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  الجنة تحت أقدام االمهات: ددلعاةمكل
ة مع رسول اهللا تتمثل فى خمسة  سيدات ان األموم

اولهن ,  فضليات كُن هن مثال األمومة الحقة فى حياته 
و كانت نبع "  آمنة بنت وهب " كانت ام الرسول السيدة 

االمومة األول للرسول وكيف قدر اهللا لها ان تكون اما 
وكان , لخاتم الرسل وهو شرف ليس يضاهيه شرف 

ثم تأتى األم . ا بالخير دائماالرسول يحب امه ويذكره
مرضعته " حليمة السعدية"الثانية للرسول وهى السيدة 

التى  تشرفت بأن كانت اما بالرضاعة للرسول واما نشأ 
وكيف ان الرسول كان يذكرها , الرسول فى حضانتها 

فاطمة بنت " واألم الثالثة وهى السيدة . بالخير دائما
ب الذى كفل وهى زوجة عم الرسول ابى طال" اسد

وقد كانت السيدة , الرسول بعد وفاة جده عبد المطلب 
فاطمة بنت اسد من اوائل النساء الالتى اسلمن و وكان 

واألم الرابعة هى , ال يذكرها الرسول إال بالخير والحب 
خدبجة بنت "ام اوالد الرسول وزوجته األولى السيدة 

 وهى أم المؤمنين خديجة التى وقفت بجانب"  خويلد
الرسول فى محنته وساندته وكانت اول من آمن  به 
وكيف أنها تحملت ارهاصات بداية مهبط الوحى على 

الرسول وكيف كانت نعم السند له عندما جاءه فطمأنته 
وهكذا تكون الزوجة سكنا و مودة , وشدت من أزره 

فى طاعة اهللا و وخامس األمهات فى حياة الرسول 
وكيف كانت هى " فاطمة " وهىابنته وأم احفاده السيدة 

واوالدها مصدرا إلظهار معانى الحب والحنان من 
الرسول  حتى يكون قدوةً لنا جميعا فى معامالتنا 

ألبناءنا واحفادنا وصدق رسول اهللا صلى اهللا عليه 
   )وسلم حيث قال الجنة تحت اقدام االمهات

   

 إقرأ فى هذا العدد
  

  الجنة تحت أقدام االمهات العددكلمة *

  2بقلم رئيس التحرير                           ص 

  
ندليب االسمر الع   :صورة الغالف   *
ا%$� 	��+ / ا����;  ا:��"ر(  عبدالحليم حافظ/

     3ص                                 )#" �ر
   اخبار الجالية المصرية *  
       4ص                        )حسام جابر/ اعداد (

  )  قصة ومعنى كبير(   -    كن األدبر *  
  5ص                              يوسف الحمادى/ م

.. قوية بين تناول الخمر العالقةقرات لك       *  

  6ص     طارق المرسى/ م  الدموارتفاع ضغط 
  
  قصيدة حسناء لك يا سيدتى *

  7ص                  )           بنت النيل( 
  7ص )           �"�� #$"رة(    %A$) ا���م* 
  

وعالقة ذلك بمنطقة  قصة أبيارعليقضية للمناقشة  *
                    8ص                               دارفور في السودان

        حضارة قدماء المصريين: مختارات   •
  9ص                              احمد على/ اختيارم 

  هى كلمة   نوانن غير  عصفحة م* 
ايمن /اعد هذا العدد ) طارق عبداللطيف /اعداد م ( 

  10ص                                  طاحون
  منوعاتصفحةال*  
   11ص    )  الحليم مرسى احمد عبد/شرافإ( 

   AL BASHIR MAGAZINE 
  12ص
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  العندليب االسمر عبد الحليم حافظ:  صورة الغالف 

  
ألسمر عبد الحليم حافظ الذي شكل ظاهرة نادرة في تاريخ األغنية عاما مرت على رحيل العندليب ا  31 

العربية، بعدما نجح كمطرب وممثل وإنسان في الوصول إلى قلوب الجماهير العربية في كل مكان، بدليل أن 
في عبد الحليم حافظ اسم استطاع أن يلمع  .مبيعات أغنياته تحتل إلى اآلن المراكز األولى في االنتشار والتوزيع

سماء الفن العربي، وجسد عصرا من الرومانسية الجميلة الحالمة، كانت كلمات أغانيه وألحانها وأداؤها 
تمر األيام وتمض السنوات ويبقى صوت عبد الحليم عنوانا لكل قصة  .العبقري بإحساس، تدخل القلوب فورا

مبيعات أغانيه في ازدياد ورغم وجود حب ورمزا لكل حكاية غرام ولذلك مازال النجم األول لألغنية العربية و
عشرات المطربين على الساحة الغنائية والذين نستمتع بأصواتهم، إال أننا ال نستطيع أن نقول إن من بينهم من 

عاما من رحيله وغيابه يقودنا حليم لنعيد 31وبعدما يزيد على .يستطع إزاحة عبد الحليم عن عرش الغناء
ولد عبد الحليم  طفولة العندليب .ياة واكتشاف مكانه في ثنايا القلوب والوجداناكتشاف قدرتنا على الحب والح

في قرية الحلوات بمحافظة الشرقية بجمهورية مصر العربية وكان والده على  1929يونيو عام 21فجر يوم 
ي توفيت إسماعيل يعمل تاجرا للجلود وتوفي قبل والدة حليم، إما والدته فهي السيدة زينب احمد عماشة الت

وعندما  .أيضا بعد والدته ليصبح حليم يتيما ويعد ترتيبه الرابع بين أخوته بعد السيدة علية وإسماعيل ومحمد
توفيت عمته التي كانت ترعاه وتتولى تربيته فاضطر إلى  1933كان عبد الحليم في الرابعة من عمر في عام 

متولي احمد عماشة ليكمل تربيته كعادة األطفال في من الزقازيق إلى منزل خالها السيد  1935االنتقال عام 
وفي عام   .القرى في ذلك الوقت قام خاله بإدخاله إلى كتاب الشيخ الحريري ليحفظ على يديه القرآن الكريم

سجله خاله في مدرسة عبد العزيز رضوان االبتدائية حيث التحق بفرقة الموسيقى واألناشيد التي كان  1938
الكمان محمود حفني، ومع نهاية العام ألحقته أسرته بملجأ الزقازيق لأليتام لدراسة  يشرف عليها عازف

                                                                                 الموسيقى حيث تعلم العزف على البيانو والعود

	��+ #" �را%$� / ا����; ا:��"ر                                                                           
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   أخبار رابطة المصريين
  )قاتوفين سى و فى شركات قابكو و كيوفى(

تم بحمد اهللا وتوفيقه انتخاب لجنة رابطة  •
سى  المصريين فى شركات قابكو وكيوفى

احمد شلبى /وقاتوفين حيث اعلن المهندس 
يجة مشرف عام الصيانة فى شركة قابكو نت

سعيد : االنتخابات وتم فيها انتخاب الزمالء 
عبد الناصر  -ابوالعزائم رئيسا للجنة 

 -عمارة و حسام جابر للجنة الطوارىء
مجدى بدوى و سيد عبد العظيم للجنة 

واحمد مرسى _ الثقافية والرياضية 
 .وعبدالناصر بسطاوى للجنة االجتماعية  

 فى اول اجتماع للجنة رابطة المصريين تم •
االتفاق على تفعيل االيميل الخاص بالرابطة 

مع االعداد لعمل موقع الكترونى للرابطة 
وانشاء مجلة الكترونية خاصة بالرابطة و 
تم االتفاق على االعداد لحفل عائلى يضم 

الزمالء وعائالتهم فى نادى دانة فى شهر 
  2008ابريل 

تقوم اللجنة االجتماعية للرابطة بتوزيع  •
ة على الزمالء  حيث يقوم كل وثيقة العضوي

عضو بمألها باالسم واالتصاالت وموقع 
     العمل

  حسام جابر/ إعداد  مهندس   
  

 
ر%� اG ا����; / #.� ا���	� ا���F ر%$) 

�  �آ) H,� وا��) J K	ر��دارة ا�"�
��ة و!ه-L �-.��وآ�$"و	"ت N$�"� L� �#�Oو

�.E�"� 

         يا ايها اإلنسان  
االإنـسان  مـا  أشقاكا   يا  ايها    

تحيا الحياةَ  تصارعاً وعـراكا      
    ترقب   وفيه  والموتُ  مختبىء 

وكـأنه  قـدر  يعـد   خُـطاكا      
 ما  هذه  الدنيا   التى نحيا  بها     

فإحـذر أيا  إنسان من دنيـاكا       
ولستُ أكتب ناعيا    "  عبد العزيزِ"  

نـتَ  نعم األخِ  من صحباكاقد ك      
 كم قـد فُجِعنا  بالفراقِ  تألمـاً     

ولسـوفَ  يبـقى آيةً  ذكـراكا      
 يا أيهاالزمالء "قد مضى      " آخر  

بات  الرحيُل تـواصالً  وحـراكا      
      فإنه  يا ربِ و إلطُـف  بالعباد 

  بالحسنى يحظى  العبد إن  واالكا 
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� آ.��       :دبركن اال�  EH) و��
  

 من دائماً الباص يركب كان و ، بريطانيا -لندن مدينة إلى المساجد إحدى إمام انتقل ، سنوات منذ
 الباص نفس يستقل كثيرة أحياناً كان بالباص، تنقله وخالل بأسابيع، انتقاله بعد.البلد إلى منزله

 زيادة بنساً  20 له أعاد السائق أن ففاكتش جلس، و الباص أجرة دفع مرة وذات.السائق بنفس

 عن

 ثم .حقه من ليس ألنه الزائد المبلغ إرجاع عليه أن لنفسه وقال اإلمام فكر.األجرة من المفترض
 فكر

 أحد به يهتم لن و ، وضئيل زهيد فالمبلغ األمر، إنس" :نفسه في وقال أخرى مرة

 بسبب شيئاً ينقعليهم ولن الباصات أجرة من المال من الكثير على تحصل الباصات شركة أن كما...

 التي المحطة عند الباص توقف.وأسكت اهللا من هدية وأعتبره بالمال سأحتفظ إذن المبلغ، هذا

 بنساً العشرين السائق وأعطى يده ومد لحظة ،توقف الباب من يخرج أن قبل ولكنه ، اإلمام يريدها

 ألست" :وسأله وابتسم السائق فأخذها!!!المال من مماأستحق أكثر أعطيتني تفضل، :له وقال

 ولقد اإلسالم، على للتعرف مسجدكم إلى الذهاب في مدة أفكرمنذ إني المنطقة؟ هذه في الجديد اإلمام

 شعر الباص، من اإلمام نزل وعندما!!!!!"تصرفك سيكون كيف ألرى عمداً الزائد المبلغ عطيتك أ

 نظر عليه،و ليستند عامود بأقرب فتمسك !!!وقفرهبةالم من أرضاً يقع أن وكاد ساقيه في بضعف

 : باكيا دعا و السماء إلى

 !!!بنساً بعشرين اإلسالم سأبيع كنت ، اهللا يا

 .. تصرفاتنا تجاه البشر فعل ردود أبداً نرى ال قد فنحن ، وأخواتي إخوتي تذكروا وبعد

 .. الناس سيقرؤه الذي الوحيد القرآن نكون ما فأحياناً 

 .. المسلم غير سيراه الذي الوحيد ماإلسال أو 

 ... لآلخرين وقدوة مثَالً منَّا كٌل يكون أن يجب لذا 

 …كمسلمين علينا ،ويحكم تصرفاتنا يراقب من أبداً نُدرك  ال قد ألننا أمناء ، صادقين دائماً ولنكن
  

 

��س Q$�"ر ا��دى/ ا:"$
 	��+ ا�
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  الدموارتفاع ضغط .. الخمرقوية بين تناول  العالقة         :قرأت لك 

واألزالم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه  واألنصابيا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر : "تعالي يقول 
بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر اهللا  يوقعإنما يريد الشيطان أن . لعلكم تفلحون

نهي  حيثوضع الحبيب األعظم قاعدة ذهبية حول الخمر  لقد". 91- 90: ئدةالما" "منتهون أنتموعن الصالة فهل 
وقد لعن اهللا ". فقليله حرام كثيرهما أسكر " - عليه الصالة والسالم -قال النبي األعظم . عن شرب الخمر نهائيا

الحبيب  قبل ألف وأربعمائة سنة علي لسان واألحاديثهذا ما تؤكده اآليات . شارب الخمر ولو بكمية قليلة
بعض األطباء كانوا يزعمون أن القليل من الخمر يمكن أن يكون عالجا  ولكن. صلي اهللا عليه وسلم -األعظم 
  .. فماذا تقول آخر دراسة عن موضوع الخمر؟. البعض أن القليل منه ينعش الفؤاد وزعم. وشفاء

قوية بين تناول  عالقةيستول وجدت دراسة أجرتها الدكتورة سارة لويز من قسم الطب االجتماعي بجامعة بر في
  . أكثر بكثير مما كنا نتصور سابقا الدموقالت إن شرب الخمر يؤثر علي ضغط . الخمر وبين ارتفاع ضغط الدم

تناول كمية قليلة من الخمر فإن ذلك سيؤثر سلبا علي صحته  لوأكد عدد من الباحثين أن اإلنسان حتي  وقد
والذي يسبب الموت المفاجيء لصاحبه إن لم يتخلص من تعاطي . ط الدمفي ضغ ارتفاعويؤدي تدريجيا إلي 

الدم لحدود كبيرة  ضغطإن هذه الدراسة تظهر أن استهالك الخمر ربما يزيد : الدكتور سارة تقول. نهائياالخمر 
تناول الخمر الباحثون أن اإلنسان إذا  ويؤكد. قليلةجدا أكثر مما كنا نعتقد وحتي لو شرب اإلنسان الخمر بكميات 

ولم يحدد الباحثون . في جسده كمية من الخمر التزول إال بعد عشرات األيام سيتبقيولو كمية قليلة منه ثم تركه 
صلي  - النبي  ولكن. وال توجد دراسات دقيقة حول ذلك. كم يبقي الخمر في خاليا اإلنسان بعد تناوله بالضبط

كان النبي الكريم ! فسبحان اهللا !!! يوما أربعينقبل اهللا له صالة أخبرنا بأن شارب الخمر ال ي -اهللا عليه وسلم 
سبحان  ونقول. طاهرة نقية لنتوجه إلي اهللا في صالتنا فيقبل دعاءنا جسدنايريد منا أن تكون كل خلية من خاليا 

: وبكل ثقة لوافيقوويأتي الباحثون اليوم ليرددوا نفس الكالم . يحرم تناول الخمر ولو بكمية قليلة النبي! اهللا
يأتي دائما ليشهد علي صدق هذا الدين  العلمفهذا هو !!! حتي الكمية القليلة تضر باإلنسان وحبذا تركه نهائيا

فإنه كان . عندما نهي عن شرب الخمر أو أي شيء مسكر - وسلمصلي اهللا عليه  -وأن سيدنا محمدا . الحنيف
 ونقول". 4-3: النجم" "إن هو إال وحي يوحي. عن الهويوما ينطق :"في حقه قالوصدق اهللا عندما . علي حق

هو أرحم بكم من  الذيماذا فعل لكم هذا ا لنبي : عليه الصالة والسالم - الذين يسيئون لخير البشر  ألولئك
أال يستحق منا أن نكرمه ولو بأن ننشر  بالبشريةهذا النبي الرحيم ! أطبائكم؟ وأقول إلخوتي وأخواتي باهللا عليكم

ولذلك يا أحبتي أرجو منكم أن تنشروا معجزات هذا ! نبينا وما هو ديننا؟ هوثه ومعجزته ليعلم العالم كله من حدي
إال محبة  ورائهاوأود أن أقول لكم إن هذه المقالة وغيرها في هذا الموقع مجانية ال نبتغي من . الكريمالنبي 

فمن أطاع الرسول فقد . عنا يرضيوعسي أن .  النبي األعظم عسي أن ينظر إلينا يوم القيامة بعين العطف
  طارق المرسى /اعداد                               اهللاومن رضي عنه الرسول فقد رضي عنه . أطاع اهللا



   هـ 1429  ثانىربيع        )الحادية عشر نة سلا( 124 لعددا          م 2008  ل ابري
 


	� ا������  
  Web site www.saidabulazayem.netطـر،قــة يـصدرهـا  املصريون يف يهـرـة شلـجـم

                                                                �	�
�/��ا	�،  ��	� ا��
�	����� ا��ا�/ر��� ا����  *"رق #.� ا�-,�+:ا%$� ����،��ا(�):أ%$� #" �ر،ا! �اف ا�
   net.qasazayem@qatar.mail : -e   50155ب .($�4 ا�$�ا�3ت ���1 ر��� ا��
�	� ص                                                                 

  7 

    )قصيدة جميلة ألمير الشعراء احمد شوقى( ُ حــسـنــاء          لك يا سيدتى

  ُ  ـهم حــسـنــاءخَـدعوهـا بـقـوِل
                                                      الــثَّــنـاء ــنهغُـروالغَواني ي  

  َأتـراهــا تـنـاسـت اســمي لمـا 
                                                         مــــاءكثرت في غـرامـها االس  

  إن رأَْتْني تميـُل عـنـي ، كـــأن لم 
                                                         تك بـيــني وبيـنهـا اشْـيـــاء  

 نـظـرة ، فابـتـسامـة ، فـســالم  
                                                          ـِــقــاء ـَل   فكالم ، فموعــد ، ف

  يـــوم كنا وال تسل كيف كـنـــا 
                                                         نـتهادى من الـهـوى مـا نشــاء  

 وعلينــا من العفـاف رقـيــــب  
                                                         ــواءتــعـبـت في مـراسه االه  

  جاذَبتْني ثَوبي العصـي وقــالَـــتْ 
  أنتــم النــاس أيهــا الشـعـراء                                                       

  فَاتّقوا اللـه في قُلوبِ اَلْـعـــذَارى 
                                                      ــــواءـُن ه ـُه ـُلوب                          فالعـذارى ق

 

 ا��
	/إ��اد ��  
  

� #$"رة/ ا:��"ر م                                                           :%A$) ا���د �"�  
 

 يقِل لم و  تسمع لم كأنك فكن        له خالق ال بشخصٍ ليتَبْ  إن و          

 الزلِل من تنجو لكي حليما وال         محاورة  في  سفيها  مارتُ وال          

  العسِل في مالس فان خدعا إليك        بشاشته  بديي من  كيغرنَّ وال          
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(�SH (TH"� )الجزء االول(  .وعالقة ذلك بمنطقة دارفور في السودان قصة أبيارعلي   �-$

تاريخنا ووعى هذا التاريخ، ونحن لألسف الشديد أمة ال تقرأ تاريخها، وإذا قرأنا هذا التاريخ فإننا    قليل منا من قرأ
التاريخ هو مجدنا ومجد .. أيها األحباب - .عه علي أنه ماض، والمهم أن ننظر للحاضر والمستقبلننساه ونتعامل م

آباءنا، التاريخ هو حاضرنا ومستقبلنا، وكما روى الحاكم في مستدركه من حديث عبد اهللا بن سعد بن أبي وقاص رضي 
أي مواقع (تي، يوقفنا علي مشاهد رسول اهللا كان أبي سعد بن أبي وقاص يأخذ بأيدينا أنا وإخو: اهللا عنهما أنه قال

تعلموا تاريخكم، وتعلموا سيرة نبيكم، فإنها : وآثار رسول اهللا، ويروي لنا ما شهد من الماضي، ويقول لنا) الغزوات
أظن  -:سبب تسمية ميقات ذو الحلفية بأبيار علي  .أما نحن فلألسف الشديد ضاع منا هذا التاريخ. مجدكم ومجد آبائكم

ولعل بعضنا يعرف أبيار علي، وهي . ن الجميع يعرف المدينة المنورة، بل إن معظمنا ذهب إليها وسار في طرقاتهاأ
ميقات أهل المدينة المنورة الذي ينوي عنده ويحرم من أراد منهم الحج أو العمرة، وكانت تسمي في زمن النبي صلي 

يت أبيار علي نسبة لعلي بن أبي طالب رضي اهللا عنه، وهذا ولعل البعض يظن أنها سم.. اهللا عليه وسلم ذي الحليفة
م 1898وعلي بن دينار هذا جاء إلي الميقات عام .. والصحيح أنها سميت بذلك نسبة لعلي بن دينار.. غير صحيح 

ا، وجدد ، فوجد حالة الميقات سيئة، فحفر اآلبار للحجاج ليشربوا منها ويطعمهم عنده)أي منذ حوالي مائة عام ( حاجاً 
مسجد ذي الحليفة، ذلك المسجد الذي صلي فيه النبي وهو خارج للحج من المدينة المنورة، وأقام وعمر هذا المكان، 

أتدرون من هو علي بن دينار هذا؟ إنه  -من هو علي بن دينار؟. ولذلك سمي المكان بأبيار علي نسبة لعلي بن دينار
عنها إال اآلن فقط لما تحدث العالم عنها، ونظنها أرضاً جرداء قاحلة في  تلك المنطقة التي لم نسمع.. سلطان دارفور
وهذا .. م سلطنة مسلمة، لها سلطان اسمه علي بن دينار1917م وحتى عام 1898كانت منذ عام  -..غرب السودان

لصناعة كسوة مصنعاً ) عاصمة دارفور ( السلطان لما تقاعست مصر عن إرسال كسوة الكعبة أقام في مدينة الفاشر 
وإذا كانا في  -.الكعبة، وظل طوال عشرين عاماً تقريباً يرسل كسوة الكعبة إلي مكة المكرمة من الفاشر عاصمة دارفور

مصر نفخر ونشرف أننا كنا نرسل كسوة الكعبة، وكان لنا في مكة التكية المصرية، فإن دارفور لها مثل هذا الفخر وهذا 
ماليين نسمة،  6لغ مساحتها ما يساوي مساحة جمهورية فرنسا، ويبلغ تعداد سكانها هذه األرض المسلمة تب   .الشرف

والذي ال تعرفونه  -)..أي أن نسبة المسلمين في دارفور تفوق نسبتهم في مصر % ( 99ونسبة المسلمين منهم تبلغ 
فور، إذ تبلغ هذه النسبة ما عنها أن أعلي نسبة من حملة كتاب اهللا عز وجل موجودة في بلد مسلم، هي نسبتهم في دار

دفتي "من سكان دارفور، يحفظون القرآن عن ظهر قلب، حتى أن مسلمي أفريقيا يسمون هذه األرض % 50يزيد عن 
، كان أهل دارفور ال ينقطعون أن "رواق دارفور"وكان في األزهر الشريف حتى عهد قريب رواق اسمه  - "..المصحف

وأصل المشكلة هناك أن دارفور يسكنها قبائل من أصول عربية تعمل بالزراعة، .يأتوه ليتعلموا في األزهر الشريف
يحدث النزاع بين الزراع والرعاة .. وكما هو الحال في صحراوات العالم أجمع. وقبائل من أصول إفريقية تعمل بالرعي

 - ..ومة أن تقضي عليهعلي المرعى والكأل، وتتناوش القبائل بعضها مع بعض في نزاع قبلي بسيط، تستطيع أي حك
ألن السودان !! .. لماذا كل هذا؟  -..غير أن هذا لم يحدث في السودان، بل تطور األمر لما تسمعونه وتشاهدونه اآلن

هي سلة الغذاء في إفريقيا، ألن السودان هي أغني وأخصب أراضي العالم في الزراعة، ألن السودان اُكتشف فيها مؤخراً 
ل، ومثلها من اليورانيوم في شمال دارفور، فلو استقر السودان المسلم لحل األمن والرخاء كميات هائلة من البترو

 ..والسخاء بالمنطقة كلها، وألصبحت السودان ملجأ ومالذاً للمسلمين والعرب أجمعين
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 احمد على/ م اختيار        حضارة قدماء المصريين:             اختيارات 

���  مصر�رة ا��� ��� �� ه� ا��� ا���#��O)ا�
S"رة   �� (�O�#��الغزو الروماني ا�'&�%$# ��" �!  ا���رخ و��� ا!�� ا�

ظل حاكم . مصر اإلسكندر األكبر=>� ��ر/. �-  �;:9
8 أ6 ة ��� د45ل /� :ه��ك ��ر/. د�
0 ���ر/. �-  �,  ا+ز��ن.لمصر

  . مصر واطلق عليه لقب فرعون الرومانحتي دخول و. م.سنة ق 3200مصر يضفي عليه األلوهية منذ توحيد مصرعام 

  . يوم 365عرف المصريون أن تقويم السنة . م. ق 2772 •

  . شيد هرمه المدرج زوسرالملك . م.ق 2700 •

  . 19الذي ظل أعلى بناية في العالم حتي القرن  الهرم األكبر خوفوبني الملك . م.ق 2560 •

  . عاصمة مصر الدولة الوسطىأثناء  طيبةم أصبحت .ق 2050 •

  . الفيضانوالتنبؤ يميعاد  الفلكوالتقدم في  الثعابينإلصطياد  القططمصر روضت . م.ق 2000 •

يحتلون شمال مصر ويستقدمون  الذين قدموا إلى مصر كتجار وأجراء في القرن المضطرب السابق، الهكسوس. م.ق 1786 .1

  . وقوي نفوذهم بسبب المشاكل الداخلية بمصر والعجلة الحصان

  . ثورة ضد الهكسوس في مصر العليا إنتشرت بكل أنحاء مصر. م.ق 1600 •

طرد الهكسوس وباقي القبائل اآلسيوية، مؤسسا الدولة الحديثة وأصبحت مصر دولة إستعمارية وقد  أحمس. م.ق 1560 •

  . الفراتنون حرب الهكسوس في الجيش وبلغوا أعالي أدخلوا ف

الفرعون هنا هو فرعون موسي (و اآلسيويين من مصر  الهكسوسمع فلول  اليهودو  موسىق م خروج  1259 - 1560 •

  ). وهو رمسيس الثاني حسب أدق الدراسات –المذكور بالقران 

  . الشادوفاستعمل . م.ق 1500 •

  . الشمسومنع عبادة  لتل العمارنةاصمة من طيبة ونقل الع إخناتوندعوة التوحيد  .م.ق 1375 •

  . بها فرعونيستولي على مصر ويصبح  النوبةملك  كاشتاالملك  .م.ق 750 •

  . مصريهزمون  اآلشوريون .م.ق 671 •

  . تتقلص وتصبح مصر مستقلة لمدة قرن اآلشوريةاإلمبراطورية  .م.ق 661 •

  . ق م 405يغزون مصر وحكموها لسنة  الفرس .م.ق 525 •

  . ق م 332مرة ثانية حتي  مصريحكمون  الفرس .م.ق 343 •

  . اإلسكندريةيغزو مصر ويؤسس  اإلسكندر األكبر .م.ق 332 •

  . البطالمةبداية حكم  .م.ق 305 •

  . الرومانوبداية حكم  البطالمةنهاية حكم  - تنتحر  كليوباترا .م.ق 30 •

  . الروم لمصر البيزنطيينم حكم  330 •

 . ري لمصاإلسالمم الفتح  639 •
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"   (
�U V� ��W ان��# "           "Q��Z	 �%ن وا"$QJ            م ا#�اد  /V$	ن ا�%"*  

 قلت  و  قال
�"ت أ($; ه\ �" :H"لU ا�$�أة؟      ^-H: ن"�
  ا�
�"ت وأ($;  :H"لU ا��(;؟           ^-H: ($%��ا 
  ا�.�اءة :H-^           ا�,���)؟ J\ �" وأ($; :H"ل
 ا!%3م :H-^           ا�T."ب؟ J\ �" �"أ($; :H"ل
  ا���Zى :H-^        ا��T`�:)؟ J\ �" وأ($; :H"ل
 ا�
H: ($A-^           ا��(��)؟ J\ �" وأ($; :H"ل
� �"ه\ :H"لHاع أر�O؟ أ�.E�ا        ^-H: "$��% 4$�b	 4� "c��ا 

   
�"#) ه; :H"لZ-� در("ت؟              ^-H: ��O ك"��"#) هH ء"�� وا!:��ة ..ا��ه� و ا�E.� و اeآ�Hأر 

 ا!�Oاع
� �"ذا :H"ل��"ن؟ 	�
 وان ..���.) ��� ر%-) ���  "*j إ�� اFOh"ن 	F��	g أن :H-^                ا�
�b	 را�U �Z-	 L�-# L.#"�� اء او :�ف دون�b�أو ا� V$k 
� ه\ �" :H"لHاع أر�O؟ أK
 V$k �3 و#,"ء "�;�QO! K% 3� Z" ا!���) :H-^             ا�

�LF اFOh"ن 	�l�ّ أن :H-^       ا!:3ق؟ در("ت أ#-� ه\ �" :H"ل O V# ��"NE�ا.. ��� "J�: V� 
�LF و�$�ا �oا�Zn Ln	�ا و�VA أ%����S-) و%." �-� 
 و��Z$�"� VAرة 	Z��ب ا���� !ن ..در() أ#-� ا���� :H-^   ا��g�"F؟ أم ا���� در() أ#-� أ	H: "$Q"ل

g�"F��ا �H ب��Z	 +�S�"� �Hو g�"F�	 ن"FOhه" ا�A� L�A�و e ا���	 eآ"ن إذا أ "�cرا 
�+ إFO"ن :H-^    ا��b"ح؟ #V و�"ذا :H"ل b	 (H�# 4� ($FO +�U (T�� ا��b"ح J\ �" أ($; ..�

LOا "O��T	 ($�Z� "� ;��O LOأ��اب أو�4 وا (Zq�ن ور�$" ا�A	 "S	ور أ��اب أو�4 أ�N�ا 
�.^ آ�+ :H"ل  n ر"b ور أ�N�ا \J ن؟ أ#$"ق"FOhا  ^-H: 4� أ `"ص �Q���U (J�U أو (U�J 

 ا��b"ح �-� J\ ا��ر("ت اH; ه$" وا���U) وا�J�E) ..#"��ة
 ..��U ��Z	r ا���	$) أ�" ..#"�� �c+ ا�Uhار :H-^ وا���	$)؟ ا�Uhار ��V ا���ق �" :H"ل 

 وا! `"ص ا!	"م �":�3ف 	���N ا�,$�ح ..اhرادة �O"Fnه" وا���	$) ..ا�,$�ح 	�O"Fة وا�Uhار
 ا��sوف آ; �V أ�Hى اhرادة  و�VA وا��sوف

  
�^ ا! �"ء %V# (Z�Z ا�.
4�c l�$# \J t إFO"ن :H-^    أO^؟ و�H: V"لT�أن واآ (Z�Z
 ا�

    ا��1و	; 	
�$; ذ�j  ��� v وآ; ا�$�ت ه\ ا�$uآ�ة ا��%��ة
   
�Z) أv� "QO اH; أ��U ة��": "��A�و -O"Q.� ��% (	"Q��" %�b آ"ن �Q$" ا�nر"F: "Q�J  ;H V$� ;$
	 
� AJ$"   	�وم �V ه$L �1ن ه$ً"��n دة"�F�ا اoAه ���n م�$Q�ا  
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�U ت"#��� ا�
$�� #.� ا%$�/م ا#�اد                                            ا�$���  
 

 

  آ-$) ه\
 

 �V�� �T% V آ"�,"وس ��Fn #"د	) ا��اة �H ;�bn آ-$)" را,�� " أ*(
�"ت ا��F"ءn"�  . ا�
�; ه$) �H �FAn .. آ-$) " /�. " أ*(* L�.O ;�Znأ��اب و L-Z# V# 

  . ا�e���"ب

 ا����3ن ���Eة ا�� و�bn(�ه" ��^ n`�ر �H .. آ-$)" ��0�1 " أ*(
  . *�م �4 ا678م �4


�ل �H .. آ-$)" �ذج " أ*(n ن"FOأ K�* K-Z�ا � �	FZ  �س اFO"ن ا�
��% ;FN	 ;ا�,�.) و�$"ت آ V� LE`  .  

��L دآ�"�nر �H �H�n .. آ-$)" ;��� " أ*(qnو V# L$-x او �H ;�bn ر�n"�دآ 
  . ��%ً" ا�A-$) هlo ���.�ًا 	LZQZ أ:�


�ض �H آ-$)" =�در " أ*(n ق��� �-# �Fود آ�% (H"#eا "$� �b�	 L�# 

"ءUا�.�ن أ .  

 " آ	��ت " او وا��ة " آ	�� " ه\
  

  . أO^ آ"ن �V أ	"... أ�H ;ATn V� ^O #�	�ة
�Hن و�An (.,.* ودواء r-`nة و�b�� ء"�  (U":أذا و ^O"آ V� ب�Hس أ"�  . ا��v ا�

� �Hرة ا�
-�ة �-A-$) و-# V	�An (Zq�ا ���  آ.��ة ��ر() �"�
�b
 إ�� ��ا	�QT��O V� "Q" ا��\ ا�
�"ة ر%-) J\ وا���ا(� واOh�"ج ا��,"ء �Hرة و�

QO"Q�	" "�  :U3) آ-
  . آ-$)

Bو�� �CD* ��	Eف ا�G �CD* ��7D*أ B0�HIوا .  
 

�CD*ا����ة و . Jا آKه ��	EMوا��ة و 
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Fruits are Good for your Health !Fruits are Good for your Health !Fruits are Good for your Health !Fruits are Good for your Health !    
 

1. Apples  :                                         
 

Apples, known as a cleansing food, contain fibre, antioxidants 
and fruit flavonoids. This fruit is also a source of vitamin C. 
Apples, known as a cleansing food, contain fibre, antioxidants 

and fruit flavonoids. This fruit is also a source of vitamin C. 
 Apples, known as a cleansing food, contain fibre, antioxidants and fruit 
flavonoids. This fruit is also a source of vitamin C.  
 Key benefits of apples  
Apples, known as a cleansing food, contain fibre, antioxidants and fruit 
flavonoids. The most important of the flavonoids contained in apples is quercetin, 
which has anti-inflammatory as well as anti-cancer actions. Apples contain 
vitamin C as well – more so in green apples than in red ones. Apples can reduce 
blood cholesterol levels, counter constipation and diarrhoea, help joint problems 
and help prevent diseases in general. How much apples should you eat?  
Apples can be eaten freely, but more than two or three a day does not increase 
the health benefits. Large quantities of apple juice can encourage tooth decay 
and diarrhoea.  
Maximising the benefits of apples  
Apples are best eaten raw, as cooking them can reduce the flavonoids by as 
much as 70 percent into the cooking water. It is also a good idea to eat the apple 
unpeeled as flavonoids are contained in or near the skin.  
Nutritional values of apple  
 

Calories 57 

Fibre 1,8 g 

Potassium 120 mg 

Vitamin C 10 mg 

By ; Eng. Ahmad  Ezz 


