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 طـرقــة يُـصدرهـا  المصريون في يهـر ـة شلـجـم

Web site www.saidabulazayem.net 
                                       ----------------------------------------------                                            

 هـ  4242ربٌع ثانى       (بعة اسلا نةسلا)الثامن والسبعون   لعددا       م 4002 ٍووَو
 

 
                                                    

 

 ...المسؤلٌة والتارٌخ!!!! 76نكسة ٌونٌو 

 كلمة العدد -  *   " مجـلة البـشٌر "  اإلسم والمعنـى    

قضٌة للمناقشة -  *  هـمــوم  مـصــرى!!          

http://www.said.al-waha.net/hijra.html
http://www.said.al-waha.net/hijra.html


هـ  4242ربٌع ثانى       (بعة اسلانة سلا)الثامن والسبعون   لعددا       م 4002 ٍووَو  

 مجلة البشير
 Web site www.saidabulazayem.netطـر،قــة يُـصدرهـا  المصريون في يهـر ـة شلـجـم

 رئَس انتحرٍر/سعَد اتوانعزاٍم،  مدٍر انتحرٍر/أحمد عاشور،األشراف انفىي:مصطفي داود،مراجعح:طارق عثد انهطَف                                                                

  2 

 ددلعاة مكل
 "مجلة البشٌر" االسم و المعنى

 
مجلة ال ٌدعى أحد من اعضاء هٌئة تحرٌر "

" أن الهدف من خروج هذه النشرة البشٌر
الشهرٌة الى حٌز النور هو الوصول الى 
درجة االحتراف فى عالم الصحافة وإن كان 

الهدف لٌس مستحٌالً أو صعباً  ولكن هذا 
كان دائماً الهدف ورغم بساطته هو الوصول 
الى كل مصرى ومصرٌة ٌعمل فى بلده 
الثانى قطر وٌعٌش تحت سماء األمن 
واألمان الذى ٌعطر سماء دوحتنا الحبٌبة , 

" هى حلقة الوصل مجلة البشٌروأن تكون "
وأداة التواصل بٌن األسر المصرٌة فى 

 قطر.
هى بمثابة رابطة تربط بٌن  مجلة البشٌر  

المصرٌٌن وبلدهم , ومن هنا إستمدت اسمها 
" أى بشٌر الخٌر لنا مجلة البشٌروهى "

جمٌعاً وهى أٌضا تبركاً بإسم الرسول صلى 
هللا علٌه وسلم , ومن هنا فالمشاركة فى 
المجلة مفتوٌح بابها للجمٌع , لٌس فقط 

فى أى المصرٌون فى قطر ولكن المصرٌٌن 
مكان  بل وغٌر المصرٌٌن فالهدف هو نشر 

 العلم والمعرفة بٌن الجمٌع.
 
تشكرمهندس/احمدحسن  مجلة البشٌر""

نائب رئٌس التحرٌر السابق على مجهوداته 
والذى حالت اعباء عمله عن مواصلة 
المشاركة فى تحرٌر المجلة وتتمنى له دوام 

 مواصلة المشاركة بمقاالته القٌمة والمفٌدة .
 

 هذا العددإقرأ فى   
        4ص لتحرٌر ()رئٌس ا :الـعددكـلـمة *

 3ص    ) بقلم/احمد عزالدٌن(  :فانتازٌا* 
 3ص      )بقلم/ٌوسف احمد ( :كلمة 4/4*
 2ص                              لِك ٌا سٌدتى*
                  أخبار الجالٌة المصرٌة*

 2ص                     )اعداد/سامى السعٌد(

)هموم مصري(           :قضٌة للمناقشة*
  2ص                           ) أحمد عاشور(

المسؤلٌة  76: نكسة ٌونٌو صورة الغالف*
 7ص  والتارٌخ )بقلم /محاسب احمد فرٌد(

 :ركن األدب*

 6ص       ) ابن البشٌر( )صفر الموندٌال( 
                            مع الشعراوى*

 6ص                   )بقلم /غرٌب مصطفى(
ار الـُعـمـدة *                فـى دوَّ

 8ص                       ) بقلم/حاتم شفٌق(
                 ة اإلٌـمـانواحـــ*
 9ص         الشٌخ عبدالباسط القاضى () 
               ن غٌر عنوانصفحة م*

 40ص                    بداللطٌف ()طارق ع
  44ص                      منوعاتصفحة ال*
 مصطفى داود & بهجت جبرٌل( /شرافإ)

 * THE ENGLISH SECTION 
    IHAB ABDELGHANY-41.ص  
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 )بقمم / احمد عز الدين(    فانتازيا
ل. و تخٌل معى عزٌزى القارىء أن لك جارة جمٌلة تحترمها و تحترمك و تسكن هى مع والدها الكه

فى ٌوم من األٌام جاءت إلٌك و هى تبكى و تخبرك أن مجرما قد انتهك عرضها و اغتصبها أمام والدها 
العاجز عن الدفاع عنها. و بما أنك شهم وال ترضى بأن تنتهك أعراض النساء بل و ال الرجال فقد 

 توجهت إلى الشرطة التى ألقت القبض على المجرم الذى إعترف بدوره بالجرٌمة.
فى ٌوم عرض القضٌة أمام المحاكم، و لفرط دهشتك، حكم القاضى على الضحٌة بأن تعتذر للمجرم  و

حٌث أنها قامت بعمل إرهابى حٌن نشبت أظافرها فى رقبة المجرم عندما كان ٌغتصبها. بل و ما زادك 
لٌا كبٌرا كنوع دهشة أن والد الجارة الكهل قرر أمام القاضى كتعوٌضا منه للمجرم أن ٌدفع له مبلغا ما

 من اإلعتذار.
إنتظر عزٌزى القارىء وال تتسرع بإتهامى بالعته أو الجنون، فها أنا أقسم لك بأن ما سلف ٌشبه إلى حد 
كبٌر ما حدث حقٌقة و لٌس مجرد فانتازٌا من وحى خٌالى المتواضع. فقد نشرت إحدى الصحف 

جنة الكوٌتٌة  " بالكوٌت "  لدعم أسر الجنود القطرٌة نقال عن وكالة األنباء القطرٌة " قنا " أن الل
ملٌون دوالر دعما كوٌتٌا ألسر جنود 5،3األمرٌكٌٌن و دول إحتالل العراق األخرى قد قدمت مبلغ 

أمرٌكٌٌن قتلوا أثناء قٌامهم بإحتالل و إغتصاب العراق!! إى و هللا أسر الجنود األمرٌكٌٌن ولٌس 
 قد عزٌزى القارىء أنه خطأ مطبعى.العراقٌٌن، و أنا أكررها حتى ال تعت

ألم أقل لك عزٌزى القارىء أنها لٌست مجرد فانتازٌا من إخراج مخرجنا العظٌم رأفت المٌهى، و اآلن 
أتوجه إلٌك بسؤال لم أجد له إجابة: من ٌعوض نساء العراق اللواتى تم إغتصابهن إبان اإلحتالل 

  األمرٌكى المٌمون؟
_________________________ _______________________________________________ 

 ( بقلم /  ٌوسف أحمد)                                                                    كلمة  ½

 اندٍمقراطَح انمىشودج                                        
من األٌدلوجٌات، وإنما أرٌد أن أعبر فقط عن أنا لست خبٌرا فً الفلسفة ونظم الحكم وال تبعات ذلك 

مفهومً لمعنى الدٌمقراطٌة الدارج بٌن الناس، الدٌمقراطٌة هً أن ٌحكم الناس أنفسهم بأنفسهم وٌكون 
لكل فرد الحق فً التعبٌر عن رأٌه دون خوف من بطٍش أو إذالل شرٌطة عدم التعرض لحقوق 

لنا هو الخروج من عباءة الدٌن وااللتزام إلى زٌف العلمانٌة الدٌمقراطٌة التً ٌرٌدها الغرب    اآلخرٌن.
والالمحدود، حرٌة المرأة وكشف المستور منها، حرٌة عمل أي شًء حتى ولو كان زواج المثل، 
ٌُحكم  الدٌمقراطٌة ال ُتمنح من حاكم لشعبه وإنما تمارس فً سلوكٌات الحاكم والمحكوم، وال ٌجوز أن 

هاب، والبد أن ٌكون الحاكم ِمن فئة َمن ٌحكم، الشعب ٌختار دونما تزوٌر أو الشعب بقوة السالح واإلر
شراٍء الذمم بالمال. ولٌس الحاكم العام للدولة هو المقصود ولكن كل ذي سلطان ابتداًء من مأمور 

   الشرطة ورئٌس الحً حتى أعلى سلطة،
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  نِك ٍا سَدتي

 طبق من اختياري

 اندجاج انتاٍالودً انمقهٌ

 

 

 

 

 

 

 

 المقادٌر:
جرام أفخاذ  032 الحرارٌةطبق قلٌل السعرات 

  فلفل 1/0 -)مقّطع شرائح بشكل رقٌق( -دجاجة 
فلفل  1/0 -)مقّطع شرائح بشكل رقٌق(  -حمر ا

 5إلى  0 -)مقّطع شرائح بشكل رقٌق(  -أخضر 
 0 -شرائح زنجبٌل  3أو  4 -)مقّطع(  -بصل أخضر 
)مكّسر(  -تق كأس فس 1/4 -)مفروم(  -فصوص ثوم 

سّكر، ملح، فلفل  -ملعقة شاي صلصة محار  1/0 -
 طعام. مالعق زٌت 5إلى  0 -أسود 

 الطرٌقة:

سخنً الزٌت إلى درجة عالٌة. أضٌفً  -1
الزنجبٌل والثوم والدجاج. ٌحّرك حتى ٌتغٌر لون 

 أضٌفً -0الدجاجة إلى أن ٌختفً لونها الوردي 
 -5ج دقائق حتى ٌنض 5-0الخضار وقلبً لمدة 

الفستق، الملح، الفلفل، صلصة المحار  أضٌفً
 وإخلطٌهم جٌدا. اطبخٌهم لمدة دقٌقة ثم قدمٌه.

 

 

 أخبار الجلٌة المصرٌة
 

 الدكتور عاطف عبٌد فى الدوحة
 

فى اثناء زٌارته الى  العاصمة القطرٌة الدوحة 
قام الدكتور/ عاطف عبٌد رئٌس الوزراء بتسلٌم 

مبارك الى  رسالة من الرئٌس/ محمد حسنى
شقٌقه الشٌخ /حمد بن خلٌفة آل ثانى , كما 
شارك فى منتدى االتصاالت واالنترنت العربى 
السادس  الذى ُعقد فى الدوحة , وفى خالل هذه 
الزٌارة التقى الدكتور عاطف بممثلى الجالٌة 
المصرٌة فى قطر وتم فى هذا اللقاء مناقشة 
صرٌحة وبناءة بٌن ممثلى الجالٌة المصرٌة 
والدكتور عاطف ومعه جمع من الوزراء 
المصرٌٌن الذٌن شاركوا فى المؤتمر , وكان 
الدكتور عاطف عبٌد كعادته صرٌحا وواضحا 
فتكلم عن االمال المعقودة فى خطوات النهوض 
باالقتصاد المصرى والجهود الجبارة التى 
ٌبذلها المصرٌٌن حكومة وشعبا فى هذا المجال 

 . 
ة التى تناولها ممثلى وكان من النقاط الهام

الجالٌة المصرٌة هى فكرة انشاء مطار جدٌد 
فى القاهرة على الطراز الفرعونى وٌكون على 
احدث النظم العالمٌة مما ٌساعد علىزٌادة 
السٌاحة العالمٌة الى مصر, كما وافق الدكتور 
عبٌد على بعض النقاط الخاصة بالتعلٌم 

 والطٌران للعاملٌن فى الخارج.
 

 
 اعداد / سامي انسعَد                        
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 بقلم / أحمد عاشور()                                     ةقـضـٌة للـمـناقـشـ

 هموم مصـري
أنا مصري نشأت فً القرٌة، تربٌت على أخالقها ونما حبها فً قلبً، ٌسري فً دمً، ٌملك كل 

ر حدائقها الغناء التً كنت ألهو بٌن أغصانها جوارحً، ال ٌغٌب عنً منظر حقولها الخضراء وأشجا
طفال صغٌرا ٌقطف هذا وٌدوس فوق ذاك. صوت المؤذن ٌرن فً أذنً لٌجمع الناس إلى الصالة، الٌوم 
عرس فالن واللٌلة مأتم عمك فالن، الكل مجتمعون على مائدة الرحمن، لم ٌتخلف أحد ال فً فرح وال 

لى المدٌنة حٌث العلم والعمل، لم أكتفً بذلك بل َقذفت بً خرجت منها إلى ُغربة صغٌرة إ فً ترح.
الحٌاة إلى ُغربة أكبر، كانت األمل والمراد فً حٌاة أفضل ورزق أوسع، أصبحت غرٌباً وأدمن 
االغتراب، أتنقل من دولٍة إلى دولة وأعود إلى قرٌتً فً اإلجازة السنوٌة، أجد نفسً أٌضاً غرٌباً فً 

  ربة سواء فً دولة العمل أو فً محل المٌالد، غرٌب هنا وغرٌب هناك.بلدي، ُكتبت علٌنا الغ
وحقٌقًة للُغربة وجهان أحدهما ُمضًء واآلخر ُمعتم، أما المضًء وخصوصاً إذا كان اإلنسان ناجحاً فً 

وٌحقق ذاته وٌحقق ما ٌتمناه فً حٌاة كرٌمة له  قعمله، فإنه ٌحصل على المال والمركز المرمو
وانه ٌنفع بلده وبلد مهجره. والوجه اآلخر نعوذ باهلل منه لم أجربه وأدعو هللا أال ٌمر به  وألسرته، كما

أحد.والغرٌب دائماً ذو إحساس مرهف، ٌتأثر بصغائر األمور َهٌم أو سعادة حسبما ٌترآى له وكٌفما 
فٌها عن شًء  ٌفسر ما ٌدور حوله. ودائماً ما أرانً منكب على الجرائد الٌومٌة أقلب صفحاتها وأبحث

ال أترك رٌموت التلفاز من ٌدي وال أستمر فً مشاهدة قناة أكثر من خمس دقائق  ما, ال أدري ما هو!! 
أجهد عقلً دائما بمشاكل بلدي وأجد نفسً دائماً محبطاً،  متصلة، على ماذا أبحث وماذا أنتظر الأدري!!

؟ هل ال بد من العودة فً صندوق؟ هل إلى متى سأظل مغترباً؟ هل الحٌاة هً جمع المال حتى الرحٌل
 سٌأتً الٌوم الذي ال ٌخرج فٌه المواطن من بلده إال بتكلٌف أو انتداب لمأمورٌة محدودة؟

كلما عاد زمٌل من أجازته نلتف حوله نسأله: كٌف تركت الحال هناك ؟؟ وتكون اإلجابة كالعادة "أسوء 
ألمان, اإلدمان, النصب واالحتٌال. عندما أسأل عن مما كانت" !!! األسعار, السلع, الرشاوى, األمن وا

إمكانٌة عمل مشروع فً بلدي، ٌكون الرد" إٌاك, سُتسرق وتقفل فً أٌام وتخسر أموالك" واألمثلة 
إلى متى سٌظل هذا الحال؟ أعود وأسأل أٌن بلدي منبع األمن واألمان؟ البد  كثٌرة، ال مكان إال للكبار.

ة التً تربٌنا فٌها، والبد من أن نعرف شًء اسمه الحالل والحرام وال من العودة إلى أخالق القرٌ
 للفهلوة والنصب واالحتٌال والبد من تعلٌم األوالد قدسٌة المال العام.

 ُترى كٌف سٌكون مستقبلنا بعد هذا الظالم الدامس الذي نعٌشه؟؟ 
ن من الشرق والشمال وتعدادها : ما هً الدولة التً تتوسط العالم وتقع على بحرٌن كبٌرٌسؤال للقارئ

سبعون ملٌوناً، بها ثلث أثار العالم، أقدم دولة فً التارٌخ، ٌشقها أطول أنهار العالم، ٌتمنى القاصً 
ولم تحصل على  0212والدانً زٌارتها، دخلت مسابقة إلقامة مبارٌات كاس العالم لكرة القدم بها سنة 

   صوت واحد من أربعة وعشرون صوتاً؟         
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 صورة الغالف: 
 بقلم محاسب / احمد فرٌد()    " المسؤلٌة و التارٌخ  76" نكسة ٌونٌو 

 
حدثا عادٌا فى تارٌخ مصر الحدٌث بل إنه كان عالمة فارقة امتد  76لم ٌكن حدث النكسة فى  ٌونٌو

ا الماضٌة تاثٌره عبر عشرات السنٌن ,وال نكون مغالٌن إذا قلنا أن كل ما أصاب مصر فى الثالثٌن عام
 فى ذلك الوقت  , فحجم الدمار الذى أصاب ارض الكنانة 76من محن وازمات كان بسبب نكسة ٌونٌو

 كان هائال وشامالً ....
كانت مصر تعٌش اسوأ عصورها سٌاسٌا وامنٌا واقتصادٌا واجتماعٌا واخالقٌا , وٌكفى االشارة الى 

خ كان ٌتبرأ من أخٌه خوفا من السلطة والجبروت هذا الحال لنقول أن األبن كان ٌتجسس على ابٌه واأل
, فقد كانت القٌادة السٌاسٌة ممثلة فى الرئٌس عبد الناصر معزولة عن الشعب وتعٌش تحت تحكم قائد 
المخابرات الذى حول الشعب الى عبٌد له وحول مصر الى سجن حربى , وكانت القٌادة العسكرٌة 

ر عامر واصحابه تعٌش فى عنترٌات كاذبة واوهام صورها والمتمثلة فى المشٌ 37الفاشلة منذ حرب 
لها االفٌون والحشٌش الذى كان هو العملة الرسمٌة فى الجٌش المصرى وكل ذلك كان بعلم عبد الناصر 
الذى اختار هذه القٌادة واٌدها حتى ٌضمن انها لن تنقلب علٌه , والرئٌس عبد الناصر الذى كان ٌعرف 

قلة خبرتها وانتشار الفساد فى الجٌش هو الذى امر بشحن القوات المسلحة الى حجم القٌادة العسكرٌة و
سٌناء  وذلك بعد عودتها مباشرة من حرب الٌمن تلك الحرب  التى خسرت مصر فٌها اعز رجالها وكل 

 رأسمالها ,
 
سوف ٌمكنه التخلص من المشٌر  76وهكذا كان الرئٌس عبد الناصر ٌتصور انه بدخوله الحرب فى  

عامر واعوانه وأنه إذا خسرت مصرالحرب واحتلت اسرائٌل سٌناء فإن  امرٌكا سوف تنذر اسرائٌل 
وحٌنئذ سوف ٌخطب الزعٌم خطبة عصماء وٌخدعنا جمٌع كما فعل  37كى تنسحب كما انسحبت فى 

وٌجعل من هذه الحرب انتصاراً,  ولكن الزمان لم ٌعد هو الزمان وخسرت مصر شرفها  37فى حرب
 ابنائها فى حرب لم تحاربها , وانما كانت لعبة خاسرة من العاب الزعٌم ومن بنات افكاره.واعز 

 
طرد بولوال حرب اكتوبر المجٌدة التى تم التخطٌط لها أوالً بتغٌٌر القٌادة العسكرٌة الفاشلة وثانٌا 

واالستعداد لها لما الخبراء الروس وثالثا بتوحٌد االمة العربٌة رابعا بالتعتٌم والتموٌه  على الحرب 
 . 76تمكن الجٌش المصرى من محو عار نكسة 

 
 ؟وما هو العمل  حتى ال تتكرر هذه النكسة ....    76وٌبقى السؤال قائما من المسؤل عن نكسة 
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 ُركـــه األدب
 بقلم / ابن البشٌر( (    الصفر فى الموندٌال!!!!    

 تمراحم تس شدٍدج 76أصعة مه         إنهي تَجرى جوا تهدوا وكسح جدٍدج             

 صفر  المونديال ىو بداية النكسة           ىو النتيجة و مصر حتبقى  شييدة        
********* 

 ما كان لـو مثـيل عُـمرُه         بـمدنـا  جـوا إلمى بـيجـرَى 
الغرق فى  الـنـيـل  وفييا         فـييا الـعـطش فى الصحارى  

تـميل  و"فيـفـى عـبده"           بـَيخـُطب  غزالى""الـ   فييا  
أصـيـل  فـييـا  والـغش           ة لثقـافوا  العموم   فـيـيا  

ويلـوالـتي  ذبــــالـكو            الـشيامةاصول     فـيـيا  
الـمنديل فـى   مـمفـوفـة           تـالقـييا   حـاجـة  وُكـل  

تـطويــل بـالش   َقـّصر           ـك ِدمـاغ َريَّـح    يـا عـم  
_________________________ 

 مع الشعراوى
 صدق هللا العظٌم ( ا) وجعلنا سراجاً وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماًء ثجاج  

        صطفى()اعداد / غرٌب م                                                                                            

هو هللا سبحانه وتعالى هو الخالق الذى رتب االمور على اسبابها ومسبباتها وعاللتها ومعلوالتنها 
, وكما نعلم ان المطر نفسه ماء عذب وٌجىء من جهة السماء نتٌجة ماذا؟ فمستودع المٌاه فى 

حتى تكون صالحة  الكون هو البحار كما نعلم  , ومٌاه البحار مالحة فالبد ان تقطر ثم تكثف
للشرب , وهذا االمر ٌنشأ من عملٌات تبخر الماء فى البحار وٌذهب فى الجو ثم ٌبتعد ثم 
ٌصادف منطقة باردة فٌتكثف وٌنزل المطر عذبا فراتا سائغا للشرب , فهناك صلة بٌن الشمس 

فالرٌح السراج "وانزلنا من المعصرات ماًء ثجاجا" , و شٌىٌء أعصر ٌعنى حان وقت انجابه , 
تحمل السحاب ولكن لٌس كل سحاٍب تحمله الرٌح ٌكون ممطراً , ألن السحاب الممطر ٌجب ان 
ٌمر على منطقة باردة لكى ٌتكثف وبذلك ٌقول العلماء عن المعصرات انه كالجارٌة التى حان 

                                                                                                  ...    مٌعاد انجابهاوفى اللغة "معصر" ٌعنى فتاة بلغت سن االنوثة التى ٌمكن ان تنجب فٌها
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ار انـُعـمـدج !!!!  ) تقهم/حاتم شفَك(    فـي دوَّ

 

دار هذا الحدٌث فى االجتماع االسبوعىفى دوار العمدة وقد كان النقاش حاداً ومحتدما عن موضوع 
َر هللا دخل االمرٌكان االحتالل االمرٌكى للع راق وبدأ العمدة الحدٌث عن ما ٌمكن أن ٌحدث إذا القدَّ

الكفر , فقال عم وهدان شٌخ الغفر أوالً  ال ٌمكن لالمرٌكان أن ٌمارسوا االفعال إٌاها معانا هنا فى 
 الكفر ألن سراوٌلنا طوٌلة واذا ما ألبسوها فى رؤسنا فسوف تغطى وتفٌض , وقال عم عبدة ٌا بخت

الخرفان لها قرون كبٌرة وكلما كبرت القرون عجز االمرٌكان عن وضع الرؤس فى أكٌاس كما 
 ٌحدث  للعراقٌٌن .

 
وهنا قال حضرة العمدة البد من وضع خطة عمل فى حالة غزو االمرٌكان للكفر وذلك لحماٌته   , 

حمٌر ال تؤذى االمرٌكان , فمثال بالنسبة للحمٌر فال خوف علٌها ألن األمرٌكان ال ٌؤذون الحمٌر _وال
أما البهائم فطالما أنها تعطى االمرٌكان اللبن فال خوف علٌها اٌضاً , وهنا صاح العمدة قائالً "طول ما 
أنا موجود ما تخافوش" فرد علٌه شٌخ الغفر "إزاى ٌا حضرة العمدة دول هاٌغٌروك على طول 

حاجة كدة بنعرفها لما  -احد مستعٌب ٌقولهحتى اسمه الو –طوا واحد امرٌكانى مكانك زى العراق حوٌ
نروح نحلل فى المستشفى, وكمان هاٌحطوك فى حفرة وٌطلعوك بعد كدة وٌدوروا المؤاخذة ٌاعمدة 

 فى فمك وزقنك على اسلحة الدمار الشامل!!!!!!
 

 -حد فٌكم ٌقولى وٌنورنى –قال العمدة بس احنا مش عندنا الحاجة دى خالص وأنا كمان مش عارفها 
فرد شٌخ الغفر المصٌبة ٌا حضرة العمدة إن االمرٌكان لحد دلوقتى مش عارفٌن إٌه هى ولحد دلوقتى 

دا كدة ٌعنى مش  –بٌدوروا علٌهاوٌمكن راحت الدول المجاورة!!فصرخ العمدة"ٌا نهار اسود!! 
والبلد  هاٌخلوا بلد ٌارجالة , احنا الزم نتصرف ونوصل للحاجة دىقبل ماتمشى لوحدها وتٌجى عندنا

تروح فى داهٌة" وطالما انها بتمشى لوحدها انا خاٌف تكون هى الحمٌر والبهاٌم ٌارجاله .فرد شٌخ 
 الغفر دول بٌقولوا إن الحاجة دى برضك عند كورٌا الشمالٌة بس امرٌكا مطنشة لٌه مش عارف .

 
البد التخلص من إللى  فقال العمدة"أكٌد فى كورٌا الحمٌر والبهاٌم عندهم غٌر إللى عندنا علشان كدة

 عندنا بس إزاى ٌا اوالد إزاى؟إزاى؟ 
  

 وهٕا أتهً اٌحذَث االعثىعً فً دواس اٌعّذج واٌزي اتًّٕ اْ َىىْ ٌه تمُح فً اٌعذد اٌمادَ إْ شاء هللا.
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 واحح األٍمان
 من ُشَعب  اإلٌمان

 (( الجزء األولالصالة )) 
المخلوقات كل  ععها بحسب انواٌن من اهل السموات واالرض  ونوّ الصالة فرٌضة فرضها هللا على عباده اجمع

وخص االنسان بجمٌع انواعها النه  ر طاقته وعلى حسب فطرته  قال تعالى ) كل قد علم صالته وتسبٌحه(دعلى ق
 ل واالعمالاالعلوٌة والسفلٌة .هناك صالة للمسلمٌن فى مقام االسالم وهى االقو حقائق المخلوقات لجمٌعجامع 

وهناك صالة  .ة للناس اجمٌعن .فورة المعرالمفتتحة بالتكبٌر المختتمة بالتسلٌم بشروطها واحاكمها  المشهو
المؤمنٌن فى مقام االٌمان اولها الخشوع واخرها الشهود النوار المولى جل وعال قال تعالى ) قد افلح المؤمنون 

مقام االحسان اولها الشهود واخرها الحضور  وهناك صالة المحسنٌن فى .. الذٌن هم فى صالتهم خاشعون (
وهناك صالة االٌقان  ..  علٌه وسلم ) االحسان ان تعبد هللا كانك تراه (والمؤانسة على بساط المكالمة قال صلى هللا

 فى مقام الٌقٌن اولها المكالمة واخرها الوجود الحق فى مقام العبودٌة قال تعالى ) واعبد ربك حتى ٌأتٌك الٌقٌن ( 
وبعد هذا  .. ت العٌن على العٌنعالبٌن ووق ةعنه سحاب تائر الكون وزالتله س تٌكون المصلى عبدا حقا كشف اوهن

الن مقام العبودٌة  اقام ٌقف اللسان وٌعجز البٌان ان ٌعبر عن المقامات التى فوق ذلك وال تنتهى المقامات ابدمال
هللا اكمل منه وال تنتهى الكماالت . ولذا خاطب هللا حبٌبه فى اول مرحلة من مراحل الكمال وما من كمال اال وعند 

الصالة  فى مقام (  ما أوحى هذا المقام بالعبد قال تعالى ) دنا فتدلى فكان قاب قوسٌن او ادنى فأوحى الى عبده
اره السر وعاءان هللا خلق الجسم وصوره واعتنى به عناٌة عظٌمة وسخر له الكون وما فٌه  النه :  االسالم

 . امر المؤمن بالطهر اوال من االدران واالوساخ  هوانواره   فجعل له قسطا وافرا من الصالة لصالحه وحفظ
رٌاضة من وقوف  صالةلض  . وفى االالجسام و االعضاء من التلف والوقوع فى االمر ةفالطهر حفظ ووقاٌ

ٌفٌد عضالت الجسم و مفاصله و ما  وركوع ورفع  وجلوس وسجود وقعود وافتراش وتورك ونهوض للقٌام ثانٌا

ابرزه  والباطن  تان العقل خلقه هللا من نوره فى عالم الملكو: مقام االٌمانفى  الصالة. ٌنّشط الدورة الدموٌة به 

ذا العالم الذى لم ٌسبق له الوجود فٌه  هللظهور مع الجسم الظاهر فى عالم هذا الملك المشهود  فكان كالغرٌب فى 
وظٌفته التى جاء هنا من اجلها  فأرسل هللا له الرسول مبٌنا  وهادٌا وامره لدلٌل ٌدله ومرشد ٌرشده  فاحتاج الى 

ر النعم التى تحٌط به  بلٌتدبر العقل اٌات ربه  فاذا سمع ) الحمد هلل( تد  بالصالة واتى فٌها بام الكتاب وهى الفاتحة
تعقل ان هناك  ةٌه االستعانآاذا وصل الى و ٌهال عرواذا سمع ) الرحمن الرحٌم ( بحث عن مصدر الرحمة فسا

ان هناك طرٌقا موصال الى وطنه  موعند سماعه ) اهدنا الصراط المستقٌم ( عل ةمعٌن ٌمد جمٌع العباد بالمعون
العقل ان  لرجوع الى ربه  وفى هذا المقام ٌجب علىلالذى كان فٌه فبحث عن من ٌدله علٌه وٌهدٌه فى طرٌقه 

ّي وهٌئة لم وضعت وأل ةكل ركن وسنوله اقوأ جمٌعحركة وحكمتها وٌجب علٌه فهم ما ٌقرأ وٌتدبر  كل فًٌبحث 
ان حكمة الطهارة  بالماء او التراب لٌست النظافة حكمة الطهارة : ولم كان وضعها فى هذا المكان .  تشئ وجد

ء النه العنصر الذى وجدت به جمٌع االماالسالم   فاهلل فرض الطهارة ب  موالوقاٌة فقط كما تكلمنا سابقا فى مقا
. ولما كانت   الذٌن هما مصدر االنسان ومصدر كل نعمة فى الكون )الماء و التراب( النعم وهو احد المخزنٌن

نعم على عبٌده وجب على المنعم علٌه ان ٌشهد وٌرى قبل أداء الشكر مصدر النعمة ومحل لالصالة شكر لمنعم ا
اعضائه وحواسه متدبرا بعقله ثم ٌقوم هلل بقبل الصالة ان ٌذهب الى الماء وٌباشره   المصلىبروزها فأمر هللا

شاكرا النعمه بعد شهود مصدرها  ولذا ترى الشرٌعة تكلف فاقد الماء بمباشرة التراب ما هذا اال الن التراب احد 
عباده لٌكون الشكر عن رؤٌة العنصرٌن المحسوسٌن المباشرٌن للجسم فى وجود النعم التى اوجب هللا شكرها على 

) قبٌس من دروس االمام "ابى                                                                        . والعقل  مللحس والجس
 العزائم " اعدها وكتبها الشٌخ /عبد الباسط القاضى(
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 " عنوان غٌر من صفحة "                                                 

 انفهم احدو قدمهاٌ                                                                            

 
 "ِشر انثَـهََِّح  ....  ما ٍضحك "

 بعد القمة العربٌة و قراراتها. -
 و بعد الوالٌات المتحدة العراقٌة, واإلنتقالٌة حكوماتها. -

 نٌٌن فً رفح, و تداعٌاتها.و بعد اإلبادة الجماعٌة للفلسطٌ -

 و بعد خطة شارون األحادٌة, و إسرائٌلٌا معارضتها. -

 و بعد المشارق األوسطٌة الكبٌرة, و انتكاساتها. -

 و بعد العقوبات المفروضة على سورٌا, و صمت الدول العربٌة كما هً عاداتها. -

 و بعد ضرب اإلقتصاد السعودي, و المنسوب إلى القاعدة تفجٌراتها. -

-  

ة بالضحك .. فقد قررت أن أضحك  ...و ب  عد أن أٌقنت أننا نقابل كل بلٌَّ
 فإن استطعتم .. فاضحكوا معً ...

  كان صاحى وبٌلعب ماشى فى الجنازة ٌقول :سمك بتاع. 

 ٌا جماعة, الجنازة فاضٌة قدام.كمساري ماشً فً نفس الجنازة ٌقول : 

 ن لألب: ونابلٌون فً سنك كان إمبراطور.األب لإلبن: نابلٌون فً سنك كان بٌطلع األول, اإلب 

  ستحمى مرتٌنأنت فٌن من الصبح ، ماما خلتنً إه، قال له أخوواحد توأم شاف. 

  ة بقى عندها سن 60الجنى تصغر  طلبت من الدٌن سنه لقت مصباح عالء 80واحدة عجوزة عندها 
 سنٌن, جالها حصبة ماتت. 40

  مشى عرٌان ن الجلد موضةإبلدٌاتنا عرف. 

 محدد سمإ: ٌعنً ما فٌش  قال  ت : أسماء.قالٌه؟ إسأل واحدة إسمك  واحد. 

   نا بحبكأشبح وال ٌخت زى محمود بس  نا مش غنً وال عنديأبٌقول لخطٌبته,  
 .محمود كتر عنأنا كمان بحبك بس احكٌلً أخطٌبته: و

 عملها إتجاه واحد ة,ظابط مرور لقى شقته ضٌق. 

  حنٌة و بصلها برومانسٌة وقال لها : واحد بٌموت مسك إٌد مراته ب 
 لما اترفدت وقفِت جنبً, ولما عٌٌت كنِت معاٌا, ولما فلست ماسبتنٌش, حتى و أنا بموت

 لسة قاعدة معاٌا .. مش عارف لٌه حاسس إنك طول عمرك نحس.
 
 كلمة أخٌرة 

, واحد واحد فلسطٌنً مات من زمان, واحد أفغانً مات, واحد عراقً مات, واحد سوري بٌموت
 مصري, واحد سعودي .. واحد مغربً .. واحد خلٌجى ,......    كل واحد واقف فً دوره.

 

     اٌٍطُف ثذع طاسق َ. 
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 (داود مصطفي اعداد/ )   انمىوعاخ صفحح  

أول شٌخ بلد مصرٌة: حماتً سر 

 !نجاحً

 

 
 

صغٌرة وكبٌرة؛  كل"شٌخ البلد" أو كبٌر القرٌة ٌلجأ إلٌه الناس فً 
رك بصنع القرار فً مجتمع القرٌة الذي تختلف مشاكله فهو ٌشا

مجتمع المدٌنة؛ فمشاكل القرٌة باألساس تتمٌز بكونها  عنوهمومه 
منصب حكومً أفرزته البٌئة  أنهمشاكل اجتماعٌة وإدارٌة، كما 

إن من  حٌثالرٌفٌة لٌتعاطى مع مشاكل واهتمامات وهموم القرٌة، 
س ٌوافقون على من ٌتقدم لخطبة بٌن أدواره وتأثٌره أن أهل العرو

برفقة شٌخ البلد؛ فمجٌئه مع شٌخ البلد ٌضمن ألي  جاءابنتهم إذا 
 .وعائلتهأسرة حسن أخالق هذا الخطٌب 

 تعٌٌنك؟ نبأ* كٌف استقبل الناس فً القرٌة 

التً تواجه  العبارةالكثٌر من أهالً القرٌة رجاال ونساء قالوا لً  -
هًما "أال ٌوجد رجال لٌأتوا بسٌدة؟!"، بها أي سٌدة تشغل منصًبا م

قلت لهم جمًٌعا األٌام كفٌلة بأن تثبت لكم أنً كنت جدٌرة  لكنً
لقد ساعدتنً حماتً للقٌام بمهامً  الحقٌقةبهذا المنصب، وفً 

الكثٌر من  عنًونجاحً فٌه بشهادة من حولً، حٌث كانت تحمل 
كثٌرة كانت  واجباتً نحو أوالدي )ولدٌن وابنتٌن(، وأشٌاء أخرى

مثل االهتمام بشئون البٌت، والدفاع عنً فً حال  فٌها،تساعدنً 
أثناء متابعتً لمهام عملً،  المنزلانتقاد أحد لً بسبب غٌابً عن 

فً  -هللابعد -وتشجعنً على المضً فٌه، ولها ٌرجع الفضل 
 نجاحً فً مهمتً

 العدو
 

 ( وشَُ) لشاْ             إْ ِٓ أصواجىُ وأوالدوُ عذوا ٌىُ فاحزسوهُ        -

 

 أعذاؤٔا هٍ اٌذجً وإٌفاق واٌتهشَج وٌُظ اٌجهً واٌفمش واٌّشض.   -


 عذو ِعشوف هى عذو ٔصف ِهضوَ. -


ٌُظ َخٍى اٌّشء ِٓ ضذ وٌى    حاوي اٌعضٌح فٍ ساط جثً  -

إْ ٔصف إٌاط أعذاء ٌّٓ    وًٌ األحىاَ هزا أْ عذي -

) اتٓ اٌىسدٌ (                                                             -

- 
 .                  )فشأىٍُٓ (عذو عالً خُش ِٓ صذَك جاهً  -

- 
أحزس اٌهُ واٌغضة واٌُأط فهٍ أعذٌ أعذائه.  -

- 
 ) اإلِاَ عًٍ (إٌاط أعذاء ِا جهٍىا .                                  -

- 
أْ تجعً ِٓ أعذائه لًُ التشاهاَ ٌٕىىٌٓ : ٌّارا تحاوي دائّا  -

 تأصذلاء ، وواْ َٕثغٍ أْ تغعً ٌتحطُّهُ ؟  فأجاب : أو ٌغ

أحطّهُ وأعذاء حُٓ أجعٍهُ أصذلائٍ ؟

 

) أتٓ اٌّمفع (اتزي ٌصذَمه دِه وِاٌه وٌعذون عذٌه وإٔصافه.    -      

 

 انمرأج عىد " انغزاني "
 ٍقول انشَخ محمد انغزاني:

أكره البٌوت الخالٌة من رباتها! إن ربة البٌت روح ٌنفث الهناءة والمودة فً 
ه الوظٌفة جنباته وٌعٌن على تكوٌن إنسان سوي طٌب.. وكل ما ٌشغل المرأة عن هذ

ٌحتاج إلى دراسة ومراجعة...وإلى جانب هذه الحقٌقة فإنً أكره وأد البنت طفلة، 
 ووأدها وهً ناضجة المواهب مرجوة الخٌر ألمتها وأهلها.. فكٌف نوفق بٌن األمرٌن؟

لنتفق أوال على أن احتقار األنوثة جرٌمة، وكذلك دفعها إلى الطرق إلجابة 
الناس...والدٌن الصحٌح ٌأبى تقالٌد أمم تحبس النساء، الحٌوان الرابض فً دماء بعض 

وتضٌق علٌهن الخناق وتضن علٌهن بشتى الحقوق والواجبات، كما ٌأبى تقالٌد أمم 
أخرى جعلت األعراض كأل مباحا، وأهملت شرائع هللا كلها عندما تركت الغرائز الدنٌا 

، بٌد أن الضمانات تتنفس كٌف تشاء...ٌمكن أن تعمل المرأة داخل البٌت وخارجه
مطلوبة لحفظ مستقبل األسرة ومطلوب أٌضا توفٌر جو من التقى والعفاف تؤدي فٌه 

 المرأة ما قد تكلف به من عمل...

إختٌار / بهجت جبرٌل                                        

 

سهير 
أول  لإسماعي

بلد خشي   
 مصرية

http://www.ilanat.com/banner/logo2.html
http://www.ilanat.com/banner/logo2.html
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What  is marketing? 
 

 You see a gorgeous girl at a  party. 
 You go up to her and say, "I am very rich.  Marry me!" 
 That's Direct Marketing 
 
 You're at  a party with a bunch of friends and see a gorgeous girl. 
 One of your friends goes up to her and pointing at  you says, 
 "He's very rich. Marry him." 
 That's  Advertising. 
 
 You see a gorgeous girl at a party. 
 You go up to her and get her telephone number. 
 The next day you call and say, "Hi, I'm very rich.  Marry me." 
 That's Telemarketing. 
 
 You're at a  party and see a gorgeous girl. 
 You get up and  straighten your tie; you walk up to her and pour her a 
 drink. 
 You open the door for her, pick up her  bag after she drops it, offer her 
a  ride, and then  say, "By the way, I'm very rich "Will you marry me?" 
 That's Public Relations. 
 
 You're at a party  and see a gorgeous girl. 
 She walks up to you and  says, "You are very rich... 
 That's Brand  Recognition. 
 
 You see a gorgeous girl at a party. 
 You go up to her and say, "I'm rich. Marry me" 
 She gives you a nice hard slap on your face. That's  Customer Feedback 


