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الـعـدد كـلـمـة   "ماتت الكرامة العربٌة وال عزاء للعرب !! "   



 ددلعاة مكل      
 وال عزاء ىيعزب  ٍاذد اىنزاٍح اىعزتيح 

ماتت الكرامة العربٌة وتم دفنها فى 
زاوٌة التارٌخ  وال عزاء للعرب 

حٌث ال عرب وال عروبة ,  ومن 
المؤسف ان ٌكون حالنا نحن 

واحد العرب  فى بداٌة القرن ال
والعشرٌن هذا الحال المذرى الذى 

لم ٌشهد التارٌخ مثله على مر 
العصور ففى احلك األٌام عندما 

كان العرب ٌواجهون عدوا ٌفتك 
بهم وٌهزمهم كانت العروبة تربط 
بٌن ابنائهم وتوحد كلمتهم فكانوا 

ٌموتون وهم فى ساحة القتال صفا 
واحدا , وكان العربى ٌموت  

رامة والعزة , ورأسه مرفوعة بالك
ولكننا الٌوم نرى العربى ٌعٌش 
ورأسه تلطخها المهانة والذلة  

ٌُبقى  فأمرٌكا تهدد العراق بغزو ال 
زرعا وال ضرع وشعب العراق 

ٌعٌش تحت اسر من الخارج واسر 
من الداخل من نظامه الذى كبله 
بالظلم والهوان وجمٌع العرب ال 

حول لهم وال قوة  والشعوب 
بها انظمة ال تعمل اال العربٌة فتكت 

للحفاظ على كرسى الحكم مهما 
كان الثمن. فـرحمة هللا على 
 الكرامة العربٌة والبقاء للـه .
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   ناقشةقضية للم

ل               ة أو ي ض ا ة ق ري ص  م
 

 قاضية فى الهيئة الدستورية  العميا فى مصر وبالتالى اصبحت  الجبالىتم اختيار السيدة /تهانى  
بذلك اول قاضيةمصرية ومن المعموم ان سمك القضاء  كان ممنوعا عمى الجنس المطيف وذلك 

تمنع ذلك والحقيقة ان الشريعة ال تمنع من دخول المرأة الى  سمك بحجة ان الشريعة االسالمية 
فقد ولى عمر بن الخطاب رضى اهلل عنه قضاء السوق إلمرأة من قومه اى تحكم فى القضاء 

قضايا السوق وكانت تسمى الشفاء وقد اشار الشيخ محمد الغزالى فى كتابه "السنة النبوية بين 
 اهل الفقه واهل الحديث"

" ثم نختم هذا الباب بقول ابن حزم) وجائز أن تمى المرأة الحكم وهوقول ابى حنيفة وقد  قائالا  
السوق  فإت قيل قال رسول اهلل صمى اهلل  امرأة من قومهروى عمر بن الخطاب أنه ولى "الشفاء" 

ام عميه وسمم )لن يفمح قوم اسندوا أمرهم الى امرأة( قمنا إنما قال ذلك رسول اهلل فى االمر الع
 .الذى هوالخالفة(

وهنا يظهر اهم  ما ندعو اليه وهو متى تحصل المرأة عمى حقها كامالا  فى الحصول عمى  
الوظيفة المناسبة , وذلك ألن هناك  كثير من النساء المتعممات المتفوقات ال يحصمن عمى 

ال البترول وظائف وذلك ألن الوظيفة لمرجل فقط ومثال ذلك وظائف المهندسين والعاممين فى مج
رة والكيماويات  وقد ز وكما نعمم ان المرأة غزت الفضاء وقادت الطائرات وشاركت فى معامل ال

خبر تعيين اول قاضية مصرية هو  اثبتت النساء قدرتهن وكفاءتهن فى كل موقع , ومن هنا فان
  اول الغيث قطرة بداية الطريق و

                                                                         بقمم  محاسب/ طارق المرسى
                                                                         

مجلة البشير ترحب بأى تعليقات او ردود تردها من القراء على مقالة "قضية للمناقشة" وللعلم 
  ن رأى المجلة ولكن عن رأى كاتبها فقطفجميع مقاالت قضية للمناقشة ال تعبر ع

______________________                              
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 ٌدتىلِك ٌا س
 

أخرً اىفاضيح جاءذْا رساىح ٍِ قارئح ّىد 

أُ ّذمز تعضا ٍْها ىَا فيها ٍِ اىفائذج اىرً 

ذهٌ مو رتح أسزج ىثْاء جيو يرَرع تاىصحح 

 و اىعافيح.

عييها  ينىُ  و هى اىحاىح اىرً "اىزطة"

اىرَز فً حاىح رطثح و ىٌ يجف تعذ، و هى 

ً عْاصز غذائيح و فيراٍيْاخ عييحرىي 

عذيذج ٍفيذج ىألعصاب و ٍقىيح ىيسَع و 

ىَزضً اىفشو اىنيىي و اضطزاب اىَجاري 

اىثىىيح و يساعذ عيً ّشاط حزمح األٍعاء و 

يَْع اإلٍساك، مَا أّه يحرىي عيً ّسثح 

ذّيح اىقيىيح ذعَو مثيزج ٍِ األٍالح اىَع

عيً ٍعادىح حَىضح اىذً، و ٍقىي 

ىيعظاً.و فً اىحذيث اىشزيف اّه ٍِ افطز 

ىٌ  –ٍِ ذَز اىَذيْح  –عيً سثع ذَزاخ 

يصثه سىء ٍِ ٍزض او سحز. مَا اُ 

اىزطة ٍفيذ جذا ىيسيذاخ اىحىاٍو فهى 

يَذها تاىفيراٍيْاخ و اىهزٍىّاخ 

)اىثيرىسيِ( اىرً ذقىي عضالخ اىزحٌ و 

زيذ ٍِ ذنيفها عْذ اىىالدج حسة اىحاىح، و ي

 يفيذ ايضا فً اىىقايح ٍِ اٍزاض ٍا تعذ
 الوالدة . الوالدة مثل النزٌف و حمى

                            
 النٌل بقلم /  بنت

 

          
 

    بألدركن ا

   

 ىـثـيـل     

     **** 
 لبٌَك ٌا رب القلوب

 ندعو لغفران الذنوب          
 لبٌك ٌا رب السماء

 لبٌك من قبل الغروب         
 وقف الحجٌج بنفرة

 مألوا المسالك والدروب       
 رفعوا األكف توجها

 لـلـِه  عال م  الغٌوب        
 وقفوا بعرفات هناك

 ما مسهم فٌها لُغوب        
 أشباحهم تحت السماء

 أرواحهم أفقا تجوب        
 وقلوبهم تدعو ابتغاء

 علَّ األله لهـم ٌتوب        
 قـد هبَّ رٌٌح من بعٌد

 مألى بأصناف الطٌوب        
 المسُك والرٌحان ٌم

 تزجان والنور ٌذوب          
 وإذا مالئكة السماء

 بصوتها الحلو الطروب         
 إن أبشرو فاهلل قـد

غفَر لكم كلَّ  الذنوب         

 



 ـــــــــــاُواحــــــــــــــــح األيَــــ
 تقيٌ / أحَذ حسِ

 من القلب
 

الحج أشهر معلومات فمن فرض فٌهن الحج فال رفث وال 
فسوق وال جدال فً الحج وما تفعلوا من خٌر ٌعلمه هللا 
( 391وتزودوا فإن خٌر الزاد التقوى واتقونً ٌاأولً األلباب)

 سورة البقرة –
م ضٌوفا علٌه هنٌئا لضٌوف الرحمن بما من هللا علٌهم و قبوله

هذا العام فى ذلك الٌوم المشهود، و ٌا لحسرة من ذاق حالوة 
 هذا الٌوم من قبل و لم ٌوفق للذهاب هذا العام.

أى فضل و شرف سٌحصل علٌه الحاج بتوجهه إلى هللا ضٌفا 
علٌه ٌناجٌه و ٌسأله المغفرة و التوبة و اإلنابة و عدم العودة 

 لٌها.إلى الذنوب و المعاصى التى كان ع
أى روعة من قلوب تكتسى بالبٌاض تطوف بالبٌت العتٌق و 
تستلم الحجر الذى هو ٌمٌن هللا فى األرض فتسبح و تهلل و 

تحمد هللا على عظٌم فضله و كرمه، و ٌا لفرحة األعٌن 
باكتحالها برؤٌة الكعبة المشرفة زادها هللا شرفا و تعظٌما و 

 مهابة.
فى الدنٌا من الوقوف بعرفة أى مقام أرفع سٌرقى إلٌه العبد 

ذلك الٌوم المشهود الذى ٌباهى هللا فٌه المالئكة و ٌقول لهم 
انظروا عبادى شعثا غبرا جاءونى من كل فج عمٌق ٌرجون 

رحمتى و ٌخافون عذابى، أشهدكم ٌا مالئكتى أنى قد غفرت لهم 
و لمن شفعوا لهم، أى ٌوم هذا؟ .. هنٌئا للحاج بهذا الٌوم، كم 

أن أكون معهم هذا العام و خاصة هذا العام و أمتنا  كنت أود
اإلسالمٌة فى أذل حال وأضعف مكانة على مر األزمان، ألدعو 
هللا أن ٌعٌدنا إلى دٌنه ردا جمٌال و ٌصلح نفوسنا و قلوبنا و 

 ٌنصرنا على أعدائنا.
و تكتمل الرحلة المباركة بزٌارة قبر رسول هللا صلى هللا علٌه 

حاج أمامه و ٌسلم علٌه وٌدعو هللا أن ٌجمعه و سلم و ٌقف ال
معه ٌوم القٌامة و أن ٌحشر معه كما آمن به و لم ٌره و أن 

ٌدخله مدخله و أن ٌشرب من ٌده الشرٌفة شربة ماء ال ٌظمأ 
  آمٌن.…بعدها أبدا

  كرٌم قرآن 

قل ال ٌستوي الخبٌث والطٌب ولو أعجبك كثرة الخبٌث  
(هذه اآلٌة 300ب لعلكم تفلحون)فاتقوا هللا ٌا أولً األلبا

الكرٌمة و غٌرها فى القرآن الكرٌم التى تعقد المقارنة 
بٌن الكثرة و القلة، و نلحظ هنا داللة فى غاٌة األهمٌة 

و هى انه ما ذكرت الكثرة إال و اقترنت بالذم و ما ذكرت 
القلة إال و اقترنت بالمدح.و هذه اآلٌات كلها لتثبٌت 

علٌه من الحق و لٌعلموا انهم  المؤمنٌن على ما هم
على الطرٌق المستقٌم وال ٌركنوا إلى الدنٌا بمتاعها 

الفانى، بل ٌزدادوا ٌقٌنا فى نصر هللا لهم.و هنا أود أن 
 منأسألك ٌا أخى القارئ، من هى الفئة المنتصرة 

 ؟أصحاب األخدود

 شريف حديث

عن أبى هرٌرة رضى هللا عنه قال: سمعت رسول هللا 
اللهم علٌه وسلم ٌقول: "ما نهٌتكم عنه فاجتنبوه صلى 

وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذٌن 
   من قبلكم كثرة مسائلهم واختالفهم على أنبٌائهم"

 اىَؤٍِ سالح اىذعاء

 ٌقول الحق تبارك و تعالى فى سورة غافر:  
ن وقال ربكم ادعونً أستجب لكم إن الذٌن ٌستكبرون ع

 (00عبادتً سٌدخلون جهنم داخرٌن)
و هنا تضح الصورة جلٌة بمراد هللا سبحانه و تعالى من 
عباده، وهى الحث على التوجه إلٌه وحده سبحانه و 
تعالى بالدعاء، و قد وعد هللا سبحانه و تعالى باإلجابة 
الفورٌة كما هو واضح من لفظ "أستجب" بعد لفظ 

شروط سنعرض لها "ادعونى" دون أى تسوٌف، و لكن ب
فى األعداد القادمة. و كما جاء فى الحدٌث أن الدعاء هو 
مخ العبادة، و أن عدم الدعاء هو استكبار على هللا و 
على العبادة له، و ال مصٌر للمستكبرٌن إال النار، أعاذنا 
هللا و إٌاكم منها و نسأله سبحانه و تعالى أن ٌرزقنا قلوبا 

 فوه و رضاهساجدة له راجٌة ع متعلقة به

hamad1962@qatar.net.qamail: -E  رٌة ٌصدرها المصرٌٌن فى قطرمجلة شه – شٌرمجلة الب 

comwww.saidabulazayem.Web site  
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 قضـايا وآراء
 تقيٌ: احَـذ عاشـىر                                                                                                                                    

 ىجْيه ا ٍفاجأج ذعىيٌ 
 

إٔٙا زماً ِفاخأج ساسج ذٍه اٌرٟ أػٍٓ ػٕٙا اٌس١ذ سئ١س ِدٍس اٌٛصساء اٌّصشٞ ترؼ٠ُٛ 

ألخشٜ ٚرٌه تؼذ أْ خشتد اٌسىِٛاخ اٌّرؼالثح فٟ اٌد١ٕٗ اٌّصشٞ أِاَ اٌؼّالخ ا

اٌؼشش٠ٓ سٕح اٌّاض١ح وً أٔظّح اٌصشف اٌّؼشٚفح ِثً سؼش اٌصشف اٌثاتد ٚاٌّذاس 

ٚغ١ش٘ا ٚتؼذ أْ أصثر سؼش صشف اٌؼّالخ األخٕث١ح خاسج ٔطاق س١طشج اٌدٙاص 

اٌّصشفٟ فٟ ِصش، ٚأصثر اٌذٚالس ٠ذٚس فٟ فٍه اٌس١ازح ٚاٌؼا١ٍِٓ فٟ اٌخاسج 

ٚاٌرصذ٠ش ِغ اٌّسرٛسد٠ٓ. ٚزم١محً ٌمذ خاء ٘زا اٌمشاس ِرأخشاً ستّا ػشش سٕٛاخ تؼذ 

 اٌرداسب اٌفاشٍح اٌرٟ لاسٝ ِٕٙا االلرصاد اٌّصشٞ، ٌٚٙزا اٌمشاس إ٠دات١اذٗ ٚسٍث١اذٗ.

 :  اإليجاتياخِٓ 

 ٔمً سؼش اٌصشف اٌّشوضٞ ٌٍؼٍّح األخٕث١ح إٌٝ اٌسؼش اٌّسشس. -1

 ذ سؼش اٌصشف طثماً ٌٍؼشض ٚاٌطٍة.أصثسد اٌثٕٛن زشج لٟ ذسذ٠ -2

 ذسش٠ش أسؼاس اٌؼّالخ ٠ؤدٞ إٌٝ ذٕش١ظ اٌسٛق. -3

ص٠ادج االسرثّاساخ األخٕث١ح ٚلذ تذا رٌه ٚاضساً ػٍٝ ل١ّح اٌرؼاِالخ األخٕث١ح  -4

اٌّصش٠ح فٟ ا١ٌَٛ األٚي ِٓ ذطث١ك لشاس اٌرؼ٠ُٛ، ز١ث صادخ  حفٟ اٌثٛسص

 %.15تأوثش ِٓ 

اٌس١ازح اٌمادِح ضذ االسر١شاد ٚاٌس١ازح ٠ؼرثش اٌرؼ٠ُٛ ١ِضج ٌٍرصذ٠ش ٚ -5

 اٌخاسخ١ح.

 ف١ّىٓ اٌمٛي: اىسيثياخأِا ػٓ 

اسذفاع أسؼاس اٌٛاسداخ ٚاٌشسَٛ اٌدّشو١ح لذ ذضغظ أوثش ػٍٝ اٌد١ٕٗ، ِٚٓ  -1

 اٌرٛلغ أْ ٠صً إٌٝ سثؼح خ١ٕٙاخ ٌٍذٚالس.

 اٌّٛاطٓ ٘ٛ اٌّرسًّ، ٌٚىٓ ٘زا دٚاء ِش التذ ِٓ ذؼاط١ٗ ٌٍؼالج. -2

 ح اٌرضخُ.ص٠ادج فٟ ل١ّ -3

ستّا واْ ٘زا اٌرٛل١د غ١ش ِٕاسة ز١ث أْ ٕ٘ان ازرّا١ٌح ٌٍسشب فٟ اٌؼشاق  اىرىقيد:

ٚذأث١ش٘ا ١ٌس ػٍٝ االلرصاد اٌّصشٞ فمظ تً اٌؼاٌّٟ. وّا ٚإٔٔا فٟ ِٛسُ اٌساج ِٚا 

 ٠رطٍثٗ ِٓ ػّالخ أخٕث١ح.

إٌظاَ ٚا٢ْ ٘زٖ ٟ٘ اٌفشصح األخ١شج ٌٍثٕٛن ٚششواخ اٌصشافح ٌٍثماء ٚإٔداذ ٘زا 

 ٚاالٌرضاَ تاألِأح ٚاٌشفاف١ح ٚػذَ زدض اٌؼّالخ ٚاٌّضاستح تٙا.

اٌمضاء  -2ذسس١ٓ إٌّرح اٌّصشٞ ٌرٕش١ظ اٌطٍة ػ١ٍٗ.  -1أِا اٌسىِٛح فؼ١ٍٙا اٌىث١ش: 

ػذَ اٌرؼاًِ تغ١ش اٌؼٍّح اٌٛط١ٕح.   -4ذشش١ذ اإلٔفاق اٌسىِٟٛ.  -3. حػٍٝ اٌث١شٚلشاط١

 ٚهللا ِٓ ٚساء اٌمصذ.      
 



 

  

 "غٌر عنوانصفحة من "                                               
 اناحد فهمٌقدمها و^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^                                           

                     ^^^^^^^^^^^^^^ 
الجٌلوجٌا وعلوم  استاذ مع الدكتور زغلول النجار ًتلٌفزٌونال نستكمل معاً اللقاء       

 الجٌولوجٌا .. االرض حول اإلعجاز العلمً فً القرآن من وجهة نظره كعالم فً
        

َناتِ ))5 ٌِّ اُس بِاْلقِْسطِ  لََقْد أَْرَسْلَنا ُرُسلََنا ِباْلَب قُوَم النَّ ٌَ  َوأَنَزْلَنا َمَعُهُم اْلِكَتاَب َواْلِمٌَزاَن لِ
ْعلَمَ َوأَنَزْلَنا اْلَحِدٌَد فٌِِه َبأْ  ٌَ اِس َولِ ِب إِنَّ  ٌس َشِدٌٌد َوَمَنافُِع لِلنَّ ٌْ نُصُرهُ َوُرُسلَُه بِاْلَغ ٌَ ُ َمن  َّللاَّ

َ َقِويٌّ َعِزٌٌز ((
  الحدٌد : َّللاَّ
نواة  تتكون االرض من عدة طبقات فوق بعضها آخرها هً اللب الصلب وهو* 

  االرض . ٌتكون هذا اللب الصلب من الحدٌد .
قدرنا أو خلقنا أو جعلنا  قدٌما بأن انزلنا فً هذه اآلٌة قد أتت بمعنى قال المفسرون* 

  للكلمة . ولم ٌكن أحد ٌتخٌل بأن المقصود هو اإلنزال بالمعنى الفعلً
اإلنسان بل وأنه هو  الحدٌد هو عصب الصناعات التشغٌلٌة واإلختراعات فً حٌاة* 

فً دم اإلنسان  مادة الحمراءمصدر الجذب المغناطٌسً لالرض كما انه ٌكون أغلب ال
ٌقال منافع  والحٌوان كما انه اٌضا ٌكون غالب المادة الخضراء فً النباتات . فحٌن

  للناس فنحن نقر بذلك ونشهد بان الحدٌد شدٌد البأس .
عالٌة جدا حتى أن  وجد العلماء أن الحدٌد لكً ٌتكون فإنه بحاجة إلى درجة حرارة* 

واحدة تفوق كل  . حتى أن الطاقة االزمة لتكوٌن ذرة حدٌدالشمس التستطٌع توفٌرها .
  الطاقة بمجموعتنا الشمسٌة اربعة مرات على االقل .

مئات البالٌٌن  إكتشف العلماء أٌضا نجوم تسمى بالمستعرات درجة الحرارة بها* 
ٌستطٌع انتاج  درجة مئوٌة واتكشف العلماء أن هذه النجوم هً المكان الوحٌد الذي

  لتوافر درجة الحرارة االزمة لذلك. الحدٌد
حٌاته بعد ذلك  من شدة حرارة هذا النجم ٌنصهر فٌتحول إلى حدٌد لٌتم دورة* 

النٌازك  وٌنفجر .. كانت االرض وقتها كومة من الرماد رجمت بذلك الوابل من
  الحدٌدٌة لتنجذب وتبدأ فً تكوٌن االرض التً تكونت من الطبقات المعروفة

القرآن ذلك قبل  نا نرى بأن الحدٌد قد أنزل الى االرض إنزاال وقد ذكروهكذا فإن* 
  . إكتشافه بأكثر من اربعة عشر قرنا من الزمان

 

 . بحان هللاس                           
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 عشُز ِخصاٍه ال يُِحثُها اىـيـه           
 

ُع عْذ  اىعيَاء  -2اىثُخُو عْذ  األغْياء                -1  َ  اىط 

ُحُة اىذّيا عْذ  مثار    -4قِيحُ اىحياِء عْذ  اىْساء         -3

 اىسِ

ىُر عْذ  اىُسيطاُ   -6اىنسُو عْذ  اىشثاب            -5  اىج 

ُِ عْذ  اىُغزاج   -8اىحسُذ عْذ  اىفقزاء             -7  اىُجث

ُة عْذ  اىُزهاد           -9  اىزياُء عْذ  اىُعثَّاد -11اىع ج 
 

 عداد : مهندس حسام جابرا                                    خبار الجالٌة المصرٌة:ا

 
التى اقامها اتحاد الكرة القطرى عاشت الجالٌة المصرٌة اٌاما من السعادة والفرح وذلك اثناء اقامة بطولة الصداقةلكرة القدم * 

والتىدعا الٌها فرق البرازٌل والمانٌا وتشٌكٌا ومصر والٌابان والصٌن وتاٌالند وقد فاز الفرٌق المصرى بالبطولة للمرة الثانٌة 
 على التوالى وكان للحضور الجماهٌرى المتمٌز وقع السحر للفرٌق المصرى وللبطولة عامة . 
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Why did Hitler become chancellor in 1933?  
 

In this essay I will try to understand and analyze Hitler’s rise to 
power in 1933.  How was Hitler able to jump from being a normal 
leader of a German political party in 1932 to chancellor of the Weimar 
republic in 1933? 
  Hitler became chancellor of the Weimar republic because of 
various reasons.  One of the main reasons I would say was the Nazi 
party’s strength and influence. With the assistance of Dr. Joseph 
Goebbels, the Nazi party had a fantastic propaganda machine, which 
tried to use everything in order to present its beliefs and ideas to the 
normal people. The Nazi’s for example were the pioneers in using the 
radio for propaganda worldwide and were able to master this 
technique to a tremendous effect, flooding the people with Nazi 
ideology and beliefs. Hitler also divided Germany into 34 districts and 
put a Nazi representative in each one in order to spread out the Nazi 
Party into all of Germany. 

 The party also had a manifesto that appealed to most people. 
The party aims had social views, nationalist views, anti-jewish views, 
and etc. so we can see that it was constantly manipulated to please 
most of the voters in order to gain more votes. 
 This ensured the party votes from all sectors of the society and was 
very helpful for them.The party also gained many votes because of 
their ability to bring scapegoats for the German people like the Jews 
who were to blame for Germany’s economic crisis and for the defeat 
in World War 1 and the socialists who “stabbed the German army in 
the back” and signed the treaty of Versailles. These scapegoats were 
good enough for the German people who used to love their imperial 
system of government under the Kaiser, and were at the same 
against the Jewish because of their economic power. 


