمـ صمى اهلل عميو)فقاؿ  

 القيامة أحب أف أكوف آمنًا مف سخط اهلل يـو: قاؿ 

 القيامة مف سخط اهلل يـو خمؽ اهلل تكف آمنا ال تغضب عمى أحد مف: (صمى اهلل عميو وسمـ)فقاؿ  

 دعوتي أحب أف تستجاب: قاؿ 

 تستجاب دعوتؾ اجتنب أكؿ الحراـ: (صمى اهلل عميو وسمـ)فقاؿ  

 القيامة أحب أف يسترني ربي يـو: قاؿ

 القيامة يسترؾ اهلل يـو أستر عيوب إخوانؾ: (صمى اهلل عميو وسمـ)فقاؿ  

 الذنوب؟ أو قاؿ الخطايا؟ ما الذي ينجي مف: قاؿ 

   الدموع والخضوع واألمراض : صمى اهلل عميو وسمـ)فقاؿ  

 تعالى؟ أي حسنة أعظـ عند اهلل: قاؿ

 والصبر عمى البالء حسف الخمؽ والتواضع: (صمى اهلل عميو وسمـ)فقاؿ 

 تعالى؟ أي سيئة أعظـ عند اهلل: قاؿ

 المناع سوء الخمؽ والشح: (صمى اهلل عميو وسمـ)فقاؿ  

 واالخرة؟ ما الذي يسكف غضب الرب فى الدنيا: قاؿ

 وصمة الرحـ الصدقة الخفية: (صمى اهلل عميو وسمـ)فقاؿ 

   القيامة؟ ما الذي يطفئ غضب الرب يـو: قاؿ

 الدنيا عمى البالء والمصائب الصبر في: (صمى اهلل عميو وسمـ)فقاؿ 

             (ٍجدي ثدوي/أعد هذا اىعدد اىزٍيو ً )                                    
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     داود مصطفى /  ـ اعداد                            اىَْىعبد صفحخ   

 أثجذ اىذساسبد اىزي قبً ثٖب ػيَبء اىْفس األىَبُ أُ اىضحل ىٔ رأثيش فؼبه ػيى َّ٘ األطفبه، **

 .ٗأمذٗا أّٔ    قو إَٔيخ ػِ اىلؼبً، ٗأُ اىلفو اىزذ  ضحل مكيشاًا  َْ٘ َّ٘اًا سييَبًا 

ٗساحخ اىيسبُ في قيخ . ٗساحخ اىشٗح في قيخ اآلثبً. ساحخ اىجسٌ في قيخ اىلؼبً:اىشاحخ في ثالس**

 .اىنالً

: قبه ػيي ثِ اىحسيِ سضي هللا ػَْٖب**

: إُ هللا أخفى أسثؼخ ىفي أسثؼخ

. أخفى سضبٓ في طبػزٔ، فال رسزصغشُ شيئبًا ٍِ طبػزٔ فشثَب ٗافق سضبٓ ٗأّذ   رؼيٌ -1

. ٗأخفى سخلٔ في ٍؼصيزٔ، فال رسزصغشُ شيئبًا ٍِ ٍؼصيزٔ فشثَب ٗافق سخلٔ ٗأّذ   رؼيٌ -2

. ٗأخفى إجبثزٔ في دػ٘رٔ، ، فال رسزصغشُ شيئبًا ٍِ دػبئٔ فشثَب ٗافق إجبثزٔ ٗأّذ   رؼيٌ -3

. ٗأخفى ٗىئ في ػجبدٓ،  فال رسزصغشُ ػجذاًا ٍِ ػجيذ هللا  فشثَب ٗافق  نُ٘ ٗىئ ٗأّذ   رؼيٌ -4

 
 ٍَٖب مبّذ ٍشبغئ اىضٗج اىزمي ٕ٘ اىزذ    ْسى

اىَْبسجبد اىضٗجيخ اىسؼيذح ٗ   ْسى اىٖذ خ اىَْبسجخ اىزي 

.  خزبسٕب ثزمبء ٗػْب خ ىضٗجزٔ حزى ٗإُ مبّذ ثذُٗ ٍْبسجخ

فقظ  قذٍٖب ثز٘اضغ ٗحت رؼجيشاًا ػِ مو ىحظخ سؼيذح رَش 

 جت ػيى اىضٗج : ميَبد اإلطشاءٗاىشنش. ػيئ ٕ٘ ٗصٗجزٔ

اىزمي أ   ْسى ميَبد اىشنش ٗاىكْبء ػيى مو ٍب رقً٘ ثٔ 

صٗجزٔ ػْذ رشريجٖب ىيجيذ أٗ اىذ ن٘س أٗ ٗج٘د اى٘سد أٗ طجق 

ٗ   ْسى أُ  قذً اإلطشاء ػيى رسش حخ حي٘ح، أٗ .....ىز ز

.   فسزبُ جذ ذ، أٗ ػلش جَيو

-------------------------------------------------- 

  .اىفشاش في ثجبّجٖب صٗجٖب رجذ ٗىٌ اىييو أثْبء اىضٗجخ اسزيقظذ: اضحل 

،اىَلجخ في  جيس صٗجٖب ٗٗجذد األسفو اىذٗس إىى ّٗضىذ اىشٗة اىضٗجخ ٗضؼذ    

. ػَيق رفنيش في ٍسزغشقبًا  أٍبٍٔ اىقٖ٘ح ٍِ م٘ثبًا  ٗاضؼبًا  

  .اىضٗج ػيِ ٍِ اىذٍ٘ع ثؼض ّضٗه اىضٗجخ  حظذ  

 اىييو؟  ّص في ىئ ى٘حذك قبػذ    اىَ٘ض٘ع؟ إ ٔ    :اىضٗجخ سأىزٔ

  سْخ؟ 20 ٍِ أر٘اػذّب ىَب فبمشٓ    :اىضٗج سد 

  ء     !.فبمشح أ ٘ٓ    :أجبثذ

 اىؼشثيخ؟ في إحْب  ٗ ٗاىذك شبفْب ىَب فبمشح     :قبه 

  ء       !  !فبمشح أ ٘ٓ :أجبثذ

 سْخ؟ 20 أسجْل ٗ  ٕب  رزج٘ص ىيى ٗقب ٍسذسٔ ٗاىذك ىىّى  ٗجٔ ىَب فبمشح :قبه 

 ء       !!!...فبمشح أ ٘ٓ :أجبثذ

 !!!!  اىْٖبسدٓ خشجذ مْذ اىسجِ دخيذ مْذ ى٘ :ٗقبه اىضٗج ػيِ ٍِ دٍؼٔ ّضىذ
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

.  أخي ٕو رشضى أُ رنُ٘ رىل اىشجو،    أخزي ر٘افقي ػيى أُ رنُ٘ ٕزٓ اىَشأح
 سبًٍ عَبرح/أعد هذا اىعدد اىزٍيو ً.                                                                                          اىيٌٖ ػبفْب ٍِ اىششٗس
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**CHILDREN'S' LAWS OF 
OWNERSHIP** 

1. If I like it, it is mine 

2. If it's in my hand, it's mine 

3. If I can take it from you, it's mine 

4. If I had it a little while ago, it's mine 

5. If it's mine, it must never appear to be yours in any 
way 

6. If I'm doing or building something, all the pieces 
are mine 

7. If it looks just like mine, it's mine 

8. If I think it's mine, it's mine 

9. If it's yours and I steal it, it's mine 

10. If I...........................! 

Oops, sorry! I've been reading Israeli Foreign Policy 
documents!         

Never mind.... 
  Selected by :YASER HEMDAN  

 


