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 طـرقــة يُـصدرهـا  المصريون في يهـرـة شلـجـم

Web site www.saidabuazayem.net 
                                                                        ----------------------------------------- 

هـ 1428        ربيع أول (العاشرة نة سل ا)112 لعدد               ام 2007  أبريل

 
 

 
 

ٌُ  ٚصَٕبُء  ُُ اٌضِبْ ِ رَجَُس ذٜ فبٌىبئٕبُد ضيبُء          ٚف ُٙ ٌَِذ اٌ ُٚ

 ______________________ 
     كهًخ انؼذد      رؼذٚم انذعزٕس ٔانزٕسٚث ٔككشح ثًهٌٕٛ خُّٛ      *  

       قضية للمناقشة                (TALK SHOW)ثقافة التوك شو     * 
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تعديؿ الدستور والتوريث   :ددلعاةمكل 
 وفكرة بمميوف جنيو

اتابع باىتماـ الحالة المصرية وارىاصات تعديؿ 
الدستور وموقؼ الشعب المصرى الفريد فى نوعو مف 
ىذه االحداث الميـ اننى بدر الى ذىنى رأى اعتقد انو 
جميؿ ويرضى جميع االطراؼ اغمبية والرأى الذى اتكمـ 
عنو يرتبط بالدستور واالنتخابات يتمخص فى قضيتيف 
ىى قضية التوريث لمحكـ وقضية اختيار نائب لمرئيس 

يمأل الفراغ السياسى حاؿ الغياب المفاجىء لرئيس 
والرأى ىو اف يقـو الحزب الوطنى مف , الجميورية 

 (نجؿ الرئيس مبارؾ)اآلف بترشيح السيد جماؿ مبارؾ
كما تقـو المعارضة , لشغؿ منصب نائب الرئيس 

بترشيح ممثؿ ليا لشغؿ منصب  (اخواف واحزاب اخرى)
نائب الرئيس وكذلؾ يتـ ترشيح السيد خالد جماؿ عبد 

لنفس منصب نائب  (نجؿ الرئيس عبد الناصر)الناصر
نجؿ )الرئيس وكذلؾ ترشيح السيد جماؿ السادات 

ابف اخ )او السيد طمعت السادات  (الرئيس السادات
وايضا واستكماال , لمنصب نائب الرئيس  (السادات

ابف  )احمد فؤاد /ألصوؿ الديمقراطية يتـ ترشيح السيد 
وبعد , لمنصب نائب الرئيس  (الممؾ فاروؽ ممؾ مصر 

ذلؾ ندعو الشعب المصرى لالستفتاء عمى منصب نائب 
الرئيس مف جميع المرشحيف ومف يحصؿ عمى االغمبية 
يتـ مناداتو نائبا لمرئيس وعند غياب الرئيس يتـ تعيينو 

وىكذا نتحايؿ عمى معضمة التوريث ونسد باب .رئيسا 
الزرائع فى مشكمة مف يمأل الفراغ السياسى عند غياب 
الرئيس إال إذا اعتبرنا اف الرئيس لف يغيب وانو مستمر 

 .لالبد 
  

 
هذا العددإقرأ فى   

تعديل الدستور والتوريث وفكرة  العددكلمة *
  بمميون جنيه

 2بقلم رئيس التحرير                             ص 

الشيخ محمد الغزالى: : شخصية العدد   *  

 3صاػذاد ْٛئخ انزسشٚش                                 
  اخبار الجالية المصرية* 

      4ص                          (حسام جابر/ اعداد )

 4          ص    (ابن البلد)اخبار الرياضة * 

  (ولد اليدى فالكائنات ضياءصورة الغالؼ *
 5طارؽ عبد المطيؼ                     ص/ اختياـر

 
   ركن األدب* 

6صشعر احمد مطر                "  موالنا   - "   

(  ال سمنة بعد اليـو )لك يا سيدتى * 

 7ص                              (بنت النيل )
  8احمد مرسى                     ص :مختارات * 
  TALK SHOW)ثقافة التوك شوقضية للمناقشة  *

 9ص                                (احمد عاشور )

كممات نحسبيا دعاء ة اإليـمـانواحــ*  
10غريب مصطفى                       ص/ اعداد    

   ن غير عنوانصفحة م*
 11ص                     (أبو احمد /  اعداد ) 

 منوعاتصفحةال*
  12ص                  (مصطفىداود/شرافإ)

   AL BASHIR MAGAZINE 

13ص  One Ashoury 
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طبسم ػجذ انهطٛق :يقطلٗ دأد،يشاخؼخ:أزًذ ػبؽٕس،األؽشاف انلُٗ/عؼٛذ اثٕانؼضاٚى،  يذٚش انزسشٚش/سئٛظ انزسشٚش                                                                

   e-mail : sazayem@qatar.net.qa   50155ة .                                                                خًٛغ انًشاعالد ثؤعى سئٛظ انزسشٚش ؿ 

  3 

١٘ئخ اٌزحر٠ر :                                                         إعداد:ؽخقٛخ انؼذد

 -3/1- اٌحٍمخ                              سزًّ هللا- يسًذ انـضانٙ/ انذاػٛخ انؾٛخ
  و1996 يٍ يبسط 9-و 1917يٍ عجزًجش   22  //   ْـ1417  يٍ ؽٕال19- ْـ 1335يٍ ر٘ انسدخ   5

 :يوذيخ 

ٔازًذا يٍ دػبح اإلعالو انِؼظبو، ٔيٍ كجبس سخبل اإلفالذ، اخزًغ  "يسًذ انـضانٙ"كبٌ انؾٛخ 

نوهٛم يٍ انُبثٍٓٛ؛ كٕٓ يؤيٍ فبدم اإلًٚبٌ، يدبْذ كٙ يٛذاٌ انذػٕح،  نّ يب نى ٚدزًغ إال

زٛبرّ؛ كؼبػ نّ، َٔزس زٛبرّ كهٓب نخذيزّ، ٔعخش ههًّ ٔككشِ كٙ ثٛبٌ يوبفذِ  يهَك اإلعالو

د ػٍ زًبِ، ٔانذكبع ػُّ ضذ خقٕيّ، نى ٚذع ٔعٛهخ  ٔخالء ْٔ أْذاكّ، ٔؽْشذ يجبدئّ، ٔانز

 يٍ ثهٕؽ ْذكّ إال عهكٓب؛ كبعزؼبٌ ثبنكزبة ٔانقسٛلخ ٔاإلراػخ ٔانزهلبص كٙ رجهٛؾ يب رًكُّ

 .ٚشٚذ

ٔيؼشكخ سزٛجخ ثبإلعالو؛ كؤثًش رنك كزجًب ػذح  سصهّ هللا ككًشا ػًٛوًب، ٔثوبكخ إعاليٛخ ٔاعؼخ،

ٔرُقهر خٛالً، ٔرلزر طشٚوًب، ٔرشثٙ ؽجبثًب، ٔرجُٙ ػوٕالً، ٔرشهِّٙ ككًشا، ْٕٔ  كٙ يٛذاٌ انلكش اإلعاليٙ، رُسٛٙ أيخ،

 .انُبثؾ  نكُّ اخزبس طشٚن انذػٕح؛ ككبٌ أدٚجٓب.ٚكزت أدٚت يطجٕع، ٔنٕ اَوطغ إنٗ األدة نجهؾ أسكغ يُبصنّ زٍٛ

انوهٕة كزٕٓ٘ إنّٛ، يؾذٔدح ثقذم انهٓدخ،  ْٔٔجّ هللا كقبزخ ٔثٛبًَب، ٚدزة يٍ ٚدهظ إنّٛ، ٔٚؤخز ثًدبيغ

ًٗ نهلكش ٔيذسعخ  ٔسٔػخ اإلًٚبٌ، ٔٔضٕذ األككبس، ٔخالل يب ٚؼشك يٍ هضبٚب اإلعالو؛ ككبَذ ُخطجّ ٔدسٔعّ يهزو

ّ ػوهّ زٍٛ ٚكٌٕ" انـضانٙ"زمَّ ثّ، ٔ نهذػٕح كٙ أ٘ يكبٌ ِؼّ زٍٛ ٚكٌٕ خطٛجًب، ٕٔٚخِّ ًِ كبرجًب؛  ًٚهك يؾبػش يغز

 .كٕٓ ٚخطت كًب ٚكزت ػزٔثخ ٔسؽبهخ، ُٔخطَجّ هِطٌغ يٍ سٔائغ األدة

هق زٛبرّ ػهٗ كؾق انؼهم، ٔيسبسثخ  سخم إفالذ، ػبنى ثؤدٔاء انًدزًغ اإلعاليٙ كٙ ؽزَّٗ" انـضانٙ"ٔ ْٔ سثٕػّ، أ

  .انجذع ٔأٔخّ انلغبد
  

 :ٔانُؾؤح انًٕنذ •

نذ" َكال انؼُت"كٙ هشٚخ  ُٔ ْـ 1335 يٍ ر٘ انسدخ 5)كٙ " يسًذ انـضانٙ"انؾٛخ  انزبثؼخ نًسبكظخ انجسٛشح ثًقش 

ٔرشثّٗ كٙ ثٛئخ يؤيُخ؛ كسلع رًُٛبً ثبإليبو أثٕزبيذ انـضانٙ، " انـضانٙ" ٔعًبِ ٔانذِ ،(و1917 يٍ عجزًجش 22= 

انزسن ثًؼٓذ اإلعكُذسٚخ انذُٚٙ ، ٔظم ثّ ززٗ زقم ػهٗ انثبَٕٚخ  انوشآٌ، ٔهشأ انسذٚث كٙ يُضل ٔانذِ، ثى

دساعزّ ثبنوبْشح  ٔانزسن ثكهٛخ أفٕل انذٍٚ، ٔكٙ أثُبء (و1937= ْـ 1356)ثى اَزوم إنٗ انوبْشح عُخ  األصْشٚخ،

اإلخٕاٌ )يُّ أٌ ٚكزت كٙ يدهخ  طهت" انجُب"، ٔرٕثوذ ػالهزّ ثّ، ززٗ إٌ اإليبو "زغٍ انجُب"ارقم ثبإليبو 

" انجُب" كّٛ يٍ انثوبكخ ٔانجٛبٌ، كظٓش أٔل يوبل نّ ْٕٔ طبنت كٙ انغُخ انثبنثخ ثبنكهٛخ، ٔكبٌ ؛ نًب ػٓذ(انًغهًٍٛ

ج عُخ  كٙ انذػٕح، ٔزقم ػهٗ  ثى رخقـ (و1941= ْـ 1360)ال ٚلزؤ ٚؾدؼّ ػهٗ يٕافهخ انكزبثخ ززٗ رخشَّ

 .كٙ يغبخذ انوبْشح ، ٔثذأ سزهزَّ كٙ انذػٕح(و1943= ْـ 1362)عُخ  (انؼبنًٛخ)دسخخ 

  :ٔانلكش كٙ يٛذاٌ انذػٕح • 

ْٕ يدبل انذػٕح إنٗ هللا ػهٗ ثقٛشح ٔٔػٙ، يغزؼًُٛب ثوهًّ ٔنغبَّ؛ " انـضانٙ" كبٌ انًٛذاٌ انز٘ ُخهن نّ انؾٛخ

هضبٚب اإلعالو  خهَّٗ ههًّ كٛٓب ػٍ (خٕاطش زَّٛخ)رسذ ػُٕاٌ  (اإلخٕاٌ انًغهًٍٛ)ثبة ثبثذ كٙ يدهخ  ككبٌ نّ

ٔرلبٔد انطجوبد ٔرًزُّغ أههٛخ ثبنخٛشاد  ٔيؾكالد انًغهًٍٛ انًؼبفشح، ٔهبد زًالد فبدهخ ضذ انظهى االخزًبػٙ

 .انؼٛؼ كٙ انٕهذ انز٘ ُٚؼبَٙ انغٕاد األػظى يٍ ؽظق

أثبٌ كّٛ أٌ نإلعالو  (و1947)عُخ  (االهزقبدٚخ اإلعالو ٔاألٔضبع)ثؼُٕاٌ " انـضانٙ"ظٓش أٔل يؤنلبد انؾٛخ 

 إنٗ انثشٔح ٔانًُبء ٔانزكبكم االخزًبػٙ ثٍٛ انطجوبد، ثى أرجغ ْزا انكزبة ثآخش رسذ يٍ انلكش االهزقبد٘ يب ٚذكغ

االهزقبد٘، ؽبسًزب يب ٚشاد ثبنزؤيٍٛ  ، يكًالً انسهوخ األٔنٗ كٙ يٛذاٌ اإلفالذ(اإلعالو ٔانًُبْح االؽزشاكٛخ)ػُٕاٌ 

ٔيٕضغ انلشد يٍ األيخ، ٔيغئٕنٛخ األيخ ػٍ انلشد، ثى نى  االخزًبػٙ، ٔرٕصٚغ انًهكٛبد ػهٗ انغٍُ انقسٛسخ،

 .اإلعالو انًلزشٖ ػهّٛ ثٍٛ انؾٕٛػٍٛٛ ٔانشأعًبنٍٛٛ) ٚهجث أٌ أفذس كزبثّ انثبنث

 . كٙ انًؼزوم، ػالهزّ ثؼجذ انُبفش ٔ انغبداد: كٙ انؼذد انوبدو
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    أخبار الجالية المصرية
تابعت جماىير الجالية المصرية فى الدوحة * 

ارىاصات االستفتاء عمى الدستور وما شابيو 
مف اعضاء  مف معارضة قوية وشحف قوى مف

الحزب الوطنى وكؿ يريد الشعب اف يتبعو 
والحقيقة اف جماىسسير الشعب المصرى 

...  مازلت غائبة عف اى انتخابات 

تـ تشكيؿ مجمس الجالية المصرية فى * 
الدوحة وذلؾ بدوف انتخابات وقد تـ توليؼ 

المجمس مف القائمتيف المتيف كانت مرشحتيف 
.... ويبدو اف المصرييف ال يحبوف االنتخابات 

بدا موسـ االمتحانات وبدأ المصريوف فى * 
الدوحة مسمسؿ الصيؼ واالجازات وزنقة 

 .السفر وخالفو 

تعيش الدوحة ىذه االياـ احتفاالت ميرجاف *
الدوحة الثقافى السادس والذى يشيد العديد 
, مف االنشطة الثقافية التى تتميز بيا الدوحة 
ومف ىذه االنشطة مشاركة الفناف المصرى 
محمد صبحى فى المقيى الثقافى فى فندؽ 

 .الريتزكارلتوف

 

 حساـ جابر/ إعداد  ميندس 

 :أخبار الريضة

  خرج نادى الزمالؾ مف بطولة كاس
األبطاؿ االفريقية عمى يد فريؽ اليالؿ 

السودانى بنتيحة مباراتى الذىاب 
 2/0والعودة والتىكانت نتيجتيما 

 . فى القاىرة2/2لميالؿ فى الخرطـو و

  تأىؿ النادى األىمى لمدور الستة عشر
 .فى بطولة كأس االبطاؿ االفريقية بعد 

  فى بطولة الدورى المصرى فاز نادى
الزمالؾ عمى نادى المقاولوف العارب 

 وتعادلؿ النادى األىمى مع نادى 4/2
 وفاز نادى طنطا 0/0غزؿ المحمة 

 فى اقوى 2/1عمى النادى االسماعيمى 
 .مفاجاءات الدورى 

  يمتقى نادى الزمالؾ فى نصؼ نيائى
البطولة العربية مع النادى الفيصمى 
االردنى فى مباراتى الذىاب باالردف 

 واالياب بالقاىرة 

                           

 

ابف البمد/ اعداد 
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 (جزء أوؿ)أحمد شوقي                   ُوِلَد الُيَدى        :صورة الغالؼ
 

ي ِْـ رَدجَد ُّس ــَٚد َد   " *** "  ٠باُ ـــاُد  ِـ ـــدٜ فَدبٌىبئِٓــــدَد اٌُٗ ــِـ ُٚ ِب  ٔباُ ــَٚدس ٌَم ــــَُ اٌلَد

ايــاي َٚد ُ ــــ ئِـُه حَد ــَد  اٌُِــَد ُ رُٚح  اٌُدٟٔ  " *** "  ٌَٚٗد َٚد ِٓـ  د٠ ِٗـ ـــــٌٍِـ  رااُ ـــثُ َد  ا ثِـ

رُش ٠َدل٘ٛ اٌعَد اٌلَد  َٚد حُ رَدلدَدٟ٘ــَٚد حُ  " *** "  ظ١رَد درَد اٌلِـ َٚد  ٝ ٕزَٙد ُّ اٌ  ِباُ ـاٌعَدص َٚد

حَد  ِْـ  ــَٚد خُ اٌُرةــد٠مَدخُ اٌفُرلب ىَد ِْـ شَد ــثِـبٌزُررُ   " *** "  اـــاحِـ ٠َّيخٌم ــِب  ّٔنباُ ـــــ َد   ِـ

 

ُٟ ٠َدمطُُر س ح َٛد اٌ ٓ سـَد ٌ ـَد َٚد ِِـ اًٌ  " *** "  يٍل ـٌ َد ـَد  ً  اٌكـَد َٚد َٚد ُُ ــَد ُٚح   د٠ُي ُرٚااُ ـَد اٌت ٌَد

ح١فَدخٌم  َٟد  َد ًِـ فَٙد َّدذ  َد بِٟ اٌُر  حِـ   فٟ" *** "  ُٔ ِـ ا ُُ   اٌٍَٛد رااُ  َٚد دٍل  ُ َد َّّي حَد ُِ 

ِٗـ ـــ ِـ حُ ــ ٌَدخِـ فٟ ثَددٞـَُ اٌلَد ـــاس ِـفٌم ُ٘ٓ  " *** "  رٚفِـ اس اٌِـهَد ــ ٌَد  َُ  َدَٗد اٌجباُ ـــَٚد

ٓ رــَد ٠ب خ َِد رــ٠رَد  ُٛ ١َّيخً ـٚدَد دَد ـــااَد اٌ َٓد " *** " حِـ ١ٍ ُِر َد  ٓ ٝ اٌُٙدٜ ثِـهَد جب ِِـ  ٚااإٌِـ

 

َٓد ــٞةَد  ذــَد َْد ايّن ـٞـّنٞ ـِــةـُد اٌ اٌلُ ـــٔبئِـُف  ــاٌلَد  إِـ   " *** "  ٞــقــَد  ٞ   ٠ٍَد َٚد ِٗـ   َٔدفباُ ــ٠

حِـ حــــُ ٠ُر األُةــــخَد  ٌَم ــــَّٚي ُْم ٌَدهَد  دَد ُ٘ َْد   " *** "  ااَد َٚد َدحــــاألَْد دٚ َِـ  ااُ ـا ّٛن د حَد اَد  رَد

نــُٖ  َدذــٚا  ِـ ـــَ  َددرَد أزَٙد َٚد حِـ  َّٛي َٟدـــ   " *** "  اَّي إٌُجُ حُ اٌمَديــــنَد اٌيِـ ــ٠ٙب إٌِـ   باُ ـاَّي

دــخُ  َِد َٛد  ٘ َٚد َُد نــَّْي اٌيَد إِـ   " *** "  ٘بــــٌٛقٌم يَد ــٌِـمَدذ ٌِـجَد١زِـهَد   ظَدّباُ ـفُف٘ب اٌيُ ــُ ظبئِـ

 

ًَد ــشَّي ـَد نَد ةــةِـ  َدذـِباَد  َد ــُٖ اٌ َد ــرَد اٌ ِِـ   ٚ " *** "  ُا٠ِّٕ عَدذ  َّٛي جرااُ ـرَدضَد  ًوب ثِـهَد اٌ َد

ةَد  َُ ــَٚد َٚد ُ ـحَد   " *** "  ِبرُُٗ ــسَد ـ ٞ قَد ـــ٠ّنبنَد ايَّي ــــحَد ـدا  رُُٗ ُٖ ــــقٌّق  حَد ــرَّي َٚد  ًٜ  ٠باُ ــد

َِـ ــَٚد َد  ِٗـ  َْد ـٚرِـ ايـــْ ْــٌَد١ ٚ حِـ رَد َّٛي َِـ   "  " *** قٌم ـُٔجُ َٖد ــَْد اٌدَد ــَٚد َٚد ًِـ  ِٗـ ســ١ٌ  ٠ّباُ ـد٠ِـ

 

َّد  ِٗـ خَد ــ َدثٕٝ اٌ ٍَد١ َد   "  " *** ِبئِٗــٌفَد سَد ــ٠ُل عَد رَٗد اٖــَٚد َٚد َدذ  دِـ اٌيَد ـــٌٍَّي   رااُ ـــرَدلَّي

َٞـد  ٌَم ٠َدز١ُٗ  َد ـ َـٚ ِْـ  َد ـٌٝ اٌلَد ََد   " *** " ثبُحُٗ ـــا لَد ــــســَٚد ُّ َٚد ّن ــاُاُٖ ثِـ دٍل   ااُ ـــَِّي

 

 ع١ٍــــــٗ اٌصـــــالح ٚ اٌلالَ
 

طبسق ػجذ اٌٍطيف/ إخزيبس َ   
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            ُسكٍ األدة
 (ُرشيذيٓ )                 سائؼخ اٌؼمبد  

 
صُ اخزٍفب فزشوٙب فٝ حضْ   (سبسح)ٚلذ لبٌٙب اٌؼمبد ٌٍّشأح اٌٛحيذح اٌزٝ احجٙب 

 

 ....

      ٌٍٜٙٛ  اٌيَٛ  ثه  ْ اسضٝأ   رشيذيٓ
             

 اٌزؼجذِ      ثؼذ    اٌٍٙٛ   فيه    ٚاسربد  
 

 طبٌّب   ٚ   ِسزجبحبًا  ٚاٌمبن  سّبًا 
  
 اٌزشددِ      ُ    اٌخٛف   ُ   ٌميزه  

 
       اٌِطٍٝ    ٚ اْحِٓ اي ٌُ يىٓ ثذ ٌ ارا 
      

 ِؼجذٜ ففٝ غيش ثيٍذ وبْ ثبالِس 
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 ال سّٕخ ثؼذ اٌيَٛ                        :نِك ٚب عٛذرٗ

 
 

 اٌطشيك خطٛح ثخطٛح ٔشيذ اْ ٔزفك ػٍٝ ِجذا حزٝ ال ٔضً اٌطشيك فٍّٕشٝ
 

   ٚثبٌشغُ ِٓ رٌه ثشىً اٚ ثآخش  اسجبة اٌسّٕخ ِزؼذدح ِٚخزٍفخ : اٌخطٛح االٌٚٝ
 .ٌٕب يذ فٝ ٘زٖ االسجبة                           

  
 . اٌسّٕخ ٌيسذ ٌٚيذح اٌيَٛ ٚاْ ٌُ رٌٛذ ِؼٕب: اٌخطٛح اٌضبٔيخ

  
     ثشىً ػبَ ٚػٍٝ وً  ٌٍسّٕخ اضشاس٘ب اٌّخزٍفخ ػٍٝ اٌجسُ : اٌخطٛح اٌضبٌضخ

  .اػضبءٖ ٚٚظبئفٙب ثشىً خبص                          
يجت اٌمٕبػٗ ٌٍزخٍض ِٓ اٌسّٕخ ٌٚىٓ ػٍٝ اسس سٍيّخ  : اٌشاثؼخ اٌخطٛح

.  ِٓ اٌسّٕخ  ٔشغت فٝ اٌزخٍض ٚاّ٘ٙب إٔب
ػٍٝ اٌظحخ ٚ يجت اْ يبرٝ ٘زا فٝ اٌّمبَ االٚي وّب  اٚال السجبة طحيخ ٌٍٚحفبظ

إٌّبست ٌٗ فٍيس االِش ػٍٝ ٘ٛأب اٚ وّب  يجت اْ ٔؼٍُ اْ ٌىً  سُ اٌٛصْ
ِٓ سة اٌؼبٌّيٓ يجت اٌحفبظ ػٍيٙب ٚػذَ  ثً ٘ٝ ِؼبدٌخ ٔشغت اْ ٔشٜ أفسٕب

 .االغفبي ػٕٙب 
ِغ ِشاػبح إٔٝ ارحذس ) ّبي اٌّظٙش وً وّب يجغٝ اْ يىْٛ  ٚصبٔيب ٌٍحفبظ ػٍٝ

ٚارا ارفمٕب ػٍٝ ٘زٖ االسس فيجت اْ  (اٌزٕحيف ػٓ اٌزخٍض ِٓ اٌسّٕخ ٌٚيس
فبٌذاء *داٚٔٝ ثبٌزٝ وبٔذ ٘ٝ اٌذاء*اٌسّٕخ ٘ٛ  ٔؼٍُ اْ اٌّجذأ ٌٍزخٍض ِٓ

ٌىضشرٗ ٚأّب ٌسٛء اسزخذاِٗ ٌزٌه فسٛف  االسبسٝ ٌٍسّٕخ ٘ٛ اٌغزاء ٌيس
ٚاٌزؼبًِ ِؼٗ ٌٚيس االِزٕبع ػٕٗ فبحيبٔب  اسزخذاِٗ يىْٛ اٌذٚاء ٘ٛ اٌغزاء ثحسٓ

يجت اْ ٔؼٍُ إٔب فٝ .اٌسّٕخ  ِب يىْٛ االِزٕبع ػٓ اٌغزاء سجت ِٓ اسجبة
رىزً اٌشحَٛ ٚحذ٘ب فال  ِسؤٌخ اٌسّٕخ ٔزؼبًِ ِغ اٌجسُ وىً ٌٚيس ِٕطمخ

ٔفؼً رٌه ِٓ ا ً  حسبة شئ آخش ٚٔش غ ٌٍّجذأ اٌشئيسٝ إٔب يىْٛ شئ ػٍٝ
رزٌٛذ فٝ يَٛ ٌٚيٍخ فبٔٙب  اٌّجذأ اٌضبٔٝ أٗ وّب اْ اٌسّٕخ ٌُ.اٌحفبظ ػٍٝ اٌظحٗ

يسزغشق وً اٌٛلذ  ٌٓ رضٚي فٝ يَٛ ٌٚيٍخ ػٍٝ اٌشغُ ِٓ اْ اٌزخٍض ِٕٙب ٌٓ
اٌّّٙٗ ٚ٘ٝ اٌزٝ دفؼزٕٝ  ٔؤرٝ ٌٍٕمطخ.اٌزٝ رىٛٔذ فيٗ ، فيجت اٌزحٍٝ ثبٌظجش 

 :ػٍٝ اٌظحٗ  ٌٍحذيش ػٓ ٘زا اٌّٛضٛع اال ٚ٘ٝ اٌحفبظ ػٍٝ اٌظحٗ فٍٍحفبظ
 . يجت اٌحفبظ ػٍٝ اٌغزاء اٌّزٛاصْ ٚ اٌزخٍض ِٓ اٌؼبداد اٌسيئخ _1
 .رجبسيخ  يجت االثزؼبد رّبِب ػٓ االدٚيخ اٌشبئؼخ ٌٍزٕحيف فّب ٘ٝ اال أغشاع _2
  .(اٌحشوخ ثشوخ لبي ا ذادٔب فٝ )يجت اٌحفبظ ػٍٝ اٌحشوخ ثبشىبٌٙب اٌّخزٍفخ  _3

 .ٌٍٚحذيش ثميخ اٌؼذد اٌمبدَ اْ شبء هللا 
 (ِٕمٛي ِٓ ِٛلغ ِٕزذيبد )
 

ثٕذ ا١ًٌٕ /                                                                                  إعداد
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!!؟؟ المرأه تنساه لف الذي ىوالرجؿ  مف: ِخزبساد 
  .       الرجؿ الذي يكوف كريـ في عواطفو ويده وييبيا األماف والحناف  

 الميف في تعاممو الرقيؽ في مشاعره 
   القوي الشخصية بال غرور الواثؽ مف نفسو

  .                 الذي تشعر وىي معو برجولتو وأنوثتيا 

  .             اذا تحدث تنبير مف أسموبو وحسف حديثو والتممو 

 .                       يدلمياويرويياعشقاً  الذي
  الذي يتقف فف النظرات تجاىيا                       

  .        الذي يقدر احساسيا ومشاعرىا ويحف عمييا وقت حزنيا وألميا

  .        الذي يستمع ليا ويقدر رأييا ويطمب مشاركتيا ويحتـر رأييا

  .                 الذي في بعض األمور يفضميا عمى نفسو 

  .            الذي اذا كانت أخطائيا بسيطو يسامح ويعفو عنيا 

  .               الذي يكوف غيور عمييا بدوف تحكـ أو تسمط 

  .           أف يطرب مسمعيا بكممات دافئو مميئو بالحب و الغزؿ

  .            أف يحتمؿ تقمب مزاجيا ويشاطرىا المزاح والضحؾ 

  .         أف يفرح أذا فرحت ويحزف أذا حزنت ويقؼ معيا سندًا ليا

  .                  الذي تشعر انو يحتاجيا في كؿ لحظة 

  .           الذي يفتخر بيا ويراىا في عينو غالية جوىره ثمينو 

  .                الذي تيبو عمرىا لثقتيا بو وتعتمد عميو 

  .         الحار في عواطفو الذي تشعر معو دومًا أنو اليرى غيرىا 

  .                     الذي يشركيا بمعرفتة أسراره 

  .          الذي ترى دموعو واليخفييا عنيا 

  .                  الذي يشعرىا انيا ممكت فؤاده وعقمو

   ((ىذا ىو الرجؿ الذي يستحيؿ اف تنساه اي امرأة))  
 احمد مرسى:                                                                                          اختيار 
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أحمد عاشور : قلم:                                                       قضيةللمناقشة

  (TALK SHOW)ثقافة التوك شو

من منا ال جيلس الساعات الطوال أمام شاشة التلفاز؟  
قبل النوم؟  من منا ميسك كتاب يقلب صفحاتو أو جملة أو حىت جريدة يطلع على ما هبا من مقاالت

من منا لو كاتب أو أديب حمبب إىل نفسو يقرأ كتبو ويتتبع اجلديد لو، يقرأ مقاالتو، حيضر ندواتو؟ 
 اليت يقاس هبا ثقافة الفرد واملستوى الثقايف للمجتمع؟   (Parameters) ما ىي املعايري 

اجتماعية، اقتصادية،  )ىل جيب أن يتقن الفرد عملو وجمال  ختصصو، كما جييد احلديث واملعرفة باملوضوعات املختلفة 
؟ (سياسية

اليوم قل كثرياً  مستوى مبيعات الكتب األدبية والعلمية يف خمتلف التخصصات وكذلك  توزيع اجملالت والصحف األسبوعية 
واليومية، القليل من يقرأ اللهم هلدف حمدد مثل البحث عن وظيفة أحسن، رؤية احلظ، الكلمات املتقطعة، اإلعالنات 

الوقت األطول أمام التلفاز رمبا أكثر من وقت . يف حمال مشهورة  (Sales) شقة، أرض، ماكينة، ختفيضات: التجارية
  عليو أكثر من مائيت حمطة تلفزيونية فضائية، تبث خمتلف األذواق من خمتلف األصول (Nile Sat)العمل، والنيل سات 

: واألعراق، والكل يتنافس لكسب اىتمامات مشاىد،  ولو حللنا مالمح ووجهات ما يقدم لوجدنا
 ومراسلون من أماكن األحداث، تركز على احلروب وأماكن الصراع وسفك الدماء، والكوارث الطبيعية برامج إخبارية: أوالً 

واألوبئة، ويعقب على كل خرب خبري متخصص يف غسل أدمغة البشر  إىل مذىب صاحب احملطة اإلخبارية،  وكثرياً جتد 
أمامك شخصني خمتلفني االجتاىات وحيدث بينهما جدال صاخب تضيع معو األفكار، ويكون من نتائج ىذا العرض ترسيخ 

.  ثقافة التمييز العرقي واالختالف الديين واملذىيب ومنو مبدأ القوة ىي مصدر احلق والسلطة، وظهور اجلماعات اإلرىابية
وغرس بذور الفتة بني أفراد !!  وىي متنوعة تبدأ من حقوق املرأة يف السلطة والقضاء والعمل واملنزل واجلنسبرامج المرأة: ثانياً 

األسرة الواحدة، مث مشاكل اجلمال وما يتبعو من عروض أزياء وعمليات جتميل ومكياج وأخرياً ثقافة اجلنس ودمارساتو، وأنواع 
..  الزواج السري العريف واملسيار، وختان اإلناث،

، وىي مادة خصبة ذات مجهور عريض ألن الكل يف النهاية يرجو رضى اهلل، وىنا تشاىد املتخصص البرامج الدينية: ثالثاً 
وغريه، فقد ظهرت فئة الدعاة اجلدد أمثال الشباب عمرو خالد وعلي اجليفري،  وآخر يلبس جلباب وطاقية الشيخ حممد 

وظهرت فضائيات الدين . وأيضاً السيدات الداعيات أمثال الدكتورة  الكحالوي  وصاحل. الشعراوي يتشبو بو، أكره ذكر امسو
.  وبدأ القساوسة مهامجة القرآن واإلسالم7-املسيحي مثل احلياة والسات

أصبحنا أسري الشاشة .   يف الرياضة، واألغاين واألفالم واملسلسالت، واإلعالنات التجارية، واألطفالقنوات متخصصة: رابعاً 
 .    الصغرية، األكل والشراب والفراغ بل والنوم أمام التلفاز، من أين تأيت الثقافة واإلبداع
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 ؿشٚت يقطلٗ/إخزٛبس  ٔهذ ركٌٕ ػهُٛب ثالء.. كهًبد َسغجٓب دػبء     ٔازخاالًٚبٌ
فيو سوء : سبب النيي"الميـ إني ال أسألؾ رد القضاء ولكني أسألؾ المطؼ فيوبعض األمثمة عمى ىذه الكممات ...

يا رب افعؿ ما شئت ولكف الطؼ فيو, بداًل مف أف يدعوه : أدب مع اهلل تعالى ألف فيو نوعًا مف التحدي فكأنو يقوؿ
وأيضًا فيو  متذلاًل أف يرفع عنو البالء تمامًا ويعرؼ أنو بضعفو ليس حماًل لمحظة ابتالء واحدة مف رب العالميف

اهلل يكفينا شر ىذا ال يردُّ القضاء إال الدعاء: "منافاة لمحديث الشريؼ عف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ
ال حوؿ :  "قوؿ , وتوقع شيء مكروه سيحدث والعياذ باهلل(التشاـؤ)ال يجوز ألنو مف الطِّيرة : سبب النيي"الضحؾ

النفي عياذا باهلل مف ذلؾ  ىذا مف نتائج ثقافة المسمسالت, وىو نفي يقتضي كفر قائمو إذا قصد: سبب النيياهلل
االستعانة بحوؿ اهلل و قوتو سبحانو وليس )أو يػا حوؿ اهلل  ال حوؿ وال قوة إال باهلل: األصؿ مف ىذه الجممة

بينما .. ألف القشور ال فائدة فييا غالبًا بؿ وترمى وُتيمؿ: سبب النييالديف لب وقشور: "قوؿ بعض الناسنفييا
سبب دي مش ممكف تكوف خمقة ربنا:  "فالف شكمو غمطأو: "قوؿ الديف كمو خير أصولو وفروعو وواجباتو وسننو

ىانة لو: النيي  ألف فيو سخرية عمى خمؽ اهلل تعالى واعتراضًا عميو وسخرية عمى الشخص نفسو مما فيو غيبة وا 

ألف جميع المخموقات بما فييا األشجار والزىور ال تعبد سوى : سبب النييعبَّاد الشمس:  "تسمية نوع مف الزىور
القوؿ  زىرة الشمس أو تبَّاع الشمس: اهلل سبحانو وتعالى ويجب تصحيح ىذا المصطمح مثال بتسمية ىذه الزىرة ب

 ألف ىذه الجممة تتضمف إنكار البعث ألف القبر ليس المثوى األخير: سبب النييُدفف في مثواه األخير:  "عف الميت

حكـ اهلل واتياـ هلل سبحانو  ألف فيو اعتراض عمى: سبب النييفالف ما يستاىؿ: "القوؿ إذا ابُتِمَي أحدىـ بمصيبة
وفيو جيؿ عف حكمة االبتالء في .. تعالى اهلل عف ذلؾ– وتعالى بالظمـ اذا افُتِرَض أنو ال يستحؽ ىذا االبتالء 

ألف فيو نسبة صفة النسياف : سبب النييربنا افتكره:  "القوؿ عف الذي مات بعض األحياف برفع درجات المبتمى
واهلل سبحانو وتعالى ال ينسى أحدًا مف خمقو وال يتذكره إال عند مجيء .. تعالى اهلل عف ذلؾ ،إلى ذات اهلل عز وجؿ

ألنيـ حكموا عمى ممؾ : سبب النيي نسيتني يا فالف نسيؾ الموت:  "قوؿ تعالى عف ذلؾ سبحانو!! أجمو فقط
شاءت حكمة اهلل :  "قوؿ ِلُكؿِّ َأَجؿٍل ِكتَابٍل : "كتابو الحكيـ " الموت بأنو ينسى ويقوؿ اهلل سبحانو وتعالى في 

 شاء اهلل تعالى كذا: ألف الحكمة أمر معنوي ال مشيئة ليا والذي يشاء ىو اهلل تعالى فالصواب: سبب النييكذا
ألف اهلل تعالى ىو الذي قدَّر المرض ومف سبَّو فقد سب : سبب النيي لعنة اهلل عمى المرض: "قوؿ بعض المرضى

ألنو مبني عمى حديث : سبب النييمف عممني حرفا صرت لو عبدا:  "قوؿ اهلل واعترض عمى قضائو مشيئة
ألف اليوبيؿ : سبب النيي اليوبيؿ الفضي أو الذىبي: "قوؿ 345 ص18راجع فتاوى ابف تيمة ج.! ! ! موضوع

سبب عادات وتقاليد:  "تسمية األحكاـ الشرعية كممة ييودية معناىا الخالص والتحرير, واالحتفاؿ بو فيو اتباع ليـ
ألنيا توىـ بأف اإلسالـ عادات ورثناىا عف أسالفنا تقبؿ التغير أو التبديؿ وتوحي بعدـ التقيد باتباعيا كما : النيي

ينقصو النية مف ابتغاء وجو اهلل في اتباع دينو الحؽ والعمؿ بأوامره واالنتياء - اذا اعتبرناىا كذلؾ-أف العمؿ بيا 
  عف نواىيو فتذىب أعمالنا ىباًء والعياذ باهلل
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 " عنوان غير من صفحة "
  فيماف واحد يقدميا   

             ػشثيخِخزبساد                    
 

 :أخجبس إٌسبء
أفضم انُسبء أطٕنٍٓ إذا : سئم إعساثٙ عٍ انُسبء، ٔكبٌ ذا ْى ثٍٓ فمبل 

لبيذ، أعظًٍٓ إذا لعدد، ٔأصدلٍٓ إذا لبنذ، انزٙ إذا غضجذ حهًذ ٔإذا 
ضحكذ رجسًذ، ٔإذا صُعذ شٛئب جٕدد، انزٙ رطٛع شٔجٓب، ٔرهصو ثٛزٓب، 

 . انعصٚصح فٙ لٕيٓب، انرنٛهخ فٙ َفسٓب، انٕنٕد، انزٙ كم أيسْب يحًٕد
 

  :اٌٍزاد سجغ
يًهخ سٕٖ  َظسد فٙ انهراد فٕجدرٓب كهٓب: لبل انًأيٌٕ نهحسٍ ثٍ سٓم 

سجع، لبل ٔيب ْٙ ٚب أيٛس انًؤيٍُٛ؟ 
ٔانثٕة انُبعى ٔانسائحخ انطٛجخ   لبل خجص انحُطخ ٔنحى انغُى ٔانًبء انجبزد

. ٔانفساش انٕطئ ٔانُظس إنٗ انحسٍ يٍ كم شٙ
.  أَذ ٚب أيٛس انًؤيٍُٛ يٍ يحبدثخ انسجبل؟ لبل صدلذ ْٔٙ أٔالٍْ فأٍٚ:  لبل 

 :ِؤ ٛسأظشف ٚ٘ٛ 
 ،ثجبزٚخ عُدِ  ثى صبح،اجهس:ربِ سبئم فمبل نّ ألعد زجم عهٗ ثبة دازِ ف

ل ا ق،ثمٙ عُدَب  فمبنذ يب، ْرا انسبئم صبعب يٍ حُطّإنٗفمبل ادفعٙ 
عُدَب   لبنذ يب، زغٛفبفأطعًّٛ لبل ،ثمٗ عُدَب دزاْى  لبنذ يب،دزًْب فأعطّٛ

 فمبل انسبئم سجحبٌ هللا ،فبجس فبسك ٚب  اَصسف ٚب:ٔلبل إنّٛ فبنزفذ ،زغٛف
. يأجٕز ٔأَذرُصسف  أٌ أحججذ لبل ،رحسيُٙ ٔرشزًُٙ
: ِؼبٍِخ حسٕخ

اشزسٖ أحدْى لطعخ أزض يٍ جبز نّ، ٔدفع انثًٍ ٔٔثك انعمد ٔاسزهى انعٍٛ،  
ٔثًُٛب كبٌ ٚحفس إللبيخ يُصل عهٗ لطعخ األزض، ٔجد صُدٔق يًهٕء ثبنرْت 
ٔانفضخ، فحًب انصُدٔق ٔذْت إنٗ جبزِ انجبئع، ٔلبل نّ ٔجدد ْرا انصُدٔق 

.  فٙ األزض فٕٓ نك
فسد انجبئع ال إَّ نك أَذ، فمد ثعذ نك األزض ثًب فٕلٓب ٔرحزٓب، ٔنٛس نٙ حك 

ثى احزكًب إنٗ صدٚك آخس فمبل .. فٙ أ٘ شٙء، ٔاخزهفب ْرا نك، ال نك أَذ
ْم نك اثُخ؟  : انزفذ إنٗ انجبئع ٔسأنّ... ْم نك اثٍ؟  لبل َعى: نهًشزس٘

. شٔجًْٕب ثٓرا انًبل ٔيب رجمٗ رصدلب ثّ:  لبل انجبئع َعى، لبل انحكى

أبواحمد : أعد ىذا العددالزميؿ 
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  انوشاٌ اْم يٕهغ يٍ        كشػٌٕ عٛذَب      انًُٕػبد فلسخ   

 دأد يقطلٗ/اػذادو
كاف يرتدى قميصا رخيصا وبنطمونا متواضعا , وكاف .. وصؿ الميندس الزراعى إلى قريتنا ليتولى اإلشراؼ عمى الجمعية الزراعية فييا

كاف مرتبو أقؿ مف عشريف جنييا ولكنو كاف يتحكـ فى أصوؿ مالية وعينية ومادية تصؿ الى .. سيادتو أكثر تواضعا مف مظيره 
مميوف جنيو ويشاركو فى اإلشراؼ عمييا كاتب الجمعية وأعضاء الجمعية الزراعية المنتخبوف, وىـ مف كبار القرية ورءوس العائالت 

وكاف كاتب الجمعية مف أبناء القرية الذيف فاتيـ قطار التعميـ فعمؿ قبانيا يقـو بوزف المحاصيؿ والعمؿ لدى إدارة التسويؽ . فييا 
التعاونى , ثـ إستقر أخيرا فى العمؿ كاتبا فى الجمعية الزراعية بمرتب يصؿ الىعشرة جنييات ولكف بإمكانيات لمسرقة والنيب تزيد 

وكاف سيادتو اليتكاسؿ واليتياوف فى رفع مستوى دخمو الشيرى , يعاونو فى ذلؾ إثناف مف أعضاء .. عمى مئات الجنييات شيريا 
الجمعية , وىما اليتخمفاف عف حضور السيرات الممتعة إياىا فى  نظير سكوتيما عف سرقات السيد كاتب الجمعية, أما األعضاء 
الثالثة اآلخروف فقد كانت ليـ تسييالت اخرى عينية يستفيدوف منيا فى دعـ أرضيـ بالتقاوى والبذور والمبيدات وسائر الخدمات 

وكاف ىذا ىو الحاؿ حينما وصؿ السيد الميندس الزراعى مشرفا يتحمى بإبتسامتو الودود وبيندامو ..األخرى وتقريبا بدوف مقابؿ 
وفى الواقع فقد قوبؿ بإحتفاؿ وتكريـ يناسب مكانتو , وكاف السيد كاتب الجمعية والسادة األعضاء ىـ .. المتواضع وجيوبو الخالية 

ووجد السيد الميندس الزراعى كؿ التسييالت متاحة أمامو؛ .الذيف رحبوا بو , وكؿ منيـ يطمع فى اف يضع السيد الميندس فى جيبو
كاف معو فى جيبو خمسة جنييات إقترضيا لينفؽ منيا ويدبر حالو الى أف يأتى لو أوؿ مرتب مف وظيفتو الجديدة , وكاف العجيب أف 

تمؾ الجنييات ظمت فى جيبو كما ىى إلى أوؿ الشيرالتالى, مع أنو وجد السكف المالئـ والطعاـ الساخف والطازج ثالث مرات يوميا, 
كاف السيد الميندس الزراعى قد تخرج فى إحدى كميات الزراعة ال يفيـ كثيرا .والسيرات الممتعة والرفاؽ الذيف تسابقوا فى مسامرتو 

عف الزراعة إال مف خالؿ الكتب والمحاضرات النظرية , ثـ دخؿ الجيش وظؿ فيو سنوات إستطالت بعد النكسة, الى أف خرج مف 
الجيش وقد نسى كؿ ماتعممو فى الكمية , ثـ فوجىء بتعيينو فى قريتنا , فترؾ مدينتو ذات األضواء وجاء ألوؿ مرة يكتشؼ الريؼ 

عرؼ مف السيد كاتب . المصرى , فوجد فى انتظاره كاتب الجمعية ورفاقو فتعمـ عمى أيدييـ أصوؿ الشغؿ , وكاف ليـ تمميذا نجيبا 
الجمعية كيؼ يختمس المبيدات وكيؼ يخمطيا بالماء وكيؼ يزور الحسابات وكيؼ تزداد مديونيات الفالحيف وكيؼ تتضاعؼ حقوؽ 
الجمعية الزراعية نحوىـ , ثـ كيؼ يتـ التعامؿ مع الحاج لطفى أكبر تجار المنطقة والوسيط الذى يقـو عف الفالحيف بالتوريد والذى 

يشترى منو الفالحوف كؿ ماينبغى أف يصؿ الييـ عف طريؽ الجمعية بالدعـ , ولكنيـ يشترونو منو بالسعر المضاعؼ , وحتى 
اإلعتمادات المالية لممقاومة ووسائميا اليدوية والكيماوية تعمـ كيفية اإلختالس فييا , وكيفية تسوية الحسابات الرسمية لتكوف ناصعة 

ومف أصدقائو الجدد أعضاء الجمعية عرؼ خبايا البمد .البياض ال يشوبيا الشؾ , وعمييا توقيعات الفالحيف وبصماتيـ وأختاميـ 
ثـ عرؼ ماىو أكثر, عرؼ أف فالنا لو عالقة بفالنة , وأف زوجة . والصراعات التى تحتدـ بيف عائالتيا , وأستفاد بيا ولعب عمييا

ولـ يمض عميو بضعة شيور حتى كاف يدخؿ البيوت فى النيار ثـ أتيح لو بعدىا أف يدخميا ...وأف ... فالف سيئة السمعة , وأف 
والحقيبة المتواضعة التى قدـ أوؿ مرة بيا احتفظ فييا ببنطمونو وقميصو . ليال وأف يصؿ الى حيث ال يصؿ اليو إال رب البيت 

ووضعيا فى دوالب فاخر فى حجرة النوـ الخاصة بو فى قصره الفاخر الذى إشتراه عمى قطعة مف أراضيو فى أجمؿ موقع بالقرية 
والكاتب الذى تعمـ منو أصوؿ المينة إستقر فى زنزانة بائسة بأحد السجوف بعد أف ثبتت عميو تيمةاإلختالس بعد بالغ رسمى قدمو .

وأصبح . وحؿ محمو موظؼ جديد قادـ مف بمد بعيد يحمؿ معو دبمـو تجارة وليس لو مف األمر شىء..ضده الميندس الزراعى 
 .الميندس ىو فرعوف القرية والحاكـ بأمره فييا

 
 



   هـ 1428ربيع اول           (العاشرة نة سلا) 112 لعدد              ا م 2007ابريل 
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طبسم ػجذ انهطٛق :يقطلٗ دأد،يشاخؼخ:أزًذ ػبؽٕس،األؽشاف انلُٗ/عؼٛذ اثٕانؼضاٚى،  يذٚش انزسشٚش/سئٛظ انزسشٚش                                                                

   e-mail : sazayem@qatar.net.qa   50155ة .                                                                خًٛغ انًشاعالد ثؤعى سئٛظ انزسشٚش ؿ 
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A wonderful story                                               By: One Ashouri 
  

A woman came out of her house and saw 3 old men with long white beards 
sitting in her front yard. She did not recognize them. She said "I don't think I 
know you, but you must be hungry. Please come in and have something to eat."  

"Is the man of the house home?", they asked.  
"No", she replied. "He's out."   
"Then we cannot come in", they replied.  

In the evening when her husband came home, she told him what had happened.  
"Go tell them I am home and invite them in!"  
The woman went out and invited the men in".  

 " We do not go into a House together," they replied.  
"Why is that?" she asked.  
One of the old men explained: "His name is Wealth," he said pointing to one of 
his friends, and said pointing to another one, "He is Success, and I am Love." 
Then he added, "Now go in and discuss with your husband which one of us you 
want in your home."  

The woman went in and told her husband what was said. Her husband was 
overjoyed. "How n ice!!", he said. "Since that is the case, let us invite Wealth. 
Let him come and fill our home with wealth!"  
His wife disagreed. "My dear, why don't we invite Success?"  
Their daughter was listening from the other corner of the house. She jumped in 
with her own suggestion: "Would it not be better to invite Love? Our home will 
then be filled with love!"  
"Let us heed our daughter's advice," said the husband to his wife.  

"Go out and invite Love to be our guest ."  
 

The woman went out and asked the 3 old men, "Which one of you is Love? 
Please come in and be our guest."  
Love got up and started walking toward the house. The other 2 also got up and 
followed him. Surprised, t he lady asked Wealth and Success: "I only invited 
Love, Why are you coming in?"  
The old men replied together: "If you had invited Wealth or Success, the other 
two of us would've stayed out, but since you invited Love, wherever He goes, we 
go with him.  
Wherever there is Love, there is also Wealth and Success !!!!!!" 

 


