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   :ددلعاةمكل 
اّرخاتاخ  ٍجيس  اىجاىيح  اىَظشيح 

تاىذٗحح 

بدأت تباشير  االنتخابات فى مجمس الجالية 
المصرية بالدوحة وىو حدث يتكرر كل عدة 
سنوات ويعيش فيو المصريون بالدوحة حمم 
الديمقراطية الذى ُحِرموا منو طيمة السنين 

الماضية والمتابع لالنتخابات الماضية يشعر بأن 
المصريين فى الدوحة شاركوا فى االنتخابات 

التى كانت ناجحة وبشفافية ممحوظة مما جعل 
من االنتخابات القادمة فرصة جديدة لتفريغ 

شحنة الديمقراطية التى يعيشيا كل المصريين 
. فى الدوحة 

إننا وبكل حيدة  ال ننكر ان المجمس الحالى ادى 
ما عميو من مسؤليات بما تمسح بو االمكانيات 

واذ نشكر المجمس " مجمة البشير"ونحن ىنا
الحالى وندعو ان يكون المجمس القادم اليقل بل 

. يزيد فى انجازاتو عن المجمس الحالى 
 وندعو من القمب كل المصريين المقيمين فى 
دولة قطر الحبيبة  اال يفوتوا ىذه الفرصة فى 

وان يشاركوا فى انتخابات , ممارسة الديمقراطية 
 .مجمس الجالية المصرية فى دولة قطر 

 

 

 
هذا العددإقرأ فى   

  اإلقتتال سنة عربٌة العددكلمة *
 2بقلم رئيس التحرير                             ص 

ليست عربية (آمين  )كلمة : مختارات    *  

 3                    صاحَذ طثحى ٍْظ٘س /د 
  اخبار الجالية المصرية* 

      4ص                          (حسام جابر/ اعداد )

( تيِ اىشفض ِ ٗ اىقث٘ه" عيُذ األً  ِ " )صورة الغالف *
 5اسماعيل عبد الرحمن          ص/ اختيارد

 
   ركن األدب* 

6صشعر احمد مطر                "  موالنا   - "   
 

 (تشفط)عمميات التجميل  )لك يا سيدتى* 
 7ص              (بنت النيل ) (أموال النساء 

  8احمد مرسى                     ص :مختارات * 
 كرة القدم رياضة ام تجارة قضية للمناقشة     *
 9ص                                (احمد عاشور )

مع الشيخ كشك ة اإليـمـانواحــ*  
10غريب مصطفى                       ص/ اعداد    

   ن غير عنوانصفحة م*
 11ص                      (سامى عمارة ) 

 منوعاتصفحةال*
  12ص                  (مصطفىداود/شرافإ)

   AL BASHIR MAGAZINE 

13ص  Mahmoud Thabt 
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  ليست عربية وال وجود ليا فى القرآن الكريم (آمين  )كممة  :ٍخراساخ 

 ٍا ٗ فَاٍذى٘ىٖا اىقشآُ، ٍِ ىيسد أعيٌ مَا ٕي ٗ( آٍيِ ) ٕي ٗ اىفاذحح آخش في ذقاه ميَح ْٕاك

 فيٖا؟ سأينٌ ٕ٘ فَا اىفشاعْح؟ أسَاء ٍِ اسَا أىيسد اىحقيقي؟ ٍعْإا

ىى كممة مصرية قديمة مشتقة من اسم . ليست عربية وال وجود ليا فى القرآن الكريم لفظا (آمين  )كممة 
وكان المصريون القدماء ـ فيما يبدو ـ يتغنون بيا بطريقة تجعل  (آمون  )االلو المصرى الفرعومى الشيير 

والى عيد قريب كان الريفيون المصريون ـ . (آمين  )تبدو مكسورة فتصبح أقرب الى  (آمون  )الوار فى 
 )وىى فى األصل دعاء الى االلو . (آمونا آمونا  )خصوصا فى الصعيد ـ يغنون بيا فى األفراح قائمين 

انتقل ىذا اليتاف الدينى الى التدين االسرائيمى , حممو بنو اسرائيل معيم ضمن . وىتاف باسمو (آمون 
تأثرىم بالديانة المصرية القديمة , ثم جاء المسيحيون عمى آثارىم ييرعون , فأصبح فى التدين المسيحى 

وىو يقال بنفس المفظ فى االنجميزية , وأن كنت ال أعرف أذا كان . تأمينا عمى أى دعاء (آمين  )أن يقال 
 1984الصادر سنة  (شخصية مصر بعد الفتح االسالمى  )وفى كتابى . موجودا فى الفرنسية وغيرىا أم ال

ناقشت بعض األساطير المصرية القديمة التى تسربت الى عقائد  (حقائق الموت فى القرآن الكريم)وكتاب 
المسممين وأىل الكتاب , وقد سبق القرآن الكريم فى االشارة الى ىذا فى سورة التوبة واألعراف , وأترك لكم 

فقد ورد معناىا ـ وليس لفظيا فى  (آمين  )بالنسبة لكممة .ميمة البحث عن االيات فى ىذا الموضوع
فقد جاء الوحى التوجييى لموسى وىارون  . 89 , 88 , 87فى اآليات . القرآن الكريم فى سورة يونس

وفى الصالة دعا موسى . باالعتزال بقوميما والصالة فى البيوت ردا عمى تكثيف االضطياد الفرعونى ليم
وقال موسى ربنا أنك آتيت فرعون ومأله زينة وأمواال فى الحياة الدنيا, ربنا  ). ربو أن يعاقب فرعون وآلو

 (ليضموا عن سبيمك ؟ ربنا اطمس عمى أمواليم واشدد عمى قموبيم فال يؤمنوا حتى يروا العذاب األليم 
 )يالحظ أن الذى دعا ربو كان موسى فقط  (.. قال قد أجيبت دعوتكما  )وجاء الرد االليى من رب العزة 

. أى انيما اشتركا فى الدعاء( قد أجيبت دعوتكما ) , ولكن االستجابة جاءت باسم اثنين (وقال موسى 
ىل يصح .(آمين )أو بمفيوم الناس فى وقتنا , قال  (الميم استجب  )موسى دعا ربو وخمفو ىارون يقول 

يكفى لممؤمن أن يدعو اهلل تعالى . فى الصالة أو فى الدعاء عموما ؟ال أعتقد (آمين  )أن يقال 
باالستجابة مخمصا , ألن ذكر الرحمن فى الدعاء طمبا الستجابة الدعاء أفضل من أى كممة أخرى , فما 

احَذ /  تقيٌ د (AHL- ALQURA) :ٍْق٘ه ٍِ ٍ٘قع     ).        بالك إذا كانت تمك الكممة مشبوىة 

 طثحى ٍْظ٘س
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 ا ٍْظ٘ساحَذحي طثحي ٍْظ٘ساحَذ طثحي ٍْظ٘ساحَذ طثحي احَذاحٌ

    أخبار الجالية المصرية
  تتابع جماىير الجالية المصرية االستعدادات الجارية لالنتخابات الجديدة لمجمس الجالية

, وىى فرصة كبيرة ألبناء الجالية المصرية فى المشاركة الديمقراطية , المصرية فى الدوحة 
ومما ىو معروف ان انتخابات مجمس  الجالية المصرية فى الدوحة تجرى كل عدة سنوات 

. وتقام االنتخابات تحت اشراف السفارة وفى مبنى المدرسة المصرية فى الدوحة

  تشارك اربعة اندية مصرية فى البطوالت االفريقية لكرة القدم حيث تشارك اندية االىمى
 .والزمالك فى بطولة ابطال الدورى وتشارك اندية انبى واالسماعيمى فى البطولة الكونفيدرالية 

  تابعت الجماىير المصرية فى الدوحة بطولة الصداقة لكرة القدم لمفرق االولمبية والتى اقيمت
 .فى الدوحة فى يناير وفاز ييا الفريق االولمبى المصرى فى مباراة جماىيرية 

  ُتعقد القمة العربية فى مدينة الرياض فى االسبوع االول من مارس وقد اعمنت ليبيا عدم
 .مشاركتيا فى القمة وذلك إلعتراضيا عمى تغيير مكان القمة من شرم الشيخ الى الرياض 

  فاز فريق السد الرياضى القطرى ببطولة الدورى القطرى لمعام الثانى عمى التوالى  وذلك قبل
نياية الدورى باربعة اسابيع وىو متقدم عن فريق الغرافة الثانى باربعة عشرة نقطة وىو 

انجاز يساوى انجاز النادى االىمى المصرى فى كرة القدم حيث يتقدم النادى االىمى بطولة 
الدورى المصرى ويسبق النادى االسماعيمى الثانى باحدى عشرة نقطة وىو عندما يفوز 

 .بالدورى سيكون التتويج الثالث لو عمى التوالى 

  فازت الالعبة البمجيكية ىينان ببطولة قطر الدولية لمتنس لمسيدات وذلك بعد تغمبيا عمى
. الروسية كوزنتنوفا فى مباراة رائعة شيدت حضورا جماىيريا متميزا 

حسام جابر /                                                                    إعداد  ميندس 

                                                             نائب رئيس مجمس الجالية المصرية فى الدوحة 
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عَذ األو تٍَ انشفض وانمثول : صورة الغالف

 
وذلك لما لالم من , إتفقت كل االديان السماوية عمى التقدير والحب لالم 

مكانة كبيرة فى قموب جميع البشر ويكفى قولة رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
وىى مقولة حوت كل المعانى  (الجنة تحت أقدام االميات )فى الحديث الشريف 

وتجيىء مناسبة االحتفال بعيد االم فى شير , الجميمة والنبيمة لالم ولمكانة االم 
مارس من كل عام وىو تقميد جديد بدأه العالم العربى منذ الخمسينات من القرن 

العشرين وكان صاحب السبق فى الدعوة لالحتفال بعيد االم ىو الصحفى 
المصرى الشيير االستاذ مصطفى امين الذى تبوأ الريادة فى الصحافة العربية 

ومنذ ىذا التاريخ والعالم العربى من مشرقو الى مغربو , ,فى القرن العشرين 
وقد شابت ىذه , يحتفل بعيد االم فى الحادى والعشرين من شير مارس آزار  

الدعوة معارضات من بعض ائمة المسممين انكارا لالحتفال بعيد االم ألنو من 
 البدع وألنو تقميد لمغربيين المسيحيين فى االحتفال بعيد االم 

وبعيدا عن االختالف وبعيدا عن شبية تقميد المسيحيين فان االحتفال باالم 
والحقيقة ان كل , ىو معنى جميل وتقميد ليس فيو اى مساس باصول الدين 

دعوة لالحتفال باالم ىى دعوة كريمة بغض النظر عن ان ىناك من يحتفل بعيد 
فيل لو قام غير المسممين بالتبرع لمفقراء نمتنع , االم ولو كانوا غير مسممين 

اسماعيل عبد الرحمن/ ختيار د                                                انحن عن التبرع ؟؟  
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            ُسمِ األدب
      "يوالَا      "       انشاعش احًذ يطش:  تمهى  

 
ٍُ فٌ انجِْثدِ  َُفرٌ  يَموالَا انطّاِع : عادَم نِ

ْرُ  َِغاِا األسرِ حَم لٌل  ًّا ٍأذٌ   َم : إالّ األَمستعَم ِي
! ُأّيٌ، ُأخرٌ، ايشأذٌ، تُرٌ

! إالّ إٌ لادَم إني يَموذٌ (ُيماويَمحٌل )ُكمُّ اإلس ابِ 
رٌ  (ِ  ادٌل )ََمْغُف ُتَوخِ انُّاطِ  ْف يَمعَم ا تََم ٍُُغَم ! إٌ نَمْى 

ٍَم انثَمهوى وانثَمهوى   انرموى ِعُذً ذَمرهوّى يا تَ
ةَم انثَمْخِد  حَمغَم

َشً رٌ  .. إٌ ََمضنَمْد ذِهَم َم عهي غَم ًْ َُممَمْد صَم . خَم
ْد إعصاساً فٌ صَمْوذٌ  وإرا ذِه َم دَمََمْد ِيٍ ظَمْ شً ! صَمسعَم
أَمتُصُك ٍووَم انُجًعِح فَمروى   وعهي يَمْ وى ذِه َم انرّموى
ْد ََمْعمَم األَملوى ثدِ    فإرا يَمغَّ ! أَمنلُغ ا فٌ ٍوِو انغَّ
ِطََّحُ  . فِْفرٌ.. فِْفرٌ : انوعَم
شاوٌل  ! فٌ ََمْفظِ انوَمْلدِ   وَمحَم لٌل   أعًاُل اإل شاِو حَم
ٌَم ُكفشٌل إٌ ََمضَمنَمْد فَمولٌ ! وَمُ ذًى إٌ يَمشّْخ ِيٍ ذَملرٌ   ِ 
: وأَا ُأفرٌ   ..ُ وَم لذ أَمفري
َُّْثدِ    انعهَُّح فٌ ُعوِا انثْزسجِ  ْد فٌ ان غَم . انِعهُّح نََم
َُّلدِ    وَمانُمْثُ  تِأْخَهَمِح انُاِحدِ  ٍِ ان ظَم انُمثُ  تطَ . نََم
ْرمِ    وَمانماذُِم يَمٍ ٍَمضَمُع انفَمروى ًُغرفرٌ ..تانمَم . وَمنَظَم ان

يِ  هََم َُم ذو أَعاياً .. وَمعَم ٍَم عواطَِش األَمحكاِو     عَم تََم
ٍَم تَمغاطَِش انُلكّاوْ  . وَمتَ

َكُفُش حرّي اإلع وْ  ًُفرٌ    وَمعَم ْى  زا ان ٍُهجَم  !إٌ نَمْى 
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 اإلتيكيت ما هى ؟ ومالحظات تهمك يا سيدتى :لِك يا سيدتى 

 

 : ما ىو ؟: (  اإلتيكيت)  بسم اهلل الرحمن الرحيم

 0اآلخرين  ىو فن المياقة والذوق فى التعامل مع

  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 : مال حظات تيم كل سيدة فى التعامل مع اآلخرين

 تقولى ليا  فمثال لو قالت رأيا يخالف رأيك الشخصى فال00ال ُتكذبى محدثتك او تقاطعييا  -- 1

 .  بل يمكنك أن تقولى أن ىناك رأيًا آخريقول كذا وكذا00أن رأيك خطأ 

 تساعدك عمى كونى مرنة واقبمى نقد اآلخرين لك إذا كان بعيدًا عن التجريح فيذه الصفة --2
 00التخمص من عيوبك أوال بأول 

 حتى ولو كانتا صديقتين لك فمن الممكن ان يكون , ال تتدخمى فى حديث خاص بين إثنين --3

 000ينبغى أن تتطمعى عميو  الحديث الدائر بينيما سرًا ال

 فى المفاضمة واإلختيار بين األشياء فال تترددى طويال: إذا شرعتى فى شراء شيئ من متجر  -4
حسمى أمرك سريعَا حتى ال تعطمى البائع  وتفقديو الثقة وا 

 00فى ُبعد نظرك 

 :الى مشاركتكم فى االجابة عميو  ىذا السؤال يحتاج: سؤال إلى كل بنات حواء 

  كيف تنظرين إلى الجَمال ؟: س 

 ؟ ىل ىو بجمال المالمح -

 ام بجمال الروح ؟

  ام ان ىناك مقاييس اخرى لو ؟

 00اهلل سبحانو وتعالى  عمما بأن الجمال ىبة من

و السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو 
 

 

تٕد ا١ًٌٕ /                                                                             تمٍُ
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       ساعٌ األغُاو وانخثَش األ ُثٌ    :يخراساخ
      

 

جديدة تقف قريبا من قطيعو ويخرج منيا شاب حسن اليندام كل شيء عمى  BMW راعي أغنام فوجئ بسيارة
  ،جسمو من فيرساتشي ويف سان لوران وغوتشي

  إذا قمت لك كم عدد البيائم التي ترعاىا ىل تعطيني واحدا منيا؟: فقال
  أجاب الراعي بنعم

 
فأخرج الشاب كمبيوترا صغيرا وأوصمو بياتفو النقال ودخل اإلنترنت, وانتقل إلى موقع وكالة الفضاء األمريكية, 

ثم فتح بنك المعمومات وجدوال في  (إس.بي.جي)حيث حصل عمى خدمة تحديد المواقع عبر األقمار الصناعية 
 صفحة, ثم التفت نحو الراعي  150إكسل وخالل دقائق كان قد حصل عمى تقرير من 

 
 رأسا من البيائم, وكان ذلك صحيحا  1647لديك : وقال لو

 
  تفضل باختيار الخروف الذي يعجبك: فقال لو الراعي

 
  ،فنزل الشاب من سيارتو وحام بين القطيع ثم حشر الحيوان الذي وقع عميو اختياره في الصندوق الخمفي لمسيارة

 
لو استطعت أن أعرف طبيعة ونوع عممك ىل تعيد إلي خروفي؟  : عندئذ قال لو الراعي

 
وافق الشاب الكشخة 

  أنت خبير أجنبي: فقال لو الراعي
  ىذا صحيح ولكن كيف عرفت ذلك؟: فدىش الشاب وقال

بسيطة, فقد أتيت إلى ىنا دون أن يطمب منك أحد ذلك, ثم سعيت لنيل مكافأة بإجابتك عمى سؤال : فقال لو الراعي
عمى .. لم أطرحو عميك بل وكنُت أعرف إجابتو سمفا بينما لم تكن أنت تعرف اإلجابة بل وال تعرف شيئا عن عممي 

                    !! من حقيبة سيارتككمبيكل حال أرجو أن تخرج 
 .ىذا النوع من  المستشارين  والخبراء عندنا بالكوم وغالبا عيونيم زرق أو خضر وكميم في منتيى األناقة

 
 احمد مرسى:                                                                                          اختيار 



   هـ 1427ذوالحجة         (العاشرة نة سلا) 109 لعدد           ا م 2007يناير         

 

يجهح انثشَش 
 Web site www.saidabulazayem.netطـر،قــة يُـصدرهـا  المصريون في يهـرـة شلـجـم

طاسق عثذ اىيطيف :ٍظطفى داٗد،ٍشاجعح:أحَذ عاش٘س،األششاف اىفْى/سعيذ ات٘اىعضايٌ،  ٍذيش اىرحشيش/سئيس اىرحشيش                                                                

   e-mail : sazayem@qatar.net.qa   50155ب .                                                                جَيع اىَشاسالخ تأسٌ سئيس اىرحشيش ص 

  9 

 بقلم أحمد عاشور           كرة القدم بين الرياضة والتجارة       قضية للمناقشة

 
طوٌل وصعب فً تناوله، ألن جمهور كرة القدم هو األوسع واألكبر، ممكن أن ٌكون أكثر موضوع 

من نصف سكان العالم، ربما اختلفت ألسنتهم ولكن ٌتحدثون بمفاهٌم واحدة، ولهم آراءهم وأفكارهم 
ومعتقداتهم، وكٌل ٌؤخذه على هواه وبالطرٌقة التً ٌستفٌد منها، رغم أن أكثر الجمهور العرٌض من 

  لخلق mutual effect))لكن الواقع إنه من التؤثٌر الذاتً. كما ٌقولون" ال ٌفهمون كرة"المشجعٌن 
صراع مع اآلخر القاهر والمقهور فكرٌاً، أو للخروج من المشاكل النفسٌة المترسبة بسبب ظروف 

. العمل أو المحٌط العائلً
وحدٌثاً أصبحت مشاهدة مبارٌات كرة القدم بالمالعب متعة مفضلة عن الذهاب إلى دور السٌنما 
ٌُرٌح النفوس البائسة من عناء الظروف االقتصادٌة و  والمسارح لما ٌحدث من هرج ومرج قد 

.  االجتماعٌة التً ٌعٌشونها
 :وعلى المراقب لهدا الموضوع مالحظة األتً

 

خرجت الكرة من مفهومها الرٌاضً إلى المفهوم التجاري، فؤصبحت من مصادر الدخل  -1
 والمدربٌن والحكام، وأٌضاً من إذاعة المبارٌات نالقومً لبعض الدول عن طرٌق بٌع الالعبً

على الهواء، وٌمكن أن تجد فرٌق قومً لبلد معٌن أكثر من نصف العبٌه أجانب، وازدهرت 
.  بخالف إعاشتهتتجارة الالعبٌن وصل سعر الالعب إلى عشرات المالٌٌن من الدوالرا

راجت سوق المنشطات وتنوع مكوناتها ومصادرها وأصبح سٌاسة استهالك الالعب فً مدة  -2
معٌنه واستبداله بآخر هً السمة الغالبة، واستحدثت أطقم األطباء الطبٌعٌٌن، والمساعدٌن 
الصحٌٌن المتخصصٌن، انتعشت صناعة األدوات والمالبس الرٌاضة وتنوعت األشكال 

 .واأللوان
دوري )وتنوع الكإوس   (...األفرٌقً، األسٌوي، األوروبً الدولً )كثرة االتحادات العالمٌة -3

أدى إلى إثارة العنصرٌة والتعصب، وزادت حاالت االنتحار وجرائم  (.....وكاس وسوبر
العنف والتً قد تصل إلى الحروب بٌن الدول كما حدث فً أمرٌكا الجنوبٌة فً أواخر القرن 

 .الماضً، وكذلك  بٌن أفراد البلدة الواحدة والحً الواحد بل المنزل الواحد

رصد الكثٌر من األموال لمٌزانٌات الرٌاضة والشباب واالتساع فً بناء المنشآت الكروٌة،  -4
 .بدال من بناء المدارس والمصحات ومرافق لخدمة المواطنٌن وخلق فرص عمل للعاطلٌن

هل ٌتحقق الهدف األصلً من اللعبة فً زٌادة سالمة الجسم، وكفاءته العضوٌة والفكرٌة،  -5
على العكس، زادت الكآبة، وقل الجهد، . وهل انتشر حب اآلخر وانتعشت األلفة بٌن الجماهٌر

وانخفضت إنتاجٌة الفرد، ربما أكون مخطئ ركزت على الجوانب السلبٌة، لكن البد أن ٌكون 
 .  هناك جانب مضًء إٌجابً، أسعد لو وضحت لً هذا الجانب حتى أعدل عن تشاإمً

"  علموا أوالدكم السباحة والرماٌة وركوب الخٌل: "عن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم
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   غشية ٍظطفى: اخرياس"   اىشيخ عثذ اىحَيذ مشل"ٍع اىذاعيح   ٗاححااليَاُ
 !! المباحث يوسعوا ألخواننا المصمين شوية..استووا واعتدلوا 

لو . عبد الحميد كشك ىو عالم وداعية إسالمي، ويعد من أشير خطباء القرن العشرين في العالم العربي واالسالمي
م وظل بالمعتقل لمدة عامين ونصف ، تنقل خالليا بين معتقالت 1965اعتقل عام . خطبة مسجمة2000اكثر من 

 سبتمبر 5 م وكان ىجوم السادات عميو في خطاب 1981كما اعتقل عام .طرة وأبو زعبل والقمعة والسجن الحربي 
كان خاتمة حياة .  م ىجومًا مرًا ، وقد لقي كشك خالل ىذه اإلعتقاالت عذابًا رىيبًا ترك آثاره عمى كل جسده1981

كشك خاتمة حسنة ، فقد توضأ في بيتو لصالة الجمعة وكعادتو ، كان يتنفل بركعات قبل الذىاب إلى المسجد ، 
.  فدخل الصالة وصمى ركعة ، وفي الركعة الثانية ، سجد السجدة األولى ورفع منيا ثم سجد السجدة الثانية وفييا توفي

  أذكر من طرائفو رحمو اهلل
 (!! كنا نبحث عن إماٍم عادل آْم ِطِمْعِمنا عادل إمام: )كان يقول في إحدى خطبو ـ بالمعنى ـ- 1
شريفة فاضل إيو ؟ دا ال ىيا شريفة و ال ابوىا فاضل   ـ:وىو الذي قال رحمو اهلل - 2
دي مصر أم الدنيا ، والنبي صمى اهلل عميو - يقولوا - دا ىما بيؤولوا " : أنو قال- رحمو اهلل - يروى عن الشيخ - 3

" .. دا الدنيا ممعون ممعون ما فييا ، يبأ مصر أم المالعيين- يقول - وسمم بيؤول 
 : أنو قال- رحمو اهلل - ويروى أيضًا عن الشيخ - 4
 . "الظمم تسعة أعشاره عندنا في السجن ، وعشر يجوووووب العالم كمو ، فإذا أتى الميل بات عندنا"
: ويروى عن الشيخ أن مسجده مزحوم بقوة ذات جمعة ، فقال - 5
 .. "عمشان إخونيم المصمين في الخارج- يتقدموا - إخّونا المباحث في الصف األول يتأدموا "
 : ويروى عن الشيخ أيضاً - 6
"  دا كمو مباحث يا اخّونا"فقال " والصف األول يا شيخ"فقيل لو " الميم صمي عمى الصف الثاني ، والثالث ، والرابع"
 : ومن طرائف وكممات الشيخ رحمو اهلل والتي سمعتيا منو بأذني- 7

عندما عمم الناس بنقل أحد الخطباء لمسجد آخر ذىب الناس لذلك المسجد فأصبح المسجد فارغا وال يوجد  ): يقول
خد بالك ده .... غير الجنود فقامت المخابرات بدفع جنيو لمن يصمي في ىذا المسجد فتجمع كثير من غير المصمين 

 (جنيو 
(  لكل ممك عالمات فمما عال مات )وكان يقول- 8
ياشيخو خدك ربنا :فاستطرد الشيخ خدني لحنانك خدني:امرأة في السبعين من عمرىا تقول "وقال عن ام كمثوم- 9

األولى يمسك اليوى بأيديو ، و ىذا العندليب األسود عندنا ظيرت لو معجزتين وقال عن عبد الحميم حافظ- 10
 و التانية يتنفس تحت الماء
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 " عنوان غير من صفحة "
  فيمان واحد يقدميا   

 

عقئ َضو، ٍِٗ ذ٘مو عيى ٍاىٔ قَو، ٍِٗ ذ٘مو عيى غيشٓ  ٍِ ذ٘مو عيى ّفسٔ َمو، ٍِٗ ذ٘مو عيى

. ٍِٗ ذ٘مو عيى هللا ال  مو ٗال ضو ٗال قو ٗال ره،  َره

 

اٌحمٛد، ٚاٌحسٛد، ٚحذ٠ث عٍٙذ تغٕٝ، ٚغٕٟ ٠خاف اٌفمش، ٚطاٌة : سرح ال ذفاسلُٙ اٌىآتح: قاه سقشاط

 . ٚخ١ٍس أً٘ األدب ١ٌٚس ُِٕٙ. ِشذثح ٠مً لذسٖ عٕٙا
 

أثثرد اٌذساساخ اٌع١ٍّح أْ إدِاْ األطفاي عٍٝ ِشا٘ذج اٌر١ٍفض٠ْٛ ٠ٙذد أتصاسُ٘ ٚلذسذُٙ : خطش اىريفاص عيى األطفاه

.    عٍٝ اٌرشو١ض، وّا ٠سثة ٌُٙ أِشاضاً ٔفس١ح ٚخس١ّح عذ٠ذج، ألْ اٌزتزتاخ اٌّشئ١ح ذؤثش عٍٝ ٚظائف اٌّخ

 

 ٘دش٠ح، وٕد فٟ  اٌحح ٘زا اٌعاَ، ٚفٟ اٌطش٠ك ت١ٓ ِىح ٚاٌّذ٠ٕح، ٚلف سائك 1405 فٟ سٕح : حنايح حذثد ىي

اٌحافٍح عٕذ أحذ االسرشاحاخ، ٌمضاء اٌحاخح، ٚششاء تعض اٌطعاَ ٚاٌّششٚتاخ اٌثاسدج، ٚتذٚسٞ ذٛخٙد إٌٝ 

اٌّطعُ ٚطٍثد ِٕٗ طثماْ ِٓ األسص ٚاٌذخاج، ٚعٕذِا لذَ ٌٟ اٌطعاَ، وأد ٕ٘ان س١ذج س٠ف١ح ذمف تاٌمشب ِٕٟ، 

عششج س٠االخ، ٔظشخ إٌٝ ثُ أصشفد، ٚأخزخ أٔا األطثاق ٚر٘ثد ألوً أٔا : وُ ٠ساٚٞ ٘زا اٌطثك؟ لٍد: سؤٌرٕٟ

ٚصٚخرٟ، ٚفدؤج ذزوشخ اٌس١ذج ٌّٚارا ٌُ أشرشٞ ٌٙا طعاَ ِثٍٟ، ستّا ذىْٛ خائعح ١ٌٚس ِعٙا ِاي، لفضخ ِٓ ِىأٟ 

ِٙشٚالً حرٝ أٌحك تٙا عٕذ اٌّطعُ، ألشرشٞ ٌٙا طثك أسص، ٌىٓ ١٘ٙاخ ١٘ٙاخ، ٌُ أخذ٘ا ٚضاعد عٍٟ فشصح أْ 

. ألذَ حسٕح هلل، ِٚاصٌد أروش ٘زا اٌّٛلف ٚأٔذَ عٍٝ ذمص١شٞ

:  ِٓ ٕ٘ا ذعٍّد أْ ٕ٘ان أستع ِسرح١الخ

 .اىفشطح تعذ ف٘اخ األٗاُ-1

. اىرقاط اىحجش تعذ قزف2ٔ

 .اسرشجاع اىنالً تعذ خشٗجٔ ٍِ اىف3ٌ

 .اى٘قد تعذ اىضياع4
:  ثالز قظض ّعرثش ٍْٖا

خشج األسٔة ٠ِٛاً ٠رٕضٖ فٟ اٌغاتح، فشأٜ اٌصمش ٠مف فٛق أحذ األغصاْ ٚ٘ٛ ِغّذ :......   اىعثشج األٗىى

ِٚا أْ أغّذ األسٔة .ٌّٚا ال لف ٚاغّذ ع١ٕ١ه: لاي اٌصمش.   أس٠ذ أْ ألف ٚأغّذ ع١ٕٟ ِثٍه: اٌع١ٕ١ٓ، فماي ٌٗ

...  ع١ٕٗ حرٝ أمض ع١ٍٗ ثعٍة واْ ٠شا٘ذ اٌّٛلف، ٚخسش األسٔة ح١اذٗ

 فٟ اٌّضسعح، سأٜ اٌذ٠ه اٌشِٟٚ اٌثٛس فماي ٌٗ أس٠ذ أْ أصعذ فٛق ٘زٖ اٌشدشج ٚأص١ح ِٓ فٛلٙا،:    اىعثشج اىثاّيح 

أٔد ضع١ف ال ذمٜٛ عٍٝ رٌه، ٌٚىٓ ع١ٍه أْ ذؤوً ِٓ ٘زٖ اٌحشائش اٌّرثم١ح ِٕٟ ٌىٟ ذمٜٛ عٍٝ : لاي اٌثٛس

ٍَ .اٌصعٛد ذٕاٚي اٌذ٠ه تعض اٌحشائش، فشعش تثعض اٌمٛج اٌرٟ ِىٕرٗ ِٓ اٌصعٛد عٍٝ أٚي غصٓ، ٠ِٚٛاً تعذ ٠ٛ

. سرٖ أحذ اٌص١اد٠ٓ،  فصٛب إ١ٌٗ تٕذل١رٗ فسمظ صش٠عاً . ذّىٓ ِٓ اٌصعٛد إٌٝ أعٍٝ اٌشدشج

فٟ فصً اٌشراء ذٙاخش اٌط١ٛس ِٓ اٌشّاي إٌٝ اٌدٕٛب، ِٚٓ شذج اٌثشد سمظ عصفٛس ِدّذاً :      اىعثشج اىثاىثح 

، فؤفاق ثُ أخز ٠غشد، سّعٗ ءٚسظ اٌحمٛي، الرشتد ِٕٗ تمشج ٚٚضعد فٛلٗ تعض اٌحشائش، شعش اٌعصفٛس تاٌذفٟ

 .لظ فأمض ع١ٍٗ ٚاٌرّٙٗ

 سامى عمارة/أعد هذا العدد الزميل                                   
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                                  داٗد ٍظطفى /ً إعذاد                                اىَْ٘عاخ طفحح   

لانوا عٍ األو  
 

ووصَُا االَغاٌ توانذٍي إحغاَا "تغى هللا انشحًٍ انشحَى * 
لشآٌ كشٍى " حًهري أيي و ُا عهي و ٍ

 
حذٍث ششٍف " انجُح ذلد ألذاو األاي اخ * "

 

أألو يذسعح إرا أعذدذ ا         أعذدخ شعثا طَةَم األعش اق*    
 ايَش انشعشاا احًذ شولي

 
عُذيا ذًوخ أو االَغاٌ ذمول ني انً ئكح عهي نغاٌ * 

ياذد انري كُا َكشي  أل ه ا فإعًم صانلاً " انًوني عض و م 
حذٍث لذعي " َُكشي  أل هي   

 

فـما  األُم سـوى عـيـدٌ       ِمـَن الرحـمِن  فى الَرِحـم  *  
  ومـا  األُم  سـوى  أصـٌل        لنـا تـبقـى مَع  الـِقـَممِ   

  ومـا األُم سـوى نـغــٌم          بـديـَع المـحـِن والنـظمِ  
 مـَع الِنـَعـمِ  ُُ   ومـا األُم سـوى َفـضـٌل          ُمـنحـناه

 *****
  فـيا ُأمـى  لـِك الُشـكـُر           لـِك األشـعـاُر والـِذكـُر 

  لـِك الـكـمماُت  أكتُـُبـيا           لـِك المعـنى لـِك  الـِفكًر 
 لـِك أسـمـى  التـحـياِت           لـِك اإلجـالُل  و الـْقـدُر 

 وفـى يــوٍم لـِك  ُأىـدى          مـعـاٍن  ُكـُميـا ِعـبـُر 
 (ابن البشير )                                                         
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Mathematical Tree - Brilliant, isn't it? 

 
 

1 x 8 + 1 = 9 

12 x 8 + 2 = 98 

123 x 8 + 3 = 987 

1234 x 8 + 4 = 9876 

12345 x 8 + 5 = 98765 

123456 x 8 + 6 = 987654 

1234567 x 8 + 7 = 9876543 

12345678 x 8 + 8 = 98765432 

123456789 x 8 + 9 = 987654321 

 

 

 

1 x 9 + 2 = 11 

12 x 9 + 3 = 111 

123 x 9 + 4 = 1111 

1234 x 9 + 5 = 11111 

12345 x 9 + 6 = 111111 

123456 x 9 + 7 = 1111111 

1234567 x 9 + 8 = 11111111 

12345678 x 9 + 9 = 111111111 

123456789 x 9 +10= 1111111111 

 

 

 

 

 

9 x 9 + 7 = 88 

98 x 9 + 6 = 888 

987 x 9 + 5 = 8888 

9876 x 9 + 4 = 88888 

98765 x 9 + 3 = 888888 

987654 x 9 + 2 = 8888888 

9876543 x 9 + 1 = 88888888 

98765432 x 9 + 0 = 888888888 
 

 

Brilliant, isn't it? 

 

 

And finally, take a look at this 

symmetry: 

 

 

 

1 x 1 = 1 

11 x 11 = 121 

111 x 111 = 12321 

1111 x 1111 = 1234321 

11111 x 11111 = 123454321 

111111 x 111111 = 12345654321 

1111111 x 1111111 = 1234567654321 

11111111 x 11111111 =123456787654321 

111111111 x 111111111 = 123456789 87 

By  : Mahmoud Thabet 


