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  !!من هنا بدأت الحرب فى غزة وبدأ فيضان الدم الفلسطينى 
___________________________________  

  إعمار غـزة       :       كلمة العدد   *     

 هل اإلختـالف ُسـنـةً عربـية ؟؟؟؟ :قضية للمناقشة  *     
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  : ددلعاةمآل
  إعمار غـزة

آلة الحرب االسرائيلية فى محاولة وقف بعدما توقفت 

المقاومة الفلسطينية فى غزة وبعدما شاهد العالم اجمع 

حجم الدمار والتخريب الذى احدثته اسرائيل فى غزة 

وبعدما شردت االالف من المدنيين العزل من بيوتهم 

الذين ال حول وال قوة لهم  بدات المعركة الحقيقية أال 

قد بادرت كل الدول العربية و, وهى معركة إعمار غزة 

واالسالمية بل والعالم اجمع بالمشاركة فى االعمار  

فال نضيع الوقت فى من هو احق ‘ وهنا يكون المحك ,

ومن سوف يبدأ ولكن يجب ان نتفق جميعا على البدء 

فورا فى إعمار غزة والتخفيف عن اهلها ويالتهم 

الثة وكفاهم ما القوه فى غضون ث, وآالمهم ومصاعبهم 

اسابيع من الضرب الوحشى الذى لم يحدث فى التاريخ 

إن االسراع فى عملية االعمار وعدم تضييع .  من قبل

الوقت سوف يكون هو الرد القوى والواضح للعدوان 

وسوف يكون , االسرائيلي الغاشم ضد اهلنا فى غزة 

هو البيان الفعلى للوحدة العربية االسالمية  والخطوة 

جب ان تتم هى المصالحة الفلسطينية التالية التى ي

الفلسطينية وان االحداث اثبتت ان الوحدة الفلسطينية 

هى اساس ودعامة الوجود الفلسطينى والمقاومة حتى 

  .تقوم دولة فلسطينة وعاصمتها القدس الشريف 

ان الشعوب العربية واالسالمية والعالم الحر لتقف مع 

نخسر هذا التأييد  الحق الفلسطينى هذه االيام فدعونا ال

  .واعلنوا المصالحة 

  

  

  هذا العددإقرأ فى 
  
  إعمار غـزة العددكلمة *
  2بقلم رئيس التحرير                           ص 

  

  صورة الغالف  *

     3ص   من هنا بدأت الحرب فى غزة               
       4ص                     اخبار الجالية المصرية *
  
  4ص              الفئة الباغية : ل حكم وامثا*
 :   مع الحكواتى  •

   5حالد الفحام                       ص/كيميائى  بقلم
  
    ركن األدب *
  6ص)                       وصبرا ايا غزة(    -  
  

  7ص    )    الخواص للبنات لك يا سيدتى *

           8ص         هل االختالفات سنة عربية؟قضية *
  
     ن غير  عنوانصفحة م*
 9ص          )طارق عبداللطيف /اعداد م (  
-  
  منوعاتصفحةال*
   10ص     )       يوسف الحمادى/م شرافإ( 

   AL BASHIR MAGAZINE 
 



   هـ 1430صفر )            الثانية عشرةنة سلا( 134 لعددا           م 2009فبراير 
 

  مجلة البشير
  Web site www.saidabulazayem.netطـر،قــة يـصدرهـا  املصريون يف يهـرـة شلـجـم

  خالد الفخام/طارق عبداللطيف ك/م-احمد مرسى/م:حرير سعيد ابوالعزايم،  سكرتارية الت/رئيس التحرير                                                                
   sazayem@qatar.net.qamail : -e   50155ب .جميع المراسالت بأسم رئيس التحرير ص                                                                 

  3 

  من هنا بدأت الحرب فى غزة   :   صورة الغالف            
  

  
  

ام وقف الثالثة محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية ورئيس فى رحاب البيت العتيق وفى مالبس االحر

منظمة فتح وخالد مشعل رئيس المكتب السياسى لحركة حماس ومحمود هنية رئيس الحكومة الفلسطينة النتخب 

والمقال  يتعاهدون امام الكعبة المشرفة على حماية الشعب الفلسطينيى وحقن الدماء الفلسطينية بعدما تقاتل 

الفلسطينيون فى فتح وفى حماس اثناء اختالفاتهم فى غزة والذى نتج عن هذا التقاتل انفراد حركة االخوة 

حماس بالحكم فى غزة وقيام السلطة الفلسطينية بإقالة حكومة هنية المنتخبة وما صاحب هذا كله من اراقة 

  !!!ّالدماء الفلسطينية بااليدى الفلسطينية 

من العرب يقولون ان محمود عباس ومن معه من السلطة وحركة فتح هم إن اتباع حماس ومعهم المؤيدون 

وحجتهم ان حركة , الخونة ألنهم خانوا الوعد فى بيت اهللا الحرام ويتهمون عباس ومن معه بالخيانة والعممالة 

  .حماس حركة اسالمية صادقة وانها لم ولن تعترف باسرائيل 

يقولون ان خالد مشعل وأنصاره فى حماس هم الخونة للعهد    والمؤيدون لحركة فتح والسلطة الفلسطينية  

ألنهم يريدون السلطة وما صاحبها من زعامة وانصار وان هنية ال يملك قراره بل القرار لخالد مشعل الذى يقيم 

فى دمشق ويأتمر باوامر دمشق وايران وان حركة حماس الحقيقية التى انشأها الشيخ احمد ياسين غير ما نراه 

  . يوم تحت اسم حماسال

وهنا لم تجد اسرائيل احسن من هذه , وهكذا تشتت الشعب الفلسطينيى بين فتح وحماس بين عباس ومشعل  

  كما لو كان الشعب الفلسطينى , الفرصة للفتك بالفلسطينيين وقتل اطفالهم ونسائهم وعجائزه 

  )باسمك يا فلسطينكم من االخطاء ترتكب ( يجب ان يدفع ثمن االخطاء على مر الزمان 
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  :أخبار الجالية المصرية 
تقام انتخابات الرابطة المصرية فى  - 1

مدينة مسيعيد فى شهر فبراير على ان 
تعلن نتائج االنتخابات فى االول من شهر 

وقد تمت االستعدادات      ,  2009مارس 
لالنتخابات       حتى تكون صورة 

مشرفة للديمقراطية  البناء الرابطة 
  .رية فى مسيعيد المص

 
/  تعالى الزميل اهللاتوفى الى رحمة    - 2

باسم محمد    ابراهيم بشرآة قاتوفين 
وذلك فى االسبوع الثانى من شهر 

وقد تم دفن الجثمان فى  2009يناير
مصر حسب طلب االهل وقامت لجنة 
الطوارىء بالرابطة المصرية بجميع 

  االجراءات 
ر وآان لمساعدة االدارة فى شرآة قط

للبتروآيماويات والسفارة المصرية االثر 
  .الكبير فى انهاء االجراءات 

  
جالية قامت اللجنة االجتماعية بال -3

بنشاط آبير لمساندة اهل فى قطرالمصرية 
غزة اثناء العدوان الغاشم على غزة وتم 

جمع التبرعات  والمشارآة فى 
المسيرةالتى دعاااليها فضيلة الشيخ 

صالة الجمعة فى  يوسف القرضاوى بعد
   مسجد عمر بن الخطاب

 محمد عيد / اعدادمهندس 
  عضومجلس  الجالية المصرية  وامين الصندوق 
  

  : ِحكم وأمثال    
  )الفئةُ الباغية(       

أن ) صحيح البخارى(ثبت في الحديث الصحيح 

قال لعمار  –صلى اهللا عليه و آله و سلم  –الرسول 

وهذا ما حصل في  )ية تقتلك الفئة الباغ( بن ياسر 

رضى اهللا عنهما بين على ومعاوية معركة صفين 

وهنا  ,علىاتباع وقد كان عمار بن ياسر من  

)  رضى اهللا عنه( اختلف المسلمون فاتباع على

قالوا ان اتباع معاوية هم الفئة الباغية واما اتباع 

فقالوا ان الحديث معناه )  رضى اهللا عنه( معاوية 

ر الى معركة غير متكافئة واجبره ان من أخرج عما

وهكذا حالنا اآلن , على الحرب هم الفئة الباغية 

,  ؟  فمن الفئةُ الباغية بيننا نحن العرب والمسلمين

وقديما , وما اكثر خالفاتنتا واكثرها ضراوة بيننا 

قبل الجاهلية كان العرب منقسمين بين الفرس 

ن والروم وفى العصر الحديث كانوا منقسمين بي

انجلترا وفرنسا ثم بين امريكا وروسيا رغم اننا 

ننادى دائما بالوحدة العربية ولسان الضاد الذى 

وهكذا فإن العرب مطالبين ان يوحدوا . يجمعنا دائما

كلمتهم وصفوفهم ويقفوا امام عدوهم وقفة رجل 

ولننسى خالفاتنا والبحث عن الفئة الباغية , واحد 

  ,جميعا الفئة الباغية بيننا وان لم نتحد فسوف نكون

ابن البلد         /بقلم 
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   خالد الفحام  /بقلم  )الجزء االول(؟كيف يتم تفعيلها .. .الوحدة العربية  مع الحكواتى 

داخل نحمد اهللا أن المصالحة بين الزعماء تمت فى وقت شهدت فيه األمة على مستوى الشعوب أيضا بل وفى 

وكما أن هناك مصلحة للشعوب فى التصالح فهناك أيضا ولألسف .الوطن الواحد إنقساما لم تشهد له مثيال من قبل

هل من المنتظر ... ولكن .ويمكرون ويمكر اهللا واهللا خير الماكرين:  مصالح عند البعض فى اإلنقسام ولكننا نقول 

لقد كانت هناك , عارات ؟هذا هو السؤال وهذه هى المعضلة أن يتم تفعيل الوحدة العربية عمليا وبعيدا عن الش

مقررات هامة للقاء اإلقتصادى العربى بالكويت يختص باإلتحاد الجمركى  وتحسين التجارة البينية وطرق 

, وهنا أتذكر أننى فى صغرى كنت أسمع عن خط سكك حديد الحجاز والذى أضحى مجرد تاريخ .  المواصالت 

ع عن مشروع خط سكك حديدية يربط مصر بالمغرب العربى وبالتأكيد لو تم هذا لكان إنجازا وما زلنا اآلن نسم

رائعا إجتماعيا وإقتصاديا فهو سيسهل التواصل بين الشعوب من خالل وسيلة مواصالت رخيصة نسبيا وكذلك 

إن الوحدة العربية .تنفيذولكنه حتى األن لم يتعدى كونه مشروعا ينتظر ال, سيدعم التبادل التجارى ونقل البضائع 

ال يمكن أن تكون مجرد شعار فهناك إستحقاقات تستلزم جهد جبار وتنازالت يقدمها كافة األطراف وذلك 

بالتغاضى عن المكاسب اآلنية والسريعة التى عادة ما تزول لتبقى الحاجة ملحة لمشروع إستراتيجى عربى يخدم 

وبصفتى مصريا عشت .والتى أظهرتها بصورة جلية حرب غزة  بالدرجة األولى  معضلة األمن القومى العربى

فاإلخوة العرب يشتكون , فى قطر حتى اآلن أكثر من ثمانى سنوات فإنى أعلم جيدا حجم اإلحباطات على الجانبين 

من تراجع الدور المصرى الفعال فى كثير من القضايا العربية وأحيانا يعتبر بعض المتشددين أن ذلك تواطؤا 

وعلى الطرف األخر يشكو الشارع المصرى من التجاهل العربى تجاهه فى مختلف المجاالت وأن , ة وخيان

ويتحدث الكثيرون منهم  مثال عن , اإلخوة ال يلجأون إليه إال فى أوقات الشدة واألزمات وينسونه فى وقت الرخاء 

والتى بال شك ....ربية والسورية واليمنية مسألة اإلعتماد على العمالة األسيوية كبديل عن العمالة المصرية والمغ

ويبدو أن مجرد الدعوة فى المساجد أو المنتديات لجعل األولوية للعمالة , قد إرتقت كثيرا فى اآلونة األخيرة 

العربية فى الدول الجاذبة لأليدى العاملة ال يكفى بل البد من الدعم الحكومى أيضا كتقديم مميزات إستثمارية أو 

كذلك فإن عملية التنمية اإلجتماعية وإنتشال .ريبية تشجع المستثمر الخليجى مثال على هذا اإلتجاه تخفيضات ض

لقد , الماليين فى العالم العربى من براثن الفقر والجهل ال تغيره أبدا الشعارات بل البد فيه من جهد وتنازالت 

معيات األهلية الفاعلة فى مصر والتى كانت كنت عضوا فى جمعية أصدقاء البيئة باإلسكندرية وهى أحد أهم الج

لها أيادى خضراء على المجتمع السكندرى ليس فقط باألسلوب التقليدى المتعارف عليه بل أيضا بأساليب أكثر 

وفى تلك الفترة كانت للجمعية عدة مشروعات بيئية وتنموية وكانت تحتاج بالطبع لتمويل , جرأة وإستقاللية 

ى تعنى بهذا الشأن ولكنى لألسف طوال فترة وجودى هناك لم ألحظ أى تواجد لمؤسسات المؤسسات الدولية الت

  .عربية خليجية لدعم تلك المشروعات بل عادة ما كان الدعم يأتى من مؤسسات كندية مثال أو إسكندنافية
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 راً أيا غـزةوصب   )ابن البشير(   : ُركن األدب
  وصبراً أيا غـزة فقد الح لنا الفجُر    

  عبرنا حالـك  األيامِ  واألحـداثُ   تَنفَجُِر                       

  َالنفقِ بعزمٍ  بل وايمانِ  وُجزنا ظُلمة    

  الفوُز والنصُر جاءنا العهُد وجاء وها قـد                        

  شهادتهم باحسانِ  لمن القوا ُبشرى فيا    

  قدعمنا الصبُر ا دومـاً  فها وياُبشرى  لن                        

  فالحزن  والدمع ولن  تبكى مآقينا     

  سنَعتَبُِر  ولكن  فرحة ُ الشهداءِ  فى عزمٍ                        

  هُم األطفاُل يرمون بأحجارٍ لسجيِل     

  القدُر هُم  الفتيانُ  يجرون  لعـهد  جاءُه                        

     كُن كاألبطاِل الخوفٌ والجزُع نساء  

  اكسُر اميٌل  ول رجالٌ  كانوا  كالُصلبِ فل                         

  الخوِف والفزعِ  وكان عدوُهم مثالً لداء     

ـِبُر   آيةٌ جاءت  معانٍ  كلُـها  " سنُلقى"                         ع

  فيا باراكُ  قدحانت نهايةُ كلِ ذى كُفرِ       

  والكِِبُر   التهديُد  فال الحصاُر   ُيرِهُبنا وال                       

  ويا شهيُد  ُبشراك بماقدمتَ من عزمٍ     

  فتلك   شَهادةٌ  كانت  وذاك الصبُر والنصُر                      
  ويا غـزة أ يا آنزًا من الُشهداِء يمتُأل     

  فإن  يسقُط  لنا  بطٌل فأبطاٌل  لنـا أُ خَـُر                      

  وإن تُهدم لنا ُمُدن  فباألرضِ سنلتَِصقُ     

  وينبتُ  من بقايانا رموز  خّـطَّها  القّـدُر                      
  ويا شُهداءنا  إنَّا عقدنا العزم  والهِمة      

  يلقى عدُونا ُرعباً  وتبقى النارُ  تَستَِعُر س                        

  ففى غزة وفى رفحٍ وفى انحاء واديها       

  ستُروى  األرُض من دمِه ُيزفُ  شَهيُدنا الُحُر                    
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  الخواص الفيزيائية والكيميائية للبنات   لك يا سيدتى

  ا

  ♀  : ه   رمز        الـبـنـت :العنصر سم

 أي في يتجمد أن يمكن-  .األسباب ألتفه الغليان لدرجة يصل     :الفيزيائية الخواص

 يستعمل لم إذا المرارة شديد-.الالئق بالشكل معاملته عند بسهولة يذوب- .وقت

  .الصحيحة بالطريقة

 للذهب قوية حساسية يملك -  مستقر غير- جداً نشط عضو :الكيميائية الخواص

 كمية المتصاص قابل - وحيداً ترك إذا عنيف -  الكريمة واألحجار والبالتين والفضة

 مشابهاً عنصراً بجانب وضعه عند األحمر اللون إلى يتحول -  الدسم الطعام من هائلة

  .جماالً أكثر

 يطمع وممكن .مكان أي في للزينة يصلح ألن تؤهله جمالية بصفات يتميز :االستخدامات

 افضل -؟؟؟؟ .الثروة على للحصول مثالي محفز - مايحس؟؟؟ غير من الناس فية

  اآلن حتى عرفت التي للدخل المبددة العناصر

 .مأزق في وضع إذا لالنفجار قابل  : تحذير
  بنت النيل/إعداد                                                                                        
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  ةٌ عربية ؟؟؟هل اإلختـالفُ  ُسن         للمناقشة قضية
منذ بدء تاريخ العرب فيما قبل االسالم وحتى اليوم واالقتتال والتناحر سنة  وصفة من صفات   

وتاريخ العرب يمتلىء باالحداث الكثيرة التى تؤكد ان صفة التقاتل والتناحر بل والتالسن  ,العرب 

ف إال فى بداية العهد وهذه الصفة لم تتوق, والسباب بين المتخاصمين هى صفة اصيلة فى العرب 

ويكفى ان حروب العرب ما بينهم وضحايا هذه الحروب , ثم بعد ذلك عادت من جديد , االسالمى 

والظريف ان العرب شرقا وغربا وهم تحت , هى اكثر بكثير من حروبهم وضحاياهم مع اعدائهم 

هم فانهم يحاربون ولكنهم عندما ينالوا حريت, االحتالل يكونون امة متوحدة ينصر بعضهم بعضا 

بعضهم البعض و ايضا فان العرب ورغم تواجد معظم الصفات المشتركة  بينهم إال انهم متفرقون 

إال ان ما , جدا بينهم فرغم ان عامل اللغة والدين والجغرافيا والتاريخ المشترك تجمع بينهم 

  .يفرقهم كثير كثير 

رة كبيرة ولكن يجب ان يتوافر عنصران إن التاريخ اثبت ان العرب بوحدتهم يكونون قوة وحضا

, هامان للعرب فى وحدتهم وهى التمسك بتعاليم االسالم والبعد عن الطائفية والتعصب االعمى 

وذلك , وبدون هذان السببان لن تقوم  للعرب قائمة وستستمر بينهم الحروب ويستمر االقتتال 

ق للكويت فى نهاية القرن العشرين بدءاً من حرب داحس والغبراء قبل االسالم وحتى غزوالعرا

  .الىانقسام الفلسطينيين بين فتح وحماس 

أنه لعار أيما عار ان تستمر الخالفات العربية واسرائيل تهاجم غزة برا وبحرا وجوا ويقف العرب 

يلوم بعضهم البعض فجماعة تنادى بالقمة ومقاطعة اسرائيل ومساندة حماس وتتهم العرب 

لعمالة بما فيها فتح وجماعة تنادى بالتعقل واستمرار المبادرة العربية للصلح االخرين بالخيانة وا

مع اسرائيل ومساندة السلطة الفلسطينية وفتح وتتهم االخرين باستغالل الفرصة والكسب على 

وهكذا تفرقت الجماهير العربية بين هؤالء وهؤالء وان كانت , حساب دماء االبرياء والمدنيين 

  ..جماهير خحرجت تنادى  بالمقاطعة والمقاومة الغالبية من ال

  .........إننا نقول للجميع هؤالء وهؤالء بدال من ان تلعن الظالم قم واشعل شمعة

  
  مصرى أفندىال/ بقلم                                                                           
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  اللطيف عبد طارق /داعدا             فهمان واحد يقدمها          " عنوان غير من صفحة    "
 

 ؟ قهوة حبة أم بيضة أم جزرة أنت هل
 

  ، لمواجهتها تفعل ماذا تعرف ال إنها وقالت ، الحياة مصاعب ألبيها إبنة اشتكت

 .أخرى مشكلة تظهر مشكلة تحل أن ما إنه ذلك . بدةوالمكا القتال من تعبت فهي ، اإلستسالم تود وأنها

 سرعان.. ساخنة نار على ووضعها بالماء أوان ثالثة مأل.. طباخاً يعمل وكان المطبخ إلى أبوها إصطحبها

 بعض ووضع بيضة الثاني وفي جزراً األول اإلناء في األب وضع .الثالثة األواني في تغلي الماء أخذت ما

 .. الثالث اإلناء في (البن) والمطحونة المحمصة القهوة حبات

 إنتظر!...أبوها يريد ماذا تدري ال حائرة وهي ، الفتاة صبر نفذ..تماما صامت وهو تنضج أن ينتظر وأخذ

 وعاء في ووضعها البيضة وأخذ .. وعاء في ووضعه الجزر أخذ ثم .. النار أطفأ ثم .. دقائق بضع األب

 ترين؟ ماذا ، عزيزتي يا : وقال ابنته إلى نظر ثم .ثالث وعاء في اووضعه المغلية القهوة وأخذ.. ثان

 وطريا ناضجا صار أنه فالحظت !.. الجزر تتحسس أن منها طلب ولكنه . . بنو بيضةو جزراإلبنة أجابت

 أن منها طلب ثم!.. صلبة باتت البيضة أن فالحظت ! ..البيضة قشرة تنزع أن منها طلب ثم!.. ورخوا

 يعني ماذا ولكن : الفتاة سألت!..الغنية القهوة نكهة ذاقت عندما الفتاة فابتسمت !.. قهوةال بعض ترتشف

 المياه وهو ، نفسه االخصم واجه البنو البيضةو الجزر من كال أن ابنتي يا إعلمي : فقال أبي؟ يا هذا

 تراخى أن لبث ما كنهول وصلبا قويا الجزر كان لقد .مختلف نحو على معها تفاعل منها كال لكن... المغلية

 لكن ، الداخلي سائلها تحمي الخارجية قشرتها كانت فقد البيضة أما .المغلية للمياه تعرضه بعد ، وضعف

 فعلها رد كان فقد المطحونه القهوة أما .المغلية المياه لحرارة تعرضه عند تصلب أن لبث ما الداخل هذا

 ولكنها ..صلبة تبدو التي الجزرة أنت ؟هل عنِك وماذا .نفسه الماء تغيير من تمكنت أنها إذ ... فريدة

 .. الرخو القلب ذات .. البيضة أنِك أم ؟ قوتها وتفقد طرية رخوة تصبح والصعوبات لأللم تتعرض عندما

 من تغيرت ولكنك .. هي كما تزال ال قشرتك تبدو قد ؟ وصلبا قويا يصبح المشاكل واجه ما إذا ولكنه

  !بالمرارة ومفعما اسياق قلبك فبات .. الداخل

 طعم ذا يجعله بحيث ..( لأللم مصدر وهو ).. الساخن الماء ُيغير الذي .. المطحون البن مثل أنك أم

 من الوضع بلغ ما إذا أفضل حولك من األشياء تجعلين فإنك .. المطحون البن مثل كنت فإذا !؟ أفضل

 المصاعب مع عاملينتت كيف ابنتي يا فكري . السوء من القصوى الحالة حولك

 ؟ مطحونة قهوة حبة أم بيضة أم جزرة أنت فهل ...
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  الحمادى يوسف/م اعداد             الـرحــــــــــلـــة   المنوعات صفحة

 في واقفا شخصا قابل الطريق وفىوأوالده زوجته مع رحلة في مسافرا رجال هناك كان  األيام من يوم في

 جميعا فقالوا ؟ معنا يركب ندعه هل وأوالده زوجته الرجل فسأل المال أنا قال؟'أنت من فسأله الطريق

 السيارة وسارت المال معهم فركبنريده شيء اى نمتلك وان  شيء اى نفعل إن يمكننا فبالمال بالطبع نعم

 هل وأوالده زوجته األب فسأل والمنصب السلطة إنا فقالأنت؟ من : األب فسأله  آخر شخصا قابل حتى

  شيء اى نفعل إن نستطيع والمنصب فبالسلطة بالطبع نعم واحد بصوت جميعا فأجابوا؟ معنا بيرك ندعه
 أشخاص قابل وهكذارحلتها تكمل السيارة وسارت والمنصب السلطة معهم فركب نريده شيء اى نمتلك وان

 األب ال  نالدي نا ال ؟ أنت من األب فسأله  شخصا قابلوا حتى الدنيا ومتع وملذات شهوات بكل كثيرين

 واحد صوت في واألوالد والزوجة
 حالل  بتعاليمه االلتزام في سنتعب وسيقيدناو منها سيحرمنا الدين ومتاعها الدنيا نريد نحن  وقته هذا ليس

 نستمتع إن بعد إليك نرجع إن الممكن من ولكنعلينا ذلك وسيشق و و ووصيام وحجاب وصالة وحرام

 فيها وما بالدنيا
 الطريق على وجدوا وفجأةرحلتها تكمل السيارة وسارت فتركوه
 بالنسبة الرحلة لألبانتهت الرجل السيارةفقال ويترك ينزل إن لألب يشير رجال ووجدواقف  تفتيشوكلمة نقطة
 هل......الدين عن افتش ناالرجأل له ينطقفقال ولم ذهول في االب فوجممعى وتذهب تنزل إن وعليك  لك

 تستطيع لن الرجالنك له فقالبه وآتى أرجع قليلةفدعنى مسافة بعد على تركته قدل  األبال فقالالدين؟ معك

 والمنصب والسلطة المال السيارة في معى ولكننىاالب فقالمستحيل والرجوع انتهت فالرحلة هذا فعل
 الدين اال لينفعك كان هذاوما كل وستترك  شيئا اهللا من عنك يغنوا لن الرجالنهم له فقالواالوالد  والزوجة

 ونظرحسابه تعمل ولم عنه غافل كنت الذى  الموت ناالرجال قال؟ انت مناالب فسألهالطريق في تركته الذى

 والمال االوالد وفيها رحلتها لتكمل تتحرك السيارة منهوبدأت بدال السيارة تقود زوجته للسيارةفوجد االب

 أحد معه ينزل ولم  والسلطة
 وتجارة اقترفتموها وأموال عشيرتكم و أزواجكم و اخوانكم و بنآؤكمأ و آبآؤكم كان إن قل: تعالى قال

 اهللا يأتي حتى فتربصوا سبيله في جهاد و ورسوله اهللا من إليكم أحب ترضونها مساكن و كسادها تخشون

 الفاسقين القوم اليهدى واهللا  بأمره
 الجنة وأدخل النار عن زحزح فمن القيامة يوم أجوركم توفون وإنما الموت ذآئقة نفس كل: تعالى اهللا وقال

 الغرور متاع إال الدنيا الحياة وما فاز فقد
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HOW MANY FACES YOU CAN FIND? 
 

Start to look carefully to the photo, and guess how many faces you can find? 
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