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 !هي الرئاسة إلى الوشنقة..  حسييصدام

______________ ________________

 

 مفاعل مصر النووى خبطة سياسية أم مصير محتوم ؟     كلمة العدد   * 
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  :ددلعاةمكل 
مفاعل مصر النووى خبطة سياسية أم 

 مصير محتوم ؟
فوحئى الشعب المصرى بقرار الحزب الوطنى ولجنة 
السياسات التى يراسيا نجل الرئيس حسنى مبارك 

السيد جمال حسنى مبارك بقرار اعادة تفعيل 
المفاعل النووى المصرى وانشاء عدة مفاعبلت كى 

تمحق مصر بركب المفاعبلت النووية وذلك طبعا 
لبلستعمال السممى وعمى رأسو الطاقة الكيربية 

وتحمية مياه البحر واالستفادة الطبية من النظائر 
المشعة  وىو قراق القى ترحيب وقبول من كل فئات 

ولكنو ايضا القى استغرابا ورفضا من , الشعب 
المعارضة وبعض الفئات التى ال تتوقع اى خير من 

الحكومة والحزب الوطنى حيث ان شعبية الحزب 
وقد كان المعارضون , الوطنى بدات فى اليبوط 

يرون ان القرار ىو خبطة سياسية كى تؤىل نجل 
 وبغض الرئيس لكى يكون الوريث الشرعى لمرئيس

لجنة  النظر عن االىداف الخفية لدى اعضاء
 السياسات فإن القرار ىو قرار سميم

  بل ىو مصير محتوم فالمجال النووى ىو الطريق 
الوحيد فى المستقبل لمطاقة فى ظل تفاقم اسعار 

ونحن , البترول ومشكمة انحسار المياه فى العالم 
ىنا نقول نعم لقرار اعادة النشاط السممى النووى 
فى مصر حتى ولو كان بنية التوريث  ونقول ال 

.  حتى لو جاء بالنشاط النووىلمتوريث
 
 

هذا العددإقرأ فى   
 

مفاعل مصر النووى خبطة  العددكلمة *

 سياسية أم مصير محتوم ؟
 2بقلم رئيس التحري                             ص 

مقطتفات جميمة : مختارات    *    
 3صاشرف صبلح                           /اختيارم

  اخبار الجالية المصرية* 

 4ص                          (حسام جابر/ اعداد )
      

(صدام من الرئاسة الى المشنقة)صورة الغبلف *  
 5صاسماعيل عبد الرحمن                  /  بقمم د

 
مكتوب فوق جبين الدهر  ركن األدب*   

6صمختارات شعرية                             -    
 

(حواء فى عصر الفراعنة ) لك يا سيدتى*   
7ص                             (بنت النيل )   

7               ص(الصداقة )  مع الشباب*   
 2006رؤية حول حرب يوليو قضية للمناقشة*

8صاحمد عاشور                                      
ثقافة الجهل وفقه التفاهات *  
 9سامى المتولى                          ص/م

        ثماٍن من المسائل ة اإليـمـانواحــ*
ايمن طاحون                           / اعدادم

10ص  

 صفحة*
           (بداللطيف طارق ع)   ن غير عنوان م

 11ص         
  12ص                         منوعاتصفحة ال*

                                     (مصطفى داود /شرافإ)
   AL BASHIR MAGAZINE  13ص 

SHEREEN                    
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اشرف صبلح /إ ختيار ممقطتفات جميمة               :مختارات

اإلنسان الناجح ىو الذى يغمق فمو قبل ان يغمق الناس آذانيم ويفتح أذنيو قبل أن * 
 .يفتح الناس أفواىيم 

ال تدع لسانك يشارك عينيك عند انتقاد االخرين  فبل تنسى أنيم مثمك ليم عيون * 
. والسن

تستغرق مناقشة المسائل التافيةوقتا طويبل ألن بعضنا يعرف عنيا أكثر مما يعرف * 
. عن المسائل الميمة

. إذا كان لديك رغيفان فكل أحدىما وتصدق باآلخر * 
. وعندما يذمونو فالجميع يصدق , عندما يمدح الناُس شحصًا فقميمون يصدقون ذلك * 
. ولكن يوجد رجل بدأ من القاع وبقىفيو , ال يوجد رجٌل فاشل * 
وومن العاقل إذا , ومن المئيم غذا أكرمتو , ُكن عمى حذر من الكريم إذا أىنتو * 

. ومن االحمق إذا رحمتو , أحرجتو 
وانظر , إذا بمغت القمة فوجو نظرك إلى السفح لترى الذى عاونك فى الصعود الييا *

. الى السماء ليثبت اهلل اقدامك عمييا 
. من عاش بوجيين مات ال وجو لو * 
. إذا إستشارك عدوك فإنصحو ألنو باالستشارة قد خرج من عداوتك الى مواالتك * 
. فالبميغ يغمبك والسفيو يؤزيك ,ال تجادل بميغًا وال سفييًا *
وسوء الحمق يغطى عمى كثيٍر من الحسنات  , ُحسُن الخُمق يستر كثيرًا من السيئمت * 
. إذا تشاجر كمبان وليمة فتكون من نصيب الذئب الذى يأتى عمى صياحيما * 
ومن عرفو , ومن خافو قمت مخافتو , ومن توكل عميو كفاه , من وثق فى اهلل أغناه * 

. تمت معرفتو
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                             أخبار الجالية المصرية

وقد صام المصريون المقيمون , كل عام وانتم بخير وسعادة بمناسبة عيد الفطر المبارك * 
فى دولة قطر والذين قضوا اجازة عيد الفطر المبارك فى ربوع مصر صاموا شير رمضان ىذا 
العام احدى وثبلثون يوما حيث بدأوا رمضان متقدمين يوما عن مصر وأفطروا متأخرين يوما 

وىنا دعا الجميع ان يوفق اهلل الشعوب االسبلمية ويتم توحيد ايام , عن الخميج وقطر 
. رمضان والعيدين 

مسار شعمة دورة االلعاب االسيوية وىى  (مواطنون ومقيمون)تابع الجميع فى دوحة الخير * 
تطوف انحاء القارة االسيوية فى طريقيا الى دوحة الجميع معمنة بدأ نشاطات االلعاب 

. االسيوية التى تستعد الدوحة ليا اكبر استعداد 

كان الحكم بسجن طمعت السادات ابن شقيق الرئيس السادات وعضو مجمس الشعب *
المصرى بعد ان اذاع حديثا اشار فيو الى مشاركة بعض القيادات فى القوات المسمحة فى 

وقد القى ىذا الحكم مناقشات من جميع طوائف الشعب وكان  ,1981مقتل السادات عام 
. الجميع رغم عدم اقتناعيم بحديث طمعت السادات إال انيم ال يؤيديون مثل ىذه االحكام 

بدأ الرئيس مبارك رحمة عمل الى كل من روسيا والصين وكاختذستان فى محاولة لزيادة * 
. النشاط االقتصادى المصرى فى ىذه المرحمة 

أعمنت وزارة المالية المصرية ان الشعب المصرى تناول بمايارات الجنييات كحك العيد ىذا     *
وقد دخل , العام ومن المعموم ان ظاىرة كحك العيد ىى مناسبة مصرية من عيد الفاطميين 

فى المنافسة مثل فانوس رمضان وطبعا سوف يكسب  (المصنوع فى الصين)الكحك الصينى 
إلمى يعيش  )وىكذك كما يقول المثبللمصرى, الكحك الصينى السباق كالعادة وذلك لرخص ثمنو 

 (ياما يشوف

حسام جابر /                                                                    إعداد  ميندس 

                                                              نائب رئيس مجمس الجالية المصرية فى الدوحة
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 !هي الرئاسة إلى الوشنقة..  حسييصدام :  صورة الغبلف

 
 الحممة االنتخابية الجارية في, وىو آخر يوم 05/11/2006 من قبيل الصدفة أن يكون يوم األحد ليس

 أمريكية ممحة في توظيف ما تعتبره الورقة برغبةفاألمر يتعمق , بأمريكا ىو نفسو يوم صدور ىذه األحكام
 شعبيتو كثيرا بسبب ترىل األداء العسكري والسياسي لئلدارة تدنتاألقوى لصالح الحزب الجميوري الذي 

 السابق مرور أكثر من سنة عمى انطبلقة أول جمسة لمحاكمة الرئيس العراقي بعداألمريكية في العراق 
منيا قضيتان , متعددةبتيم جنائية  , 2005 تشرين األول 19صدام حسين وسبعة من أعوانو بتاريخ 

 الجماعية وىدم البيوت وتفجير كاإلبادةأساسيتان يتيم فييما صدام وأعوانو بارتكاب مجازر ضد اإلنسانية 
 التي قتل فييا نظام 1982 األمر بقضية الدجيل عام ويتعمق, القرى واستخدام أسمحة كيماوية محرمة دوليا

 من سكان بمدة الدجيل الشيعية الواقعة شمال بغداد, عمى إثر محاولة عراقيا 180صدام حسين أكثر من 
 عام" حممة األنفال"وقضية األنفال التي تعرف بـ.  تعرض ليا أثناء مرور موكبو بالبمدةالتياالغتيال 
 ضد السكان العراقية, وىي سمسمة من اليجمات المنسقة الواسعة النطاق التي نفذتيا القوات 1988

ونحن ىنا ندين االحتبلل االمريكى الغاشم لمعراق الشقيق وندين محاوالت اذكاء .األكراد في شمال العراق
ونعمن ان اعدام صدام حسين او العفو عنو ىو , الفتنة الطائفية فى العراق بين سنة وشيعة واكراد وغيرىم 

 كل ما ه كان السبب فى ولكننا ايضا ندين بشدة الحكم االستبدادى لصدام حسين وان, شأن عراقى محض 
                                                                يبلقيو العراق من ويبلت واخطار

 اسماعيل عبد الرحمن/د                                                                            
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 ابن البشير/  اعداد ُركن األدب                                   

مكتوٌب فوَق َجبيِن الدهْر 

 
مكتوٌب فوَق َجبيِن الدهِر وفى أوراِق الـَشجِر 

مكتوٌب فى َصفحاِت الـماِء وفى آياِت الذكِر 
أَنَّ اإلنساَن َسيهبُِط  من علياِء الكون  ليشقى  طولَ العمِر 

أنَّ اإلنساَن سيترُك  نوَر الشمِس  ليسعى  فى  ضوِء  القمِر 
أنَّ اإلنساَن سيرحلُ من واحاِت األمن ليلقى صفعاِت القدِر 

 …ساعَة كنُت سأرحل …وهى ُتلَملُِم حاجاتى…قالت لى أمى 
ياولدى ال ترحل وأبقى وأحرث أرضك 

ياولدى الترحل وأصمد وأحمى ِعْرَضك 
ياولدى لن َتنَفُعك دنانيُر الـُغـربة 

سوف تكوُن حياتك فى ألٍم فى ُكربة 
إنَّ اإلنـسـاُن لَـيـطـغـى 

يسـعـى فى الكوِن لِيـرقـى 
لَكنَّ األمـَر مـيزاُن الـكـفة 
ال تعلو كـفـَة عـن كـفـة 

ال َتـترَك أهـلَـَك فى ُظلُماِت العيِش بال َسنـٍد 
ال تـجرى َخـلف سراٍب يـخدع دوماً فى َعمٍد 

يـاولَدى إنَّ الـعمُر قـصير 
يـا ولَدى إنَّ  األمَر عـسير 

مـهما كاَن الـخوُف من  اآلتـى 
إنَّ الـغـربـَة وحـٌش عـاتـى 

َدِمـعـْت عـيـناَى فـى شـوٍق وأنـا أتـذكـْر 
وبـناتى ُترِسلُ  لى كلماٍت فى صـْفحتها شوٌق أكـثْر 

كـيـَف َيـطـيـُق الـمـرُء فِـراَق  األهـِل 
كـيـَف َيـضيُع الـعمـُر على أوهـاِم األمـِل 
كـيـَف أعـوُد وطـريـقـى مـمـلُؤ الـُحـَفـِر 

 كـيـَف أعـوُد وقـد أدَمـنـُت ُدعـاَء الـَسـفـرِ 
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 حواء فى عصر الفراعنة :لِك يا سيدتى 
مصر وببلد النوبة أظيرت أن  حضارة الفراعنة الموجودة فى

حواء فى عيد الفراعنة عاشت فى حرية لم تحصل عمييا 
دون " فكانت تخرج سافرة .... الحضارات التى سبقتيا  فى

العامة و تحضر مجالس  وتشارك في الحياة" غطاء لمشعر 
 وعظمت الحضارة الفرعونية.الحكم بل وتتولى زمام الحكم 

كما أسند ليا .... دور المرأة وجعمتيا بطمة لؤلساطير 
ىى " ايزيس " وكانت " أميوت  "الفراعنة ميام الو العدل 

فى  وقد شاركت المرأة.... آلية الجمال في حضارة الفراعنة 
عيد الفراعنة فى العديد من المواقع العسكرية بل كانت 

" حتشبسوت " الصومال بأمر من  الحممة العسكرية عمى
 التى أرسمت إلى ممك الببلد رسالة توضح فييا بأن ىدف

كما أسندت .. الحممة ليس عسكريًا ولكنو ىدف تجارى 
حتى " غس " ببلد النوبة  الممكة قيادة الجيش إلى قائد من
 وحممت نقوش الحضارة... يستطيع التفاىم مع أىل الببلد 

الفرعونية صور عديدة لحواء فى الحياة العامة والمنزل 
وكان ليا في ذلك العيد  ....والعمل والحروب العسكرية 

نفوذ داخل أسرتيا جعمتيا القائد الفعمى لؤلسرة رغم وجود 
عروس النيل  ))وفي المقابل انتشرت ظاىرة .... لؤلب  دور

فتاة شابة مزينة بالحمي في النيل  التي تقضي بالقاء( (
 "ليفيض وقد توقف العمل بذلك عمى يد القائد المسمم 

عندما توقف النيل عن الجريان لمدة " عمرو بن العاص 
رضي اهلل عنو  ثبلث أشير فأرسل لعمر بن الخطاب

ليستشيره في األمر ورد عميو برسالة طالبًا إلقائيا في النيل 
ىذه رسالة من عمر بن )): العروس وقال فييا  بداًل عن

تجري من لدن  الخطاب إلى نيل مصر أما بعد , فإن كنت
ن كنت تجري من لدنك , ... اهلل فنسأل اهلل أن يجريك  وا 

   .فجرى النيل وفاض ( (حاجة لنا فيك  فبل تجري فبل
 

  بنت النيل/بقمم 

 الصداقة حقوٌق وواجبات:هع الشباب 
وقد ,  الصداقة الحقيقية ىى التى يكون اساسيا الصدق ان

, قيل قديمًا ان صديقك ىو من صدقك فى جميع األحوال 
وال تكون الصداقة مع المنفعة والمصالح ألن الصداقة ال 

ىا الُتقدر بأى مال والصديق الحقيقى ىو من ـثمن ليا بل إن
وىو الذى تجده ء تجده فى وقت الشدة قبل وقت الرخا

والصداقة كأى ,عندما تحـتاج اليو ال عندما يحتاج ىواليك
قيمة سامية عميا فإن عمييا  واجبات وليا حقوق ويجب 
عمى كل إنسان ان يمتزم بـيذه الحقوق قبل ان يسأل عن 

 اول الطريق لمصداقة الحقيقية والسميمة والواجبات وىذا ه
 .والتى نرى الكثير منيا بين الشباب فى كل مكان

 ىنا فإننى اريد ان اناقش موضوعا ربما يكون غريبًا نمو
, عمى مجتمعنا الشرقى  ولكنو ميم جدا لنا نحن الشباب 

وىو ىل ىناك صداقة  حقيقية بين الشاب والفتاة وىل إذا 
 بحقوق وواجبات الصداقة يمكن ليذه ةالتزم كل شاب وفتا

الصداقة ان ترى النور ام ان التقاليد والعادات بل واحكام 
نا نرى فى إن, ىارمالدين تمنع من وجود ىذه الصداقة وتح

المجتمعات الغربية صورًا من ىذه الصداقات وىى تتكون 
فى النور وامام الجميع وقد يقول قائل ان ىناك من المفاسد 

 ىذه الصداقات ولكن ىل لو التزمنا بالدين بالكثير بسب
وىل , والصدق ىل يمكن ان توجد ىذه الصداقة ام ال 

صداقة االنترنت عبر غرف الدردشة فى االنترنت ىى حرام 
كميا ام اننا قد نجعل منيا سببا لتبادل المعارف والثقافات 

اننى , خصوصا اذا كانت بمعرفة األىل وتحت مراقبتيم 
اعمم ان ىذا الكبلم قد يغضب الكثير ولكن الحقيقة ان 

الصداقة ىى قيمة عميا لمجميع وان تطور الحياة ووسائميا 
يفرض عمينا ان نتجاوب مع ىذا التطور وان نفيم ام الدين 

فما رأيكم يا , وىو شريعة اهلل قد جاء لكل زمان ومكان 
                       سادة؟

 ابي البلد/ بقلن     
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احمد عاشور / بقلم                   2006رؤية حول حرب يوليو    ة    قـضـية للـمـناقـشـ

 (إسرائيل_ لبنان )

بداًٌة لٌست حرباً بٌن لبنان و إسرائٌل، بل هً حرٌب بٌن حزب هللا وأمرٌكا، وخسرت فٌها أمرٌكا 
. كما خسرت فً العراق وأفغانستان ومن قبلها مصر وفٌتنام

إسرائٌل هذا الشرطً المزعوم الذي ُزرع لإلرهاب والتروٌع فً المنطقة العربٌة، ُكسر أنفه فً 
 وُهزم السالح األمرٌكً عندما استغاثت باكٌة جولداماٌر على أٌدي المصرٌٌن، 73حرب العبور 

وجاء كسٌنجر لٌنقذ الشرف األمرٌكً، وها هو حسن نصرهللا ٌفعل ما فعله السادات وربما كان متمكناً 
أكثر نظراً لظروف الوقت واألرض، وأمضت تلك الوزٌرة الفاشلة راٌس األٌام فً التنقل بٌن 

.  العواصم العربٌة والغربٌة وهً تجر خلفها أذٌال الهزٌمة
فقد زمام المبادرة للحظة واحدة طٌلة الثالثة وثالثٌن يلم المعركة بحنكة ف (حزب هللا)لقد أدار : أووً 

. ضربيمتى وأٌن وختار الزمان والمكان يكانت  وٌوما،  
استراتٌجٌة حرب العصابات أو استراتٌجٌة المقاومة فاستخدم التجدٌد فً استراتٌجٌة القتال : ثانٌاً 

اوستمرار فً المعركة إلى  واوعتماد على فكرة الضرب المباغتب هاطور والفدائٌة أو الشعبٌة،
  . الفرار الكرنهاٌتها بدو من

بحٌث  التً ُحفرت قبل الحرب  العمٌقة األنفاقومثال ذلكلعدو، رد فعل ا توقع التخطٌط المسبق و:ثالثاً 
.ٌكون عمقها أكثر من مدى القنابل الذكٌة األمٌركٌة الموجهة  

 من أعداد بسٌطة وو مركزٌة مطلقة ةتشكٌل وحدات عسكريو ، الحركة اللولبٌة لهذه األنفاق:رابعاً  
  . أمام ما ٌسمى بتقطٌع أوصال المقاومةوالذي كان عائقاً فً اتخاذ القرار 

ضرب البارجة اإلسرائٌلٌة وكسب المعركة اإلعالمٌة عن طرٌق المصداقٌة والمفاجئات : خامساً 
.المتكررة للعدو اإلسرائٌلً التً أربكته وأربكت صانع القرار الحربً اإلسرائٌلً  

  :حربالنتائج 
ل بعض العرب هذا اونتصار إلى قضٌة صراع بٌن السنة والشٌعة وانقسم الحكام إلى فرٌق - 1 حوَّ

.مؤٌد وآخر مناهض، لكن الشعوب أعطت دفعة قوٌة للمقاومة اللبنانٌةعلى اوستمرارٌة  
فقدت إسرائٌل مهمة الشرطً نهائٌاً وبدأت أمرٌكا فً البحث عن البدٌل، وحتى ظهوره غطت - 2

.أمرٌكا المنطقة بالقواعد العسكرٌة وحامالت الطائرات والبوارج الحربٌة  
ظهر جلٌاً أن الجٌوش النظامٌة و ٌمكن أن تهزم المقاومة الشعبٌة، وعلٌه ومع اتساع الفجوة بٌن - 3 

الدول العربٌة وإسرائٌل فً التكنولوجٌا والعلوم، ٌجب على الدول العربٌة التً تحتفظ بمئات  اآلوف 
 اً، عالًاً متعلمٌن تعلٌممن مقاتلٌن تشكٌل وحدات صغٌرة ب من الجنود، أن تغٌر تلك اوستراتٌجٌة،

آلٌة المعارك القادمة بٌن ألن  . التخطٌط والمبادرةون قدرةوٌمتلك ٌجٌدون مهارة الكمبٌوتر لغة العصر
.العرب وإسرائٌل ستأخذ بعداً آخر غٌر الذي أخذته فً الحروب السابقة  

 التوازن النفسً بٌن العرب ُتعٌد هذه الحرب  73 بعد  العبور ألول مرة نقطة مضٌئةإنها -4
.  1948 لصالح إسرائٌل منذ والذي كانوإسرائٌل،   

 نتٌجة قدرة  وأٌضاً  جغرافٌالصغرها نتٌجة تهافكرة الحرب الخاطفة واستراتٌجً إسرائٌلأ سقوطت - 5

 شرخاً وانقساماً داخل المجتمع ما أحدثهذا و ،ضرب فً العمق اإلسرائٌلًال صوارٌخ حزب هللا على
.اإلسرائٌلً  
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قافة الجيل وفقو التفاىاتث  
 

لذى جعل من الكرة االرضية اوتحت مظمة زمن العولمة   الرىيب ىى خضم تسارع االحداث نتيجة التقدم التكنولوجف
فوجئنا بيجمة شرسة , قرية صغيرة ومع ىذا الكم الكبير من بث الفضائيات التى دخمت كل بيت واستوطنت فيو 

فنجد فى كل قناة فضائية انواعا شتى , تتخذ من ا لدين االسبلمى  غطاًء وىى ابعد ماتكون عن الدين وتعاليمو 
من  ومنيم , من يرتدى البدلة  من الدعاة والمفتيين رجااًل ونساء شبابًا وشيوخًا يرتدون زى رجال الدين ومنيم

كانت تمآل الشاشات تمثيبًل وغناًء وفى غمضة عين ارتدت النقاب واصبحت من الداعيات لبلسبلم وغيرىم الكثير 
منيم من درست الطب وتخصصت فى طب الجنس والعبلقات بين الرجل والمرأة ثم إذ بيا تمؤل الشاشات بفيض و ,

من الكبلم عن ادق التصويرات لمعبلقة الجنسية بين الزوج والزوجة ىكذا ببل ادنى حياء وتتعمد ان تصور ىذه 
والعجيب انيا تقدم نفسيا كداعية اسبلمية من النوع الجديد  ظرية فيثا غورث نن عالعبلقة المقدسة وكأنيا تتكمم

وشاركتيا بعض االخوات الداعيات ومنين من تتعمد الكبلم عن الجنس فى كل حمقة وكأننا فى سوق النخاسة 
واالدىى ان معظم ىؤالء الدعاة رجااًل ونساء ىم , حيث كل شيىء مباح ولؤلسف تحت سقف من الدعوة والتدين 

؟ م من الدوالرات تدفع القنوات افضائية ليؤالء الدعاة فى كل حمقة  ك ان نتصوراى األصل طبلب شيرة ومال ولنف
قموب الشباب وخصوصا الفتيات  حر سنشير الى الداعية الشيير الذى  وىنا  . كى نتعرف عمى دخل ىؤالء الدعاة

تخيموا اعوام  )دة  اعوام ماكبر قناة فضائية تسرع الى احتكار احاديثو ل الجميل والسيل مما جعل والنساء بحديثو 
من القصص االسبلمية التى يعرفيا  صٌص قو هكبلمو  ابداعو و  وىذا الداعية كل ( وكأنو مطرب جديد مشيور 

عة وال اتربى عمى ثقافة التميفزيون واالذ الصغار قبل الكبار ولكننا فى زمن ثقافة الجيل حيث كل الجيل الجديد
من االمور  نعودالى االخوة واالخوات الذين يحموا ليم الفتوى فى التفاىات و!!!! القراءة والكتابة شيىء نيعرف ع

, وىذا ما نطمق عايو فقو التفاىات , شرة فى اتفو االمور وكأن الدين عندنا لمتفاىة فقط افيجيبون عمى اليواء مب
ن افمنيم من يفتى بإرضاع الرجل من المرأة ومنيم من يفتى  , وىو عمم جديد ألصحاب الفتوى فى الفضائيات 

ومنيم من يحرم نسب الطفل من عبلقة قبل الزواج بحجة ان ابن الزنى ال ,تدخين السجائر فى رمضان حبلل 
وىى قضايا اقل ما يطمق عمييا انيا من تفاىات االمور التى ال يأتى منيا سوى , ومنيم الكثير والكثير ,عترف بو ي

.الفتنة والضرر ومساعدة اعداء االسبلم فى اليجوم عمى االسبلم من خبلل ىذه الفتن  
د امام ىذه حننا ىنا نطالب رجال الدين والعمماء األفاضل بأن يتصدوا لمثل ىذا اليراء وان يقفوا وقفة رجل واا 

,  يسمحو لمدين ان يكون العوبة فى ايدى اصحاب ثقافة الجيل واصحاب فقة التفاىات الاليجمة الشرسة وان 
.وندعوكل المسممين ان يدققوا فى ما يشاىدونو ىم واوالدىم وقانا اهلل شر الفضائيات وسموميا   

سامى المتولى / بقمم م 
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 ايمن طاحون/ إعداد م          ومصطمحاتتعريفات                     واحةااليواى 

. وىو الخالق البارئ المصور لو األسماء الحسنى والصفات العمى.  لمعبادة وحدهالمستحق اإللو المعبود ىو   :اهلل
 الناس الى عبادتو وحده ليدعواوقد أرسل اهلل رسبًل من عنده .  الكون والقادر عميو لو ممك السماوات واألرضخالق

. وترك عبادة كل ما سواه
تعرف . المكرمة مكةم في 571 عبد المطمب القرشي, ولد عام بن  عبد اهللبن محمد اإلسبلم ىو رسول :الرسول

بعثو اهلل بدين اإلسبلم سنة .  الياشمية نسبة إلى جده ىاشم بن عبد منافباألسرةأسرتو صمى اهلل عميو وسمم 
بالصادق " النبوة بحسن أخبلقو وصدقو وأمانتو وكان يسمى وبعدعرف قبل .  حراءغار يتعبد في وىوم 610
. ىـ, وقد تم لو صمى اهلل عميو وسمم ثبلث وستون سنة11 ربيع األول سنة 12 االثنينتوفي يوم ". األمين

 (الرحيق المختوم)
كان . النبوية السنة الكتاب المقدس لممسممين وىو المصدر االول لمتشريع االسبلمي ومن بعده ىو القرآن  :القرآن

". إقرأ بسم ربك الذي خمق "وىي العمق سورةاول ما نزل من القرآن أول آية 
 لمناس ليوصمو السبلم عميو جبريل ىو كبلم اهلل المنزل الى النبي محمد صمى اهلل عميو وسمم عمى لسان والقرآن
 وىو جريمة كبرى يجب معاقبة ولئلسبلم,ويعتبر المسممون ان إىانة القرآن ىو إىانة لممسممين كافة بل . كافة

. الجاني بيا بأقصى العقوبات

 الوقدسة األهاكي
.  األقصى في القدسوالمسجدمكة المكرة, والمدينة المنورة, :  اإلسبلم ثبلث بقاع مقدسة عمى األرض وىموفي
  المكرمةمكة
 في المشرفة الكعبة أيضًا وفييا.  مكان والدة النبي عميو الصبلة والسبلم وىي مكان نزول الوحي وبدء الدعوةىي

لييا يحج ,إسماعيل وابنو إبراىيم بناىا والتي الحرام المسجد إضافة الى . الحج كل عام ألداء فريضة المسممون وا 
. الِقْبَمة الكعبة عند الصبلة وتسمى ىذه جيةذلك, فالمسممون يتجيون 

 المنورة المدينة
 المسجدوفييا .  اإلسبلمبعد المدينة المنورة تسمى بيثرب قبل اإلسبلم وقد سميت بالمدينة أو مدينة الرسول كانت
. الشريف النبوي
 القدس

 زاره المسجد الذي فيو فمسطين في األقصى المسجد القدس فيي كإسميا منطقة مقدسة عند المسممين وفييا أما
 إماماً وفييا صمى الرسول . الصبلةالنبي صمى اهلل عميو وسمم ليمة اإلسراء والمعراج وىي الميمة التي فرضت فييا 

 من ِقبل الديانات االبراىيمية مقدسةوالمسجد األقصى ىي البقعة الوحيدة التي تعتبر . بجميع األنبياء والمرسمين
 .اإلسبلم والمسيحية والييودية: كميا

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B1_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B1_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B9%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B9%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9
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 " عنوان غير من صفحة "  
  فيمان واحد يقدميا   

 الكحك وعبلقتو بعيد الفطر                 

 ثم شوال في أول يوم من أيام شير المسممين يحتفل فيو والذي المسممين أول أعياد ىو الفطر عيد
 أول يوم ويكون رمضان شير صياموعيد الفطر يأتي بعد .  شير ذو الحجةفي األضحى عيديميو 

ويحّرم صيام أول يوم من أيام .  بعد صيام الشير كمو ولذلك سمي بعيد الفطرالمسممينيفطر فيو 
 . الفطر, ويستمر العيد مدة ثبلثة أيامعيد

 كما قال موالىم العيد ىو يوم فرح وسرور, وأفراح المؤمنين في دنياىم وأخراىم إنما ىي بفضل ويوم
 ويتميز (.58: يونس)"  ِممَّا َيْجَمُعونَ َخْيرٌ ُقْل ِبَفْضِل المَِّو َوِبَرْحَمِتِو َفِبَذِلَك َفْمَيْفَرُحوا ُىَو : " تعالى (اهلل

 المسممون في ويؤّدي.  الواجبة عمى المسممينالفطر زكاةعيد الفطر بأنو آخر يوم يمكن قبمو دفع 
 في العيد المسممونصباح العيد بعد شروق الشمس بثمث ساعة تقريًبا صبلة العيد ويمتقي 
كما يزور المسمم . الرحمويتبادلون التياني و يزورون أىميم و أقرباءىم, وىذا ما يعرف بصمة 

 العادة في كثير من البمدان جرتوقد . أصدقاءه ويستقبل أصحابو وجيرانو, ويعطفون عمى الفقراء
 بالتمر كعك العيد الطيب المحشو أواإلسبلمية بأن يأكل المسممين في العيد بعض التمرات 

 
 

 طارق عبد اللطيف. م                                   

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B6%D8%AD%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B6%D8%AD%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%28%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%83%D8%A7%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%83%D8%A7%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B1
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     داود هصطفى /  م اعداد      المبارك األقصى المسجد     الونوعات صفحة   

 لقد بات معروفًا بين الباحثين والمختصين في العمارة اإلسبلمية, أن مبنى المسجد األقصى المبارك الحالي, ىو 
ىو ذاك  (القديم)المسجد األقصى الثاني, باعتبار أن المسجد األقصى األول 

-634/  ىجرية23-13)الذي بناه الخميفة الراشدي عمر بن الخطاب 
 636/ ىجرية15, بعد الفتح اإلسبلمي لبيت المقدس سنة ( ميبلدية644

ميبلدية ,حيث كان يقوم في الجية الجنوبية الشرقية لمحرم الشريف والذي 
امتاز بناؤه بالبساطة المتناىية, وعمى ما يبدو أن ىذا المسجد لم يصمد 

طويبًل أمام تقمبات العوامل الطبيعية المؤثرة وذلك لبدائية إنشائيتو, حتى قام 
بنى المسجد األقصى المبارك الخميفة األموي الوليد بن عبد . األمويون بتأسيس وبناء المسجد األقصى الحالي 

 (ميبلدية714-709/  ىجرية96-90), في الفترة الواقعة ما بين  (ميبلدية715-705/  ىجرية96-86)الممك 
التي احتوت عمى مراسبلت بين قرة بن شريك عامل مصر األموي  (أوراق البردى)فقد أكدت ذلك وثائق البردى 

وأحد حكام الصعيد, حيث تضمنت كشفًا بنفقات العمال الذين شاركوا في  (ميبلدية714-709/ ىجرية90-96)
يتألف المسجد . بناء المسجد األقصى, مما يؤكد أن الذي بنى المسجد األقصى ىو الخميفة الوليد بن عبد الممك 

األقصى من رواق أوسط كبير يقوم عمى أعمدة رخامية ممتدًا من الشمال إلى الجنوب, يغطيو جممون مصفح 
بألوان الرصاص وينتيي من الجنوب بقبة عظيمة الييئة والمنظر, كروية الشكل تقوم عمى أربعة دعامات حجرية 

تعموىا أربعة عقود حجرية, نتج عنيا أربعة مثمثات ركنية لتكون بمثابة القاعدة التي تحمل رقبة القبة والقبة 
داخمية وخارجية, زينت من الداخل بالزخارف  (مثل قبة الصخرة المشرفة: قبتين)نفسيا والتي تتكون من طبقتين 

, ولكنيا (مثل قبة الصخرة)الفسيفسائية البديعة, وأما من الخارج فقد تم تغطيتيا بصفائح النحاس المطمية بالذىب 
استبدلت حديثًا بألواح من الرصاص, وذلك لمزوم أعمال الترميم التي تمت فييا عمى يدي لجنة إعمار قبة الصخرة 

ويحف الرواق األوسط من كبل جانبيو الغربي والشرقي, ثبلثة أروقة في كل جانب . والمسجد األقصى المبارك 
أما األروقة الواقعة في  القسم الغربي, فقد غطيت باألقبية المتقاطعة المحمولة . جاءت موازية لو وأقل ارتفاعًا منو

وأما القسم الشرقي فقد غطي بسقوف . عمى العقود والدعامات الحجرية والتي تم إنشاؤىا في الفترة الممموكية
عادة بنائيا عمى يدي المجمس اإلسبلمي األعمى  خرسانية تقوم عمى أعمدة وعقود حجرية, تم ترميميا وا 

ويدخل إلى المسجد األقصى من خبلل أبوابو السبعة التي فتحت في واجيتو الشمالية والذي  .(م1938-1943)
يؤدي كل منيا إلى إحدى أروقة المسجد السبعة, ىذا ويتقدم الواجية الشمالية المذكورة, واجية أخرى عبارة عن 
رواق تمت إضافتو في الفترة األيوبية والذي يمتد من الشرق إلى الغرب, يتألف من سبعة عقود حجرية تقوم عمى 

وعوضًا عن تمك األبواب السبعة, فقد فتح بابان آخران في كل من الجية الغربية والشرقية . دعامات حجرية
 . لممسجد, وباب واحد في الجية الجنوبية وذلك في فترات متأخرة 
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A day without friction 

 
I woke up from bed, I usually jump out of 

bed but today when I did jump I found 

myself slipping and on the floor. When I 

finally stood up all the sewing in my jumper 

pull from each other. I wondered why. Then 

when I went to the kitchen every mug I 

held; slipped from my hand and to the floor. 

Even when I tried sitting on a chair I just 

slip right out. Then I went to ride my bike 

but the mechanical things in it wouldn’t move 

so I had to walk to school, while I was 

walking I found all the cars not working.                
   By: Shereen  

           


