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 رمـضـان كـريـم وكـل عـام وأنـتـم بـخـير 

-----------------------------------------------    
كـلــمـة الـعـدد  "أبطال فى حرب رمضان "        



 دلعداة مكل    
أتطاٌل فى حرب  

 ريضاٌ

 إضرب علىَّوعلٌُهم!!!
 

فى حدٌثه المؤثر فى قناة "درٌم" 

 الفرٌق / حسن ابوِسعدةذكر 

احد ابطال حرب رمضان بطوالت 
الجٌش المصرى وكٌف كان الجنود 

ٌتسابقون لالستشهاد فى ساحة 
المعركة وذكر قصة الشهٌد 

الذى  النقٌب/ابراهٌم زٌدان

ابة العدو وهوٌطلب من قفز فوق دب
قائده ان ٌطلق النار على الدبابة 
حتى وهو فوقها كى ٌضمن ان 
جنود العدِو لن بهربوا قائال 

"إضرب علىَّ وعلٌهم"كما ذكر 
الكثٌر من الحقائق عن معركة 
العبور وكٌف ان الثغرة كانت 

مقبرة لالسرائٌلٌٌن وكٌف كانت 
حكمة الرئٌس السادات فى تحرٌر 

ارواح الجنود  الثغرة وحفظ
المصرٌٌن .رحـم هللا شهداءنا 

األبرار وحفظ هللا مصرنا من كل 
شر ودمار وندعو هللا ان ٌوقظ 

روح العبور من جدٌد فى مصرنا 
 العزٌزة حتى تتخطى كل الصعاب .

 

 

 
 إقرأ فى هذا العدد    
 

 *كـلـمة الـعدد
 )رئٌس التحرٌر (

 *دعوة للتأمل
 )سامى عمارة(
 *من األوائل

 د الهضٌبى()سٌ
 *ركـن األدب

 *لـِك ٌا سـٌـدتـى
 )بنت النٌل (

 *واحـــة االٌـمـان
 ) احمد حسن (

 *قـضـٌـة للـمنـاقـشة
 )احمدعاشور (

 *صفحة من غٌر عنوان
 )طارق عبداللطٌف (
 *أخـبـار رٌاضـٌة

 )نادر سعٌد (
 *أخـبـار الجالٌة
 )حسام جابر (

 *مع االمام الشعراوى
 )غرٌب مصطفى(

*  AL BASHIR MAGAZINE 

((karim Said  

 



 تقهى / سايى عًارج               دعـوة للتأمل            

 
منُذ بزوغ شمِس الحِق ونوِر اإلسالِم ظهَر الكثٌر من اعداِء االسالم الذٌن لم ٌدخروا جهداً سواء 

ٌُظِهر وا االسالم فكرأ وتأوٌال واكاذٌب وكذلك اضافاتواكاذٌب واباطٌل وقصصاً خرافٌة حتى 
ٌُشككوا ضعاف النفوس من المسلمٌن والعلمانٌٌن الذٌن ٌدورون فى فلكهم  بالمظهر السٌئى وحتى 

وهم كالببغاوات ٌحفظون وال ٌفهمون . ومن هؤالء األعداء المستشرقون وتالمذتهم من اهل 
ء هو قتل الكتاب الذٌن ٌهاجمون االسالم من قبل ان ٌعرفوا ما هو االسالم وما فٌه؟  وهدف هؤال

اى عمل اٌجابى ٌؤدى الى نهضة االسالم ومن ضمن اسالٌبهم تخدٌر الشعوب االسالمٌةوغسٌل 

     (Narcotization) ( Brain Wash )   مخ هذه الشعوب

والمقصود هو اعطاء موضوعات مستحدثة ننشغل بها ونترك اصل الدٌن وهذه االفكار لها صفة  
نشغال بما هو تافه وفٌها زر  الخالف والشقاق بٌن ضرب العصفورٌن بحجر واحد ففٌها اال

فصائل االمة ومن ضمن هذه االمثلة التى تعمل على انقسام االمة بٌن موافق ومعارض )حرٌةو 
)تحدٌد النسل ولالسف نجحوا فى اقنا  –)الزواج بأكثر منم واحدة"تعدد الزوجات"(  –المرأة( 

)هل ٌمكن قٌام صداقة بٌن -نقاب واحتشام وغٌره( ))لبس الحجاب وما تبعه من -االغلبٌة بذلك(
-)تدرٌس الجنس فى المدارس وهل من اسباب الطالق عدم الخبرة قبل الزواج(-الرجل والمرأة(

)التشدد فى -)تسٌٌس االسالم أ, اسلمة السٌاسة(-)فصل الدٌن عن الدولة هو طرٌق الدٌمقراطٌة(
) هل ٌستطٌع المسلم الملتزم -قبل االسالم اآلخر()هل ٌ-) الحكم المدنى والحكم االلهى(-الدٌن (

) هل االسالم صالح للحٌاة العصرٌة (  وغٌرها وغٌرها من -االندماج فى المجتمع المتطور (
 األشٌاء المغرضة

_______________________________________________________
 ______ 

 هضٌبىإعداد / سٌد ال                        من األوائل

  قبل المٌالد هم المصرٌٌون القدماء722أول من اكتشف الدائرة منذ عام 

 هو العالم المصرى أحمس 4أولُ من توصلَ لقانون مساحة الدائرة=ط نق 

 أول من ابتد  النظام العشرى فى العد هم المصرٌون القدماء 

 ى"أول من أضاف العدد صفر الى األعداد هو العالم العربى المسلم "الخوارزم 

 "أول من فتت الحصى فى المثانة  العالم العربى المسلم "ابوالقاسم الزهراوى 
                             ________________________________________________________________________

              .saidabulazayem.comwww     55155"مجلة البشير"   ص.ب _
  ابوالعزائم ماضى رئٌس التحرٌر     / سعٌد

 نائب رئٌس التحرٌر/ أحمد حسن محمد

 –مجدى البدوى  –طارق عبداللطٌف –احمد عاشور مستشارو التحرٌر :  

كرٌى سعٍذ انثشٍر -احًذ عس انذٌٍ _ سايى عًارج _ َادر سعٍذ انثشٍر  -حسام جابر

 

 

http://www.saidabulazayem.com/


 ٌدتىلِك ٌا س

 مـعـانـى وكـلـمات  
              ************* 

الروح بٌن جسدٌن  متداد: إ اإلمومـة

 الحًوخروج الكائن الـحى من الكائن 
وتواصل الحٌاة بٌن نفسٌن واعظم 

 المشاعر اإلنسانٌة بٌن الخلق.

: عقد ُملزم لطرف " األب "  ألبـوةا

على طرف "األوالد" بالرعاٌة والعناٌة 
ام والحب  وذلك اإللزام ٌكون واإلمد

 بمحض رضا الطرف األول "األب"

طرفٌن  بٌن: عقد ُملزم  الزواج

بالغٌن "ذكر" و "أنثى" غٌر محدود 
المدة ولكنه قابل للفسخ بشرط الوفاء 
بالشروط الجزائٌة المتفق علٌها والتى 
بموجبها ٌحق للطرف األول"الذكر" 

إفساخ العقد عندما ٌشاء وٌحق للطرف 
ثانى "األنثى" المطالبة بالحقوق إذا ال

ارادت, وللعلم " فالحب " لٌس شرطاً 
 من شروط صحة هذا العقد

:اتفاٌق أدبى بٌن طرفٌن او  الصداقة

عدة أطراف ٌحق للجمٌع بموجب هذا 
اإلتفاق ان ٌشاركوا بعضهم البعض فى 

 السراء والضراء .

: إجـباٌر من الطرف األول " الحب

انى" المحب"على المحبوب" للطرف الث
الطاعة العمٌاء وذلك من اول نظرة او 

ُن  تعشُق قبل  العٌن ذاول كلمة , واأل
     .أحٌانَ 

 بقلم /  بنت النٌل           

    ركن األدب

 ِحـكـًـحُ انـعـجـىز
 وجائت َعجوٌز بدا وجُهَها      

 َكُعمِر الزماِن البعٌِد السحٌق       
 ولها    ُتسـائلُ  كـُلَّ  الذى  حـَ 

ٌَسَتقٌَم الطرٌق            وتدعو  بأن 
 تقــولُ وأٌـَن  ولـىُّ األمــوِر         

 وأٌَن الـِصحاُب وأٌَن الرفٌق      
 َسِمعُت بأنَّ الِخـالفَة حانت          

لـٌق       ٌَ  وسوف ٌقوُم بـها من 
 فِدلونى للقـصِر كً ما  أُنادى         

 ـرأِى  والَمـنجنٌقوأُعلُِن بال        
 بـأنَّ الـخـالفـَة ال تـستـقٌُم         

 إذاما أتاهـا قرٌـٌب َصـدٌـق       
 وأنَّ الـخـالفَة َعـهد ٌ َخطـٌٌر        

عـُُم البالَد  الحرٌق       ٌَ  بها َسـ
غـٌـب         ٌَ  والبـدَّ للـوالى ٌـومـاً 

 وتبقىالـِخالفـُة أمـٌر دقـٌق        
ا إذاً        فٌا س ٌَّ  ٌـدى الـوالـى هـ
 َفَصحْح لنااألمَرٌأتى البرٌق        

 وحـِدد لنا اإلسَم مهما ٌكوُن        
فٌق        ٌَ  وإن كاَن الٌدرى أو  ال

تـَصدى  لها  فـائـٌز          ٌَ  َفـمـن  
 ولـوكاَن فىُحفرة قـد َتضٌق      

 فسـوَف  ُننادى  بِه نـائـباً     
 وٌبقىلـَك الٌوَم ِمثلَ الشقٌق       

 وعنَد الـوفـاة ٌكـوُن الزعٌُم       
 وٌحظى بتأٌٌِدنا فى الطرٌق      

 فٌمحو ُخطاَك وٌمحو اآلثار       
ٌُبِدُ  فىالقوِل حتى النَّهٌق        و

 وَننـساَك  حٌنـئٍذ ال نبالـى         
 وَنرتاُح من زفرٍة فى الشهٌق      

 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

          ٌىو انههع األكثر             قضٍـح نهًُاقشـح:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يٍ انقهة
 
الحمددد ر رب العددالمٌن والصددالة و السددالم 
علدددددى اشدددددرف المرسدددددلٌن أسدددددألك ٌدددددارب 
العالمٌن أن تبلغنا رمضدان و أن تعٌنندا فٌده 
على الصٌام و القٌدام وفعدل الطاعدات  علدى 

هللا ٌعٌننددا النحددو الددذى ٌرضددٌك عنددا  و لددن 
عمدددل سددبحانه و تعدددالى بعونددده و مددددده اال ب

 .ٌصحب الدعاء
 

 و العمل ٌكون كما ٌلى: 
 

   :التخلً أوال
ن كدددل مددد وتخلٌدددة القلدددب بدددالترك و االبتعددداد

معصددٌة مثددل اضدداعة االوقددات فددى مشدداهدة 
المسلسددالت و االفددالم و مبارٌددات الكددرة أو 
الجلوس مع االصدقاء و التحدث معهم فٌمدا 

تخددرج  كددل كلمددة أنعلددم نال ٌعددود بددالنفع و 
 نا.علٌ إماو  نال إما من أفواهنا

  
   :التحلى ثانٌا

فبعد تخلٌة القلب من المعاصدى تبددأ مرحلدة 
تنظٌم الوقدت التحلٌة بالطاعات و ٌأتى ذلك ب

د مقبددل علددى امتحانددات  خددر تهددكطالددب مج
فدى تدالوة القدر ن و  ٌكون االجتهادو   العام
ن مددن غٌدر المهددرة بددتالوة القددر ن و اكدد مدن

و لكدن  انأجدر هعلم أن لدلدٌشاق ف هكان علٌ
حلقدات  إحددى إلىحاول االنضمام ٌان  هعلٌ

تعلم كٌفٌددة الددتالوة الصددحٌحة  و ٌددالددتالوة ل
كدذلك تأدٌددة جمٌدع الصددلوات فدى المسددجد و 

 .تهاون فى ذلكٌال 
  

 :الصبر ثالثا
 ٌصبر العبد علدى الطاعدة و أن األهموهذه  
الصدالحة التدى تعدٌن علدى  بحث عن الرفقةٌ

الل على ذلدك هدو أمور العبادة  و خٌر استد
حدٌث رسول هللا صلى هللا علٌه و سدلم فدى 

 .مثل الجلٌس الصالح و الجلٌس السوء

 
 

 

 
  

 قرآٌ كرٌى
 

ٌا أٌها الذٌن  منوا كتب علٌكم الصٌام كما كتب على الذٌن 
(أٌاما معدودات فمن كان منكم 385من قبلكم لعلكم تتقون)

مرٌضا أو على سفر فعدة من أٌام أخر وعلى الذٌن ٌطٌقونه 
وموا فدٌة طعام مسكٌن فمن تطو  خٌرا فهو خٌر له وأن تص

(شهر رمضان الذي أنزل فٌه 386خٌر لكم إن كنتم تعلمون)
القر ن هدى للناس وبٌنات من الهدى والفرقان فمن شهد 

منكم الشهر فلٌصمه ومن كان مرٌضا أو على سفر فعدة من 
أٌام أخر ٌرٌد هللا بكم الٌسر وال ٌرٌد بكم العسر ولتكملوا 

( . 387كرون)العدة ولتكبروا هللا على ما هداكم ولعلكم تش
 سورة البقرة

 

 حذٌث شرٌف
 

 الحدٌث السادس من األحادٌث النووٌة
حدثنا أبو نعٌم حدثنا زكرٌاء عن عامر قدال سدمعت النعمدان بدن 

هللا صددلى اللهددم علٌدده وسددلم ٌقددول بشددٌر ٌقددول سددمعت رسددول 
الحالل بٌن والحدرام بدٌن وبٌنهمدا مشدبهات ال ٌعلمهدا كثٌدر مدن 
الندداس فمددن اتقددى المشددبهات اسددتبرأ لدٌندده وعرضدده ومددن وقددع 
فً الشبهات كرا  ٌرعى حول الحمى ٌوشك أن ٌواقعده أال وإن 
لكل ملدك حمدى أال إن حمدى هللا فدً أرضده محارمده أال وإن فدً 

إذا صددلحت صددلح الجسددد كلدده وإذا فسدددت فسددد الجسددد مضددغة 
 الجسد كله أال وهً القلب *

 

 
 

 انذعاء سالح انًؤيٍ
سألك عبادي عنً فإنً قرٌب أجٌب دعوة الداعً إذا  وإذا

 (388دعانً فلٌستجٌبوا لً ولٌؤمنوا بً لعلهم ٌرشدون)
 سورة البقرة.

ٌارب أسألك بكل اسم هو لك أنزلته فى كتابك أو علمته أحد من 
خلقك أو استأثرت به فى علم الغٌب عندك أن تجعل القر ن 

ء همومنا و أحزاننا العظٌم ربٌع قلوبنا و نور أبصارنا و جال
وأن تجعله شفاءا لنا من كل داء و نصرا لنا على األعداء  

 . اللهم انصر اخوتنا المجاهدٌن فى سبٌلك فى كل مكان

 

 ـــة األٌمـــــانــــواح
 بقلم / أحمد حسن



              قضـايا وآراء
 تقهى: احًـذ عاشـىر

  
 عسٌسي انقارئ: أطٍة انتهاًَ تًُاسثح حهىل شهر ريضاٌ انكرٌى  وكم عاو وحضرتكى تخٍر.

 أحمد عاشور
 

 :ال تكن الرجل الثانً
دائما ما ٌكون الرجل الثانً فً السلطة هو   

ٌُعلق علٌها أخطاء الرج ل األول الشماعة التً 
وقد عانٌنا الكثٌر من هذه الظاهرة فً الخمسٌن 
سنة الماضٌة  ومن تلك األخطاء ما كان سبباً فً 

كوارث ٌمتد  ثارها إلى ٌومنا هذا  مثل ناصر 
وما كان من  86وحكٌم و شمس بدران وكارثة 

خسائر ال تقدر وال ُتصف ضاعت معها كرامة 
عظٌم أمة بكاملها رغم ما أُدرك بفضل العبور ال

 .65للجٌش المصري سنة 
وهناك الكثٌر من الوزراء الذٌن فقدوا مناصبهم 

بسبب اختٌارهم للرجل الثانً وإعطائه 
الصالحٌات فً الصغٌر والكبٌر من األمور حتى 
ٌصبح مركز قوة ٌعربد فً موقعه كٌف ٌشاء  

وال ٌنتبه الكبٌر إال بعد فوات األوان  حٌث ٌصبح 
أوالها لمستشاره أو  ضحٌة للثقة الزائدة التً

 نائبه.
واألمثلة كثٌرة منها ما كان رئٌس للوزراء و خر 

وزٌر للداخلٌة  وكان الضحٌة األخٌرة هو 
الدكتور ٌوسف والً ونائبه السٌد ٌوسف عبد 

الرحمن فً قضٌة سمٌت بفضائح وزارة 
الزراعة وحسب ما تردد على صفحات الجرائد 

رٌة المصرٌة من صفقات مشبوهة لمبٌدات حش
ُتسبب السرطان أي أنه تالعب بإنتاج مصر 
الزراعً وقوت الشعب المصري  لٌت أثر 
الجرٌمة ٌكون على شخص أو مجموعة 

أشخاص إنما على شعب سواء فً إنتاجه أو فً 
أمواله  لكن ٌبرز لنا هنا سؤال لئٌم " لماذا اآلن 
وقبل مؤتمر الحزب الوطنً تتفتح أعٌن الرقابة 

                    قضٌة على السطح؟".اإلدارٌة وتطفو ال

 ابن الفالح فالح:
هل هذا القول صحٌح؟ فً السابق كان الفالح 
ٌزٌد من األوالد حتى ٌجد من ٌساعده فً حقله 

وكانت األعمال الزراعٌة ٌدوٌة قبل المٌكنة 
الحدٌثة التً أُدخلت فً هذا  المجال. وصاحب 

رفة ) نجار  حداد  سمكري ...(  ٌعلم أوالده الح
معه فً ورشته حتى ٌرثوا عنه الحرفة 

والورشة  إًذ لٌس بجدٌد أن ٌورث األب ابنه 
 وظٌفته. عمله أو حرفته أو

الطبٌب ٌلحق ابنه بكلٌة الطب لٌكون طبٌباً ٌرث 
العٌادة  المحامً ٌرٌد ابنه محامٌاً ٌرث المكتب  

 الضابط كذلك ....
سمٌة األلفً ممثل وبنت سمٌر غانم ممثلة وابن 

وأوالد األتربً كلهم مذٌعون وكم عدد االسم 
 "بطرس غالً" فً قاموس وزارة الخارجٌة.

المدٌر   موظفوعلٌه ٌنطبق المثل على كل 
والخفٌر  الوزٌر و الملك وحتى الرئٌس كلها 

وظائف عامة  ابن األسد أصبح رئٌس جمهورٌة 
دي صدام سٌشكل وزارة  وُعدل له الدستور  وعُ 

سٌف اإلسالم معمر أٌضاً  وابن علً صالح 
كذلك..... والباقً  ٍت. لماذا تتهامزون؟ من 

أقصد؟ ال أستطٌع اإلفصاح  إنه مٌثاق الشرف 
 الصحفً. 

لقد ُهنا فً أعٌننا قبل أن نهون فً أعٌن الناس  
وجلسنا نمصمص فً شفاهنا نتجر  كؤوس 

 الحسرة واإلحباط.
جٌل ال فائدة من ورائه وكل ما أخافه وأصبحنا 

هو ما نغرسه فً األجٌال القادمة من روح ال هم 
 لها إال المهادنة والجبن والجري وراء الملذات.    



 

              

 ٌقدمها واحد فهمان "      صفحة من غٌر عنوان"                     

                   ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
" " يٍ رسائم اإلَترَت  

 م *                                        4272* نشـرة األخبار  *  عام                         
ن محمد بن أسامة بن الدن المتهم األول فً تفجٌر ملٌار دوالر لرأس تامر ب 47أمرٌكا ترصد   -

 قصر السفٌر األمرٌكً فً أفغانستان. 

 واشنطن تتهم لٌبٌا بتفجٌر سفٌنة فضاء فوق كوكب المرٌخ.  -

 وزٌر االقتصاد د.فرٌد ٌوسف بطرس غالً ٌصرح:إعدام الفقراء هو الحل    -

 لخروجنامن عنق الزجاجة.      

 ٌرا على خصخصة معبد الكرنك.موافقة مجلس الشعب أخ   -

 :أخبار عربٌة    

  وإعالن   الدولة 4252زهوة ٌاسر عرفات تطالب بانسحاب إسرائٌل حتى حدود عام     -
 الفلسطٌنٌة فً ماٌو المقبل.

 سٌرٌالنكا والفلبٌن تطرد خمسة  الف خادمة كوٌتٌة.    -

 ستوطناتها فً بغداد.إسرائٌل ترفض اإلنسحاب من البصرة إال بعد ضمان أمن م   -

 اشتباكات على الحدود اإلسرائٌلٌة المغربٌة.   -

 زفاف المطربة صباح على حفٌد الفنان الراحل راغب عالمة.   -  

رئٌس قطا  اإلنتاج لم ٌستقر بعد على بطلة فوازٌر رمضان وٌعقد إجتما  مع السٌدة  -
 القضٌة. توتً محمد صفوت الشرٌف وزٌرة اإلعالم الجدٌدة لمناقشة هذه

 محمد هنٌدي ٌهاجم نجوم الكومٌدٌا الشبان و ٌتهمهم باإلسفاف و اإلساءة 

    لمكوميديا

 
 م. طارق عبد اللطيف                            

                                                                               



 أخثار انجانٍح انًصرٌح
          *****************    

كان لوقع المحاضرة القٌمة التى *
القاها األستاذ محمد حسنٌن هٌكل فى 

الجامعة األمرٌكٌة بالقاهرة والتى 
 ازاعتها قناة درٌم الفضائٌة

اثر كبٌر بٌن المصرٌٌن وقد تابعها 
ابناء الجالٌة المصرٌة باهتمام شدٌد 

وتنو ان ٌتم اعادة ازاعتها مرة اخرى 
لم ٌتم ذلك وقد قال بعض ولكن لالسف 

الخبثاء ان سبب عدم اعادة ازاعتها 
هو موضو  المحاضرة نفسه والذى 
تناول فٌه هٌكل بصراحته المعهودة 

    الرئاسة والخالفة . 
للجلٌة  ُتعلن اللجنة االجتماعٌة *

المصرٌة بالدوحة عن االعداد لعمل 
ٌوم افطار مجمع وعلى من ٌرغب 
المشاركة والمساهمة فى هذا الٌوم 

 االتصال بالمجلة وكل عام وانتم بخٌر.

 بقلم / حسام جابر.              

 
  مع اإلمام " الشعراوى"

 إعداد/غرٌب مصطفى                  
 

* "ألم ترى كٌف فعل ربك باصحاب  
الفٌل" وعام الفٌل عام والدة النبى لم 
م ٌكن موضع رؤٌة ولكن هللا ٌقول "ال
ترى" بمعنى تأكد وتٌقن كأنك ترى 
بالعٌن وان كانت العٌن تخد  احٌانا 

 ولكن  خبر هللا هو خبر ٌقٌنى
 فٌكون اسلوب" الم ترى" هو للتأكٌد . 

 ةضياير ر اأخب 
فاز فرٌق المصرى البورسعٌدى على *

 3/2فرٌق شبٌبة القبائل الجزائرى  
فى مبارةالزهاب للدور قبل النهائى 

ا وسوف تكون مباراة لبطولة افرٌقٌ
 .  العودة فى  كتوبر! 

خرج النادى االهلى من بطولة ابطال *
الدورى االفرٌقٌة وذلك بعد هزٌمته من 

فى  4/3نادى جان دارك السنغالى 
 واحدة من اسوأ مبارٌات االهلى .
*تاهل الزمالك للدور قبل النهائى 

على 3/2لبطولة افرٌقٌابعد فوزه 
 هرة. الترجى التونسى فى القا

 عداد / نادر البشٌرا                 
 

إعـالنات  تـجارٌـة     
 

شركة القٌسى للكرٌستال تهنئكم  
بحلول شهر رمضان المعظم  و 
ٌسرنا أن نقدم لكم بهذه المناسبة 
أسعار خاصة جدا على النجف و 

 مواد اإلضاءة.
نحن على استعداد لتسلٌمكم 
بالقاهرة أو المحافظات كل ما 

نه بمعرض الدوحة.تشاهدو  
زٌارتكم تسعدنا بمركز جاسم 

 –التجارى ناصٌة فندق السوفٌتٌل 
 الدوحة.
6664682تلٌفون :   
6664836فاكس  :   
7732637موباٌل :   

 مع تحٌات / على حسان
هذا االعالن خصم خاص إضافً لحامل  
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What is “Ramadan Promise” ? 
 

 

It is a device or  a mechanism of your own to practice(consciously and 

continuously) for 40 days including 30 or 29 days of Ramadan, the 

month of special favour(Rahmat) from ALLAH to the entire mankind. 

If one can practice it sincerely at least for 40 days then this procedure 

becomes part of him by the grace of ALLAH and remains with him for 

the rest of his life. 

 

1. to give up, for good, at least ONE of the BAD habits from your 

personality, for example quiting smoking/drinking/gambling/lying  

or talking anything bad about a 3
rd

 person(Geebat or back-biting) or 

coming late and going early from your work etc. There could be few 

more fault in you but not much which is ONLY KNOWN to 

YOYRSELF.    

  

2. to introduce(implant) at least ONE good  habit („Farjj‟- obligatory or 

one of the Sunnah used to practiced by our Prophet – peace be upon 

him) in your character for example start reading(learning) the Holy 

Quran with meanings,  start 5 times praying(the Muslim who does 

not pray regularly) or pay ZAKAT ( poor‟s dues) or just offer a 

smile(charity) to one who come across you etc. The list of personal 

improvements is limit less and could be practiced step by step and 

Ramadan by Ramadan.  

A normal person can not have more than 3 or 4 gross bad habits or 

faults in himself. If some one practice this technique for 3 – 4 years, he 

will become worthy of receiving ALLA‟S „Khaas‟ (special) 

Rahmat(Blessings or favours). He will discover within himself  a 

different person as years pass by. He will receive (Izzat) respect not only 

from his immediate family members but also from his neighbours, 

friends, colleagues,  relatives or any one he deals with. He will become 

worthy of receiving special favour from HIM. 
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