
   هـ1431رمضان   شعبان/      (الثالثة عشرنة سـلا) 152 لعددا          م 2010  أغسطس 

 

 يجهح انثشيز
 Web site www.saidabulazayem.netطـر،قــة يُـصدرهـا  المصريون في يهـر ـة شلـجـم

 /خبٌذ اٌفذبَ َ/ ِصطفٝ داٚٚد  َ/ا٠ّٓ طبدْٛ ن –سئ١س اٌزذش٠ش/سؼ١ذ اثٛاٌؼضائُ،      سىشربس٠خ اٌزذش٠ش:َ/ طبسق ػجذاٌٍط١ف 

    :mail-e  sazayem@qatar.net.qa ١ّ50155غ اٌّشاسالد ثأسُ سئ١س اٌزذش٠ش ص .ة ج

  1 
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 رمضـان   شـيـرُ   القـرآن    ) كل عام وأنتم بخير(

__________________________________________________________________________________ 

 من أجل مصر  !!!  :                   كممة العدد   *
 

ًُ ١ٌس  دبفظخ ٔمٛد!! ػفٛاً ... فبٌّشأح ُ ١ٌسذ جسذاً  :قضية للمناقشة *  ٚاٌشج
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 من أجل مصر !!  :ـذدٌؼاخـٍّـو
 حداث فى مصر ىده األيامالمتابُع لأل

يدرك أن مصر مقبمة عمى واقع جديد  سوف 
يغير الكثير من الواقع السياسى فى مصر , 
فالجميع يترقب ما بعد مبارك   ومن سيحكم 
مصر؟ وماذا سوف يكون الحال فى مصر؟  

ىذا الحال موجة من االعتراضات وتزامن مع  
لتظام الحكم فى مصر واكبو موجة من 
اإلنتقاد والتشيير بكل ما فى مصر ىذا 

ن كان بو بعض الصحة والحقيقة  التشيير وا 
إال أنو يأتى من أعداء مصر وبتأييد من 
أبناء مصر الذين اكتشفوا فجأة أنو من 

السيل مياجمة نظام الحكم فى مصر , ىنا 
ىل ما يحدث فى مصر    العجيب  يظير المغز

نتقاد لنظام  من إعتراض عمى الحكومة وا 
الحكم عمناً ,ما ىو إال مؤامرة لكى تدخل 

مصر فى أتون الصراعات التى لن تأتى إال 
بالخراب لمصر وشعب مصر ؟ إننا ىنا ومن 

منطمق مصمحة مصر وشعب مصر ُنَذِكر 
جميع المصريين بالمقولة الشييرة ) من أجل 

فميكن إعتراضنا لمحكومة من أجل  مصر(
مصر ولتكن موافاقتنا لمحكومة من أجل مصر 
 ولينتبو الجميع فمصر ىى بمدنا  وبمد ابنائنا  

 فمن أجل مصر لننتبو .......  

  

 هذا العددإقرأ فى 

 2من أجل مصر           صالعدد   كممة *
 بقمم رئيس التحرير

                            
    3ص                    الجالية المصرية اخبار  *
 اػذاد  َ/ِذّذ ػ١ذ   

بقمم         رمضان شير القران   صورة الغالف    *
 4ص                                   ابن البمد

 بقمم مصطمحات سياسية )جزء ثانى(مع الحكواتى :  *

 5ص                            كيميائى /حالد الفحام

 
 حديقة الشعراء    :ركن األدب   *

 6ص                     اعداد ابن البشير    

 

ػفٛا فبٌّشأح ١ٌسذ جسذا    : لض١خ ٌٍّٕبلشخ*

 7ص   ثمٍُ اٌّصشٜ أفٕذٜٚاٌشجً ١ٌس دبفظخ ٔمٛد  

 

 اٌغشة ٚربثٛ٘برٗ         : ِخزبساد *

   8ص                       ثمٍُ َ/ ادّذ  ػض اٌذ٠ٓ

   9ص               بنت النيل : ك يا سيدتىل *

 

    ـن غير  عنوانصفحة م*

 11ص         اعداد م /طارق عبداللطيف ()  

 

                               :  نوعاتـمصفحةال*

  12ص               ( م/ايمن طاحوناعداد  )

 AL BASHIR MAGA   31ص 
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 عبد الظاهر حسن عيسى  الشيخ      أخبار الجالية المصرية :

 العالم والمربي والداعية والفقيه في ذمة هللا 

 

توفي  العالم والمربي والداعية والفقيو د. حسن عيسى عبد الظاىر، أستاذ ورئيس قسم الثقافة 
وقد وافتو المنية  صباح األربعاء الثامن والعشرين من «. سابقا»اإلسالمية بكمية الشريعة بجامعة قطر 

بعد رحمة مع المرض دامت أكثر من عامين. وتم دفنو بمقبرة أبو ىامور بعد صالة العصر  يوليو 
بحضور لفيف من أىمو وزمالئو وتالميذه ومحبيو.وبوفاتو أسدل الستار عمى حياة حافمة بالعطاء الفكري 

طر، عامًا.شغل الفقيد عدة مناصب دعوية وعممية في مصر وق 28والدعوي واإلنساني دامت أكثر من 
، حتى وافاه 8792وسافر مبعوثًا لألزىر في عدد من البمدان اإلسالمية، واستقر بو المقام في قطر عام 

 األجل أمس. 
واشتير د. عبد الظاىر بغزارة عممو، وكثرة عطائو، وطيب معشره ولين جانبو وأدبو وتواضعو، وغيرتو 

خوانو الدع اة. وعرفو الجميور خطيبًا مفوىًا اعتمى عمى اإلسالم والمسممين. وأحبو زمالؤه وطالبو وا 
حاليًا، وجامع حصة السويدي المجاور لمحطة بنزين « زيد بن حارثة»منبر جامع إسحاق بأم غويمينا 

. وتخرج عمى يديو مئات األساتذة والباحثين، وتتممذ عمى عممو وخبرتو -بطريق جامعة قطر–الجامعة 
صري الشيير عبد الحميد كشك، عندما كان مفتشًا لممساجد مئات الدعاة. وىو الذي اكتشف الداعية الم

بوزارة األوقاف المصرية وتنبأ لو بمستقبل واعد في مجال الخطابة والدعوة قبل أن يعرفو أحد.ولد د. 
كميومترا  82-بمدينة شبين القناطر بمحافظة القميوبية  8782أغسطس عام  81عبد الظاىر في 

صول عربية وفدت إلى مصر من السعودية واستقر بيا المقام في ألسرة تنتمي أل -شمال القاىرة
الصعيد، ثم رحل الوالد والجد إلى شبين القناطر حيث ولد شيخنا.أتم حفظ القرآن في سن العاشرة ولم 
يكن ىو وحده الذي أتم الحفظ في تمك السن، فقد سبقو أشقاء لو وزمالء في الدراسة. فقد كان أصغر 

 القرآن، ولذلك كان ختم المصحف عاديًا في حياتو وحياة أسرتو.إخوتو الذين حفظوا 
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 رمضان شير القرآن           صورة الغالف :

             
فى مثل هذه االياِم ونحن نستقبل نفحات الشهر الكريم شهر رمضان المعظم ندعو هللا ان تعود علينا هذه 

رمضان هى منحة الهية لنا كى نعيد فيها حساباتنا  األيام ونحن جميعا فى خير وبركة وسعادة وألن ايام
ونراجع فيها اعمالنا فنمتنع عن السيئات ونكثُر من الحسنات وهى ايام الِجِد فى الطاعات والمداومة 
على العبادات وهى ايضا ايام التراحم والتواد بين األهل واألسر وهى فوق كل ذلك ايام خير لنا جميعا 

هللا عليه وسلم حين قال فيما معناه " خسر من لحق رمضان ولم ُيغفر لُه" وقد صدق رسول هللا صلى 
 أى أن الخاسر هو من عاش ايام رمضان ولم ينتهز الفرصة فى الطاعات والعبادات حتى يغفر هللا له .

ومع نفحات الشهر الكريم شهر البركة والخيرات نرى هناك بعض الصور غيرالمرغوب فيها وبعض 
تتناسب مع قدسية الشهر الكريم ورغم قلتها لال انها تسئى لرمضان ولنا جميعا ومن المواقف التى ال

 هذه الصور والمواقف ما يلى: 

  صور الذى ال يصوم ويجاهر بعدم صيامه وكأنه يتباهى بمعصية هللا فنراه يدخن سيجارته امام
ن اصحاب الديانات الناس بال اكتراث وهو ليس فقط يعصى هللا ولكنه يجاهر بمعصيته , ورغم أ

االخرى وهم فى بلد اسالمى لال انهم يحترمون مشاعر المسلمين فال يجاهرو ا بعدم صيامهم 
 ولكن الخطأ ياتى من المسلم العاصى هداه هللا واعاده لحظيرة االيمان.

  صور الصائمون الذين راحوا فى نوم عميق طوال اليوم وال يستيقظون لال قرب أذان المغرب
رون طول الليل فى اللعب ومشاهدة التلفاز وكأن رمضان هو شهر النوم وتجدهم يسه

 والتليفزيون فاللهم ارحمنا من التليفزيون ومن وشروره آمين آمين .

  صور الناس وهى تتزاحم فى المجمعات التموينية والسوبرماركت تشترى كل شيئى وتكدسه
التموينية وهى حتما فوق الحاجة  وكأننا سنواجه مجاعة او حربا فنرى البيوت تكدست بالمواد

ونرى الموائد فى رمضان تغص بشتى انواع الطعام والمأكوالت والتى طريقها اخر الليل هو 
 اكياس القمامة وننسى قوله تعالى : ولتسألنا يومئذ عن النعيم" صدق هللا العظيم.

ننا فى مسابقة بين صور الجرائد والمجالت وهى تمتلىء بالصور العارية للمثلين والراقصات وكأ
الصحف لمن ينشر اكثر عريا وفضائح وليت األمر يقف عند هذا الحد لال أن اصحاب صفحات المنوعات 

يأتون باكثر القصص خياال واكثر األخبار فبركة وينشرونها فينشغل الناس بالتافه من األمور وينسون 
 ذكر هللا تعالى

 بقمم / ابن البمد                                                                                                                
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 بقمم ك/  خالد الفحام        طمحات سياسية )الجزء الثانى(مص      مع الحكواتى:  

واألثرٌاء معا , والسٌاسة لٌست كما ٌقولون مصدرا ممارسة العمل السٌاسى لٌس رفاهٌة ولٌس مهنة األثرٌاء فقط بل هى أساساً وسٌلة لجلب حقوق الفقراء 
لعصور طوٌلة مغٌبٌن للمشاكل بل هى مصدرا للفخر والعزة وتطور المجتمعات إال فى الدول المتخلفة التى ٌسٌطر علٌها مجموعة من العصابات المنظمةونحن ظللنا 

التى كانت تقلنا جمٌعا قد شارفت على الغرق , لذلك فجهود اإلنقاذ واجبة , ربما ٌكون  عن الممارسة السٌاسٌة .  ولكن نظرا ألن الوضع اآلن قد تغٌر فالسفٌنة
تاح . ولكن قبل ذلك الموضوع فى بداٌته مقلق نتٌجة لتراكم خبرات سابقة وحالٌة من الخوف ,  ولكن ال مناص من ممارسة العمل السٌاسى فهو المخرج الوحٌد الم

السٌاسٌة التى ٌجهلها معظمنا نظرا لبعدنا عن ممارسة العمل السٌاسى قهرا , وقد إستعرت لكم بعض المصطلحات ومعانٌها ٌجب أن نتعرف على بعض المصطلحات 
  –من موقع حزب الجبهة الدٌمقراطٌة المعارض فى مصر 

  مصطلحات سٌاسٌة ومعانٌها  
 مذهب لٌبرالً ٌرى أن المجتمع ٌتكون من روابط سٌاسٌة وغٌر سٌاسٌة متعددة، لها مصالح مشروعة متفرقة، وأن هذا التعدد ٌمنع تمركز  تعددٌة

 .الحكم ، وٌساعد على تحقٌق المشاركة وتوزٌع المنافع
تكنوقراطٌةمصطلح سٌاسً نشأ مع اتساع الثورة الصناعٌة والتقدم التكنولوجً، وهو ٌعنً )حكم التكنولوجٌة( أو حكم العلماء والتقنٌٌن، وقد تزاٌدت  

اطٌٌن نظراً الزدٌاد أهمٌة العلم ودخوله جمٌع المجاالت وخاصة االقتصادٌة والعسكرٌة منها، كما أن لهم السلطة فً قرار تخصٌص صرف قوة التكنوقر
 فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ،حٌث 8798الموارد والتخطٌط االستراتٌجً واالقتصادي فً الدول التكنوقراطٌة، وقد بدأت حركة التكنوقراطٌٌن عام 

.كانت تتكون من المهندسٌن والعلماء والتً نشأت نتٌجة طبٌعة التقدم التكنولوجً على ٌد ولٌام هنري سمٌث  8787أما المصطلح فقد استحدث عام 
 .الذي طالب بتولً االختصاصٌٌن العلمٌٌن مهام الحكم فً المجتمع الفاضل

نظام ٌستند إلى أفكار دٌنٌة مسٌحٌة وٌهودٌة ، وتعنً الحكم بموجب الحق اإللهً ! ، وقد ظهر هذا النظام فً العصور الوسطى فً أوروبا  ثٌوقراطٌة 
العصور على هٌئة الدول الدٌنٌة التً تمٌزت بالتعصب الدٌنً وكبت الحرٌات السٌاسٌة واالجتماعٌة ، ونتج عن ذلك مجتمعات متخلفة مستبدة سمٌت ب

 .المظلمة
كلمة ذات أصل ٌونانً رافقت المجتمعات البشرٌة منذ تأسٌسها ، تدل فً معناها السٌاسً حالٌاً على سٌاسة تصبح فٌها جمٌع السلطات بٌد  دكتاتورٌة

 .شخص واحد ٌمارسها حسب إرادته، دون اشتراط موافقة الشعب على القرارات التً ٌتخذها
دٌماغوجٌةكلمة ٌونانٌة مشتقة من كلمة )دٌموس(، وتعنً الشعب، و)غوجٌة( وتعنً العمل، أما معناها السٌاسً فٌعنً مجموعة األسالٌب التً ٌتبعها 

 .السٌاسٌون لخداع الشعب وإغراءه ظاهرٌاً للوصول للسلطة وخدمة مصالحهم
ومعناه الشعب، واآلخر )كراتوس( ومعناه سٌادة، فمعنى المصطلح إذاً سٌادة الشعب أو  (مصطلح ٌونانً مؤلف من لفظٌن األول )دٌموس دٌمقراطٌة

. والدٌمقراطٌة نظام سٌاسً اجتماعً تكون فٌه السٌادة لجمٌع المواطنٌن وٌوفر لهم المشاركة الحرة فً صنع التشرٌعات التً تنظم  حكم الشعب
ٌُزعم ! ( ، وأما أن  الحٌاة العامة، والدٌمقراطٌة كنظام سٌاسً تقوم على حكم الشعب لنفسه مباشرة، أو بواسطة ممثلٌن منتخبٌن بحرٌة كاملة ) كما 
حقوق  تكون الدٌمقراطٌة اجتماعٌة أي أنها أسلوب حٌاة ٌقوم على المساواة وحرٌة الرأي والتفكٌر، وأما أن تكون اقتصادٌة تنظم اإلنتاج وتصون

.العمال، وتحقق العدالة االجتماعٌة أنظمتها، إن تشعب مقومات المعنى العام للدٌمقراطٌة وتعدد النظرٌات بشأنها، عالوة على تمٌز أنواعها وتعدد 
قٌق واالختالف حول غاٌاتها ، ومحاولة تطبٌقها فً مجتمعات ذات قٌم وتكوٌنات اجتماعٌة وتارٌخٌة مختلفة، ٌجعل مسألة تحدٌد نمط دٌمقراطً د

:وثابت مسألة غٌر واردة عملٌاً، إال أن للنظام الدٌمقراطً ثالثة أركان أساسٌة حكم الشعب   . المساواة   . الحرٌة الفكرٌة   . وم استغالل الدول لهذا ومعل
ا له على أرض الواقع ؛ حتى فً أعرق الدول دٌمقراطٌة  ًٌ . ومعلوم أًٌضا تعارض بعض مكونات  -كما ٌقال  –الشعار البراق الذي لم ٌجد تطبًٌقا حقٌق

  . هذا الشعار البراق الذي افُتتن به البعض مع أحكام اإلسالم
رادٌكالٌة )جذرٌة(الرادٌكالٌة لغة نسبة إلى كلمة رادٌكال الفرنسٌة وتعنً الجذر، واصطالحاً تعنً نهج األحزاب والحركات السٌاسٌة الذي ٌتوجه إلى 

عض إحداث إصالح شامل وعمٌق فً بنٌة المجتمع، والرادٌكالٌة هً على تقاطع مع اللٌبرالٌة اإلصالحٌة التً ٌكتفً نهجها بالعمل على تحقٌق ب
ادٌكالٌة نزعة تقدمٌة تنظر إلى مشاكل المجتمع ومعضالته ومعوقاته نظرة شاملة تتناول مختلف مٌادٌنه السٌاسٌة اإلصالحات فً واقع المجتمع، والر

والدستورٌة واالقتصادٌة والفكرٌة واالجتماعٌة، بقصد إحداث تغٌر جذري فً بنٌته، لنقله من واقع التخلف والجمود إلى واقع التقدم 
.والتطور اآلن على الجماعات المتطرفة والمتشددة فً مبادئهاومصطلح الرادٌكالٌة ٌطلق    رأسمالٌة.

ر ربح الرأسمالٌة نظام اجتماعً اقتصادي ُتطلق فٌه حرٌة الفرد فً المجتمع السٌاسً، للبحث وراء مصالحه االقتصادٌة والمالٌة بهدف تحقٌق أكب
ة فً المجتمع... وبمعنى آخرشخصً ممكن، وبوسائل مختلفة تتعارض فً الغالب مع مصلحة الغالبٌة الساحق إن الفرد فً ظل النظام الرأسمالً  : 

ته وإرضاء ٌتمتع بقدر وافر من الحرٌة فً اختٌار ما ٌراه مناسباً من األعمال االقتصادٌة االستثمارٌة وبالطرٌقة التً ٌحددها من أجل تأمٌن رغبا
عرف بالنظام االقتصادي الحر، وأحٌاناً ٌخلً المٌدان نهائٌاً لتنافس األفراد وتكالبهم جشعه، لهذا ارتبط النظام الرأسمالً بالحرٌة االقتصادٌة أو ما ٌ

  .على جمع الثروات عن طرٌق سوء استعمال الحرٌة التً أباحها النظام الرأسمالً
لتقالٌد الموروثة، وٌرتبط هذا مصطلح سٌاسً اجتماعً ٌدل على التٌارات المعارضة للمفاهٌم التقدمٌة الحدٌثة وذلك عن طرٌق التمسك با رجعٌة

، وهً حركة المفهوم باالتجاه الٌمٌنً المتعصب المعارض للتطورات االجتماعٌة السٌاسٌة واالقتصادٌة إما من مواقع طبقٌة أو لتمسك موهوم بالتقالٌد
استورد المنافقون هذا المصطلح من الغرب تسعى إلى التشبث بالماضً؛ ألنه ٌمثل مصالح قطاعات خاصة من الشعب على حساب الصالح العام. ) وقد 

 وحاولوا إلصاقه بأهل اإلسالم ! الداعٌن إلى تحكٌم الكتاب والسنة
مصطلح سٌاسً من أصل فرنسً ٌرمز إلى التعصب القومً المتطرف، وتطور معنى المصطلح للداللة على التعصب القومً األعمى  ( شوفٌنٌة ( 

ٌُنسب المصطلح إلى جندي فرنسً اسمه نٌقوال شوفان حارب والعداء لألجانب، كما استخدم المصطل ح لوصم األفكار الفاشٌة والنازٌة فً أوروبا، و
ٌُضرب به المثل لتعصبه لوطنه  . )إنتظرونا فى جزء أخٌر بمشٌئة هللا(   تحت قٌادة نابلٌون وكان 

www.eskandarani.net 

http://www.eskandarani.net/
http://www.eskandarani.net/
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    اعداد / ابن البشيردذائك اٌشؼشاء                         ُركن األدب
 (المتنبي)من شوارد 

 ينَعمُ  في الشقاوةِ  بعقمو ......... وأخو الجيالةِ  يشقى في النعيمِ  لِ عقال ذو

 
 !بد    صداقتو  من لو ، ما   أن َيرى ...... عدواً  عمى المرءِ  ومن نكد الدنيا

 
 التمام  عمى  القادرين  ............ كنقصِ  الناس عيباً  عيوبِ  في ولم أر

 
 يبتسمُ     الميثَ  أن   نتظن    فال    .......ًً  بارزة  الميث بَ ُنيو    إذا رأيتَ 

 
ذا  كاملُ  بأني   لي  فيي الشيادةُ     ...... ناقصٍ  من  مذمتي   أتتك  وا 

________________________________________________________ 

  ( من أجمـــل ما كتب العرب في الحزن ) في سقوط األندلس

 : أبوالبقاء الرنــدي

  إنسانُ  العــيــشِ  بطيِب  فال يغرُ   ...... قصانُ نُ   تم   إذا ما شيءٍ   لكلِ 

________________________________________________________ 

 : شوقي أحمد

نما األممُ   ذىبوا ذىبت أخالقيم ومُ ما بقيت......فإن ىُ  األخالقُ  وا 

 : أحمد شوقي

 الباغِ   الدنيا تؤخذ   بالتمني........ ولكن  المطالبِ   نيلُ  وما 
_____________________________________________________ 

 :قائل ىذا البيت المتوكل الميثي,

 عظيمُ   إذا فعمت عميك   عارٌ  ........مثمو.ب تيأوت مقٍ ال تنو عن خُ 
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    :   لض١خ ٌٍّٕبلشخ
 

 ١ٌس دبفظخ ٔمٛد  اٌشجً ُ    ٚ  ػفٛاً... فبٌّشأح ُ ١ٌسذ جسذاً 

 
بنائنا , وتمك القضية قديمة قدم الحياة عمى االرض  ومنذأن خمق حياتنا وحياة أ تمُس  قضية خطيرة

ى ىل المرأة ليست إال جسدا  , أى أنيا مخموق اهلل االنسان وأسكنو فى االرض , وىذه القضية ى
او  صوليين او العممانيين أو حتى أىل الغابة, فالتعامل معيا سواء كان من األ جسدى فقط 

ىل التدين ال يتكممون إال عمى فتنة ون إال من خالل جسد المرأة  ,فاألصوليون وأالمتحضرين  ال يك
ىل العممانية والمتحضرين ال ع األعين من أن تراه  , وأنجسد المرأة وكيفية الحفاظ عميو وستره وم

نيا حق من حقوق المرأة  براز مفاتنو أل ا جميال ومثيرا  يجب الكشف عنو وا  يرون فى المرأة إال جسد
وان كان جسدىا , يما ظمم , فالمرأة ليست فقط جسدا أة أن المتدين والمتحضر يظممان المر والجانبا

المجتمع , ثم وماذا حتى يتقبمين  دميماتٍ  , وىل يجب عمى النساء ان يكن   جميال او مثيرا فم ذنبيا
كل  س حتى يتزوجن وىنا نفتح لين  حاسيألعن الشعور وا النساءَ  حاسيسين ىل نمنعُ عن مشاعرىن وأ

 .  متاع لمرجل بيذا الجسد تحت غطاء الزواج!!!!!رق لمتمتع واإلالط
نفاق كما جاء فى بو عمى المرأة , أجل فاإل  قُ نفِ وعمى الجانب اآلخر فالرجل ليس فقط مصدرا لممال يُ 

او قصيرا  بدينا كان ام رفيعا  كان  الشرع ىو وظيفة الرجل , ولكن ليس معنى ذلك ان أى رجل طويال
م يعمم او كم يفيد او عظيما كان ام حقيرا  ال ييم فالميم ىو كم يممك ىذا الرجل  , بغض النظر عن ك

كم يدرك من امور الحياة , إننا نغفر لمرجل كل عيوبو مقابل ما يمكمو من أموال , وىو ميزان خاطىء 
 بل ظالم !!!!

 والرجل ليس فقط حافظة نقود ... ليست فقط جسداً  مما نعتقد فالمرأةُ  خطرُ الساد القضية أأييا 
 ولمموضوع بقية فى العدد القادم .

 بقمم / المصرى افندى                                                               
  ___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 قشة ىذا العدد تدعو القراء فى المشاركة فى موضع قضية لممنا "مجمة البشير"تنويو : 
 وتطمب من الجميع ان نشارك بالرأى والرأى االخر حتى نثمر الحوار مع االخذ بالمقولة القائمة

 سد لمود قضية () إختالف الرأى ال ُيف 
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                     مختارات : 

 تمهى و/احًد عش انديٍ          انغزب ٔ ذاتْٕاذّ                   

 
زَظيح اْرًد فزَظا تانحفاظ عم شعار انثوٕرج ٔ ْوٕ تعد لياو انثٕرج انف

"انحزيح ٔ انًظأاج ٔ األخٕج" ٔ ْٕ فٗ انحميمح شعار جًيوم يعثوز عًوا 
يجة أٌ يشعز تّ انًٕاطٍ فٗ ٔطُّ تم أٌ ْذِ انًعاَٗ ْٗ يوا ذجعوم 

 انًٕاطٍ يشعز تاإلَرًاء نٕطُّ.
ش ذزكوو ٔ يُووذ كنووع انع ووز ٔ اذشووذخ انشووعٕب انغزتيووح شووعاراخ يًا هووح

 جًيعٓا عهٗ انحزيح ٔ انًظأاج تيٍ أفزاد انشعة انٕاحد.
ٔ تًزٔر انٕلد أصثحد ْذِ انشعاراخ ذاتْٕاخ يحزيح ال يًكٍ اإللرزاب 
يُٓا ٔ ال اإلعرزاض عهيٓا. ٔ أصثحد انشعٕب ذرٕعد كم يٍ يعارض ْوذِ 

 انشعاراخ تانٕيم ٔ انثثٕر.
يجزد شعاراخ ٔ  ٔ يٕو تعد يٕو تميد انشعاراخ كًا ْٗ ٔ نكُٓا أصثحد

 ذى ذفزيغٓا يٍ انًعاَٗ انظاييح نٓا.
فانحزيووح أصووثحد توو  حوودٔد حرووٗ أصووثل يووٍ حووك أٖ يهحوود أٌ يحووارب 
األدياٌ ٔ يدعٕ إنٗ انفظك ٔ انفجٕر دٌٔ أٌ يرعزض نوّ أحود تحجوح أَوّ 

 يًارص حزيرّ انرٗ ذكفهٓا نّ اندطاذيز.
يعزضوا ٔ تظثة انحزيح اَرشوز انشوذٔك انجُظوٗ ٔ أصوثل يوٍ يٓاجًوّ 

نهٓجٕو يٍ دعاج انحزيح ٔ انًدَيح تم إٌ إحدٖ انًزشوحاخ نهموة يهكوح 
جًال انعانى خظزخ األصٕاخ انُٓائيح انرٗ ذجعهٓا يرزتعوح عهوٗ عوزع 
انجًال فٗ انعانى نًجزد أَٓا ايرعضد يوٍ انشوذٔك انجُظوٗ ٔ أعهُود 

 صزاحح أَٓا ال ذعزف سٔاج إال تيٍ رجم ٔ إيزأج.
ثيووز عهووٗ انًجرًعوواخ انغزتيووح فرش وود ٔ أصووثحد انًظووأاج عووةء ك

انًظأاج تيٍ انًٕاطُيٍ فٗ انحمٕق انًدَيح إنوٗ يوا يظوًٗ يظوأاج 
تيٍ انزجوم ٔ انًوزأج ٔ فوٗ انحميموح يوا ْوٗ إال ذعوذية نهًوزأج ٔ يظو  

 يزأج ٔ ال انزجم تمٗ رجم.إنهزجم ٔ انزجٕنح ف  انًزأج أصثحد 
غزتيوح ٔ إٌ ميُود تٓوذِ ٔ انًثيز نهظشزيح ٔ نهحشٌ يعوا أٌ انًجرًعواخ ان

انشعاراخ نشعٕتٓا فئَٓا ال ذعرزف تر ثيك شعٕب انعانى انثانو  نوُفض 
انشعاراخ ٔ كأٌ شعٕتُا نيض يوٍ حمٓوا أٌ ذُوادٖ تانًظوأاج ٔ انحزيوح 

 تًعُاْا انحميمٗ.
ٔ انًؤطووح حمووا أٌ تعوول انوودٔل اإلطوو ييح لوود توودأخ فووٗ ذ ثيووك 

فُجود يحارتوح انوديٍ لود  انشعاراخ انًفزغح يوٍ يعاَيٓوا ذمهيودا نهغوزب
أصثحد حزيح انرعثيز ٔ اإلتداع ٔ إنغاء حمٕق انزجم ٔ خُٕعّ لد أصوثحٕا 

 يظأاج انًزأج تانزجم.
 ف  َحٍ ذمديُا كانغزب ٔ ال أتميُا ذمانيدَا انشزليح ٔ ذعانيى ديُُا.
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           اعداد / بنت النيل                                     لك يا سيدتى
 ئح  مطبخيةنصا
 
البيضة الجيدة ُترى صافية المون اذا نظرت الييا بجياز فيو عدسة ,اما اذا كانت غير طازجة  -1

 فتظير بيا ىالة داكنة المون .

 ال تقطفى ثمار الفواكو اال عند استعماليا فقط وليس قبل ذلك حتى ال يتغير لونيا او طعميا . -2

لمراقبة النضج فذلك يؤدى الى تأخير النضج والبتالى الى  كثيراً إحذرى رفع الغطاء عن الوعاء  -3
 القاء الخضروات مدة اطول عمى النار مما يؤدى الى نأكسد بعض الفيتامينات وتمفيا 

إعتادت أكثر ربات البيوت عمى نقع الخضار فى الماء ثم سمقو وىذا خطأ ألن النقع يجعل  -4
 ل ما أمكن من نقع الخضار او وضعو عمى النار .الفيتامينات والمعادن معرضة لمتمف ويجب االقال 

ىناك خطأ ترتكبو بعض ربات البيوتعادة وىو اضافة بعض المواد الكيماوية الى الطبخ لالسراع -5
  بانضاجو , فإن إضافة بيكربونات الصودا اثناء الطبخ يزيد فى تخريب الفيتامينات  وفقانيا.

     )منقولة من موقع مصراوى(                                                                  
_____________________________________________________________________________________________________________________________ _ 

 كممات اعجبتنى 
 صيدة لمشاعر  لمشاعر نزار قبانى () ق                 أنا أنثى..                           

 
 انا أُنثى ..... 

 نياَر أتيُت لمدنيا .....
 أتانى قراَر إعدامى .....

 ولم أرى باَب  محكمتى..... 
 ولم أرى وجو ُحكامى ........
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  اٌٍط١ف ػجذ طبسق َ/ اػذاد           فّٙبْ ٚادذ ٠مذِٙب         " ػٕٛاْ غ١ش ِٓ صفذخ    "
 

 الصمت                                                

 أن قديما وقيل األسئمة، لبعض جواب أفضل وىو تفسيره أحيانا يصعب الكالم، عمم من األصعب العمم ىو الصمت 
 :نذكر عنو قيل ومما اآلخرون، اليتقنيا رائعة إجابة الصمت

 ليصمت أو خيرا فميقل اآلخر واليوم باهلل يؤمن كان من": وسمم يوعم اهلل صمى قال -

 ."الييبة تكون الصمت بكثرة" :،وقال"الكالم نقص العقل تم إذا" وجيو اهلل كرم طالب ابي ابن عمي وقال."

ن نف منو أقممت إن كالدواء الكالم -  الناس افتخر اذا بني يا ":لولده لقمان قال (العاص بن عمرو)قتل منو أكثرت وا 
 النا عزلة في والعاشر بالصمت منيا تسع أجزاء عشرة الحكمة ان بمغنا" -."صمتك بحسن انت فافتخر كالميم بحسن

ن ,تكمم المصمحة ظيرت فإن كالمو في يفكر أن فعميو الكالم أحدكم أراد إذا -)وىب ابن الورد(   ىحت يتكمم لم شك وا 
 ليسمعنا الصمت لزوم من أحياناً  البد -ىنريت( )وليم الكالم فنون من عظيم فن الصمت -الشافعي( )اإلمامتظير

 واذا صوتي رفعت المحالَ  قمتُ  اذا -السمان( غادة ) النوايا وزر حممونا الصمت نتقن ألننا -جالسكو( )اآلخرون
 رأسو إليو المستمع ييز حين الكالم عن يتوقف أن رءبالم يجدر -(المعري العالء أبو )ىمسي طمتأ اليقين قمتُ 

 عن عاجزتان شفتيك أن تعمم كنت إذا إال المرأة عمى يدك ترفع ال -كيسنجر( )ىنريشيئا يقول أن دون من موافقا
 -(مورلي كريستوفر )اإلصغاء تحسن كيف تتعمم حتى جيداَ  متحدثاَ  تكون لن -بايرون( )الشاعر .مأربك تحقيق
 – منصور( أنيس )اإلنصات فن ىي القراءة - (ارسطو ) بالقوة كالم والتفكر بالفعل تفكير الكالم

 من ثراءا أكثر الصمت  - فناً  اإلصغاء فاجعل .. فن القول بعض إن -.عيناىا تقولو ما اسمع المرأة تكممت متى 
 تيمور( أحمد )لصمتا بنا يفيض حينما نتكمم نحن الكالم،

 :الشافعي يقول -:الشعر ومن

 فتاحُ مِ    الشر    لبابِ   الجوابَ   إن * ليم قمتُ   وصمتخُ  وقد  سكتَ  قالوا

 إصالحُ  رضِ العِ  صونِ لِ  أيضاً  وفيو * شرفٌ  ًٍ  أحمق أو جاىلٍ  عن والصمتُ 

 حُ نب ا وىو  لعمري  يخسى والكمبُ  * صامتة وىي ُتخشى األسودَ  ترى أما

 ا العدد م/ ايمن طاحون أعد ىذ

http://www.abuliyan.com/
http://www.abuliyan.com/
http://www.abuliyan.com/
http://www.abuliyan.com/
http://www.abuliyan.com/
http://www.abuliyan.com/
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 اٌذّبدٜ ٠ٛسف /  َ اخز١بس       ٚد٘بء ٌطبئف اٌؼٍّبء ِجبٌس    إٌّٛػبد صفذخ
 اٌؼٍُ طٍت فٟ اٌّٛد

 ٠ب : اٌّأِْٛ ٌٗ فمبي ، اٌفمٗ فٟ ٠ززاوشْٚ جّبػخ ٠ذ٠ٗ ٚث١ٓ اٌّأِْٛ ػٍٝ اٌشش١ذ ٘بسْٚ أخٛ اٌّٙذٞ إثشا١ُ٘ دخً

 ؟ ٜاٌفزٛ فٟ ٘ؤالء ٠مٛي ف١ّب ػٕذن ِب ػُ

 ٚاشزغٍٕب ، اٌصغش فٟ ٚاٌٍؼت ثبٌٍٙٛ ٚاٌّذادْٛ إٌذِبء شغٍٕب ٌمذ اٌّؤ١ِٕٓ أ١ِش ٠ب ٚهللا : اٌّٙذٞ ثٓ إثشا١ُ٘ فمبي

 ! ثؼٍُ أزفؼٕب فّب ، اٌذ١بح ٚرىب١ٌف اٌٜٙٛ ثبرجبع اٌىٌٙٛخ فٟ

 ؟ ا١ٌَٛ رزؼٍُ ال ٌُٚ ػُ ٠ب : اٌّأِْٛ فمبي

 ؟ ػز١بً  اٌىجش ِٓ ثٍغذ ٚلذ اٌؼٍُ طٍت ٢ْا ثّثٍٟ ٠ذسٓ أٚ : اٌّٙذٞ ثٓ إثشا١ُ٘ فمبي

 . ثبٌجًٙ لبٔؼبً  رؼ١ش أْ ِٓ ٌه خ١ش ٌٍؼٍُ طبٌجبً  رّٛد ألْ ، ٚهللا ٔؼُ : اٌّأِْٛ لبي

------------ --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------  

 ؟ االرجب٘بد أٞ

 ؟ غ١ش٘ب إٌٝ أَ أرٛجٗ اٌمجٍخ فئٌٝ ، أغزسً إٌٙش ٚدخٍذ ث١بثٟ ٔضػذ إرا : ٌٗ فمبي فخد١ٕ أثب سجً سأي

 . ِٕه رسشق ٌئال ث١بثه جٙخ إٌٝ ٚجٙه ٠ىْٛ أْ األفضً : ٌٗ فمبي

------------ --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
 

 هصّز فٟ أصجذ

 ؟فمبي رزىٍُ أال : ٠ِٛبً  ٠ٛسف أثٛ ٌٗ فمبي ، ٠زىٍُ ٚال اٌصّذ ف١ط١ً سجً ( اٌمبضٟ ) ٠ٛسف أثٟ إٌٝ ٠جٍس وبْ : ل١ً

 ؟ اٌصبئُ ٠فطش ِزٝ ، ثٍٝ :

 . اٌشّس غبثذ إرا : ٠ٛسف أثٛ لبي

 ؟ ٠صٕغ و١ف ا١ًٌٍ ٔصف إٌٝ رغت ٌُ فئْ : اٌشجً لبي

 ! ٔطمه اسزذػبئٟ فٟ أٔب ٚأخطأد صّزه فٟ أصجذ : ٚلبي ٠ٛسف أثٛ فضذه

------------ --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- 

 ! اٌذصبح ِص١ش

 !؟ ججٙزٗ أٚ ثٛثٗ أٚ خفّٗ فٟ اإلٔسبْ ٠جذ٘ب اٌّسجذ دصبح ػٓ ل١س ثٓ ػّشٚ سجً سأي

 . اٌّسجذ إٌٝ رشد دزٝ رص١خ أٔٙب صػّٛا : اٌشجً فمبي ! ثٙب إسَ : ٌٗ فمبي

 . دٍمٙب ٠ٕشك دزٝ رص١خ دػٙب : ل١س ثٓ ػّشٚ فمبي

 ! إرْ رص١خ أ٠ٓ فّٓ : لبي ؟ دٍك أٌٚٙب : اٌشجً لبي

------------ --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------  

  ثبألطشاف سذٛس

  " ف١ٗ فٟ ٠ضؼٗ ثُ اٌزشاة ػٍٝ إصجؼٗ أدذوُ ٠ضغ أْ ٌٚٛ رسذشٚا " : دذ٠ثبً  هللا سدّٗ اٌشؼجٟ سٜٚ

 ! ٘زٖ : ٚلبي سجٍٗ إثٙبَ اٌشؼجٟ فزٕبٚي ؟ األصبثغ أٞ : أدذُ٘ فمبي
------------ --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- 

 
 ِشٙٛد شغ١ صٚاج

  ؟ إث١ٍس اِشأح اسُ ِب : هللا سدّٗ اٌشؼجٟ اإلِبَ سجً سأي

 ! شٙذٔبٖ ِب ٔىبح ران : اٌشؼجٟ فمبي

------------ --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
 إسبءح

جٕٟ اٌٍُٙ : فمبي األػشاثٟ دػب ثُ ، ٠ذسٕٙب ال سش٠ؼخ حصال ٠صٍٟ أػشاث١بً  ػٕٗ هللا سضٟ اٌخطبة ثٓ ػّش سأٜ ّٚ  ص

 ! إٌمذ ٚأسأد اٌخطجخ أػظّذ : ػٕٗ هللا سضٟ ػّش ٌٗ فمبي ، ٌؼ١ٓ اٌذٛس ِٓ
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Tips For Healthy Living And Losing Weight By Sign 

 
ARIES 
An Aries loves competitive sports and working up a good sweat. Burning calories should be no problem for this fire 
sign. Include plenty of whole grains in your diet for sustained energy and lots of fresh fruits and veggies, and try to 
slow down rushed eating habits.  
TAURUS 
Ruled by Venus, you are a sensual sign that loves to indulge in rich foods. Easy and regular exercise is best for 
you. Burning calories through bodybuilding and lifting weights adds definition to those solid Taurean bodies.  
GEMINI 
Weight gain is usually not a problem for most Geminis, having a fairly agile and trim physique. Perhaps taking the 
time to eat the right foods is more of a challenge to you than overindulging. Cut down on the caffeine, Gemini.  
CANCER 
You love your sweets! And emotional mood shifts make you want to overindulge. Include lots of lean protein such 
as fish and chicken as well as steamed veggies in your diet. Swimming, skating, and skiing are your favorite 
outlets for activity and losing weight.  
LEO 
Pleasure-loving Leos prefer rich food and drink. However, most of you stay motivated to keep physically fit by 
joining exercise classes or going to the gym. Tennis, sports, and dancing are fun for you, too. Avoid calorie-rich 
fast foods, and include plenty of wholesome foods to your daily diet.  
VIRGO 
Use your keen, discriminating senses to have more control. Regular exercise is generally no problem for you, but 
not chewing your food thoroughly could cause intestinal distress. Fresh garlic, herbs, yogurt, and plenty of fiber 
helps keep things moving smoothly. Try not to be distracted while you eat.  
LIBRA 
Venus-ruled Libra should have a buddy system when undertaking dieting and regular exercise. A friend can 
encourage and motivate you join a dance class or go hiking or bicycling. Eat a balanced selection of foods that 
have natural sugars, such as yams, sweet potatoes, bananas, apples, and berries.  
SCORPIO 
Known for your great will power, a Scorpio can do anything, including sticking to your diet of choice. Keeping a 
well-balanced and delicious variety of food on hand contributes to your success. Cultivate your personal desires, 
and achieving your dieting goals can be yours.  
SAGITTARIUS 
 Rock climbing, running, bicycling, horse riding, bungee jumping, and sports in general help keep you happy while 
burning calories. Go easy on fats, gravies, butter, and chocolate, but do include plenty of whole grains and oats. A 
general high-protein diet keeps those muscles strong.  
CAPRICORN 
Time is on your side, Capricorn. You have a way of getting better with age and maturity. Capricorns love a good 
outdoor hike, running, jogging, cross-country skiing, and types of activities that provide continuity for the long haul.  
AQUARIUS 
The future-minded Aquarian likes to try unusual wellness techniques, such as prana yoga and daily meditation, 
along with traditional, strenuous types of exercise, such as swimming, running, hiking, and aerobics. Eat plenty of 
hot peppers and lots of fresh fruit for radiant skin.  
PISCES 
Sensitive Pisces should surround themselves with positive vibrations for optimum results. You pretty much like all 
types of foods - sometimes too much so, Pisces. Dancing and swimming are two of your favorite stress releasers 
as well as other water sports such as sailing.  
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