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  : �دل�ا��آ�

$9 ا8 /-��ً��  وا%�:-�ا 

ال يستطيع عربي او مسلم او اى انسان يعيش على 
وجه االرض أال يتعاطف مع الدماء الفلسطينية المراقة 

واقل ما يفعله هو ان يشد على ازرهم , على ارض غزة 
وقد اثبتت , ويساعدهم ولو بالكلمة وهى اقل ما يمكن 

ال احفاد يهود بنى اسرائيل انها  ال عهود لها بل هى فع
وكيف ال وهم يقتلون الفلسطينين فى كل مكان , قريظة 

وال فرق عندهم بين مسلح وغير مسلح بين طفل 
وعجوز بين امرأة ورجل فالكل اما سالح اسرائيل هدف 

  .للقتل وسفك الدماء 
إن اول ما يجب ان يفعله الفلسطينيون فى هذه اللحظات 

بسم اهللا الرحمن ( ل هى اتباع قول اهللا تعالى حيث قا
فيجب ) الرحيم واعتصمو بحبل اهللا جميعاوال تفرقوا 

على حماس وفتح وباقى المنظمات الفلسطينية ان 
يتناسوا خالفاتهم وان يعتصموا بحبل اهللا جميعا وهنا 

وان ( سوف يغلبون عدوهم تحقيقا لقول اهللا تعالى 
ويجب على جميع العرب ) جندنا لهم الغالبون

ان يساعدوا اخوتهم الفلسطينيون فى رأب  والمسلمون
الصدع بينهم وذلك حتى يكونوا جبهه واحدة امام 

وكذلك يجب على العرب والمسلمين ان يقفوا , عدوهم 
امام غطرسة اسرائيل بوقفة رجل واحد ويجب ايضا اال 
يستمر سيل الشتائم والسباب لمصر من حماس وغيرها 

, لى مر العصور ويكفى مصر موقفها من الفلسطينيين ع
وكفانا تفرقا وتشرزما وليس امامنا إال ان نتحد ونتفق 

  حتى  ال تضيع امتنا ويحاسبنا التاريخ

  
  

  هذا العددإقرأ فى  
  

$9 ا8 /-��ً� العددكلمة *�  وا%�:-�ا 
  2بقلم رئيس التحرير                           ص 

  
  )ا�ح�اء �	ح�اء(! �دة صورة الغالف    *

     3ص                        )ا�? ا�<�9 / ا%�اد (
       4ص                     اخبار الجالية المصرية *
  
  4ص            بقلم ابن البلد : حكم وامثال *

 :   مع الحكواتى  •
   5حالد الفحام                       ص/كيميائى  بقلم
  
    ركن األدب *
  6ص         بشير  ابن ال)   مصر ام الدنيا (    -  
  

   هل تغيرت صورة فتى االحالم؟ لك يا سيدتى *

  7ص    )                          بنت النيل( 
*�CD�>-#� ��ED    م���ق ا�-�Hت�ات ح�I �:م

�ى/�K#�  وش�$�  >I8ص                 ا�-:�ى ا                    
  
     ن غير  عنوانصفحة م*

 9ص          )عبداللطيف  طارق/اعداد م (  
-  
  منوعاتصفحةال*
   10ص     )       يوسف الحمادى/م شرافإ( 
   AL BASHIR MAGAZINE 
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  )  ا�ح�اء �	ح�اء(! �دة :   صورة الغالف 
 

  
  

  


ـVاء        ذاك    رُد   ا�Sـ-�ء���
ـVاء     ���  
  /ـ�ء    ردًا     �#�X       ��+�ًا  وNI   إذدراء

  /<� ا��-9      إ]Zُ  +ـ��     ا�Yــ�اء /�ء م?
�	�       مـ?  أ�ـ�ِف   ا�$\��ءK�ا ِ̀ 
�ـُ� ا��a  
��,ءbا    �
���      أن  �<-dا�<*ِ� ا  �ُK�e  
  ]#ـَ��H   حـKـ�   HIـ��i       	�  ز%ـ�َ�   اf dـ$ـ��ء
ٌ̀       Iـ��
ـVاُء     �#
ــــVاء   ذا   ِوداٌع  ُمSّ�ـَ
ـ

	 Zِ	اءإ�  � َش�ــnَ ا�ِ�ـ�اق    أ]m    رمـٌ�  �#ـ*ـــــ
�ـ�ــ�اءo�      �ًpـ
  �ـ� 	ـ�? e-ـُ�ـr إiq       �ـ

  م�uٌل       �#$ـ"ـ���  و  ا�ـ�Iــ�ء" ا��	�ى"إ]ـ-�  
��ءbَم   ا�  هـ��i 	� ش�n ا���اق       ُ]�ـِ#ُ?    ا��

  NI  �ـ�اء" ُآ�ٌد" �9 و"     ش���"آ�]m و" �<ٌ�"
  آـN   	ـ��د  �#��اق        ]ـZُ-Y 	�ـ#�     ا�S-�ء
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  :أخبار الجالية المصرية 
 ����Y�ء ا�>�ش�رك /-. f*�� م? ا

 .�D�ا�-:�	� NI دو�� D"� اح�*�ل ت
 �%�C#� �	�Y�ان ا�	�� /ا����

�ا���ا�� �وآ�ن %#N رأس ا
� ا�<�Yر / ا�-�Cرآ�? ا��آ��ر -
م

 NI �	�:-�ا ����Y�ا �#Yر��� م
   �"D

  
 
 . �"K�مY#� ا��Y��� ا�-:�	� 

	N>Hء ا��م,ء ا�-:�	�? ��اس 
 �%�ا�S<� ا��YH	� وا�-�,د	� و	

���S,م وا��+�ء �:-�.  
 . ����S-�اm-D را�"� ا�-:�	�? 

 ح*, ���دع ا��م,ء %$� ا�-<�� +9�#
� ا��ؤف       $%�[�-u% z��eو

 N�ا �Hدت�% �$��>-� r�9 وذ�-/
 NI �[دى دا�[ NI r�وذ ?'�ارض ا�

 ����Sم  
  

�س >Hادم�� / ا%�% �-
 م
�مY#�  ا��Y��� ا�-:�	�  وام�? ا�:<�وق E%  
  

  )جزاء سنمار(: حكم وأمثال    

عندما بدأت العصابات  1936فى عام  -1
وبدأ  الصهيونية فى محاربة الفلسطينيين

بعض الفلسطينيين يبيعون ارضهم خوفا من 
بطش اليهود كان مفتى مصر يصدر فتوى 

تحريم بيع الفلسطينيين ألرضهم لليهود فيقوم 
  .الفلسطينيون بمهاجمة مصروشعبها 

عندما علن اليهود قيام دولة  1948فى عام  -2
اسرائيل هبت مصر حكومة تحت حكم الملك 

اخوتهم  فاروق  وشعبا وقاموا بالدفاع عن
الفلسطينيين واستشهد الكثير من مصر 

وشارك فى هذه الحرب الرئيس جمال عبد 
الناصر وتم حصاره فى الفالوجة وبعد الحرب 

تم استضافة منظمة التحرير الفلسطينية فى 
مصر وكان الفلسطينيون يعاملون معاملة 

عندما  1969المجاهدين فى مصر وفى عام 
درة روجرة اعترف الرئيس عبد الناصر بمبا

قام الفلسطينيون بمظاهرات ضد مصر وشعب 
مصر وزعيم مصر بسباب لم يوجه 

للعدووتكرر السباب لمصر وشعبها وزعيمها 
 السادات  وذلك فى توقيع معاهدة كامب دافيد 

عندما شاركت مصر بقية  1991فى عام - 3
الدول العربية فى تحرير الكويت فقامت 
يمها المظاهرات الفلسطينية  ضد مصر وزع

ويستمر  الحقد ضد ) مصر فقط(وشعبها 
ابن البلد       /بقلم  !!!                مصر 
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   خالد الفحام    :بقلم                        الحكواتى …مع    

ال يمكن أن أبدأ مقالى المعتاد بدون الحديث عما يحدث فى غزة وعما يحدث للمصريين من هجوم حاد من معظم 
ضائية العربية وكذلك المواقع اإللكترونية وإتهام مصر فقط  ووحدها بالخيانة والعمالة وهى عادة القنوات الف

مصطلحات يستخدمها العجزة وهذا السباب المعتاد منهم هو العلكة التى تقدم حال سحريا ألى منافق ال يستطيع 
عة وإحقاقا للحق فى نقطتين الحل أو حتى المشاركة الفعلية فى حل القضية وسأتحدث بالتحديد وبكل شجا

األولى أتفق تماما مع : موجهتين إلى اإلخوة الفلسطينيين الذين قاموا بتسعير تلك الحملة اإلعالمية علينا 
عمرو أديب عندما قال باألمس القريب أنه ال يجرؤ رجل واحد من حماس أن يتهمنا علنيا بالخيانة / اإلعالمى 

تأتى بطرق غير مباشرة ألنهم يعلمون جيدا أنه البد من ترك تلك الشعرة ولكن السباب واإلتهامات عادة ما 
وإذا كان اإلخوة الفلسطينيون يرون , األخيرة بيننا وبينهم كخط رجعة عادة ما يعودون إليه بعد كل فشل ذريع 

ا على فعل لن يجرؤ.... أننا بالفعل خونة ومتواطئين فليقولوها صراحة وعندها سننفض أيدينا من كل قضاياهم 
والنقطة الثانية هى أنه طالما أن مصر لم تعد هى األخ األكبر وطالما أنهم قد قاطعوا مصر منذ .... ذلك أبدا 

إتفاقية السالم المبرمة بيننا وبين إسرائيل وطالما أن الهيكل قد إنتقل من القاهرة إلى عواصم عربية أخرى 
لماذا لم تذهبوا لمن إخترتوهم إخوة كبر , ألم يحن وقت الفطام  فلماذا اآلن تسبوننا وتحملونا تبعة كل أخطائكم

لماذا نتصف نحن وحدنا بالخيانة والعمالة وفى نفس , غير مصر لتسبوهم طالما أننا بالبلدى كدة راحت علينا 
نا الوقت ترسلون إلينا جرحاكم للعالج فى مستشفياتنا وتقيمون مؤتمرات المصالحة الفلسطينية الفلسطينية عند

ألم تالحظوا معى أنه عندما يتم !! ألسنا خونة إذا فإتركونا فى حالنا .. بل وتعيشون وتدرسون وتعملون عندنا 
الحديث عن مصر وتواطؤ مصر يكون الحديث عالنية أما إن كان الحديث عن عواصم عربية أخرى فيكتفى بذكر 

ألنهم يعرفون مسبقا كيف سيكون رد الفعل  ..لماذا .. وعواصم عربية أخرى وال يتم هنا التحديد : مصطلح 
.... وكم سيخسروا من األموال إن هم فعلوا ذلك أما المصريون فهم أناس طيبون سبهم اليوم وصالحهم غدا 

لهذا السبب يجب أن نغير من إسلوب تعاملنا مع من يتهمنا بالخيانة وال تأخذنا بهم شفقة أو رحمة فكفانا ما 
يرة أوجهها إلى حماس كنت قد أرسلتها كتعليق على موقع الجزيرة نت ولكنهم لم وكلمة أخ .القيناه منهم

أقول لحماس أنه من غير المنطقى أبدا أن تطلبوا من دول : ينشروها بل قاموا بنشر ما يواكب توجههم فقط 
و فى العالم اإلعتراف بكم ومساندتكم وفى نفس الوقت ال تعترفون بدولة خضنا معها حروب طويلة وهى عض

فعيشوا الواقع وال , فمن الطبيعى أن أستنكر اإلحتالل ولكن من الخيال أن أنكر وجود المحتل , األمم المتحدة 
وأصلحوا ذات بينكم أوال ثم أصلحوا ما بينكم وبين إخوانكم ثانيا ثم بعد ذلك قولوا ما شئتم , تهيموا فى الخيال 

                            www.eskandarani.net                              .عن إسرائيل 
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  فمصر هى أم الدنيا..مهما صوب الحاقدون سهامهم نحو مصر  )ابن البشير( : ركن األدب

  نـيـامـصـر أم الد                                    
  وقالوا سوفَ ترجِع ذاتَ يومٍ           فقلتٌُ أجل ففى األهرامِ دارى
  بقاهرة   المعز  وِلدتُ  يوماً           وفيها  سوف  ُأدفَن  بالدثارِ 
ـِيم  الكبارِ    بِمصر نميتُ والخيراتُ حولى          وفى  جنَباتها  ش

  

  وبين ربـوعـهـا كُُل اآلثارِ   بها أتت الحضارةُ من زمانٍ          
  

  وفىكِل العصور تكون مصرَ           كبيرة قومها فوق الـمنـارِ  
  

  وتُعطى خيرها لهمو  دواماً            وما ترجو سوى خير الجوارِ  
  

  بـنى أبناؤها   للكـِل خيراً           وكـاموا للعروبـة خير جارِ  
  

  مٍ            وتدريـسِ وتعليمِ الـحـوارِ  بهندسة وطبٍ فى علــو
  

  أتى المصرى للصحراء يعلى           وعمر بلـدة بعد الدمــارِ  
  

  وكان دائماً  خير  المـثـاِل          وأوُل من يطيـع  بال  ضرارِ  
  

  ومهما  غربت  منه  الليالى          يـعـود إلى الكنانة والـديارِ 
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  هل تغيرت مواصفات فارس االحالم ؟   يا سيدتىلك 

شخصيته أم جاهه أم وسامته أم رجاحة عقله، أم لون شعره   ماذا يجذب المرأة للرجل؟
في القديم كان السم العائلة والوظيفة والمركز الدور األساسي في أن يطلق على . وأظافره؟

قوية قائدة وعلى خلق وغيرهما  ، بينما كان البعض اآلخر يفضله بشخصية»لقطة«العريس صفة 
ومما ال شك فيه أن بعض النساء ال تزال ترى في المركز والسلطة جاذبية ال  .من المواصفات

تقاوم، وإن كن يحاولن عدم البوح بهذه الحقيقة ويؤكدن ان الشخصية واألخالق، وروح النكتة، 
ت العمل، ودورها األساسي في لكن الالفت ان تغير الثقافة االجتماعية ودخول المرأة مجاال.أهم

اختيار شريك الحياة، غير الكثير من المفاهيم والموروثات الثقافية التقليدية، األمر الذي يعيد 
صحيح ان المرأة ترسم صورة فارس األحالم في خيالها الذي يأتي .السؤال إلى الواجهة من جديد

رحلة من مراحل حياتها، أو قد تعجب على فرسه األبيض ليحملها إلى عالم مفروش بالورود، في م
بالرجل القوي والفحل والقائد في مرحلة أخرى، لكنها عندما تواجه الواقع وتريد بناء حياة زوجية 

متينة ودائمة، فإنها تنجذب الى الرجل الهادئ الناعم الذي تناقض صفاته الرجل اللعوب أو 
الطيب «جاءت كعزاء للرجل والتي  هذا على األقل ما خلصت اليه دراسة نشرت حديثا،.الفحل

» الفحل«الذي عانى الكثير في السابق وال يزال يعتقد ان النساء يفضلن عليه الرجل » والهادئ
وتقول الدراسة ان الخيارات بالنسبة للنساء واضحة .بقيمه االجتماعية وببنيته الجسمانية ايضا

م في بناء عش الزوجية تماما، هناك اقتران بشريك الحياة الذي سيكون الطرف اآلخر المه
جي إف «وفي استطالع مشابه أجرته شركة .والعائلة، وهناك الرجل المفيد فقط في عالقة خيالية

 14امرأة تزيد أعمارهن عن  1013البحاث االستهالك بمدينة نورنبرج األلمانية وشمل » كيه
، من أصحاب الشعر عاما، تبين ان نصف النساء في ألمانيا يفضلن الرجال المهندمين بشكل أنيق

والحقيقة ان هذا األمر ليس مستغربا، إذ ان .القصير والوجه الحليق واألظافر المقلمة بشكل جيد
تاريخ السينما زاخر بفرسان األحالم الذين يمثلون صورة الرجل الطيب والقوي في الوقت ذاته، 

  )منقول من موقع مصراوى( .بشعره األسود أو البني 

  ��� ال���/إ��اد                                                                                        
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��ED �CD�>-#�      :           مصر فوق المهاترات حكومة وشعبا  
بدأت اسرائيل حربها الدامية ضد  شعب غزة وهى تحاول ان تهاجم حماس حتى أتت على  

ابور الحقد االسود على مصر حكومة وشعبا بالتطاول على االخصر واليابس فى غزة وهنا بدأ ط
مصر وتاريخها النضالى وتضحياتها فى سبيل القضية الفلسطينية وبدأ ت المزايدات ومحاولة 

االاقزام المساس بمصر وتاريخها ولالسف فقد ساعد هؤالء الحاقدين بعض االقالم واالبواق 
  .ر ولو على حساب مصر وشعب مصر المصرية المعارضة التى وجدت لها دورا للظهو

إن المتتبع لالحداث يعلم ان اسرائيل لم تبدأ الحصار الغاشم على غزة اال بعد انقالب حماس على 
السلطة الفلسطينية ومحاولة انفرادها بالحكم فى غزة وبعد ما سالت الدماء الفلسطينية بيد 

اسرائيل أال استغالل الفرصة وضرب  و ما كان من, الفالسطينين انفسهم وبدأ التفسخ الفلسطينى
  ...الشعب الفلسطينى االعزل فى غزة ونسى الجميع ان الحصار بدأ بيد الفلسطينين انفسهم 

وبدأت لعبة حماس فى محاولة اجبار العالم وعن طريق مصر فى االعتراف بسلطة حماس فى 
لو تم فتحه فلن يمنع غزة وبدأ الكالم عن فتح معبر رفح وتناسى الجميع ان معبر رفح حتى و

الطائرات االسرائيلية من ضرب المدنيين ونسى الجميع ان كل ما تحتاجه غزة يمر من بوابات 
ولنا فى , وهل هناك اى دولة تفتح بواباتها لمن يريد الدخول , اسرائيل فما معنى فتح بوابة رفح 

السورية العراقية والعراق سوريا ايام حصار العراق فى عهد صدام العبرة اذ لم يتم قتح الحدود 
  .تحت الحصار والضرب االمريكى 

والباطل هو الحقد الدفين على مصر وعلى , ان مقولة فتح معبر رفح هى قولة حق اريد بها باطل 
  ....شعب مصر المعطاء 

إن شعب مصر الذى قدم ماليين الشهداء على مر العصور فادء لالسالم والعروبة ليقول ألبواق 
  )وال يحيق المكر السىء إال بأهله( د صدق قول اهللا تعالى الحقد االسو

  
  

 المصرى أفندى/ بقلم                                                                           
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"    �
*e ?م ��f ان�>% "        �Hم�K	 �                  '�ح�ن ا	-?/م  ا%�اد                  HI-�ن واح

 الملك نعـــــــل
 وخالل . طويلة برية القيامبرحلة يوما الملك هذا أراد.. جداً واسعة دولة يحكم كان ملكاً أن يحكى

 كل بتغطية يقضي مرسوماً فأصدر الوعرة، الطرق في بسببالمشي تورمت   أقدامه أن وجد عودته

 تحت صغيرة جلد قطعة عمل أفضلوهو يبرأ عليه أشار مستشاريه احد ولكن بالجلد مدينته شوارع

 تغيير تحاول فال العالم في سعيدا تعيش أن أردت إذا(  األحذية بدايةنعل هذه فكانت. فقط الملك قدمي

 . )بأسره العالم تغيير حاول ثم ومن. نفسك في التغيير أعمل بل العالم كل

 واألعمى اإلعالن

 : عليها مكتوب لوحة وبجانبه قدميه بين عتهقب ً واضعا عمارة عتبات إحدى على أعمى رجل جلس

 سوى تحوي ال قبعته أن ليرى ووقف باألعمى إعالنات رجل فمر.' ساعدوني أرجوكم أعمى أنا '

 أخرى عبارة عليها وكتب لوحته أخذ األعمى يستأذن أن دون. فيها المزيد فوضع قليلة قروش

 النقدية، واألوراق بالقروش امتألت قد هقبعت أن األعمى  الحظ. طريقه في ومضى مكانها وأعادها

 هو عما المارة أحد فسأل التغيير ذلك هو الكتابة من سمعه ما أن وأدرك تغير قد شيئاً أن فعرف

 )جماله رؤية أستطيع ال لكنني الربيع فصل في نحن( : اآلتي فكانت عليها مكتوب

 ضاعت مثال أو ..فقط احدة ذاءكح فردة منك سقطت و يجب كما األمور تسير ال عندما وسائلك غير

  بقطار للحاق بسرعة يجري كانغانـدي أن ؟يحكى باألخرى ستفعل ؟؟ماذا فقط احدة حذاء فردة

 حذائه فردتي إحدى قدمـه من سقطت القطار صعوده وعند بالسير القطار بدأ وقد

  القطار ةسك على األولى بجوارالفردة رماها الثانيةوبسرعة الفردة خلع إال منه كان فما

 الحكيم غاندي األخرى؟فقال الحذاء فردة رميت مافعلت؟لماذا على وسألوهماحملكأصدقاؤه فتعجب 

 تفيده فلن واحدة فردة وجد فلو بهما اإلنتفاع فيستطيع فردتين يجد أن الحذاء يجد الذي للفقير أحببت

  الدرس هذا من انفسنا نعلم أن نريـد أيضا منها أنــا أستفيد ولن

  السعادة له ويحمل غيرنــا إلى يذهب فقد شيء فاتنــا إذا هأنــ

 فــات؟ ما الحزن يعيد مـافـاتـنافهل على نـحـزن وال لـفـرحـه فـلـنـفـرح

 من الممتلئ القسم إلى وننظر وعطاء منح إلى حياتنا تعترض التي المحن نحول أن جميل هو كم 

  منه الفارغ وليس ...الكأس
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�
*e ت�%��س ا+���ر   ا�q�|*�ر %? �D:    ا�-<>Hم  / �                              %� اح-
 بالل يا لنا وأذن بقَإ بل

 شيد الذي المسجد في وسلم عليه اهللا صلى النبي من بأمر األذان رفع من أول عنه اهللا رضي بالل
 منا كثيرا ماتالمعلو سنواتهذه العشر تقارب لمدة األذان رفع في واستمر المنورة المدينة في

 حبيبه وفاة بعد عنه اهللا رضي بالل أن هو الكثيرون يعرفه ال ما لكن قرأها أو ودرسها يعرفها

 خليفة يا:له يقول عنه اهللا رضي بكر أبي الى وسلمذهب عليه اهللا صلى اهللا عبد بن محمد وحبيبنا

 سبيل في الجهاد مؤمنال عمل أفضل:يقول -وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول سمعت إني اهللا، رسول
 أبو قال...أموت حتى اهللا سبيل في أرابط أن أردت:قال (بالل؟ يا تشاء فما) :بكر أبو له قال...اهللا
 ألحد أؤذن ال إني :الدمع من تفيضان وعيناه عنه اهللا رضي بالل قال ...(لنا؟؟ يؤذن ومن) :بكر
 قد كنت إن :عنه اهللا رضي بالل قال....(بالل يا لنا وأذن ابق بل) :بكر أبو قال....اهللا رسول بعد

 بل) :بكر أبو قال ...له أعتقتني وما فدعني هللا أعتقتني كنت وان تريد، ما فليكن لك ألكون أعتقتني
 عن قول ومجاهدا مرابطا بقي حيث  عنه اهللا رضي الشام إلى فسافر....(بالل يا هللا أعتقتك

 يؤذن أن أراد إذا وكان وسلم، عليه اهللا صلى سولالر وفاة بعد المدينة في أبقى أن أطق لم:نفسه

 مع وذهب الشام إلى فمضى فيبكي، عبرته، تخنقه 'اهللا رسول محمدا أن أشهد' :إلى وجاء
 ما:يقول وهو منامه في -وسلم عليه اهللا صلى النبي عنه اهللا رضي بالل رأى سنين المجاهدينوبعد

 النبي قبر فأتى المدينة، إلى فركب حزيناً، فانتبه ...(تزورنا؟ أن لك آن ما بالل؟ يا الجفوة هذه

 يقبلهما فجعل والحسين الحسن فأقبل عليه، ويتمرغ عنده يبكي وجعل -وسلم عليه اهللا صلى

 اهللا أكبر اهللا) :قال فلما المسجد سطح فعلى ...(!السحر في تؤذن أن نشتهي) :له فقاال ويضمهما
 أن أشهد) :(قال فلما رجتها زادت ...(اهللا إال آله ال أن أشهد) :لقا فلما المدينة ارتجت....(أكبر

 زار اليوموعندما ذلك من وباكية باكياً أكثر يوم رؤي فما خدورهن، من النساء خرج ...(اهللا رسول محمداً
 لهم ؤذني أن على عنه اهللا رضي بالال يحمل أن إليه المسلمون توسل -عنه اهللا رضي-عمر المؤمنين أمير الشام
 بالل وصعد لها، يؤذن أن ورجاه الصالة وقت حان وقد ، عنه اهللا رضي بالال المؤمنين أمير ودعا واحدة، صالة

 كما بكوا يؤذن، عنه اهللا رضي وبالل -وسلم عليه اهللا صلى- اهللا رسول أدركوا كانوا الذين الصحابة فبكى...وأذن
 ال'   :فيقول بجواره، زوجته تبكي عنه اهللا رضي وفاته وعند...بكاء أشدهم عمر وكان أبدا، قبل من يبكوا لم

  'وصحبه محمدا ..األحبة نلقى غدا..تبكي
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 For those who don't really know the greatest man e ver walked on earth ,  

You Must Know This Man 
You may be an atheist or an agnostic; or you may belong to any 
of the religious denominations that exist in the world today. You 
may be a communist or a believer in democracy and freedom. No 
matter what you are, and no matter what your ideological and 
political beliefs, personal and social habits happen to be – 

 YOU MUST STILL KNOW THIS MAN 

The Encyclopedia Britannica  calls him "The MOST successful of all 
religious personalities of the world" and it also confirms:  

"...A mass of detail in the early sources shows that he was an honest 
and upright man who had gained the respect and loyalty of others 
who were like-wise honest and upright men." (Vol. 12)  

Bernard Shaw  said about him:  

"He must be called the Savior of Humanity. I believe that if a man like 
him were to assume the dictatorship of the modern world, he would 
succeed in solving its problems in a way that would bring it much-
needed peace and happiness". 

(The Genuine Islam, Singapore, Vol. 1, No.8, 1936)  

He was by far the most remarkable man that ever set foot on this 
earth. He preached a religion, founded a state, built a nation, laid 
down a moral code, initiated numerous social and political reforms, 
established a powerful and dynamic society to practice and represent 
his teachings and completely revolutionized the worlds of human 
thought and behavior for all times to come.  

THis name is MUHAMMAD May Peace of God Be 
Upon Him (pbuh)  

Selected by : Amro Yousef Ashour  


