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2005مهرجان الدوحح الثقافى   

كلمة العدد َسلِمت قطر بلد الخير واألمان                           *   

 قضية للمناقشة                                      امل قد يتحقق   * 
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: ددلعاةمكل   
َسلِمت قطر أرُض الخير ِ واألمان 

ليس فقط ألننا نعيش على أرضها ننعم بالخير 
وليس فقط ألنننا بين أهلها ال نجد , وباألمان 

وليس فقط ألن , إال كرم الوفادة وطيب المقام 
مناخ الحرية والكرامة للجميع مواطنين 

ومقيمين متوفر ومصان وليس فقط ألن الجميع  
سوا سية فى الحقوق والواجبات  فإننا جميعا 
نستنكر وندين ونشجب كل عمل غادر يمس 

ولكن ألن ديننا الحنيف ,  أمن وآمان هذه البالد
وأخالقنا التى علمنا اياها رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم تفرض علينا ان نحمى ارض 
االسالم من كل عابث وخصوصا تلك األرض 

التى انعم هللا علينا بطيب المقام فيها فكان من 
أولويات مبادىء االسالم ان نحافظ على امنها 

. وندافع عن اهلها
إن كل من يعيش على ارض قطر الخير من 

مواطنين ومقيمين قد صدمتهم صدمة عنيفة 
وايقظت فى نفوسهم مشاعر الغضب 

واالستنكار  تلك الفعلة االجرامية الى ال يأتيها 
إال كل جبان  الينبض قلبه بااليمان وال حب 

فمن تسول له نفسه ان يروع المدنيين , الخير 
اآلمنين وان يهاجم األطفال واألبرياء العزل  

تحت جنح الظالم  لهو اضل من الشيطان نفسه 
ولفد , بل  واكثر ظلما من الكافرين المارقين  
احسنت جميع طوائف الشعب القطرى 

والمقيمين الذين هبوا لشجب هذا الفعل وتلك 
الهجمة الشرسة وذلك اكبر يرهان واعظم 

شهادة وتبيان  على اصالة هذه البالد وعلى 
.صدق مشاعر اهلها وكذلك المقيمين فيها   

 

 

هذا العدد إقرأ فى   
 
َسلِمت قطر أرُض الخير ِ   :الـعددكـلـمة *

 2               ص(لتحرير رئيس ا) واألمان

 3  ص (محمد المهدى.د) سيكولوجية المرأة*
                   ركن المرأة* 
  4ص               (بنت النيل)لِك يا سيدتى -
       4ص      طـبق اليـوم                   -
مهرجان الدوحة الثقافى :صورة الغالف *

  5صاحمد فريد                               
 6صكيمو             / بقلم    مع الشباب* 
              6صاخبار الجالية المصرية                * 
      (حسام جابر/ اعداد )
  أمل قد يتحقق: قضية للمناقشة*

                                    7ص  احمدعاشور                            
  (ركن األدب )*
احمد مطر  /الفتة   

 8ص الصالة  ودوالى الساقين                
:    ة اإليـمـانواحــ*

  9صغريب مصطفى                 / اعداد 
               ن غير عنوانصفحة م*
 10ص                       (بداللطيف طارق ع)
  11ص                         منوعاتصفحة ال*
 (مصطفى داود  /شرافإ)

                                     

AL BASHIR MAGAZINE  *        
                                   

 OSAMA ALALFY 21.ص 
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 محمد الميدى/ د (منقولة بتصرف)               سٌكولوجٌة المرأة  

ال يمكف فيـ المرأة نفسيا إال مف خالؿ فيميا بيولوجيا فعمي الرغـ مف غموض  : التكشؼ البيولوجي مقابؿ التستر النفسي
المرأة نفسيا فيي شديدة الوضوح بيولوجيا فيي أضعؼ عضميا مف الرجؿ عمي وجو العمـو و في حالة بموغيا يسيؿ دـ 
الدورة معمنا بدء الحدث في وضوح و يتكرر ذلؾ اإلعالف مرة كؿ شير مسبوؽ و مصحوب و متبوع بتغيرات جسدية و 

نفسية ال يمكف إخفاءىا و التركيب الجسماني لممرأة بعد البموغ يعمف عف نفسو بشكؿ واضح مف خالؿ بروزات واضحة في 
أماكف مختمفة مف الجسـ و الحمؿ يكوف ظاىرا بارزا بعد الشير الرابع و الوالدة مصحوبة بألواف شتي مف األلـ و الصراخ 

و النزؼ و األطفاؿ كائنات ظاىرة و ممتصقة بآالـ تعمف أمومتيا في صراحة و وضوح و حيف تصؿ المرأة إلى سف 
و كرد فعؿ طبيعي ليذا .الشيخوخة أو قريب منيا تظير الترىالت و التجاعيد بشكؿ أكثر وضوحا مما يظير في الرجؿ 

إلى التخفي و ما الخجؿ الفطري لدي المرأة رغبة حقيقية في االبتعاد عف – السوية – الفضح البيولوجي تميؿ المرأة 
 العيوف المتأممة لتمؾ المظاىر البيولوجية الكاشفة

ميما تظاىرت المرأة بالقوة و ميما تزعمت الحركات النسائية فيي تشعر في أعماؽ أعماقيا باف الرجؿ يعموىا  : التبعية 
و إنيا تابعة لو متعمقة في رقبتو و الحركات النسائية نفسيا تعتبر دليال عمي ذلؾ الف المرأة لو شعرت في قرارة نفسيا 

 . (مثؿ الرجؿ  )بالمساواة الحقيقية بالرجؿ لما شغمت نفسيا باإللحاح ليؿ نيار بأنيا 

المرأة تعمـ في قرار نفسيا أنيا الوعاء الذي يحافظ عمي بقاء النوع فيي منتجة لمحياة بأذف ربيا و  :المرأة و نوازع الحياة
راعية ليا اقوي مف الرجؿ و المرأة ىي وعاء المذة الجنسية التي أعطاىا المحمموف النفسيوف مكتنة محورية في توجيو و 
تحريؾ السموؾ و المرأة ىي الوعاء العاطفي الذي يشعر الرجؿ معو بالسكينة و الراحة و المرأة تذكي روح التنافس بيف 

الرجاؿ طمبا لمقوة التي توصؿ إلى قمبيا أذف فالمرأة وعاء الحياة و وعاء البقاء و وعاء المذة و وعاء العاطفة و السكف و 
. وعاء القوة

ىذه أحد الصفات المحيرة جدا لمرجؿ فيو يريد المرأة و فيو لو دائما و المرأة السوية تفعؿ ذلؾ غالبا :لوفاء لمطبيعة  ا
 (شعوريا أو ال شعوريا  )خاصة إذا كاف وفاؤىا لمرجؿ يتماشي مع وفائيا لمطبيعة أما إذا تعارض االثناف فأنيا تختار 
. الوفاء لمطبيعة و ىذه فطرة أصيمة في المرأة لممحافظة عمي القوة و الجماؿ في النوع البشري

ال يفيـ المرأة مف ال يفيـ ىذه الصفة الفطرية فييا فيي تجمع بيف المذة و األلـ بحيث ال يستطيع  :الجمع بيف النقيضيف 
التفرقة بينيما في لحظة بعينيا و يتجسد ذلؾ في حالة الحمؿ و الوالدة و الرضاعة و تربية األوالد فعمي الرغـ مف شكوى 

 أالـ مف أالـ الحمؿ و الوالدة و الرضاعة و التربية إال أنيا في ذات الوقت تشعر بمذة عارمة أثناء ىذه المراحؿ 
و ىو صفة بيولوجية و نفسية أصمية في المرأة فالمرأة منذ بموغيا ال تستقر عمي حاؿ فأحداث الدورة الشيرية و  : التقلة

ما يسبقيا و ما يصاحبيا و ما يتبعيا مف تغيرات تجعميا تتقمب في حاالت انفعالية متباينة و الحمؿ و ما يواكبو مف 
تغيرات جسدية و ىرمونية و نفسية يجعميا بيف الشوؽ و الرفض و بيف الرجاء و الخوؼ طيمة شيور الحمؿ و أخيرا 

 .نقوؿ ىذه ىي المرأة المغز شديدة الغموض شديدة الوضوح بالغة الضعؼ بالغة القوة فاستوصوا بالنساء خيرا 
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  ُركـه الـمرأج 

لك ِ يا سيدتى 
   تاء التأنيث  بين نعم وال   

تاء التأنيث هى حرف التاء التى تدخل على 
, الفعل عندما يكون المخاطب من النساء 

وهى هنا تستعمل كرمز عندما يريد الرجال 
والمالحظ ان معظم , ان يتكلموا عن النساء 

الرجال اليستعملون  هذه التاء إال عند الكالم 
عن الزوجات فقط وكأن تاء التأنيث ال تخص 

باقى النساء من امهات وبنات وأخوات 
........ وجدات وعمات وخاالت 

 وهذه الحالة تجعلنا نسأل الرجال لماذا 
هذا التفرٌق بٌن النساء عندكم ؟ لماذا 

تختلف المرأة عند تعاملها مع الرجل     
 فلوكانت امه او اخته او ابنته فالمرأة هنا 
محط االحترام والحب واذا كانت المرأة 
زوجة فهى من اتباع تاء التأنٌث وهى 

هنا من الناقصات عقل ودٌن وهى اٌضا 
من الفئة التى ُتطبق علٌها قوانٌن تاء 

. التأنٌث 
 فٌا أٌها الرجاُل القوامون علٌنا إن من 
شروط القوامة ان تعاملوا النساء جمٌعا 

بتاء التأنٌث وهنا ستجدون الزوجات نعم 
السند لكم وتدوم الحٌاة بٌننا جمٌعا فى 

 محبة وسالم
 

 
 

بنت النيل/  بقلم                        

  طبؽ اليـو 
 ورق العنب

 
 
 
 
 
 
 

 :انًمادٌر
 

-  ورق ػُة 
-  وَصف ارز يصري 1
-  طًاطى يمطؼّ لطغ صغٍرِ 3

-  تصهّ يفرويّ َاػًّ 
-  يهؼمّ كسترِ َاشفّ 

يالػك تمدوَس يفروو 5+يالػك َؼُاع يفروو 5
  -

-  َصف كوب زٌد زٌروٌ 
-  َصف كوب نًٍوٌ 

-  يهؼمّ كًوٌ َاشف يطحوٌ او سُوخ 
-  يهح ػهى حسة انرغثّ 

 َصف كوب ياء
 

 :انطرٌمح
 

ذًسكٍٍ اول شً االرز وذُمؼٍّ فً ياء ساخٍ 
او دافً نًدج َصف ساػّ تؼد ذنك ذضؼٍٍ 

جًٍغ انًمادٌر يغ االرز ياػدازٌد انسٌروٌ ذضؼٍٍ 
يهؼمرٍٍ فمظ وانًاء الذضؼٍُّ يغ انًمادٌر ويٍ 
ثى ذًسكٍٍ انورق وذحشٍُّ تانحشو انساتمّ 

ويٍ ثى ذضؼٍٍ فً انمدر انثطاطس انًمطغ 
حهماخ ويٍ ثى ذرذثٍٍ ورق انؼُة وفً االخٍر 

ذضؼٍٍ انًاء ػهٍّ تس انًاء ال ٌكثر وضؼً فً 
وتانؼافٍّ  ..االخٍر يرلح ياجً

دػٍح , اذا خمرً اٌ ورق انؼُة ٌرفرح : يالحظّ
ٌطثخ شوٌح ويٍ ثى ضؼً ػهٍّ طثك زجاج 

وكم شوي ...... ػهى حجى انمدر ودػٍح ٌطثخ
                    (... :شوفٍّ 
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  :صورة الغالف

 2005مهرجان الدوحة ا لثقافى 
   ******

 
تذداُن الدوحة وكعادتها فى هذه االيام بمهرجانها الثقافى من كل عام وقد امتألت بالعديد 
من النجوم والضيوف والجمهور المشارك فى المهرجان الثقافى والذى ُيعد بمثابة قفزة 

فى ساحة االبداع والثقافة ينهل منه الجميع جرعات متميزة من كل انواع الفنون 
والثقافة فما بين امسيات شعرية ومحاضرات ثقافية وفكرية وحفالت غنائية وليال 

مسرحية ومشاركات من الفرق الفلكولورية وغيرها من النشاطات والمشاركات وقد 
وذلك بفضل حكمة اميرها , اصبحت الدوحة وبحق هى عروس الثقافة فى المنطقة 

وقد , ورجال حكمه وفضل اصالة شعبها المضياف التواق للفكر والفنون والثقافة 
تععدت جوانب األبداع واالبهار فى مهرجان الدوحة هذا العام فمن امسيات شعرية 

وثقافية الى احتفالية الرواية العربية والتاريخ واالعالن عن جائزة الدوحة فى الرواية 
العربية و المحاضرات الثقافية التى كان نجمها هذا العام وكل عام وزير الخارجية 

ثم ما صحب هذا , حمد بن جاسم آل ثانى وصاحب السمو الملكى األمير الحسن /الشيخ 
المهرجان من امسيات سعبية وفلكورية منانحاء العالم وكذلك المسرحيات والليالى 

. الغنائية والكثير الكثير من الفعاليات 
وقد تميز مهرجان هذا العام بافتتاح المقهى الثقافى والذى كان بحق هو فاكهة 
المهرجان لما حوى من حضور ومناقشات ادبية وثقافية متنوعة جعلت الجميع 

يطالبون باستمرار هذا المقهى على مدار العام ليكون بداية تجمع لكل ادباء ومثقفى 
وقد القى هذا الطلب القبول من الدكتور كافود رئيس , الدوحة من مواطنين ومقيمين 

المجلس الوطنى للثقافة ووعد بدراسة الموضوع دراسة قوية حتى يكون هذا التجمع 
. يليق بالدوحة وعرسها الثقافى 

وال نملك إال ان ندعو هللا " مهرجان الدوحة الثقافى"فألف شكر على هذا العرس الثقافى
ان يكون مهرجان الدوحة فى العام القادم ان شاء هللا اليقل إن لم يذد عن مهرجان 

.  قوة وتأثيرا وحضورا وان يذداد من انشطته وفعالياته 2005
 

احمد فريد /                                                               بقلم 
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    مع الشـثاب

 
 ولـُد الـنورِ مـ

 
ع إطاللة شهرربيع ٍاألول شهرميالد الرسول   م

صلىاهللِ عليه وسلم يعيش المسلمون وهم 
 يتذكرون

النعمة الكبرى التى انعم هللا علينا جميعابها  
سول هللا صلى هللا عليه سلم ر   االوهى 

واذكرو نعمة "وصدق هللا العظيم حيث قال 
هللا عليكم اذ كنتم اعداءاً فألف بين قلوبكم 

ونحن فى هذا " . فاصبحتم بنعمته اخوان
الشهر نتذكر كيف عاش الرسول طفولته وهو 

يتيم وكيف كانت العناية اإللهية تحوطه 
وترعاه وهو فى جميع مراحل حياته الكريمة 
حتى آن اوان الرسالة فكانت بعثته صلى هللا 
عليه وسلم للبشرية جمعاء نورا وهداية قال 

إنا ارسلناك شاهداً ومبشراً ونذيرا "تعالى
صدق هللا "وداعياً الى هللا بإذنه وسراجاً منيرا

 العظيم
ونحن عندما نتذكر مولد النور صلى هللا عليه 

وسلم ال نقوم بما يقوم به النصارى 
 فى ذكرى ميالد المسيح ولكننا نقوم بما 

ولكم فى رسول هللا "امرنا هللا به حيث قال
فنتـأسى بالرسول فى كل " اسوةٌة حسنةٌة 

اعماله واحواله وندعو هللا ان يجمعنا معه 
صلى هللا عليه وسلم يوم القيامة حتى 

 . نشرب من حوضه صلى هلل عليه وسلم 
 

 ابف البمد (كيمو  )/ بقمـ                     
 
 

  أخبار الجالية المصرية 
استنكر مجمس الجالية المصرية الحادث *

االجرامىالذى وقع فى مسرح المدرسة 
االنجميزية فى الدوحة ودعوا اهلل اف يحفظ 

وقد , قطر بمد الخير واالماف مف كؿ سوء 
شارؾ جمع غفير مف ابناء الجالية المصرية 
فى المسيرة االستنكارية التى اقيمت فى مكاف 

  .الحادث  
عالء جابر  حفمة فى ادارة /اقاـ الزميؿ* 

الصيانة بشركة قابكو بمناسبة عودتو مف 
الحج والترقية وقد اتحفنا الزميؿ ابف البشير 

بيذ األبيات تعبيرا عف الحب والصداقة 
ـَ  الوليمةُ ياعالء          ِنع
       واهلُل بارَؾ فى العػطاء 
     والمرُء ُيعَرُؼ اصَمُو     
        بسػموكو عند السخاء 
    دعواتُنا  لؾ بالَقبوؿ     
        والحُج يمَنحَؾ الصفاء

تابع ابناء الجالية المصرية مباراة مصر *
وليبيا فى تصفيات كأس العالـ والتىفازت بيا 

  . 4/1مصر 
 

ميندس حساـ جابر / إعداد                   
                نائب رئيس مجمس الجالية المصرية
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 (أحمد عاشور/ بقلم          )                              قضيح للمناقشح     
... أملٌة قد يتحقق     

 

تعٌش الساحة السٌاسٌة المصرٌة هذه األٌام نشوَة أمل قد ٌتحقق بعد انتظار طال خمسة آالف ومائة 
وخمسون سنة عاش فٌها اإلنسان المصري تحت حكم أجناس األرض من مغول ورومان وعرب 

وأتراك وحتى عبٌد األتراك من الممالٌك وكان أخرهم أسرة محمد علً والذي كلن جندي ألبانً فً 
وقد عانى الشعب المصري صنوف الذل والعبودٌة على ٌد من حكموه . جٌش السلطان سلٌم األول

صفة تأصلت فً النفوس، وما أظنها سوف " عبٌد لمن حكم"حتى ُجبل على ذلك وأصبح المصري 
. ُتنزع من النفوس بسهولة مهما تقدمت وسائل اإلعالم وارتفع مستوى الثقافة والتعلٌم

 وكانت حقاً مصرٌة شعبٌة وبدى شعاع من الضوء فً نهاٌة هذا النفق 1952ثم كانت ثورة ٌولٌو 
عمت الفرحة وِعشتها وخرجت إلى الشارع . المعتم الذي كنا نعٌشه ٌتقاذفوننا كبٌادق الشطرنج

وجاء " تحً الثورة، ٌسقط االستعمار، كفانا ذل كفانا عار" أهتف وأنا صبً فوق العاشرة أهتف 
وهتفنا له " محمد نجٌب" أول مصري ٌحكم مصر 

وأتى الرئٌس عبد الناصر الذي حارب . وسرٌعاً غاب نجٌب"  نجٌب نجٌب عاش نجٌب " 
االستعمار فً المنطقة العربٌة ولم ٌجمع الناس على حب شخٍص مثله، لكنه أخفق فً االحتفاظ 

 نتٌجة جنون السلطة وعدم اختٌار البطانة الصالحة الواعٌة 1967بحرٌة البالد وسقط فً عام 
وكذلك حروبه اإلعالمٌة على الغرب، ورغم أن الدٌمقراطٌة أحد مبادئ الثورة إال أنها البند الوحٌد 

 . 1970الذي تناساه حتى رحل 
خلفه نائبه السادات وكان داهٌة سٌاسٌاً ٌتقن اللعبة انتصر وحرر البالد من الصهاٌنة وأصدر دستور 

خرجنا نهتف له " عبٌد" وفٌه تكون مدة رئٌس الجمهورٌة فترتٌن فقط، لكننا كما ذكرت لكم 71
ٌِّس"  لهذا السبب، وكانت هذه الخطوة األولى إلى الخلف 1980وعدل الدستور " طول العمر ٌا ر

. 1981مرة أخرى وعانى الناس فً نهاٌة عهده إلى أن قتل على ٌد إسالمٌٌن متشددٌن عام 
ومن ٌومها إلى اآلن تولى الرئٌس مبارك قائد الطٌران فً عهد السادات، أربعٌة وعشرون عاماً 
بالتمام والكمال، شعر الرجل بعظم المسؤولٌة ومع كبر السن وأٌضاً بعض الضغوط الخارجٌة 

وخصوصاً الرئٌس األمرٌكً بوش كان البد من تعدٌل الدستور لكً ٌكون انتخاب رئٌس الجمهورٌة 
. بٌن أكثر من مرشح وإعطاء دفعة لمبدأ الدٌمقراطٌة

لكن ماذا كان رد الفعل ؟ علٌك أن تقرأ وتسمع وتشاهد ما ٌقوله طبقة المنتفعٌن واألفاقٌن واآلكلٌن 
" سٌد" التجربة ألنه البد أن ٌكون لهم لعلى كل الموائد من التشكٌك والتضلٌل الذي ٌنبئ بفش

. ٌدورون فً فلكه
 وأتساءل هل سٌنجح بوش خالل ثالث سنوات باقٌة فً حكمه أن ٌهزم موروثات عشناها أكثر من 

                   وهل سٌأتً ٌوم ٌتمكن المصري من اختٌار حاكمه؟.. خمسة آالف سنة؟
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           الفتح ألحمد مطر             ُركن األدب

 .لست أنا… ال: قاؿ      ىؿ أنت الذي أنجبتنا ؟: قمت لمحاكـ
 .حاشا ربنا: قاؿ         ىؿ صّيرؾ اهلل إليًا فوقنا ؟: قمت
 .كال: قاؿ    ىؿ نحف طمبنا منؾ أف تحكمنا ؟: قمت
و فييا وطٌف مستعمؿ زاد عمى حاجتنا  ىؿ كاف لنا عشرة أوطاف: قمت

. و ال أظف ىذا ممكنا… لـ يحدث: قاؿ                 فوىبنا لؾ ىذا الوطنا ؟
 .كال: قاؿ   إف لـ نسدد دْيننا ؟    عمى أف تخسؼ األرض بنا ىؿ أقرضتنا شيئاً : قمت
أو دائنا   أو مالكاً   أو حاكمًا منتخباً    أو أباً   مادمت, إذف, لست إلياً : قمت

 :أيقظتني طرقاٌت فوؽ بابي . و انتيى الحمـ ىنا  فمماذا لـ تزؿ, يا ابف الكذا, تركبنا ؟
 إف في بيتؾ حممًا خائنا    .افتح الباب لنا   .افتح الباب لنا يا ابف الزنى

______________________________________________________ 

          أيمف طاحوف/ اختيار             الصالج ودوالي الساقيه
      جرى أحد الباحثيف بجامعة اإلسكندرية دراسة لنيؿ درجة الماجستير, حوؿ معجزة الصالة في الوقاية مف  أ      

      حاالت غير مصابة , كما قاـ 10 حالة مصابة بدوالي الساقيف , و20مرض دوالي الساقيف , شممت الدراسة      

         حالة أخرى غير مصابة , وقد ثبت تأثير الصالة في 15الباحث بقياس الضغط الوريدي عمى ظاىر القدـ في  

        حيث وجد أف الصالة تعتبر عامال مؤثرا في الوقاية مف دوالي الساقيف عف . الوقاية مف مرض دوالى الساقيف

:  طريؽ أسباب ثالثة ىي
أوضاع الصالة مف قياـ وركوع وسجود, والتي تؤدي إلى أقؿ ضغط عمى الجدراف الضعيفة ألوردة الساقيف  -

.  السطحية
قياـ الصالة بعممية تنشيط لعمؿ المضخة الوريدية الجانبية , ومف ثـ زيادة خفض الضغط عمى أوردة  -

  .الساقيف السطحية
تقوية الجدراف الضعيفة عف طريؽ رفع كفاءة البناء الغذائي بيا ضمف دفعيا لكفاءة التمثيؿ الغذائي بالجسـ  - 

 .بوجو عاـ
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  غٌب مصطفى/ اختٌار            للنوافل والفوائدر األسرا أهم       واحح اإل يمان
أف النوافؿ أوال سور منيع, وسياج يحمي الفرائض مف تسرب الضعؼ إلييا؛ فمف حافظ عمى النوافؿ كاف - 1

عمى الفرائض أكثر محافظة, ومف تياوف بيا كانت الخطوة التالية إذا تمكف الكسؿ مف المرء أف يفرط بالفرائض, 
فالشيطاف يشجع المرء أوال عمى ترؾ النافمة, محتجا بأنيا ليست مفروضة, فإذا نجح في ذلؾ خطا .والعياذ باهلل

إف أداء النوافؿ أمارة عمى أف الفرائض مصونة محمية, .خطوة أخرى مع العبد الذي انخدع بو وخضع إليحاءاتو
ف ىذا العبد الذي يحرص عمى أداء النوافؿ سيكوف عمى أداء الفرائض أشد حرصا  .والتياوف بيا مستبعد, وا 

أرأيت . والنوافؿ جوابر؛ يجبر بيا يوـ القيامة ما قد يكوف في الفرائض مف نقص أو خمؿ غير مبطؿ- 2
وكذلؾ النوافؿ تعوض النقص ! اإلنساف إذا كسر عضو مف أعضائو كيؼ توضع لو الجبيرة ليعود العضو كما كاف؟
سمعت رسوؿ اهلل صمى اهلل : "وتصمح الخمؿ؛ فقد جاء في الحديث الذي رواه الطبراني في األوسط أف أبا ىريرة قاؿ

انظروا إلى صالة : إف أوؿ ما يحاسب بو العبد يوـ القيامة صالتو, فيقوؿ اهلل عز وجؿ لمالئكتو: عميو وسمـ يقوؿ
ف كاف قد انتقصيا قيؿ انظروا ىؿ لعبدي مف نافمة تكمموف : عبدي أتميا أـ نقصيا؟ فإف أتميا كتبت لو تامة, وا 

إف بعض أىؿ العمـ والفضؿ رأى أف ىذه الزيادات عمى الفرائض ال تعد ". بيا فريضتو؟ ثـ تؤخذ األعماؿ بعد ذلؾ
في حقيقتيا نوافؿ إال في حؽ النبي صمى اهلل عميو وسمـ؛ ألف سموكو وعباداتو وأخالقو قد بمغت الكماؿ البشري 

 ..الذي قدره اهلل لو, وىو صمى اهلل عميو وسمـ المعصوـ عف الوقوع في المعاصي
ومف المعموـ أف اإلنساف . النوافؿ دليؿ العبودية الحقة هلل تعالى؛ ألف أي فعؿ ال بد لو مف دافع يدفع إليو- 3

يميؿ بطبعو إلى الراحة, فما الذي يجعؿ جنبو يتجافى عف مضجعو؟ إنو الشوؽ إلى مرضاة اهلل, والراحة التي 
 .يجدىا في الركوف إليو, وما يمده اهلل بو مف األنوار

والنوافؿ عالمة عمى أف العبد يرغب بالتقرب إلى اهلل سبحانو ويبتغي الزلفى لديو عز وجؿ, وىذا ينقمو - 4 
واألىـ واألرقى أف ! فال يكفي أف تكوف محبا, فكـ مف محب ليس بمحبوب. إلى مرتبة رفيعة؛ إنيا مرتبة المحبوب

وقد جعؿ اهلل تعالى النوافؿ سببا لبموغ مرتبة المحبوبية؛ ففي الحديث .{يحبيـ ويحبونو}: تكوف محبوبا, قاؿ تعالى
مف عادى لي وليا فقد بارزني بالحرب, وما تقرب إلى عبدي بشيء أفضؿ مف أداء : يقوؿ تعالى: "القدسي أنو قاؿ

 ".ما افترضت عميو, وال يزاؿ عبدي يتقرب إلي بالنوافؿ حتى أحبو
 .ومف أسرار النوافؿ أنيا باب واسع مفتوح لمربح وجني األجر والثواب مف غير حدود وقيود- 5

ومف العجيب أف بعض الناس ال يشبعوف مف الربح الدنيوي, ولكنيـ ربما زىدوا في الربح األخروي, غير أف 
 .والنوافؿ مف خير الزاد وأفضؿ العتاد. العاقؿ يعمؿ آلخرتو كأنو يموت غدا, ويتزود لسفر طويؿ ال بد منو

ومف أسرار النوافؿ وفوائدىا أنيا وسيمة لمصمة الدائمة باهلل عز وجؿ, والعيش ساعة فساعة في طاعتو وفي - 6
 .{وأقـ الصالة لذكري}: كنفو, قاؿ تعالى
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 " عنوان غير من صفحة "                                                 

 انفهم احدو قدمهاي                                                                         

 العامٌة المصرٌة 
كثٌر من المصرٌٌن فً الخارج ٌسألون عن الكلمات العامٌة إن كان لها اصل عربً فصٌح أو 

 . ٌنسوا لغتهم بل ٌتمسكون بهاأنٌرٌدون   كأن المصرٌٌن ال .أخرىمن لغات 
 

  :  نقولالفصحى وفً العربٌة  .  ونقصد انه نشٌط وانه كثٌر الحركة ..  مدأدأ : فنحن نقول فالن
  ..  أخذنا فً دوكة : ونقول   ..  ونقول الهالل دأدأ أي تحرك بسرعة ..  فً المشًأسرعدأدأ أي 

 اي  :  والدوك .  دوك القمح اي راح ٌدق القمح أي ٌسحقه وٌطحنه :  نقولالفصحىوفً العربٌة 
 فالدوسة اي ٌدوس االشٌاء وٌتخبط  .  وهما كلمتان فصٌحتان .  حوسة ودوسة :  ونقول .. الهٌصة

 حاس  :  ونقول ..  الضرب والخناقة والمعركةأي ضرب والحوس أي ونقول حاس  . فً الناس
 حواس اي الذي  :  اي ضرب ونقول :  ونقول حاس حوسا . وداس وجاس وكلها تضارب وتداخل

   .. ٌفاجًء الناس بضربهم باللٌل
 

  إنسان و .  الحوش هً بالد الجنالفصحى وفً العربٌة  ..  الناس الَحَوش بفتح الواو : ونقول
 أي ونقول حاش الناس  .. ي الناس المتوحشون البدائٌونأ  . ٌختلط بالناس ي منعزل الأحوشً 

  .. جمعهم ومنها كلمة تحوٌش الفلوس اي جمعها
 

 فالقزع هو القطة الصغٌرة  ..  والكلمة عربٌة فصٌحة .  قصٌر القامةأيونقول هذا الرجل قزعة 
 الكلب  ..  انكشح : ونقول ..  قزعة اي ابن الحرام :  وٌقال . والقزع اٌضا قطعة صغٌرة من السحاب

 فالن ٌفهم  :  ونقول ..  وهً عربٌة فصٌحة .  أي فر هاربا .. والقط عندما ٌجري وذٌله بٌن رجلٌه
  ..  انه ٌعرف ما الذي فً هذا اإلناء الصغٌرأي  .  الصغٌراإلناء والكفت هو  . الكفت

 ففالن لبط فالنا  .  وهً عربٌة فصٌحة ..  أو ان هؤالء لبط ـ بفتح الباء .. ونقول فالن ٌالبط فالنا
  ..  وهؤالء ناس لبط ال ٌكفون عن الخناق والشجار .  تشاجر معه وتضارباأي

  ..  ونقول ٌلطس وجهه بالماء .  لطشة ولطسة ولطمة ٌعنً ضربه بكفه علً وجهه : والكلمات
 وغٌر ذلك مئات فً لهجتنا  ..أٌضا توتال طش األمواج ونقول تالطمت  . اي ٌغسله بالماء

   .. العامٌة من أصل فصٌح

               عن بحث ألنيس منصور                                                     
                                                  

 
 طارق عبد اللطيف
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 (داود مصطفى /اعداد )   المنىعاخ صفحح  

 
...... عن  قالوا 

 
.... ( أنواع الزوجات * )

 
.... ال تتزوج من النساء أربعة 

وهى التى ُتحِدُق فى كل شيىء                           )المرأة الحداقة     - 1
 (وتنظُر الى ما فى أيدى الناس

وهى التى تتشدق عليك أى تمُن                        )المرأة الشداقة     -2
 (عليك بغناها ومالها وحسبها

وهى كثيرة األن والشكوى من     )المرأة األنانة    - 3
   (                      المرض وقلة العافية 

وهى التى تحن الى زوج سابق   )المرأة الحنانة    - 4
                         أو  الى العز الذى رأته عند  

  (                     أبيها قبل زواجها

  ثالث ٌة يجلبن الفرح
            الُخضرةُ   والماء   والوجه الحسن

 

   ثالث يجلبن الهم
البنُت ولو مريما   -1
 والدين ولو درهما -2

 والسؤال ولو من اين الطريق -3

: كلمة للقراء األعزاء
من حق القارىء ان يوافق او يعترض على مجموعة األقوال التى تعمدنا ان نجمعها 

ونحن نريد من القارىء ان يشاركنا برأيه فى هذه , فى صفحة المنوعات هذا العدد 
.... األقوال وأن يتفاعل معنا  وهل يوافق عليها ام ال
.  وسوف نقوم بنشر كل األراءالى ترد الينا تباعاً 
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Words Women Use 
Fine 

This is the word women use to end an argument when they are right and 

you need to shut up. 

Five Minutes 

If she is getting dressed, this is half an hour. 

Five minutes is only five minutes if you have just been given 5 more minutes 

to watch the game before helping around the house. 

Nothing 

This is the calm before the storm. This means "something" and you should 

be on your toes. Arguments that begin with "nothing" usually end in "fine". 

Go Ahead 

This is a dare, not permission, DON'T DO IT! 

Loud Sigh 

Although not actually a word, the loud sigh is often misunderstood by men. 

A "Loud Sigh" means she thinks you are an idiot and wonders why she is 

wasting her time standing here and arguing with you over "Nothing". 

That's Okay 

This is one of the most dangerous statements that woman can make to a 

man. 

"That's Okay" means that she wants to think long and hard before deciding 

how and when you will pay for your mistake. 

Thanks 

This is the least used of all words in the female vocabulary.  

If a woman is thanking you, do not question it, just say you're welcome and 

back out of the room slowly. 
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