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: ددلعاةمكل 
الفتنة نائمة  

 لعف اهلل مف أيقظيا                     
, إضطياد المسيحييف ومياجمة الكنائس 

والنوبييف ومطالبتيـ ,والشيعة واقميتيـ فى مصر 
, بحقوقيـ فى الحياة السياسية فى مصر

والبيائييف واعتراؼ الدولة بديانتيـ الرسمية فى 
, مصر وأخيرا بدو سيناء واضطياد االمف ليـ 

, مرورا باالسالمييف ومحاربتيـ فى مصر
والمعارضة وشجونيا  متمثمة فى حركة كفاية 

وكأف مصر دولة الفتف , وحزبى الغد والوفد 
وكؿ ىذا نشـ وراءه  رائحة االيدى , والمشاكؿ 

إف . االمريكية سواء مباشرة أومف وراء حجاب 
المشاكؿ التى تواجييا مصر الشؾ كاف السبب 
االساسى فييا ىو انحسار دور الدولة فى مصر 

وضعؼ الموقؼ المصرى تجاه الضغوط 
. الخارجية مما جعؿ مصر مطمعا لكؿ القوى 

إف المخاض الدائر فى مصر اليـو ينذر باحداث 
جثاـ ندعو اهلل اف يجنب مصرنا العزيزة مف 

ونقوؿ لمجميع حكومة ومعارضة , االخطار 
فإف , اغمبية واقمية إياكـ والمساس بأمف مصر 

.........  الفتنة نائمة لعف اهلل مف  أيقظيا
 

 
 
 
 

هذا العدد إقرأ فى 
 
 العدد المائة مف مجمة البشير  :الـعددكـلـمة *

 2ص                        بقلم رئيس التحرير

  أبشر بما يثمج صدرؾ:  مختارات *  
 3     ص                       (مجدى مرسى /ـ)

  اخبار الجالية المصرية* 

        4ص                          (حسام جابر/ اعداد )

االرىاب يعود الى سيناء مرة   :فٛسحاٌغالف *
 5ؿاخرى                                   

حياتنا والثقافة االجنسية   دراسات  *
 6ص (                        عمروعاشور/م)

 ( الموز وفوائده المذهلة ) لك يا سيدتى
 7ص                           (احمد مرسى )
 الموالد بين الدين والدنيا: قضية للمناقشة*
                                    8ص                             (احمدعاشور)

مف عجائب وضع السجود عمى   ة اإليـمـانواحــ*
                            9ص           (     محمود ثابت )  الجسد

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

   AL BASHIR MAGAZINE 12ص 
SHEREEN                     
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 أبشر بما يُثمج صدرؾ:          مختارات 
  يا مف يشكو مف الضعؼ يا مف يشكو مف اليـ يا مف يشكو مف كثرة الذنوب

يا مف يشكو مف الضيؽ  يا مف يشكو مف العقـ وعدـ اإلنجاب يا مف يشكو مف الفقر
 !!! أبشر بما يثمج صدرؾ

 قاؿ تعالى
ـْ َعَذاٌب َأِليـٌ  :  َقاَؿ َيا َقْوـِ  {1}ِإنَّا َأْرَسْمَنا ُنوحًا ِإَلى َقْوِمِو َأْف َأنِذْر َقْوَمَؾ ِمف َقْبِؿ َأف َيْأِتَيُي

ِبيٌف  ـْ َنِذيٌر مُّ ـْ  {3}َأِف اْعُبُدوا المََّو َواتَُّقوُه َوَأِطيُعوِف  {2}ِإنِّي َلُك َيْغِفْر َلُكـ مِّف ُذُنوِبُك
ـْ َتْعَمُموَف  ُر َلْو ُكنُت ـْ ِإَلى َأَجٍؿ مَُّسمِّى ِإفَّ َأَجَؿ المَِّو ِإَذا َجاء اَل ُيَؤخَّ ْرُك َقاَؿ َربِّ ِإنِّي  {4}َوُيَؤخِّ

ـْ ُدَعاِئي ِإالَّ ِفَرارًا  {5}َدَعْوُت َقْوِمي َلْياًل َوَنَيارًا  ـْ َيِزْدُى ـْ  {6}َفَم ـْ ِلَتْغِفَر َلُي نِّي ُكمََّما َدَعْوُتُي َواِ 
وا َواْسَتْكَبُروا اْسِتْكَبارًا  ـْ َوَأَصرُّ ـْ َواْسَتْغَشْوا ِثَياَبُي ـْ ِفي آَذاِنِي َـّ ِإنِّي  {7}َجَعُموا َأَصاِبَعُي ُث

ـْ ِجَيارًا  ـْ ِإْسَرارًا  {8}َدَعْوُتُي ـْ َوَأْسَرْرُت َلُي َـّ ِإنِّي َأْعَمنُت َلُي  ِإنَُّو اْسَتْغِفُروا َربَُّكـْ َفُقْمُت  {9}ُث
ْدَراراً   {10 }َغفَّاراً َكاَف  ـْ َجنَّاٍت {11}ُيْرِسِؿ السََّماء َعَمْيُكـ مِّ ـْ ِبَأْمَواٍؿ َوَبِنيَف َوَيْجَعؿ لَُّك َوُيْمِدْدُك

ـْ َأْنَياراً    12-1نوح {12 }َوَيْجَعؿ لَُّك
  :وقاؿ سبحانو عمى لساف نبيو ىود عميو السالـ

َـّ اْسَتْغِفُرواْ َوَيا َقْوـِ  ـْ ُث ِتُكـْ  ِإَلْيِو  ُتوُبواْ  َربَُّك ـْ ُقوًَّة ِإَلى ُقوَّ ْدَرارًا َوَيِزْدُك  َواَل ُيْرِسِؿ السََّماء َعَمْيُكـ مِّ
  ىود {52}َتَتَولَّْوْا ُمْجِرِميَف 

ومف كؿ  مف لـز االستغفار جعؿ اهلل لو مف كؿ ىـ فرجا": وقاؿ صمى اهلل عميو وسمـ 
" ضيؽ مخرجا ورزقو مف حيث اليحتسب

  استغفر اهلل العظيـ الذي ال إلو إال ىو الحي القيـو وأتوب إليو
  استغفر اهلل العظيـ الذي ال إلو إال ىو الحي القيـو وأتوب إليو
    استغفر اهلل العظيـ الذي ال إلو إال ىو الحي القيـو وأتوب إليو

ِدذٜ ِسّذ ِشعٝ/ ئخز١بس َ                                          
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                             أخبار الجالية المصرية
  صادق مجمس الشعب المصري عمى تجديد قانون الطوارئ لمدة سنتين حتى تتمكن الحكومة

من السيطرة عمى األمن خصوصًا اإلرىاب والمخدرات وذلك بعد األحداث األخيرة في دىب 
 ال،   120 نعم،  260:   وسيناء والعريش، والجدير بالذكر أن نتيجة التصويت كانت كاألتي

 .   غائب من الحزب الوطني60
  أقيم مؤتمر العمماء العرب الشيخة موزة المسند حـر سمو األمير المفدى   تحت رعاية سمو

 وعالم الدكتور فاروؽ البازالمغتربين، وحضره الكثير من العمماء المصريين وعمى رأسيم 
 .، وقد شرفوا جميعًا بمقاء سمو األمير المفدىسعد جبر التميميالفضاء الدكتور 

  شركة مصرية في مختمف 100 معرض شمل 2006 أبريل 9-5أقيم بالدوحة في الفترة 
المجاالت الصناعية والزراعية والعقارية والسياحة،وقد حقق ىذا المعرض نجاحًا كبيرًا حيث تم 

السفير المصري القطري، ىذا وقد أشاد -عقد العديد من الصفقات التي تعزز التعاون المصري
 . بالعالقات الوطيدة بين البمدين الشقيقين في كافة المجاالتالسيد محمد عيدي خيرت

  وزير التربية والتعميم جداول امتحانات الثانوية العامة بمرحمتييا الدكتور يسري الجمؿأعمن 
 يونيو أما المرحمة الثانية فسوف تبدأ 11األولى والثانية، وسوف تبدأ المرحمة األولى األحد 

 يونيو، وأيضًا وافق السيد الوزير عمى السماح لمطمبة بتعديل المواد االختيارية 10السبت  
 .التخصصية لممرحمتين

  من شركة عمي نعيـ/ الميندسورد لممجمة رسالة من السيد QVC يموم عمينا موقفنا من فتاوى 
 واالستثمار في  DNAالدكتور عمي جمعة واإلمام األكبر الدكتور سيد طنطاوي بخصوص ال

 .  البنوك، ونشكر لو ىذا االىتمام والغيرة عمى الدين، حفظو اهلل وزاد من أمثالو

                                                                                           

                                                                                            إعداد 

حساـ جابر /                                                                                   ميندس 

                                                                 نائب رئيس مجمس الجالية المصرية فى الدوحة 
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 .....اإلرىاب يعود مرة أخرى فى سيناء     :صورة الغالؼ  

 
مرة أخرى يطؿ االرىاب االسود عمينا فى سيناء وفى مناسبة وطنية اخرى عمى جميع المصرييف  حيث كاف 

,  فى ذكرى حرب العبور المجيد تمت انقجارات طابا 2004الحدث االوؿ فى السادس مف اوكتوبر مف عاـ 
 ذكرى قياـ الثورة المجيدة وىو اليـو الوطنى لمصر تمت 2005وكذلؾ فى الثالث والعشريف مف يوليو 

  ذكرى تحرير سيناء تمت االنفجارات 2006انفجارات شـر الشيخ وىنا فى الرابع والعشريف مف ابريؿ 
االخيرة وىى بال شؾ اشارة ذات معنى يقصد بيا المخطط ليذه االنفجارات المساس باالنجازات المصرية فى 

. الخمسيف عاما الماضية وكذلؾ محاولة اثبات ضعؼ االمف فى شبو جزيرة سناء 
اننا وبكؿ بيقيف نديف ىذه االنفجارات وبشدة ونعمف انو ميما كاف المنفذيف ليذه االنفجارات مف المصرييف 
وميما كانت االسباب التى دفعتيـ ليذه االنفجارات فف المستفيد الوحيد ىو اعداء مصر والمتربصيف بامف 

ولكننا ايضا نشير الى اف ىناؾ مف االسباب التى جعمت مثؿ ىذه االحداث , مصر وما اكثرىـ ىذه االياـ 
: ومف ىذه االسباب ما يمى , تقـو ليا قائمة 

ضعؼ دور الدولة والحكومة فى الحياة العامة لمشعب المصرى مما قوى قوى البمطجة والخروج عمى : اواًل 
. االمف وىذا السبب ىو اكبر سبب لكؿ اشكاؿ االرىاب فى مصر اآلف 

اف االىماؿ المتعمد مف الحكومة المصرية لشبو جزيرة سيناء كاف ىو السبب الحقيقى لوجود اجياؿ : ثانيًا 
. مف الشباب ابناء سيناء الذيف يشعروف بالغبف وكانو لقمة سائغة ألى قوة تتربضص بأمف مصر  

التعميـ الدينى فى مصر اصبح ذو ثنائية متضاربة فمف جانب التعميـ الحكومى كاف التيميش : ثالثا 
المتعمد لمتعميـ الدينى والذى انتج اجياال جاىمة لدينيا وباتممقابؿ كاف التعميـ الدينى الخاص واقصد ىنا 

تعاليـ الجماعات االسالمية التى  وجدف غايتيا فى الشباب التاقـ عمى احواؿ المعيشة والذى استقى عمومو 
الدينية مف قوى غاضبة وناقمة ومتعصبة فكاف نتيجة ذلؾ تعاليـ ومفاىيف متطرفة وبعيدة عف جوىر الديف 

. االسالمى السميح 
انف واف كنا نريد اف تعود السالمة واالمف لمصر فيجب اف نتحد جميع حكموة وشعبا  ونقؼ صفا واحدا فى 

 . مواجية اعداء مصر 
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عمرو احمد عاشور /   ـ اختيار     األولى  الحمقة   ...حياتنا و الثقافة الجنسية : دراسات

أىمية الجنس تدفعنا لمحديث عنو حتى ننبو الناس إلى مواقع الخطر التي تواجييـ ليتخمصوا منيا, : الجنس  إلىمقدمة 
إف الفاصؿ بيف العفة والوقوع في الخطأ ثـ السقوط في الرذيمة يرتبط بمفتاح لمرذيمة حيث أف لمرذائؿ صور مختمفة وبتقديـ 

إذا  ,اإلنساف قدمو خطوة نحوىا تجره إلى الياوية, والميوؿ الجنسية مف ىذا القبيؿ, يمكف تعديميا لمنع تمردىا وطغيانيا
الثقافة استخدمت بالمعيار الصحيح وفي المكاف المالئـ تقود المجتمع إلى السعادة والكماؿ, وعمى العكس لو تركت الغرائز 

مف أقوى شيوات النفس شدة لإلنساف وبالخصوص الشباب ىي  إف .بشكؿ طميؽ فإنيا ستدفع المرء إلى الجرائـ والوحشية
الرغبة الجنسية, وىي التي تجعؿ معظـ البشر يسقط أماميا راكعًا,ولكف الدافع اإليماني ىو الذي يحفظ ذاؾ الممتـز عف 

إف المراىؽ بحاجة لمساعدتو فيما يخص مشكالتو الجنسية, لذا يجب أف تبدأ التربية الجنسية في البيت .االنزالؽ فييا 
يجب أف يتنبو األىؿ إلى أف تجنب التطرؽ  و, بعد ذلؾأواًل, ثـ أنو يجب أف تستمر ىذه التربية خالؿ السنوات التي يمر بيا

لمثؿ ىذا الحديث فيما بينيـ حياًء أو جياًل غير صحيح, ألف أي تقصير في تعميـ النشء قد تجر مصائب ومشاكؿ يصعب 
إف تعديؿ الميوؿ الشيوية وتحديد الغريزة الجنسية ضرورة حتمية في الحياة ألف الغريزة الجنسية إذا لـ . حميا فيما بعد

ومف المؤسؼ جدًا . إف ضحايا الشباب في ىذا الطريؽ كثيرة جداً كؿ البشر ,توجو بصورة صحيحة فإنيا ستؤثر عمى سعادة 
 الشباب الجنسية في ىذا الزماف دخمت دورًا خطرًا جدًا نتيجة لمتعميـ والتوجيو الفاسد بواسطة المطبوعات مشاكؿأف 

التجارية واألفالـ ونشرالصور المثيرة لمغريزة الجنسية  
المتدبر لمقرآف والسنة يجد االىتماـ بالعالقات األسرية واضحًا , بما فييا العالقات :ب في الشريعة والطالزوجية الحياة 

وفي ىذه اآلية وجوب أف . " وليف مثؿ الذي عمييف بالمعروؼ ولمرجاؿ عمييف درجة واهلل عزيز حكيـ"  تعالى اؿالزوجية ؽ
. ,  ىمو نفسو فقطأنانيايمتع الرجؿ زوجتو كما استمتع ىو أيضا وال يكوف 

: أىـ وصفة لمسعادة الزوجية الحقيقية ىي تقوى اهلل عمى عمـ مف قبؿ كال الزوجيف : أوال :  بعض مفاتيح الجماع الطيب 
" .  اإلخالء يومئذ بعضيـ لبعض عدو إال المتقيف " . " إنما يخشى اهلَل مف عباده العمماُء " 

القيمولة ميمة جدا في ىذا الجانب فقد وردت آثار في الحث عمييا وىي مف أحسف األمور المعينة عمى كماؿ : ثانيا 
االستمتاع واالنسجاـ والنشاط والصفاء الذىني في ىذا األمر خاصة لمف يريدوف أف يقوموا بيذا األمر بعد صالة العشاء  

أطفاليا قبؿ صالة العشاء يوميًا فذلؾ ميـ جدا  تقـو األـ بإنامة. أف تكوف وجبة العشاء خفيفة وقبؿ أذاف العشاء : ثالثا 
.  لنفسية الرجؿ ونفسيتيا ىي

 .  بعد الصالة مباشرة وسيعمما ميزة البدء المبكر إذا جرباهدأ  بذلؾأف يبدأ في وقت مبكر فإف كاف يريد : رابعا 
 ) التسمية قبؿ الجماع )قاؿ ابف عباس وغيره مف المفسريف بأف مف التقديـ لمنفس " وقدموا ألنفسكـ :" خامسًا 
 . يستحسف أف ال يكوف النور مطفئًا ألف ذلؾ يسبب النعاس وبالتالي قمة النشاط واالستمتاع: سادسًا 
الصادؽ ويستحسف أف يشمؿ ذلؾ كؿ موضع بال   أف ال يعجميا زوجيا ولكف يداعبيا بالكالـ الجميؿزوجةمف حؽ اؿ: سابعا 

فذلؾ أحسف وأحفظ لممرأة وأعؼ لبصرىا وأدـو لممودة واأللفة والمحبة وأعظـ ,استثناء  حتى تصؿ إلى ما وصؿ إليو ىو 
 . أجرا لو إف شاء اهلل
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احمد مرسى    / اعداد     حقائؽ مذىمة عف الموز       :لِؾ يا سيدتى 
سكروز وسكر الفواكو والجموكوز, مع األلياؼ بالطبع, يمنحنا الموز - يحتوي الموز عمى ثالثة سكريات طبيعية 

حيث أثبت بحث عممي بأف موزتاف فقط يمكنيما أف يزوداف طاقة كافية . دفعة كبيرة وثابتة وفورية مف الطاقة
وفقًا  :الكآبة- فال عجب أف يكوف الموز الفاكية األولى لمرياضييف البارزيف.  دقيقة90لمقياـ بتمريف رياضي لمدة 

لدراسة جديدة, عمى أشخاص مصابيف بالكآبة, شعر الكثيروف بالتحسف بعد تناوليـ الموز, حيث يحتوي الموز 
, الذي يمنح الجسـ الراحة واالسترخاء,  عمى ترايبتوفاف, نوع مف البروتيف الذي يحولو الجسـ إلى سيروتنيـو

تناوؿ الموز قبؿ وخالؿ الدورة الشيرية, يعمؿ عمى  :الدورة الشيرية-. ويحسف المزاج, ويجعمؾ تشعر بالسعادة
 :فقر الدـ-.  وييدئ األلـ6تنظيـ مستويات الجموكوز في الدـ, األمر الذي يحسف المزاج و يمدؾ فيتاميف ب

 .يحتوي الموز عمى مستويات عالية مف الحديد, يقـو الموز بتحفيز إنتاج الييوغموبيف يساعد عمى عالج فقر الدـ

- . الفاكية  عالية جدًا بالبوتاسيـو ولكنو منخفض بالممح, مما يجعمو مثالي لمكافحة ضغط الدـ :ضغط الدـّ -
, تقـو بتحفيز القدرة الدماغية عند الطالب لمتعمـ أكثر :تحفيز قدرة الدماغ  :اإلمساؾ- .الفاكية غنية بالبوتاسيـو

يحتوي الموز عمى مستوى عالي مف األلياؼ, لذلؾ فأف إدخالو في الحمية الغذائية يساعد عمى إعادة عمؿ 
يعمؿ  :غثياف الصباح- .لمموز تأثير طبيعي معّدؿ لمحموضة في الجسـ,: الحموضة المعوية- .األمعاء الطبيعي

افركي عضات البعوضة  :عضات البعوض-. الموز عمى تيدئة المعدة, وبث السرور في الجسـ, كما يغذي الطفؿ
ألف الموز غني بفيتامينات  :األعصاب- .بالجمدة الداخمة البيضاء لمموزػ التي تعمؿ عمى تخفيؼ التوـر واالحمرار

وجدت دراسات قاـ بيا معيد عمـ النفس  :زيادة الوزف والعمؿمجموعة ب التي تساعد عمى تيدئة النظاـ العصبَي 
فكاف الموز .  كانت عمى األرجح بسبب ضغط العمؿ5,000في النمسا حيث وجدت بأف سبب بدانة أكثر مف 

. يستخدـ الموز لعالج االضطرابات المعوية بسبب قوامو الناعـ :قرحة المعدة-. الفاكية األكثر مالئمة لمنع البدانة
حيث يحيد حموضة . ويعتبر الموز الفاكية النيئة الوحيدة التي يمكف أف تؤكؿ دوف ِضيؽ في الحاالت المرضية

تعتقد العديد مف الثقافات بأف الموز يستطيع  :السيطرة عمى درجة الحرارة-. المعدة ويخفؼ التياب بطانة المعدة
يساعد  :(الحزف)اإلضرابات العاطفية الموسمية - ..خفض درجة حرارة الجسـ الطبيعية, والعاطفية لألميات الحوامؿ

 :التدخيف- .الموز عمى التخفيؼ مف أعراض االضطرابات العاطفية الموسمية بسبب توفر مادة التربوتوفاف بو

يساعد الموز األشخاص الذيف يحاولوف اإلقالع عف التدخيف , كما يساعد الجسـ عمى التعافي مف تأثيرات 
البوتاسيـو معدف حيوي, يساعد عمى جعؿ نبض القمب متوازنًا, ويحفز إرساؿ  :اإلجياد. انسحاب النيكوتيف

عندما نكوف مرىقيف, فإف مستوى األيض يرتفع, مما . األكسجيف إلى الدماغ كما ينظـ توازف الماء في الجسـ
وفقًا لبحث  :السكتات-. ويمكف إعادة توازف الجسـ بتناوؿ الموز الغني بالبوتاسيـو. يخفض مستويات البوتاسيـو

نجمند الطبية, "في  فإف  تناوؿ الموز كجزء مف حمية منتظمة يمكف أف يقمؿ خطر الموت بالسكتة بنسبة "مجمة نيوا 
40 %
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 (أحمد عاشور/ بقلم  )              "الموالد بين الدين والدنيا  "       ةقـضـية للـمـناقـشـ
اٌزٟ وبٔٛا   اٌشع١ّخ األػ١بد ٚخؼٍٗ ِٓ ثبٌٌّٛذ إٌجٛٞ اٌؾش٠ف ثبالززفبي لبِٛا اٌفبط١١ّٓ ُ٘ أٚي ِٓ  :ِمذِخ ربس٠خ١خ

ٌُ ٠سزفً ثؼ١ذ ١ِالدٖ، ٚوزٌه اٌخٍفبء  (ؿ)اٌّؼشٚف أْ إٌجٟ ِسّذ ٚ ٠سزفٍْٛ ثٙب عٛاًء وبٔذ ئعال١ِخ أٚ ِغ١س١خ،

ٚاٌظب٘ش أْ اٌفبط١١ّٓ وبٔٛا . ٠ٚشٜ وث١شاً ِٓ اٌؼٍّبء أْ ٘زا االززفبي ثذػخ زغٕخ ث١ّٕب ٠شٜ ثؼضُٙ غ١ش رٌهاٌشاؽذْٚ، 

،  ِٚٓ ثُ (ؽُ إٌغ١ُ)٠مٍذْٚ اٌج١ضٔط١١ٓ ٚاٌفشط فٟ اززفبالرُٙ اٌذ١ٕ٠خ، ٚأ٠ضب اززفبالد اٌّقش١٠ٓ اٌمذِبء ثؼ١ذ اٌشث١غ 

ٚوبْ . أزؾش االززفبي ثبٌٌّٛذ إٌجٛٞ اٌؾش٠ف ِٓ ِقش ئٌٝ اٌدض٠شح اٌؼشث١خ ٚؽّبي أفش٠م١خ ٚاألٔذٌظ ٚثالد اٌؾشق ٚإٌٙذ

ِٚغ رطٛس اٌضِٓ أزؾشد اٌّٛاٌذ ثزوشٜ . اٌٙذف ٘ٛ ارسبد اٌّغ١ٍّٓ  فٟ ٘زٖ اٌزوشٜ اٌؼطشح اٌّسججخ ئٌٝ ٔفٛعُٙ

اٌقبٌس١ٓ ِثً اٌغ١ذح ص٠ٕت ٚاٌسغ١ٓ ٚاٌغ١ذح ٔف١غخ ٚاٌغ١ذ اٌجذٚٞ ٚاإلِبَ اٌؾبفؼٟ ٚع١ذٞ ئثشا١ُ٘ اٌذعٛلٟ ٚغ١شُ٘ 

ٚغبٌجبً ِب ٠سذد ِٛػذ ٌِٛذ اٌٌٟٛ .  ٌِٛذاً ػٍٝ ِغزٜٛ ِقش ٚزذ٘ب162ززٝ ٚفً ػذدُ٘ ا٢ْ " سرٟ   ػُٕٙ خ١ّؼبً "

ِزٛفشح، ١ٌٚظ فٟ ٔٙب٠خ ِٛعُ زقبد ز١ث ٠ىْٛ إٌبط فٟ زبخخ ئٌٝ اٌزشف١ٗ ثؼذ اٌؼٕبء، ٌُٚ رىٓ ٚعبئً اٌزغ١ٍخ اٌسذ٠ثخ 

 .أِبَ اٌؼبًِ أٚ اٌفالذ ئال اٌؾبٞ األعٛد ٚاٌّشأح

 اٌطؼبَ ئطؼبَ وبٔذ ػجبسح ػٓ اٌفبطّٟففٟ اٌؼقش  رخزٍف ِظب٘ش اٌّٛاٌذ ثبخزالف اٌسمت اٌغ١بع١خ: ِظب٘ش االززفبي

  اٌؼقٛس االعزؼّبس٠خ فمذ رغ١ش اٌٌّٛذ وث١شا ػٓ اٌٙذف إٌّؾٛد ِٓ اخٍٗ فظٙشدفٟ أِب  اٌمٕبد٠ًٚئربءح ٚاٌؼجبدحٚاٌزقذق 

 ِظب٘ش اٌزشف١ٗ اٌطج١ؼ١خ ِثً  فٟ ِقش فبٔزؾشد، ٌىً ِٓ ٠غؼٝ ٚساء اٌّبيأثؼض اٌّظب٘ش اٌغش٠جخ ػ١ٍٗ ٚافجر ٍِح

، ث١ّٕب ٔدذ أْ رأخز ؽىالً أوجش ِٓ رٌه فٟ دٚي اٌزشف١ٗ اٌخبفخ ثبٌؼبئالد ٚأِبوٓ ٚث١غ اٌٙذا٠ب ٚاٌٍؼت اٌذ٠ٕٟاٌّٙشج ٚاٌغٕبء 

: ؽّبي أفش٠م١خ ز١ث رمبَ زفالد اٌخطجخ ٚاٌضٚاج ٚخزبْ اٌقج١بْ، ٠ٍُٚجظ اٌدذ٠ذ ِٓ اٌث١بة، ٚرمذَ األوالد اٌخبفخ ِثً

 فٟ اٌسى١ِٛخ اٌدٙبدوّب رخزٍف اٌّظب٘ش رجؼبً ٌألفىبس ٚاٌثمبفبد، ف. اٌىغىغٝ  ٚاٌؼق١ذح ئٌٝ خبٔت زٍٛح اٌٌّٛذ اٌؾ١ٙشح

رشػٝ االززفبي اٌغٕٛٞ اٌزٞ وبْ ٠سضشٖ اٌٍّه   ٟٚ٘ اٌزٟ رُّثً سع١ّبً فٟ ٘زٖ االززفبالد؛ ز١ث وبٔذ ٚصاسح األٚلبفِقش

فٟ ػٙذ اٌدّٙٛس٠خ، ٚفٟ اٌؼبدح فاْ اٌٍّٛن ٚاٌشؤعبء ٠ٍمْٛ فٟ ٘زا ا١ٌَٛ  فٟ أ٠بَ اٌٍّى١خ، ثُ أفجر ٠سضشٖ اٌشؤعبء

فٟ ِغبثمخ رمبَ  ٠سضشٖ ؽ١خ األص٘ش ٚػذد ِٓ اٌٛصساء ٚاٌؾخق١بد اٌؼبِخ، ٚرٛصع ف١ٗ خٛائض ػٍٝ اٌفبئض٠ٓ خطجخ، وّب

اٌسضٛس ثبعُ رىش٠ُ اٌؼٍُ ٚاٌؼٍّبء، وّب رمبَ اززفبالد  اززفبالً ثبٌٌّٛذ إٌجٛٞ، وّب رٛصع ف١ٗ اٌدٛائض اٌزمذ٠ش٠خ ػٍٝ ثؼض

٠ُّٚثٍٙب اٌّدٍظ اٌقٛفٟ األػٍٝ ٚاٌطشق اٌزبثؼخ ٌٗ ٚٚوالؤٖ   اٌدٙبد ؽجٗ اٌشع١ّخ.اٌؾشطخ فٟ وبفخ اٌّذْ رشػب٘ب فشق ِٓ

٠ٚسضشٖ ِٕذٚة سعّٟ ػٓ سئ١ظ   ٚرم١ُ اٌّؾ١خخ اٌقٛف١خ ٘زا االززفبي اٌزٞ رسضشٖ ِٛاوت اٌؾشطخ،،وً اٌّذْ فٟ

 دٚاػٟ اٌظب٘شح .طش٠مخ ثؼذ أخشٜ فٟ ِٛخخ ِٓ اإلٔؾبد اٌجالد، ٚرؼضف ف١ٗ اٌّٛع١مٝ، ٚرٕطٍك اٌّغ١شح رسذ اٌشا٠بد

:  ٠ّىٓ اْ ٍٔخـ اٌذافغ ئ١ٌٗ ئٌٝ ػذح أعجبةاٌٛالؼٟ ٌزبس٠خ االززفبي ثبٌٌّٛذ فٟ ِقش ِٓ خالي اٌززجغ: ٚأثش٘ب االخزّبػٟ

 )اٌززسع ثست آي اٌج١ذ ٚاالسرجبط ثُٙ، ٚوغت اٌٛالء اٌذ٠ٕٟ ِّب ٠ذفغ  ٔؾش اٌؼمبئذ اٌؾ١ؼ١خ ٚاٌؼبداد اٌقٛف١خ ِٓ خالي -1

 . ِٓ أخً ص٠بدح األرجبع ٚزًّ اٌشا٠بدفٟ اٌّغ١شاد ٌٍزغبثك فٟ ئلبِخ اٌغشادلبد، ٚاٌّؾٟ (ِؾب٠خ اٌطشق 

، ٌٍذ٠ٓ اٌسك ٚاٌزؼ١ّخ ػٍٝ ثؼض اٌّّبسعبد اٌّؼبد٠خاٌغؼٟ ٚساء اٌؾٙشح ٚاٌق١ذ ِٓ خبٔت األغ١ٕبء ٚاٌّٛعش٠ٓ،  -2

 .اٌّٛاٌذ ثؼض اٌّؾبس٠غ اٌىجشٜ ٚلذ رطٛس ٘زا فٟ اٌؼقٛس اٌّزأخشح ئٌٝ ٚعبئً أوثش رؼ١ّخ وأْ رفززر فٟ

ِؾب٠خ ٚاٌدٛا١ٌٓ، ثً  طبئفخ ػش٠ضخ ِٓ ردبس اٌسٍٜٛ ِٚإخشٞ األٌؼبة ٚاٌّالٟ٘ ٚاٌجبئؼ١ٓ االسرضاق ٚ٘ٛ ِب ٠مَٛ ثٗ -3

 .ٚأِثبٌُٙ! ٚإٌّؾذ٠ٓ ٚاٌّغ١ٕٓ ٚاٌشالقبد اٌطشق إٌّزفؼ١ٓ ثّب ٠دشٞ فٟ األرشزخ، ٚاٌّذاز١ٓ ٚاٌمقبف١ٓ
اٌٍّه فبسٚق أ٠ضب ِٓ  ٚوبْ  اٌخذ٠ٛٞ ٠ز٘ت ٌٍّٛاٌذ ػٍٕب، ٚوبْ .ٚاٌفدبس اٌز٠ٓ ٠غؼْٛ ٚساء اٌسشاَ ئربزخ اٌفشفخ أِبَ اٌفغبق -4

ثبٌٌّٛذ ٚأػطبٖ ثالثّبئخ لاير فشٔغٟ، ٚأِشٖ   اٌدجشرٟ أْ ٔبث١ٍْٛ أِش اٌؾ١خ اٌجىشٞ ثالبِخ االززفبي ٚروش.اؽٙش ِشربدٞ اٌّٛاٌذ

 فٕبث١ٍْٛ لذ اعزؼًّ ع١بعخ:  ٠ٚؼٍك ػجذ اٌشزّٓ اٌشافؼٟ لبئالً ،أٌٚٗ ئٌٝ آخشٖ  ثزؼ١ٍك اٌض٠ٕبد، ثً ٚزضش اٌسفً ثٕفغٗ ِٓ

ٚاٌسك أْ . فذ٠ك اإلعالَ ٚاٌّغ١ٍّٓ اٌسفالد ١ٌدزة ئ١ٌٗ لٍٛة اٌّقش١٠ٓ ِٓ خٙخ، ١ٌٚؼٍٓ ػٓ ٔفغٗ فٟ اٌؼبٌُ اإلعالِٟ ثأٔٗ

٠ٚخزٍظ إٌغبء ثبٌشخبي  اٌج١ئبد ٌٍّٕبوش اٌظب٘شح ٚاٌّغززشح؛ ففٟ عبزبرٙب اٌٛاعؼخ ٠ٕزؾش اٌشلؼبء دْٚ خدً، اٌّٛاٌذ ِٓ أخقت

٠ٚذخٓ اٌسؾ١ؼ، ٚرغّغ األغبٟٔ اٌخ١ٍؼخ ٚاٌّٛع١مٝ اٌقبخجخ،  فٟ اٌّأوً ٚاٌّؾشة ٚغ١ش٘ب؛ ز١ث رىثش خشائُ اٌضٔب ٚاٌٍٛاط،

ٚاٌدّبػبد،  سٚذ اٌفٛرٝ ٚػذَ إٌظبَ، وّب رخزفٟ إٌظبفخ ِٓ اٌّغبخذ ٚرضطشة أٚلبد اٌقٍٛاد ٚرخزفٟ سٚذ اٌدذ، ٚرف١ض

َّٓن  أزذُ٘ ػٍٝ أِٗ ثمشٚػ ٠جش٘ب ثٙب فٟ اٌٛلذ اٌزٞ  ٚدػه ِٓ أْ أوثش اٌٛافذ٠ٓ ػٍٝ ٘زٖ اٌغبزبد ٌُٙ ػمبئذ غش٠جخ، فشثّب ر

 ٌٙزٖ اٌّٛاٌذ ثأْ ف١ٙب زٍمبد ٌٍزوش ٚدسٚعبً ٌٍؼٍُ ٚرالٚح ٌٍمشآْ ٚئطؼبِبً ٌٍفمشاء ٚثؼضُٙ ٠ؼززس! ٠جغظ ٠ذٖ ثبٌٕفمخ ٕ٘ب

أٔضي   ثٗ ِٓ عٍطبْ، ِٚغ ٘زا ٠ذػٟ   ٘زا اٌدٛ االززفبٌٟ اٌّجزَذع اٌزٞ ِبٚاٌّغبو١ٓ، ٚوً ٘زٖ ا٢ثبَ ٠ٕزؼؼ ٚخٛد٘ب فٟ

 !٠ٚس١ْٛ روشاٖ أٍ٘ٗ أُٔٙ ٠سجْٛ إٌجٟ فٍٝ   ػ١ٍٗ ٚعٍُ
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                                       مف عجائب وضع السجود عمى الجسد       واحةااليماف

ذا كنت.. أو الصداع الدائـ .. أو التوتر .. تعاني مف اإلرىاؽ  إذا كنت تخشى مف اإلصابة باألوراـ  أو العصبية وا 
والنفسية ىذا ما توصمت إلييأحدث دراسة عممية أجراىا  فيو يخمصؾ مف أمراضؾ العصبية .. فعميؾ بالسجود.. 
 . ورئيس قسـ تشعيع األغذية بمركز تكنولوجيا اإلشعاع أستاذ العمـو البيولوجية محمد ضياء الديف حامد. د

األحواؿ وسط مجاالت  ويعيش في معظـ .. معروؼ أف اإلنساف يتعرض لجرعات زائدة مف اإلشعاع
فإف السجود  ضياء. ولذلؾ كما يقوؿ د. طاقتو  ويزيد مف.. األمر الذي يؤثر عمى الخاليا  .. كيرومغناطيسية

  تسبب العديد مف األمراض يخمصو مف الشحنات الزائدة التي
  -: التخاطب بيف الخاليا

وأي .. والتفاعؿ معو  .. بالمحيط الخارجي وىي تساعد اإلنساف عمى اإلحساس.. التفاعؿ بيف الخاليا  ىو نوع مف
  تسبب تشويشًا في لغة الخاليا وتفسد عمميا مما يصيب التي يكتسبيا الجسـ زيادة في الشحنات الكيرومغناطيسية

 والتعب.. والتيابات العنؽ  ..والتقمصات العضمية.. العصر مثؿ الشعور بالصداع  اإلنساف بما يعرؼ بأمراض
.. ىذه الموجات دوف تفريغيا  ويتفاقـ األمر إذا زادت كمية ..إلى جانب النسياف والشرود الذىني. واإلرىاؽ 

لذلؾ وجب التخمص مف ىذه الشحنات وتفريغيا خارج  ويمكنيا تشويو األجنة ... فتسبب أورامًا سرطانية
 .  والمسكنات وآثارىا الجانبية الجسمبعيدًا عف استخداـ األدوية

؟ .؟.ِبٌسً؟

 األحد كما امرنا وذلؾ عف طريؽ السجود لمواحد .. أرضية لتفريغ الشحنات الزائدة والمتوالدة بيا ال بد مف وصمة
 ... 

مف جسـ اإلنساف إلى  تنتقؿ الشحنات الموجبة حيث تبدأ عممية التفريغ بوصؿ الجبية باألرض ففي السجود
.. الجبية  )خاصة عند السجود عمى السبعة األعضاء  .. تتـ عممية التفريغ وبالتالي.. األرض السالبة الشحنة 

 .  وبالتالي ىناؾ سيولة في عممية التفريغ .. (والقدماف .. والركبتاف . والكفاف  .. واألنؼ
االتجاه نحو مكة في السجود وىو ما  البد مف .. تبيف مف خالؿ الدراسات أنو لكي تتـ عممية التفريغ لمشحنات

اليابسة في العالـ وأوضحت الدراسات أف االتجاه إلى مكة في  ألف مكة ىي مركز (القبمة  )نفعمو في صالتنا 
مف ىمومو  يخمص اإلنساف األوضاع لتفريغ الشحنات بفعؿ االتجاه إلى مركز األرض األمر الذي السجودىو أفضؿ

 . ليشعر بعدىا بالراحة النفسية
 فسبحاف اهلل العظيـ جمت قدرتو لو الحكمة في كؿ شيء

 محمو ثابت/   اختيار                                                                                    
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 " عنوان غير من صفحة "                                                         

 
 

 كالم في الممنوع

 

 كتائب عز الدٌن القسام ,  كتائب شهداء األقصى, حركة الجهاد,حركة فتح, حركة حماس ......
 !!من ٌحارب من؟ أٌن هً حركة فلسطٌن؟.....  فصائل , تكتالت, حركات

  ؟الصراع بٌن الحكومة الحماسٌة والسلطة الفتحاوٌة وصل إلى حد االشتباكات المسلحةهل!!. 

 ؟هل تحول الصراع من أجل التحرٌر إلى صراع من أجل السلطة!!. 

 ؟هل ٌمكن تحرٌر فلسطٌن عن طرٌق حرب أهلٌة بٌن الفصائل المسلحة!!. 

  لم ٌعرف طٌلة تارٌخه الحدٌث أي أحزاب سٌاسٌة مدنٌة بالمعنى الفلسطٌنًالمجتمع هل 
.  !!؟المتعارف علٌه, وإنما فصائل عسكرٌة تحمل السالح لمقاومة المحتل

  هل ٌمكننا الحدٌث عن نجاح أو إتمام عملٌة دٌمقراطٌة فً مجتمع لم تنشأ فٌه بحكم ظروفه
 !الصعبة إال تكتالت عسكرٌة ومسلحة؟

  هل تطغى الطبٌعة العسكرٌة على فتح بحٌث ال تجعلها تطٌق تصور وجود آخر على رأس
 !السلطة؟

 لكن أٌن هو الجناح السٌاسً؟, هناك دائما الجناح العسكري! 

 السٌاسٌة ٌقف حائال دون نجاح كل من ي حٌاة المجتمع الفلسطٌنفً يهل غٌاب العنصر المدن 
 ! فهم اآلخر والتعامل معه؟يحماس, والسلطة الفلسطٌنٌة ف

  ي واقع األمر ٌرٌدون االنتحار السٌاسي هم ف,من ٌطالبون حماس باالعتراف بإسرائٌلهل 
 .!!؟لحماس

 هل تحت الضغط الدولً و العربً سوف تلجأ حماس إلى الحلول الوسط ؟!! 

  هل رد الفعل األمرٌكً و األوروبً على فوز حماس هو أكبر دلٌل على الدٌموقراطٌة
 !!المشروطة بالمصالح اإلسرائٌلٌة؟

  هل فوز حماس ٌعتبر جرس إنذار للحكومات العربٌة بأن كراسً السلطة لم تصبح بالمتانة
 !!.للخلود فً الحكم؟ المطلوبة

  هل تتفقون معً أن فشل حماس هو فشل لجمٌع األنظمة العربٌة و هو فً نفس الوقت نجاح
 !!. منقطع النظٌر للدٌموقراطٌة األمٌرٌكوأنجلو صهٌونٌة؟

                                         
  

                                                   

طبسق ػجذ اٌٍط١ف. َ  
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     داٚد ِقطفٝ /  َ اػذاد       إٌّٛػبد ففسخ      

                  (ِحّكـ ومعانى )...قاؿ الحكيـ
تعانػيو يػرى الناس الجرح الػذي في رأسػؾ ولكػنيـ ال يشعػروف باأللػـ الػذي ػدؽ  
جار عمى شبابو جارت عميو شيخوختو مف  
  أف تميز بيف الذي تعرفو والذي تجيمو: ما الحكمة؟ فقاؿ : حكيـ  سئؿ

   الثـو ال يفقد رائحتو حتى لو غسؿ بماء الورد
  ومف وعظو عالنية فقد فضحو.. أخاه سرًا فقد نصحو مف وعظ
  فاطمأف قمبي... رزقي ال يأخذه غيري  عممت أف

  فاشتغمت بو وحدي.. وعممت أف عممي ال يقـو بو غيري 
  عاداًل قبؿ أف تكوف كريماً  ُكف

  زاد كره الناس لو... في حبو لنفسو  مف زاد
كؿ... يسخر مف الجروح    مف ال يعرؼ األلـ 

  الذي يظف أنو أقؿ حكمة؟؟؟؟؟... الرجاؿ حكمة  أكثر
  لكنو يكسر العػظاـ... ليس عظمًا  المساف
ذا كنت صريحًا فمتػكف صراحتؾ إلى حد... مخمصًا  إذا كنت   االعتراؼ فميكف إخالصؾ إلى حد الوفاء , وا 

  خير مف ذئب خائف وراءؾ.. نمٌر مفترس أمامؾ 
  العاقؿ وراء قمبو , و قمب األحمؽ وراء لسانو لساف

النعمة , والحياة دليؿ الخير  دليؿ األمانة , واألمانة دليؿ الشكر , والشكر دليؿ الزيادة , والزيادة دليؿ بقاء القػناعة
  كمو
العمؿ , ومف الديؾ  مف الزىرة البشاشة , و مف الحمامة الوداعة , و مف النحمة النظاـ , و مف النممة تعمـ

  النيوض باكراً 
  نفسؾ ميزانًا في ما بينؾ وبيف غيرؾ اجعؿ

  يسمى قناعة.. عند اآلكؿ .. الصبر و يسمى إيماف.. عند المصيبة  ...الصبر:  الصبر قالوا عف
  يسمى وفاء.. مف اجؿ الصداقة  .. الصبرو  يسمى كتماناً .. عند حفظ السر  .. لصبروا

 

 ايمف بدر طاحوف/ أعد ىذا العدد ـ 
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Qatar is a very beautiful country; it has amazing sights and if you go 

there you would hear and see the Beautiful mosques. In the old days there 

used to be pearl divers in Qatar, most people there would dive in the 

ocean and look for pearls. In Ramadan there would be many festivals .In 

Qatar everybody goes to the warm beaches. Qatar is located at the west 

part of Asia and is close to the Arabian Sea.                                    

 
                    
Most people in Qatar Visit large shops like the landmark or the City 

centre; which are Very popular in Qatar and they love to go to Al 

Nakheel Island. Qatar is in the middle of the Earth so you can go by 

airplane to any country without having to go to another country.    
 

 

 

Visit…………. 
The Ramadan festival                 The Qatar national                 
  A fun and pretty festival            Museum. 
The corniche                               Full of information 
Where the pearl divers dived.   About Qatar. 
 Al Nakheel Island                     The Sheraton 
Full of fun and games                A beautiful hotel 

 
By ; SHEREEN 
 


