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 !!!!4924الرئٌس "محمد نجٌب" أول ضحاٌا ثورة ٌولٌو

 كلمة العدد -  *   التغٌٌر الذى ٌنتظره الشعب                

قضٌة للمناقشة -            اطـرى" مـصـُر " الـتى فـى خـ*  

http://www.said.al-waha.net/hijra.html
http://www.said.al-waha.net/hijra.html
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 ددلعاة مكل
 التغٌٌر الذى ٌنتظره الشعب

 
ما إن إنتشرت بٌن جموع الشعب المصرى 
أخبار التغٌٌر الوزارى الجدٌد إال وعلت 
الوجوه ابتسامة جاءت على استحٌاء أمبل 
فى أن ٌكون التغٌٌر القادم تغٌٌراً حقٌقٌا , 

ب تغٌٌرا ٌؤخذ على عاتقه مصلحة الشع
والبلد وال ٌكون تغٌٌرا فى الوجوه فقط . 
والحقٌقة أن كل التغٌٌرات التى حدثت فى 
العشرٌن سنة الماضٌة كانت كلها تغٌٌرات 
فى الوجوه ولكن السٌاسة هى هى , وقد 
وصلت الحالة االقتصادٌة فى مصر الى 
تدنى فى الدخل وذٌادة فى العجز فى 
المٌزانٌة لم تشهده مصر من قبل , وقد 

انت معظم الوجوه التى دخلت الوزارة ك
ومازلت هى نفس الوجوه القدٌمة التى 
تدخل تحت باب اهل الثقة ولٌست تحت باب 
اهل الخبرة , مما زاد من اعباء الحٌاة على 

 المواطنٌن.
إننا نرٌد من التغٌٌر الجدٌد أن ٌاتلى بؤهل 
الخبرة , وأن ٌكون اول قرار فى التغٌٌر هو 

ون الطوارىء , وأن نمنح انهاء العمل بقان
الشعب حرٌة فى المشاركة فى اخذ القرار 
بطرٌقة دٌمقراطٌة وال مانع من ان ٌختار 
الشعب ممثلٌه عن طرٌق المشاركة 
الحقٌقٌة لبلحزاب والنقابات وذلك هو اول 
طرٌق لبلصبلح, كماأننا ومع دعاءنا بتمام 
الشفاء العاجل للرئٌس /محمد حسنى مبارك 

المصرى ونتمنى ان ٌوفق هللا نهنئى الشعب 
 مصر بالتقدم والرفاهٌة .  

 

 

 

 هذا العددإقرأ فى   
 
  :الـعددكـلـمة *

        4ص لتحرٌر ()رئٌس ا
  :أسباب تعدد الزوجات* 

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

 2ص           )مهندس/حسام جابر(

)مصر التى فى خاطرى(   :قضٌة للمناقشة*
  2ص     ) بقلم ابن البشٌر(

:   الرئٌس محمد نجٌب اول صورة الغبلف*
 ضحاٌا ثورة ٌولٌو

 6ص  )بقلم /محاسب احمد فرٌد(
 :ركن األدب*

 7ص   بشٌر() ابن ال )هندسة المٌكانٌكا( 
 7ص       )فوق الحب(  عباس العقاد  

 * قصة ابكت العالم 
 8ص                ) غرٌب مصطفى(  
                 ة اإلٌـمـانواحـــ*
 9ص         الشٌخ عبدالباسط القاضى () 
               ن غٌر عنوانصفحة م*

 40ص                    بداللطٌف ()طارق ع
  44ص                      وعاتمنصفحة ال*
 مصطفى داود ( /شرافإ)

 * THE ENGLISH SECTION 
    AHMAD HASAN-41.ص  
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 )إختيار / احمد عبدالحميد مرسى(    أسباب تعدد الزوجات
عند فئران المراعً    توصل فرٌق للبحث العلمً فً الوالٌات المتحدة إلى تحدٌد أسباب تعدد الزوجات 

فقد  بعبلقة مع أنثى واحدة طوال حٌاته  ة إفراز نوع من البروتٌنات تجعل الفؤر ٌكتفًعن طرٌق زٌاد
دماغ فؤر المراعً حث    قامت الدكتورة مٌراندا لٌم وفرٌقها من جامعة إٌموري بزرع أحد الجٌنات فً

ان وك بالعدد األخٌر من مجلةنٌتشر.  على زٌادة إفراز هذا النوع من البروتٌن، فً دراسة نشرت
طوال حٌاته وهو فؤر  الفرٌق قد عكف على فحص أدمغة نوعٌن من الفئران أحدهما ٌحتفظ بؤنثى واحدة

وتوصل الفرٌق إلى أن أدمغة   مراحل حٌاته.  البراري، فً حٌن تتعدد العبلقات عند فؤر المراعً عبر
فازوبرٌسٌن" الذي البروتٌنات التً تستقبل هرمون "  فئران البراري تحتوي على نسبة أعلى من أحد

له عبلقة بالشعور باإلشباع والتعود. وتسهم مستقببلت هرمون  تفرزه الغدة النخامٌة فً جزء
ثم قام الباحثون بإدخال فٌروس ٌحمل   تنظٌم السلوك االجتماعً وفً اختٌار األلٌف.  فازوبرٌسٌن فً

ن فازوبرٌسٌن داخل أدمغة الذي ٌعمل كمستقببلت هرمو   جٌنا ٌحوي بدوره شٌفرة إنتاج البروتٌن
       فئران المراعً مباشرة.

لوحظت زٌادة   وعندما تمت مبلحظة سلوك فئران المراعً المحورة )جٌنٌا( خبلل األٌام التالٌة 
جنسها. فكان سلوك فئران     مستقببلت هرمون فازوبرٌسٌن فً أدمغتها مع تعرٌضها إلناث من

الزوجٌة(، حٌث اقتربت من ألٌفاتها القدٌمة ولم  براري )أحاديالمراعً المحورة ٌشبه سلوك فئران ال
وفسر الباحثون ذلك بؤن تزاٌد مستقببلت هرمون  كانت تفعل سابقا.   تبحث عن ألٌفات جدٌدة، كما

المراعً الشعور باإلشباع نتٌجة نجاحه فً تكوٌن عبلقة مستمرة مع  فازوبرٌسٌن قد استحث لدى فؤر
االجتماعً ألحد  المرة األولى التً ٌتم فٌها إثبات أن باإلمكان تحوٌر السلوك وهذه هً  ألٌفة واحدة.

أن السلوك االجتماعً ٌنشؤ من أثر   األحٌاء بتؤثٌر موّرث واحد فحسب، حٌث كان االعتقاد السائد هو
ء وٌعتقد الباحثون أن هناك آلٌة مماثلة فً كٌمٌاء أدمغة الرجال. وسوا مجموعة كبٌرة من المورثات.

البشر للعبلقات  علمٌا أو لم ٌتؤكد، فإن هذا االكتشاف قد ٌإدي إلى فهم أفضل لكٌفٌة تكوٌن تؤكد ذلك
   وٌإمل أن ٌساعد هذا االكتشاف على إٌجاد عبلج لمرض التوحد الذي ٌحدث اضطرابا االجتماعٌة.

                         .شدٌدا لقدرة اإلنسان على تكوٌن العبلقات االجتماعٌة

 ________________________________________________________________________ 

 ( بقلم /  ٌوسف أحمد)                                                                    كلمة  ½

نٌن متى ٌؤتى الٌوم الذى نشعر فٌه باألمان  نحن المصرٌٌن المغتربٌن عن بلدهم مصر وذلك بعد س
الغربة المرٌرة , فالمصرٌون المغتربون ٌعٌشون تحت الضغط, ضغط الغربة وضغط الشعور بعدم 
األمان والغربة فى بلدهم, فهم مقٌمون فى غربتهم ومغتربون فى بلدهم , والشعور باألمان المطلوب 

 هو أن ٌنظر لهم المسإلون فى مصر بعٌن الرأفة والحنان . 
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  ٌِه ٠ب ع١ذرٝ

 

 تياريطبق من اخ

 اٌذجبج اٌزب٠الٔذٞ اٌّمٍٟ

 

 

 

 

 

 

 

 

 المقادٌر:
جرام أفخاذ  052 الحرارٌةطبق قلٌل السعرات 

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

 3إلى  0 -)مقّطع شرائح بشكل رقٌق(  -أخضر 
 0 -ل شرائح زنجبٌ 5أو  4 -)مقّطع(  -بصل أخضر 
)مكّسر(  -كأس فستق  1/4 -)مفروم(  -فصوص ثوم 

سّكر، ملح، فلفل  -ملعقة شاي صلصة محار  1/0 -
 طعام. مالعق زٌت 3إلى  0 -أسود 

 الطرٌقة:

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

 ًأضٌف -0الدجاجة إلى أن ٌختفً لونها الوردي 
 -3دقائق حتى ٌنضج  3-0الخضار وقلبً لمدة 

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

 

 

 أخبار الجالٌة المصرٌة
 
 

 

 

 
 

* تلقى ابناء الجالٌة المصرٌة فى الدوحة خبر 
نجاح العملٌة الجراحٌة التى اجرٌت للرئٌس 

بسعادة غامرة ودعوا هللا  محمد حسنى مبارك
ان ٌعود الرئٌس الى مصر معاف سالم ان شاء 

 هللا وان ٌجنب هللا مصر كل سوء.
*مع بداٌة موسم االجازات والعودة للوطن ومع 
تكرار اخطاء الماضى تتمنى "مجلة البشٌر " 
من السادة الزمالء العاملٌن فى محطة مصر 
للطٌران فى الدوحة ان نتعاون جمٌعا فى 

 تخفٌف من معاناتنا جمٌعا ان شاء هللا.ال
* تابع المصرٌٌن فى الدوحة مبارٌات البطولة 
العربٌة التى اقٌمت فى لبنان وتالموا لما اصاب 
الفرق المصرٌة)الزمالك واالسماعٌلى( من 
سوء حظ وظلم من الحكام. وكان االسماعٌلى 

 هو الثانى والزمالك الثالث فى البطولة.
هنىء نادى الزمالك ببطولة * "مجلة البشٌر" ت

الدورى للعام الثانى على التوالى وقبل نهاٌته 
باربعة اسابٌع , وتهنىء نادى المقاولون العرب 

وذلك اثر فوزه  0224بفوزه بكاس مصر عام 
 فى النهائى. 0/1على النادى األهلى 

         

 ِٕٙذط / دغبَ جبثش  
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 ) دراما اجتماعية( !!قصة أبكت العالم ....                     
                             ************  

  ورحمته وبركاته {{ السبلم علٌكم)) صار؟؟؟؟؟؟ ما الذى  ؟؟؟؟؟ما حدث فً مقبرة 
كان هناك شاب فً مقتبل العمر وله معرفة بفتاة  حدثنا من نثق برواٌته عن حادثه غرٌبة حٌث قال :

  ض وٌقضٌان معظم الوقت معاً......ٌخرجان مع بع كانا ٌحبها....
 ففكرت فً طرٌقه لتبعده عنها .......فؤتته فً الفتاة بالملل من هذا الشاب وبعد مدة من هذه العبلقة أحست

قال الشاب :مستحٌل أن  وافقت وقالت له :إن أحد الشباب تقدم لخطبتً فوافق أبً علٌه وأنا أٌضا ٌوم ...
 على ٌوم قالت الشابة :الااااا لقد وافق أبً على الشاب واتفقا غداً من أبٌك تكونً لغٌري .....سآتً لخطبتك

  ٌجب أن تخرجً معً عندما أحب قال الشاب :الاااا لن نفترق وأنتً الخطبة...فلذا ٌجب علٌنا أن نفترق ....
م ماذا ٌمكن قالت الشابة :أرجوووووووووك ال تفعل فؤنت تعل أن تخرجً وإالَّ سؤخرج صورك وأرسلها ألبٌك

مرا  نزهتهما قال الشاب :إذاً تخرجٌن معً اآلن ....فوافقت الشابة وخرجا واثناء صوري أن ٌكون لو نشرت
قالت :أرٌد أن ادخل  الشاب :لماذا؟؟ على المقبرة فً أحد أحٌاء الرٌاض ... فقالت الشابة:قف هنا..قال

 قالت ٌسمح لكً بدخول المقابر ألنكً فتاة..قال الشاب:الااا ال  المقبرة ألقرأ الفاتحة على قبر أمً
قالت :ال  إذاً انزل معكً ....: قال الشاب ارجووووووك ال تحرمنً هذه األمنٌة المسؤلة كلها عشر دقاٌق....:

 دخلت الفتاة المقبرة وانتظر الشاب فً السٌارة و كان الوقت لٌبلً  لٌس هناك حاجة....انتظرنً فً السٌارة...
 علٌها فنزل من سٌارته ........ قلق الشاب ...عشرون ...نصف ساعة ولم ترجع الفتاة.....مرت عشر دقائق

قال  أٌن الفتاة التً مرت أمامك قبل قلٌل .... له الشاب : وجد حارس المقبرة الباكستانً على الباب فقال
فسؤحضر لك  عترفقال الشاب :إذا لم ت ٌمر أحد من أمامً ولم ٌدخل المقبرة أحد من العصر البواب:لم

فاتصل  أن تتهمنً بشًء لم أفعله قال البواب:احضر من ترٌد فؤنا لم أرى أحدا وال تحاول الشرطة ....
 للمقبرة وتم انتقال الشاب والباكستانً لضابط التحقٌق بالمركز حضرت الشرطة الشاب بالشرطة ........

أقوال  وسمع أٌضا قته بهذه الفتاةأقوال الشاب بعد أن كشف كل أوراقه واعترف بعبل سمع الضابط
ُطلِب والد الفتاة للمركز  والد الفتاة وقال لن ٌحل هذا الخٌط إالَّ  الباكستانً فاحتار الضابط من هذه القضٌة

الفتاة  الضابط :أٌن ابنتك ؟؟ والد والد الفتاة نعم ..... خٌر ماذا حدث... الضابط:هل أنت فبلن والد فبلنة
 معقوووول ...... لقد كانت معً من ساعتٌن.... هنا صرخ الشاب ......... .....لماذا؟؟:توفٌت من عامٌن ..

لننبش القبر  الضابط :إذا دلنا على قبرها مجنون........ابنتً متوفاة منذ عامٌن ........ والد الفتاة:أنت
حتى نرضً ضمائرنا  الضابط :لٌس هناك حل آخر والد الفتاة : ولكن ....... ونرى ما هو الموضوع بالضبط

وٌا  حفروا القبر ........... الجمٌع للمقبرة أمر الضابط أن ٌحفر القبر ........ ذهب وٌتم معرفة الحقٌقة
اقترب  انه منظر غرٌب وعجٌب ........... للمفاجؤة ........لقد كانت صدمة للجمٌع فقد رأوا شٌئاً ال ٌوصف

صرخ الجمٌع صرخة  ما هذا........؟؟؟؟؟؟؟؟؟ فإذا بهم ٌروا... .فٌه اكثر .... الجمٌع من القبر لتؤكد مما
الذي حفرته غٌر صحٌح ........فضبلً تؤكد من القبر  إن القبر وجدوا لوحًة مكتوب علٌها : عجٌبة ؟؟!!!!

 !!.... إذا حرقت اعصابكم ...أرجو أنه تتحملونً ...ألن اعصابً انحرقت قبلكم ... الصحٌح وشكراًا!!آسف
 منقووووول.......... ــًتحٌات

 ئخز١بس / غش٠ت ِصطفٝ                                                                                    

            

 صورة الغبلف: 
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 بقلم محاسب / احمد فرٌد()    الرئٌس "محمد نجٌب" أول ضحاٌا ثورة ٌولٌو

 
ها الجٌش المصرى كانت بٌضاء أى لم ٌحدث فى التى قام ب 4924رغم أن ثورة ٌولٌو 

قٌامها سفك للدماء كباقى الثورات إال أن ضحاٌاها كانوا اكثر من ضحاٌا اى ثورة اخرى بل 
نستطٌع ان نجزم ان ضحاٌا ثورة ٌولٌو القوا من التعذٌب والوٌبلت ما لم ٌخطر على قلب 

ضحاٌا ثورة ٌولٌو وهو الرئٌس  بشر , ولئلستدالل على هذه المعلومة نتكلم الٌوم عن اول
 محمد نجٌب . 

والرئٌس محمد نجٌب كان قائدا للجٌش قبل الثورة واتصل به الضباط األحرار لبلشتراك 
معهم فى قٌام الثورة فما كان منه إال أن وافق وشارك وعند نجاح الثورة تم االتفاق على 

وفى عهده تم الغاء الملكٌة زعامته وتم انتخابه رئٌسا لجمهورٌة مصر كؤول رئٌس لمصر, 
واصدار قانون االصبلح الزراعى والغاء األحزاب وااللقاب وبدأت مصر عهدا جدٌدا استبشر 

  .      فٌه الشعب المصرى فجرا جدٌداَ , ولكن كان القدر ٌخبىء احداثا أخرى
ٌاد واألحداث األخرى كانت فى ُجعبة جمال عبد الناصر عندما أضمر الحقد والكراهٌة إلذد

شعبٌة الرئٌس محمد نجٌب بٌن جموع الشعب المصرى فبدأ ٌدبر االحداث لخلع الرئٌس 
نجٌب فعٌن صدٌقه المطٌع "عبدالحكٌم عامر" قائدا للجٌش حتى ٌضمن تاٌٌد الجٌش له ثم 
بدأ فى االلتفاف حول محمد نجٌب حتى تم عزله واعتقاله فى بٌت فى عزبة النخل ومعاملته 

تى أنه حرم من رإٌة اسرته منذ اول ٌوم إلعتقاله , وتم قطع األخبار فى منتهى القسوة ح
عنه وكؤنه عزل عن العالم حتى أنه ُمنع عن حضور جنازة ابنه وزوجته وذلك كله لسبب 

 لٌس ٌعرفه أحد إال الرئٌس عبد الناصر نفسه.
ى مصر اثناء العدوان الثبلثى عل 4926وللداللة على هذه األخبار نعود إلى اجواء سنة 

ٌُعٌدون الرئٌس محمد نجٌب  وعندما انتشرت اخبار تقدم األنجلٌز فى خط القنال وانهم سوف 
فما كان من الرئٌس عبد الناصر وزبانٌته إال أن امرو بنقل الر ئٌس محمد نجٌب لٌبلً الى 
معتقل الواحات وان ٌتم قتله إذا دخلت القوالت االنجلٌزٌة الى القاهرة وكؤن الرئٌس محمد 

 جٌب هو العدو األول للشعب المصرى .ن
ومن مصادفات القدر أن ٌستمر اعتقال الرئٌس محمد نجٌب حتى وفاة الرئٌس عبدالناصر أى 

عاما وذلك عندما أمر الرئٌس السادات باالفراج عن محمد نجٌب وهكذا اصبح  46بعد 
 !الرئٌس محمد نجٌب هو أول ضحاٌا ثورة ٌولٌو الذى كان زعٌما لها !!!!!!!
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    !مصر التى فى خاطرى          لع١خ ٌٍّٕبلشخ

بعٌداً عن اجواء التشنج واجواء االنغماس فى الهروب التارٌخى تحت مظلة مصر التارٌخ 
والحضارة وكل هذه المسكنات التى التزٌدنا إال ضٌاعا بٌن األمم , فإننا هنا نعلنها بكل صراحة 

ء !!!!وإلثبات هذه الحقٌقة المإلمة ال نحتاج إال الى وهى أن مصر الٌوم اصبحت صفرا فى كل شٌى
النظر فى الشؤن المصرى فنبدأ من االقتصاد ونراه ٌترنح من جراء تضخم قاتل ممتد ٌتبعه بطالة 
تنتشر كالسرطان بٌن الشباب فنرى جٌبل كامبل من الشٌاي المصرى ال أمل له وال مستقبل , وبعد 

نجد روحا انهزامٌة تغلفها حالة من البلانتما لدى المواطن  ذلك ونتٌجة لهذا الشعور باالحباط
المصرى وكؤن ماٌحدث لمصر ال شؤن له به , وتلك هى اخطر ما فى الموضوع فالمصرٌٌن تحت 
أى هجوم كان انتمائهم لمصر هو القوة التى ٌستمدون منها روح المقاومة , وهناك اٌضا تخبطا 

ومعارضةاحزابا ونقابات ً(  فكانت كل جهة تعمل من الجهات الرسمٌة فى الدولة )حكومة 
لمصلحتها ولٌس لمصلحة الشعب مما انعكس على السلوك العام فانتشر الفساد والبلمسإلٌة 
خصوصا بعد انحسار تؤثر الحكومة بسب اذدٌاد عملٌات الخصخصة .وعندما ننظر فى الدور  

انحسار كبٌرا لدور مصر فى الثبلث  السٌاسى لمصر  فى العالم العربى واألفرٌقى والعالمى نجد
اتجاهات والدلٌل على ذلك نراجع احداث مإتمر القمة العربى األخٌر بتونس من تؤجٌله وانعقاده 
وانحسار دور مصر الر ٌادى بٌن العرب والوضع مثٌله فى افرٌقٌا والعالم أجمع . واستكماال لهذه 

مح مستمرة وكؤننا تحت مإامرة عالمٌة الحالة نرى تردى الزراعة المصرٌة فمازال ازمة الق
لتركٌع مصر ونرى تردى القطن المصرى ومنسوجاته بٌنما دوال كثٌرة اصبح لها الصوت العالى 
فى هذا المضمار .وعلى نفس الطرٌق نجد ظاهرة تنتشر فى اجواء الشباب المصرى وكنتٌجة لهذا 

ب التمدن والفجور فى ابشع صوره اإلحباط فنراه ٌنقسم الى قسمٌن قسم هجر الدٌن وارتدى ثٌا
ونرى قسما لجؤ الى الدٌن وارتدى ثٌاب الحشمة والتدٌن ولؤلسف فالتٌاران مخطىء ألنهما اعتمدا 
على أآلخر ولٌس على الذات فالتٌار الشبابى المنحرف اعتمد على تقلٌد الغرب ومجاراته ولكن فى 

, والتٌار اآلخر المتدٌن اعتمد على الدعاة الفجور واالنحراف ولم ٌقلد الغرب فى العمل واالنتاج 
الجدد )دعاة العولمة والفضائٌات ( فؤخذ ٌتبعهم عن جهل وعدم فهم فوقع فى التقلٌد بدون العلم 
فؤصبح متدٌنا شكبل ولٌس مضمونا وهذه خطورة ال تقل عن عدم التدٌن والمثل ٌقول)عدو عاقل 

 خٌر من صدٌق جاهل ( 
هل الصورة سوداوٌة أم هناك بصٌص من أمل , والحقٌقة أن األمل  واآلن وبعد هذا التحلٌل ,

موجود  ولٌس علٌنا سوى استحضار الشخصٌة المصرٌة األصٌلة على مر العصور فنستلهم 
شخصٌة المصرى القدٌم وهو ٌعمل فى صمت ببل كلل فٌبنى الحضارة وشخصٌة المصرى األبى 

بن الخطاب لٌؤخذ حقه ببل خوف وال ذل  الذى عارض عمرو بن العاص الحاكم وذهب الى عمر
وشخصٌة المصرى احمد عرابى الذى وقف اما الخدٌوى توفٌق قائبلً"لقد ولدتنا امهاتنا احرار ولن 
ُنسَتعَبد بعد الٌوم" وشخصٌة المصرى "جمال عبد الناصر" الذى اعترف بالخطؤ وبدأالتغٌٌر بعد 

ع العالم كله امرٌكا وروسٌا واسرائٌل نكسة ٌونٌو وشخصٌة المصرى انور السادات الذى خد
 وانتصر فى الحرب العبور فى رمضان وأثبت أن مصر هى مصر على مر العصور .

 بقلم / المصرى أفندى                                                                  
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 ُسوـــٓ األدة
ِجٍخ اٌجش١ش رٕشش٘ب ثذْٚ ادٔٝ ِغإ١ٌخ ٚػٍٝ ٚسدد ئٌٝ اٌّجٍخ ٘زٖ اٌمص١ذح ِٓ اٌض١ًِ "اثٓ اٌجش١ش" ٚ

 اٌّزعش اٌشد ثمص١ذح ِشبثٙخ.

 

 هندسة المٌكانٌكا!!!!!!
 

 وقـالـو أُى هنـدسـٍة          تراهـا الٌوَم ترضٌـكَ 
 وأُى فـروعهـا كـانت          ُتوافـٌك وُتـطـرٌـكَ 
 فـقـلُت علٌـكُم الـٌوَم          بهنـدسـةالمٌـكانٌكا

 ـلُم هـىالفـُن          ودومـا سـوف ُتعلٌكَ هـى العِ 
 ِسـواها لٌـس هندسـة ً        فـقُم وانُظـر حـوالٌَكَ 

 تراهـا َجـُد  شـامـخة ً        َكعـَلَم ٍ َفـوق وادٌـكَ 
 فؤعـظـَُم ِمـهنة ٍ كانت          بهـندسـة ٍ تـوافٌـكَ 

 وإن ترجـو تخصـصها          فـفى فـرع  المٌكانٌكا
 وإن لم تلـقهـا ٌـومـاً        فـؤحـزاٌن تـواتـٌـكَ 

 وإن القٌـتـها  فـإهنىء         بؤفــراح ٍ ومـزٌـكا
 

_________________________ 
 : فوق الحب   قصٌدة لؤلدٌب الكبٌر عباس العقاد

 

 صاحبى من سروره وسرورى        فى    صفاء  الزمان   ٌلتقٌان
 من سرورى وإن تناءى مكانى       وصدٌقى من إستجد سرروراً 

 وحبٌبى  من  قلبه كٌفما  كا        ن وقلبى  فى  الشجو  ٌستوٌان
 فالذى ٌرتضى العذاب ألرضى        كٌف أدعوه ما اسمه فى البٌان
 ذاك فوق الحبٌب ان كان فوق الحــــ ب شٌىء ٌرجى من االنسان

 صبغة  الوجود  الفانى ذاك  فٌه من  صبغة هللا  سرٌّ         جل َّ عن
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 ٚادخ األ٠ّبْ
 من ُشَعب  اإلٌمان

 (( الجزء الثانىالصبلة ))       
 

فٝ اٌصالح جب٘ال ثذىّزٙب ال ارا ٚلف اٌّصٍٝ ٚسفغ ٠ذ٠ٗ فٝ صالرٗ ِىجشا ٌالدشاَ ٚاٌذخٛي :  دىّخ اٌصالح

٠ٕبي اجش٘ب الْ اٌؼًّ ِزٛلف ػٍٝ ا١ٌٕخ ٚا١ٌٕخ ِزٛلفخ ػٍٝ اٌؼٍُ ٚاٌؼٍُ ِذزبج اٌٝ اٌذىّخ الْ اٌؼبًِ ال ٠غزذك 

االدشاَ ٚاٌشوٛع  حاالجش اال ارا ػٍُ و١ف ٠ؼًّ ٚػٍُ فبئذح اٌؼًّ دزٝ ٠زّٗ ػٍٝ اٌٛجٗ االوًّ  ٚسفغ ا١ٌذ٠ٓ ػٕذ رىج١ش

 رذزبج ظب٘شح ِٓ أػّبي اٌصالح فٙٝ ػٕذ ػٍّبء االدىبَ رغّٝ ١٘ئخ ال رجطً اٌصالح ثزشوٙب ٚال ٗ الًٕٚاٌشفغ ِ

غشح اٌىْٛ ِٚب ف١ٗ ػٕذ  ٘ٛ ٛ وغ١ش٘ب ِٓ اٌغٕٓ ٌٚىٕٙب ػظ١ّخ اٌمذس ػٕذ ػٍّبء اٌذىّخ  ٚادٔٝ ِمبَ ف١ٙبٙغجٛد عٌ

ث١ٓ اٌؼجذ  خبئش اٌٍّىٛر١زجت اٌى١ٔٛخ ٚاٌغٛي فٝ اٌصالح خٍف ظٙش اٌّصٍٝ ٚاػٍٝ ِمبَ ٘ٛ االشبسح اٌٝ سفغ اٌذخاٌذ

فبرا وبْ ٘زا ِمبَ اشبسح ِٓ االشبساد  .. جٗ ٠ٚخبغجٗ خطبة اٌذج١ت ٌٍذج١ت ٚاٌمش٠ت ٌٍمش٠تٍٚسثٗ دزٝ ٠شاٖ ثؼ١ٓ ل

االٌٙٝ ٍِزجأ ثمٌٛٗ  ٕٓٚ٘ب ٠جزذأ اٌّصٍٝ ثبٌذخٛي فٝ اٌذص..  صالح فى١ف ثبسوبٔٙب ٚششٚغٙب ٚٚاججبرٙبٌاٌفشػ١خ فٝ ا

ٛر ثبهلل ِٓ اٌش١طبْ اٌشج١ُ ( ٚثؼذ رٌه ٠ٕزمً اٌٝ ِمبَ اٌّؼٛٔخ ٚاٌشدّخ لبئال ) ثغُ هللا اٌشدّٓ اٌشد١ُ ( ثُ ٠مشأ ) اػ

ذجبة اٌٝ لٍجٗ ٚ سفغ فش ٚرأًِ ٚفُٙ ثُ ثؼذ رٌه ٠شفغ ٠ذ٠ٗ ِش١شا ٌزشن وً ِشغ١ٌٛخ ثٙب ثزذ١ب ِؼبٔظة ِالدباَ اٌىز

دٛي لٍجٗ ٚرخطش ػٍٝ ثبٌٗ   َٚأٗ اوجش ِٓ ج١ّغ اٌّٛجٛداد اٌزٝ رذٛ ث١ٕٗ ٚث١ٓ سثٗ ثُ ٠ىجش ِالدظب ػظّخ اٌؼظ١ُ

 ُّ   ٌٗ اٌذ١ٛاْ رغخ١ش شبوشا سثٗ ػٍٝ ٔؼّخ ثشرجخ اٌذ١ٛأجخ ِزشجٙب ٔغب١ٔخجزٗ االر٠ٕذٕٝ ساوؼب خبظؼب ٔبصال ِٓ س ث

ٚرغج١ذٙب ثُ  جخ اٌذ١ٛا١ٔخح سرثؼجبد لبَ ) عجذبٔٗ سثٝ اٌؼظ١ُ ( ف١ىْٛ لذ لبَ ثشىش ٘زٖ إٌؼّخ ٚثمٌٛٗ  ِغجّذبراوشا 

االٔؼبَ ٚاٌذ١ٛاْ ِؼزمذا عّبع هللا  أٔٛاع اٌٝ ِمبَ اٌٛلٛف دبِذا سثٗ اٌزٜ وشِٗ ػٍٝ ج١ّغ ا٠شفغ ِٓ اٌشوٛع ػبئذ

ٌذّذٖ ٚلبئال ثؼذ اال٠ّبْ ثزٌه اٌغّبع االٌٙٝ ) عّغ هللا ٌّٓ دّذٖ سثٕب ٌه اٌذّذ ( ٕٚ٘ب ٠طٍت هللا ِٕٗ ص٠بدح اٌمشة 

 ّخٍٛلبد١ٌزوش ٔؼّخ سثٗ اٌزٜ خٍمٗ ِٓ اٌزشاة ٚفعٍٗ ػٍٝ ج١ّغ اٌ ٗاٌٝ اٌزشاة اٌزٜ خٍك ِٕ ٚاٌشىش ٚاٌشجٛع

إٌجبد ٠ٚغجخ ثزغج١ذٗ لبئال ) عجذبْ سثٝ االػٍٝ ( ثُ ٠جٍظ ٠ٚىشس اٌغجٛد اشبسح  خ رغخ١ش١ٌٚشىش هللا ػٍٝ ٔؼّ

اٌّمشث١ٓ اٌٛالف١ٓ صفٛفب  خِٓ اٌّالئى اٌشوؼخ جذد اٌٛلٛف ِزشجٙب ثؼبٌُ ػب١ٌٓ حاٌٝ غٍت اٌّض٠ذ   دزٝ ارا رُ دٚس

سح اٌٝ ثجٛرٗ باٌؼظّخ اال١ٌٙخ فبرا ارُ اٌشوؼز١ٓ اٚ اٌثالد اٚ االسثغ جٍظ ثبثزب ساع١ب وبٌججبي اٌشاع١بد اش ػدٛي ػش

خ ثٗ ػٍٝ ٔؼّسفٝ ِمبَ اٌؼجٛد٠خ ٚاال٠ّبْ ) ٠ثجذ هللا اٌز٠ٓ إِٓٛا ثبٌمٛي اٌثبثذ ( ِٚزشجٙب ثؼبٌُ اٌجّبداد ٚشبوشا 

سثٗ اعّبء ٚب٘ش صفبد ظِ ٌٛح ٚ ِشآح ٌزجٍّٟ ٗٚػٕذ رٌه ٠ىْٛ لذ ػبد اٌٝ جّبد٠زٗ اال١ٌٚخ ِشب٘ذا أ   رغخ١ش٘ب ٌٗ

ًّ ٚ ػال .. اٌزذ١بد هلل اٌصٍٛاد ٚاٌط١جبد هلل  ..ف١مٛي ػٕذ  اٌشٙٛد   ٗاٌّثٛي ث١ٓ ٠ذٜ هللا ٚسعٌٛ ٌٗ ٕٚ٘ب ٠ذٍٛ  ج

١ُ دشرْ اال٠ّبْ ِٓ اٌشؤٚف اٌأ٠ٚغّغ ث  ١ٓ اال٠ّبْ اٌشعٛي األ١ِٓثؼ ػٍٝ دغت اٌص١غخ اٌزٝ ٠زٍٛ٘ب ٚػٕذ رٌه ٠شٜ

ٌٕجٝ ٚسدّخ هللا ٚثشوبرٗ ( ف١غّغ اٌجٛاة  ) إ٘بن ٠مٛي اٌّصٍٝ ) اٌغالَ ػ١ٍه ا٠ٙب   ) صٍٛا ػ١ٍٗ ٚعٍّٛا رغ١ٍّب (

ف١زٍٛ  ثٗ ٚٔج١ٗت اٌّصٍٝ ػٓ ٔفغٗ ٚدغٗ ٚوٛٔٗ دبظشا ِغ س١اٌغالَ ػ١ٍٕب ٚػٍٝ ػجبد هللا اٌصبٌذ١ٓ ( ٕٚ٘بن ٠غ

ٚ ارا ارُ اٌصالح سجغ اٌٝ اٌىْٛ ِٚب ف١ٗ لبئال ) اٌغالَ ػ١ٍىُ ( ِٚش١شا  اٌزشٙذ ٚ ٠صٍّٟ ػٍٝ خ١ش خٍك هللا  دزّٝ

ة ٛثُ ٠ز ١ّ١ٌٓ ٚا١ٌغبسش ساعٗ اٌٝ ا٠اٌغبئذخ فٝ االجٛاء ِٓ اٌششق اٌٝ اٌغشة ف١ذ حؼجبدح االفالن اٌغ١بسث ِزشجّٙب

اٌصالح ج١ّؼٙب ٚوً اٌؼجبد ِمصشْٚ فٝ  خدبٌ اٚ اٌغٙٛ اٚ اٌّشغ٠ٍٛخ اٚ اٌزمص١ش ف٠ٚٝغزغفش ِّب جٕبٖ ِٓ اٌغفٍخ 

ّٝ  ة٘زا اٌجٕب   اٌؼجبد ال رمَٛ ثٙزا اٌمذس اٌؼظ١ُ هللا دك لذسٖ ( ٚوً ػجبدح ِٓ اػظ١ُ ال ٠مذسٖ ادذ ) ِٚب لذسٚ الْ هللا ػٍ

ت ٌخبٌمٗ ٚثبسئٗ. جح سثٗ ٚػجضٖ ػٓ اداء ِب ٠ف١ٍجأ اٌؼبسف ٚاٌؼبثذ اٌٝ ِمبَ االعزغفبس ٚاٌزٛثخ ٌزمص١شٖ فٝ ػجبد

                                        . ٔغأي هللا اْ ٠ذ١طٕب ثّب فٝ اٌصالح ِٓ ػٍَٛ ٚاعشاس أٗ ِذ١ػ خج١ش ع١ّغ ثص١ش
 ) قبٌس من دروس االمام "ابى العزائم " اعدها وكتبها الشٌخ /عبد الباسط القاضى(                



هـ  42جمادى األولى    (بعة اسلانة سلا)التاسع والسبعون   لعددا       م 4002 ١ٌٛ٠ٛ  

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

 اٌؼضا٠ُ،  ِذ٠ش اٌزذش٠ش/أدّذ ػبشٛس،األششاف اٌفٕٝ:ِصطفٝ داٚد،ِشاجؼخ:غبسق ػجذ اٌٍط١فسئ١ظ اٌزذش٠ش/عؼ١ذ اثٛ                                                                

  10 

 " عنوان غٌر من صفحة "                                                 

 انفهم احدو قدمهاٌ                                                                            

 "القلعة الحمراء .. و السرور في عيون بيضاء"
 صر.القلعة الحمراء كانت و مازالت و ستظل قلعة الرٌاضة فً م 

  عندما ٌكون قدرك أن تكون دائما على القمة, دائما أنت البطل فبل ٌكون لآلخرٌن إال مركز
 الوصٌف, ٌتنافسون علٌه و ٌعتبرونه نصرا ٌستحق الفرح و اإلفتخار.

 .عندما ٌمر البطل بمحنة ٌعلو صوت الصغار 

 ات و ال ٌعرفون و مبدأ الصغار أنهم ال ٌفرحون بما حققوا ألنهم لم ٌتعودوا على اإلنتصار
 كٌف ٌفرحون بها.

 .ًمبدأ الصغار أنهم ٌعٌشون على محن الكبار, و تعلو أصواتهم و ٌتبادلون التهان 

  عندما ٌفوز األهلى بالدوري و الكؤس و بطولة أفرٌقٌا فإن هذا أمر طبٌعً, ال أحد ٌتكلم, اللهم
 م.إال من بعض األصوات الصغٌرة التى تنسب هذه اإلنتصارات إلى الحكا

  ًعندما فاز الزمالك بالدورى, لم ٌسعهم أن ٌفرحوا بذلك بل بدأت حمبلت الهجوم علً األهل
ألنه لم ٌفز. لم ٌتركوا ألحد الفرصة لكً ٌهنئهم على ما حققوا ألنهم لم ٌتعودوا على ذلك, لم 

ت ٌتعودوا على المنافسة الشرٌفة و لم ٌتعودوا على كلمة مبروك للفائز و حظ أوفر فً المرا
 القادمة للمهزوم.

  ,عندما خرج الزمالك من بطولة الكؤس من قبل أن تبدأ, و عندما أتى ثالثا فً الدورة العربٌة
 لم ٌتكلم أحد و كؤن ما حدث هو أمر طبٌعً ال ٌستحق الكبلم عنه.

  ًلكن عندما ٌخسر األهلً المباراة النهائٌة, تقوم قائمة الزملكاوٌة و ٌقٌمون األفراح و اللٌال
 لمبلح و ٌتبادلون التهانً و القببلت.ا

  إلى متى سٌظل الحال على هذه الوتٌرة و الخاسر الوحٌد هو الرٌاضة المصرٌة و مكانتها
 التً ضاعت بسبب هذه التفاهات.

  إلً متى ستظل الكرة المصرٌة هً كرة الفرٌق الواحد, إذا كان بخٌر فهً بخٌر, و إن كان
حال المنتخب كما هوعلٌه اآلن و نحن ال ٌهمنا المنتخب و  الزمالك وغٌره هم األبطال, ٌكون

 إصبلح حاله, فالكل مشغول باألفراح و تبادل التهانً ألن األهلً خسر الدوري و الكؤس.  
 كلمة أخٌرة

 المشكلة لٌست الزمالك , لكن المشكلة هى جمهور الزمالك, فعندما ٌكتب إنسان زملكاوي مثقف 

 ,,,,,,,,,ً ٌا محتاس ال دوري و ال كاس"       ال تعلٌقله رأٌه و مكانته "ٌا أهل
 

 اللطيف بدع طارق م. 
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 (داٚد ِصطفٝ اػذاد/ )   إٌّٛػبد صفذخ  

 ..زمٌلً ٌقبل البنات!بابا

 

 

  

 

 

 
إلنقاذ براءة أطفالنا من التحرش الجنسً" قد ٌظل شعارا  معا

وتجاربنا، ونطرح  مشاهداتناإذا لم نتحرك جمٌعا لنسجل 
 لحٌرة والقلق والمنغصات فً مجموعة من التساؤالت.ا

 :مصربهذا السإال من األستاذ سالم من  نبدإها
ابنة فً السابعة من عمرها محبوبة وتحافظ على الصالة  لً

 6إسالمٌة. المشكلة أن ابنة جارتنا عندها  مدرسةومتفوقة، فً 
ولد فً الصف  المدرسةسنوات قالت البنتنا: إنه ٌوجد فً 

الث االبتدائً ٌأخذ البنات فً حجرة بالمدرسة وٌقبلهن ثم الث
إلى الكازٌنو. حاولت التأكد أوال من صحة ما تقول من  ٌأخذهن

ثم حاولت زوجتً بالترغٌب  والدتها،خالل سؤالها وسؤال 
معها  فعلوالترهٌب من ابنتنا أن تعلم إن كان هذا الصبً قد 

هل من الممكن أن  شٌئا فأقسمت أنها حتى ال تعرفه. وسؤالً:
أن بالمدرسة رقابة على األطفال  العلمٌحدث مثل هذا، مع 

ما هو  واختالق؟وعلى دورات المٌاه. أم أن الموضوع كذب 
 التصرف التربوي الصحٌح الذي ٌقوم وال ٌدمر؟

 اسالم اون ليه                                     

 االبتسامة
 

اٌمٍٛة ئرا وٍذ ػ١ّذ سٚدٛا اٌمٍٛة عبػخ ثؼذ عبػخ فاْ -  

إٌجٟ ِذّذ )ص(.                                                        

ئٔىُ ٌٓ رغؼٛا إٌبط ثأِٛاٌىُ، فغؼُٛ٘ ثجغػ اٌٛجٗ ٚدغٓ  -

 إٌجٟ ِذّذ )ص(.اٌخٍك.                                        

٠ؼط١ُٙ ١ٌىٓ ٚجٙه ثغبِب ٚوالِه ١ٌٕب رىٓ أدت ئٌٟ إٌبط ِّٓ  -

اٌز٘ت ٚاٌفعخ.

شك غش٠مه ثبثزغبِزه خ١ش ِٓ أْ رشمٙب ثغ١فه -

)شىغج١ش(.                                                               

أدزشط ِٓ لشٟٔ اٌثٛس ٚدٛافش اٌذصبْ ٚاثزغبِخ ثؼط إٌبط . -

ئرا سأ٠ذ ١ٔٛة ا١ٌٍث ثبسصح  فال رظٕٓ أْ ا١ٌٍث ٠جزغُ   -

 ) اٌّزٕجٟ (                                                                    

 االثزغبَ فال رفزخ دوبٔب.    غئرا وٕذ ال رغزط١ -

 ) ِثً ص١ٕٟ (                                                                

 

 لبي اٌغّبء وئ١جخ ٚرجّٙب          لٍذ اثزغُ ٠ىفٝ اٌزجُٙ فٟ اٌغّب -

 لبي اٌصجب ٌٚٝ ، فمٍذ ٌٗ اثزغُ  ٌٓ ٠شجغ األعف اٌصجب اٌّزصشِب  

 ) أ١ٍ٠ب أثٛ ِبظٟ (                                                             

 االثزغبِخ ألً وٍفخ ِٓ اٌىٙشثبء ٚاوثش ئششالب. -

ِٓ وبٔذ ف١ٗ دػبثخ فمذ ثشٜ ِٓ اٌىجش .  -

) اإلِبَ ػٍٝ (                                                        

اثزغبِخ اٌّشأح شؼبع ِٓ أشؼخ اٌغّبء .  -

)فٌٛز١ش(                                                                 

 
 ثشئبعخ  صشح ِصذس ِغئٛي

 اٌشئ١ظ دغٕٟ  اٌجّٙٛس٠خ ثأْ 

 األدذ  رٛجٗ صجبح ٠َٛ ِجبسن 

 عٕخِٓ ١ٔٛ٠ٛ  20 اٌّٛافك 

  أٌّب١ٔب إلجشاء   ئٌٟ 4002 

ٚرٌه ثٕبء ػٍٟ ِب   , جشادخ أضالق غعشٚفٟ ِب ث١ٓ اٌفمشاد اٌمط١ٕخ

ٚأظبف اٌّصذس   . اعزمش ػ١ٍٗ سأٞ اٌفش٠ك اٌطجٟ اٌخبص ثبٌشئ١ظ

ٚصشح   .  ٠َٛ االث١ٕٓ أٔٗ ِٓ اٌّمشس أْ رجشٞ اٌجشادخ صجبح

االٔضالق  اٌذوزٛس ِذّذ ػٛض ربج اٌذ٠ٓ ٚص٠ش اٌصذخ ثأْ ػ١ٍّخ

ئْ اٌؼ١ٍّخ ِب ث١ٓ   : .ٚلبي اٌزٟ ع١جش٠ٙب اٌشئ١ظ ثغ١طخ  , اٌغعشٚفٟ

ٚأػعبء  ..اٌفمشاد اٌمط١ٕخ عززُ ػٓ غش٠ك إٌّظبس ا١ٌّىشٚعىٛثٟ

ٌغ١بدح  ٛا٠زّٕٚاٌجب١ٌخ اٌّصش٠خ فٟ لطش   ِجٍخ اٌجش١شرذش٠ش 

 . ١ٌؼٛد عبٌّب ئٌٟ أسض اٌٛغٓ  , اٌشئ١ظ أْ رزُ اٌؼ١ٍّخ ثىً ٔجبح
 

 تكرين اإلوسان اآللي
 

  : ٚاشٕطٓ ـ ٚوبالد األٔجبء

فٟ ادزفبي خبص ثمبػخ اٌششف وبس٠ٕجٟ ١ٍِٟٛٔ ٠زُ رىش٠ُ 

ٟٚ٘   , خّغخ ِٓ األعّبء اٌالِؼخ فٟ ػبٌُ اإلٔغبْ ا٢ٌٟ اٌشٚثٛد

ػٍٟ سأعٙب اٌشٚثٛد ا١ٌبثبٟٔ اٌش١ٙش   , ِؼجضاد ١ِىب١ٔى١خ ثبسصح

  , ٚاٌشٚثٛد اعزشٚثٛٞ  , ٚاٌشٚثٛد ش١ىٟ  , أع١ّٛ ِٓ ئٔزبج ٘ٛٔذا

  . ٚاٌشٚثٛد سٚثٟ ِٓ جٕغ١بد ِخزٍفخ  , ثٟ أٚ  3 ٚاٌشٚثٛد عٟ ـ

ٚلذ اخزبسد ٌجٕخ اٌزذى١ُ اٌشٚثٛد أع١ّٛ وّثبي ثٛسٞ دم١مٟ 

. ٌى١ف١خ صٕغ اإلٔغبْ ا٢ٌٟ اٌشج١ٗ ثبٌجشش  
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)SELECTED BY :AHMAD HASAN( 
 

     ISLAM 
 
One day the Prophet of Islam seated himself in a mosque in Madina along with some companions. 

Shortly thereafter, a Bedouin entered the mosque and began urinating. The Prophet’s Companions 

rose with the intention of beating the Bedouin. But the Prophet forbade them to do so, asking them to 

let him be. When the man had finished urinating, the Prophet asked the Companions to fetch a 

bucket of water and wash the place clean. 

 

Afterwards he explained to his Companions: You are sent to make things easy and not to make 

things difficult (Fathul Bari: 1/386). 

 

This illustrates for us an unwavering principle of Islam, that is, in social life when any unpleasant 

incident takes place, the believers should concentrate on finding a solution to the problem and not 

just think in terms of what punishment to mete out to the problem-maker. On all such occasions the 

urge to reform should be engendered within the believers instead of a desire to exact revenge. Such 

methods should be adopted as alleviate rather than aggravate the problem. Just as when some 

building is set on fire, the most natural impulse is to immediately extinguish it, rather than fan the 

flames to make it flare up even more. 

 

In most controversial matters there can be both easy and difficult ways of resolving the problem. 

Treading the path of facility usually eases matters, whereas treading the path of difficulty can cause 

matters to flare up with even greater intensity. In all situations, Islam gives preference to the former, 

rather than to the latter approach.  

 

This is an eternal principle of Islam, relating to both personal and social life. It ought to be applied in 

all matters inside as well as outside the home. It is a perfect principle on which to base a perfect 

system of life. 

 

By: Maulana Wahiduddin Khan  

Source: www.alrisala.org  

 


