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 شيُر  القرآف  وكؿ  عاـ و انتـ  بخير

       _____________________________________________ 
 

 !!!مف كاف منكـ بال  فساد  فميصعد المنصة   :        كممة العدد   *
 وأحداث المخاضمقدمات الخامس والعشرين من يناير      : قضية لممناقشة * 
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( فميصعد  المنصة  بال فساد كاف مف):ددلعاةمكم
كاف المشيد فى ميداف التحرير وبعد مرور ستة اشير 
عمى رحيؿ نظاـ مبارؾ خصوصا فى جمعة الثامف مف 

يوليو والتى تبناىا  التيار المنادى بأف تؤجؿ 
االنتخابات واف يتـ اختيار مجمس رئاسى مد نى يتسمـ 

وبالتالى يعود الجيش الى ثكناتو ويتـ  مقاليد الحكـ
الغاء حكـ المجمس العسكرى وىذا التيار يتزعمو 

البرادعى وممدوح حمزة وعمر حمزاى ونجيب ساويرس 
وكثير مف االشباب المتحمس وىوتيار ينادى بالدولة 
المدنية ويرفض اى شكؿ دينى لمدولة فى مصر وىو 

ف تيار ليس اغمبية واف كاف لو صوت مسموع بي
جمعة التاسع  والتيار اآلخر والذى تبنى,الشعب 

والعشريف مف يوليو وىو تيار األغمبية الذى اتسـ 
بالصورة االسالمية ويمثمو االخواف المسمموف والتيار 
السمفى والجماعة االسالمية ومعو اغمبية كبيرة مف 

وقد ظير التبايف بيف التياريف  فى  ,الشعب المصرى 
, ى المنصات فى ميداف التحرير محاولة االستحواز عم

وانقسـ التياراف فالتيار االوؿ وىو المنادى بالدولة 
فى جرأة معارضتو لممجمس العسكرى  لمدنية اعمفا

ئاسى رفضو لو وطمبو اف يتـ تشكيؿ مجمس ر واعمف 
مف  مدنى واخذ يمصؽ تيمة الفساد والخيانة لكؿ

أخذ يتيـ كؿ  والتيار اآلخر االسالمى ...يعارضو
وىنا نقوؿ لكال التياريف مف ..عارضيو بالفساد والخيانةم

 ..كاف منكـ بال فساد فمتصد لممنصة 

والحقيقة اف الكماؿ هلل وحده وكؿ تيار قد يكوف فيو 
كثيرة فمـ ال نوحد  عيب ما ولكف فيو ايضا حسنات

 الصفوؼ ؟؟

 

 إقرأ فى هذا العدد
 

منكـ بال فساد فميصعد  كاف مف :   العددكممة *
2ص           (بقمـ رئيس التحرير)       منصةال  
 3ص        كابتي كيوى :بقلن:    كلوت الشباب* 

  :فى الشارع المصرى ىميمة* 
 3ص                         مولد سيدى التحرير

 4ص  حاـز السيد/طبيب إعداد:واحة اإليماف* 
  أفندى المصرى  /بقمـ رمضاف كريـ: صورة الغالؼ *
 5ص
    أميف وماذا عممتو الحياة؟ جالؿ :     مع الحكواتى* 

 6ص                       الد الفحاـخ/كيميائى   بقمـ
                ابن البشير/ اعداد     :   ركن األدب  *

 7ص                            وشاعرقصيدة 

 
هقذهاث الخاهص والعشريي       :قضيت للوٌاقشت*

 8ص            ابي البلذ     /بقلن             هي يٌاير

 (زيذ وعبيذ) حكايتهي هصر : هختاراث *

    9ص                     هحوذ ابى ضعذة/ إختيار م 

 الكنافة و القطايف  : لك يا سيدتى *

   11ص                 بنت النيل    / اعداد  
     :ـن غير  عنوانصفحة م*

 21ص           (طارق عبداللطيف /اعداد م )

  :  نوعاتـمصفحةال*

  13ص                 (ايمن طاحون/اعداد م )
                                                       

             English Section    41ص 
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     : كممة الشباب 

  !!!كاٌت فإَس ريضاٌح .1

        

 
رٔاٌاث يخؼددِ يؼظًٓا ٌزجح األصم 

انّذي ظّم ػبز  انفاطًً نهفإَس
انؼصٕر احد يظاْز ريضاٌ ٔجزءا ال 

ٔانبداٌّ  .االحّ ٔنٍانٌٍّخجزأ يٍ احخف
انًصزٌّ نّ ٔ اَخقانّ يٍ يصز إنً 

 انشاو ثى إنً بقٍت اندٔل ٔ فً انؼصٕر
انحدٌثّ إنً انصٍٍ نٍؼٕد انٍُا كٓزبائٍاً 

 . بالصخٍكٍاً بال طؼى أٔ يؼًُ
كاٌ ريضاٌ بانُضبت نألطفال ػبارة ػٍ 

فإَس،،ٔ أصبح  شًؼت يشخؼهت داخم
األصهٍت  انفإَس احد انًظاْز انّشؼبٍّت

انفٌُٕ  ْٕٔ أٌضا ٔاحد يٍ. فً يجخًؼُا
انفهكهٕرٌت انّخً َانج اْخًاو انفُّاٍٍَ 

 نٍخى ححٌٕهّ إنى قطؼت جًٍهت يٍ
انّدٌكٕر انؼزبً فً انكثٍز يٍ انبٍٕث 

إنً أٌ اصبحُا فً . .انًصزٌّت انحدٌثت
ٔ صار اَقطاع انكٓزباء يقزراً  0212ػاو 

يٍ دٔرٌاً ػهً أْانً انًحزٔصّ ياػدا 
،نخزدْز صُاػت انشًغ  كاٌ انُقٍب خانّ

ٔ ٌصبح انفإَس ضزٔرِ نٍش فً 
 يٍٍ. ريضاٌ فقظ ٔ نكٍ طٕل انؼاو 

أٌٓا انًصزٌٌٕ احخفظٕا . فاث قدًٌّ حاِ 

 !! بانفإَس

 كيمو/ كابتف  أعداد

 ىميمة فى الشارع المصرى

   مولد   سيدي  التحرير    ( 4
الثامف مف  جمعة  ءفى زيارة لى لميداف التحرير وفى اثنا

كالعادة ذىبت بسيارتى   يوليو وكاف الميداف مزدحما
فى شارع فرعى لشارع القصر العينى ومشيت   وركنتيا

رير مف نياية شارع حميداف الت حتى وصمت الى حدود
مغمقا وىناؾ الكثير مف  القصر العينى ووجدت اف الميداف

مف ىوية والشابات يمنعوف الدخوؿ إال بعد التأكد الشباب 
الداخميف وتفتيشو وتأكيد أنو ال يحمؿ اسمحة او 

وىنا وقفف بعيد أرقب الطابور الطويؿ منتظرا ,ممنوعات 
وىنا اقترب ,اقترابى مف التفتيش والسماح لى بالدخوؿ 

ىؿ تريد اف تدخؿ ) منى رجؿ فى زى بسيط وقاؿ لى 
فقاؿ لى ادفع عشرة ,قمت لو بريبة نعـ ( الميداف وتتفرج؟

, ات وتستطيع الدخوؿ بدوف تفتيش وال طابور حنيي
فاستغربت الموقؼ وقمت لو وىؿ استطيع اف ادخؿ 

بسيارتى ؟ فقاؿ لى بعد أف تفحص وجيى لمتأكد مف 
وىنا شدنى ,( طبع ولكف ادفع مائة جنيو )صدقى 

الفضوؿ وقمت لو طب ما ىى االختيارات االخرى ىؿ ىناؾ 
عا تستطيع اف فقاؿ لى طب, مستوى اعمى مف السيارة 

تؤجر شقة فى الميداف وتصور ما تشاء ولكف الساعة 
جرأة ىؿ تعمـ اف  وقاؿ فى!!!!! بخمسمائة جنييا 
تؤجر الشقة فى الميداف بمئات االالؼ  القنوات الفضائية 

 !!!مف الجنييات 
تى ولكنى اخبرتو اننى سوؼ احضر الفموس وآوىنا 

 ...ًا جريت مسرعا بعيد
 !!!!!!مدد ياسيدى التحرير مدد توركبت سيارتى وقم 
                                           

عمروعسؿ .د  -مف الشارع المصرى                
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 حاـز السيد/إعداد طبيب                      :واحة اإليماف

  ْْ  وخمس خمٌس                                                              

 

والصمت يرفع الزلؿ، والحياء يرفع  التواضع يرفع العمماء، والماؿ يرفع المئاـ، : خمس يرفعف خمس
 ! الخمؽ، واليزؿ يرفع الكمفة

عند الشدة،  ىا، والمرأة عند افتقار زوجيا، والصديؽالشجرة تعرؼ مف ثمار  يعرفف بخمس وخمس
 . والمؤمف عند االبتالء، والكريـ عند الحاجة

الزور يطمس الحؽ، والماؿ يطمس العيوب، والتقوى تطمس ىوى النفس، : وخمس يطمسف خمس
 !الصدقة، والحاجة تطمس المبادئ والمف يطمس

لى الندـ، والقناعة إلى الرضا، وكثرة السفر إلى الزنا، والطمع إ العيف إلى : وخمس يؤديف إلى خمس
 ! الخصاـ المعرفة، والجدؿ إلى

بعدـ اإلحساف، والخصاـ بعدـ  النار باليشيـ، والشؾ بسوء الظف، والجفاء: وخمس يكبرف بخمس
 !الصفح، والقطيعة بعدـ السؤاؿ

 ! والعالـ الفقيو ار المؤمف،االبف البار، والزوجة الصالحة، والصديؽ الوفي، والب : سعادة وخمس قربيف

بحسف الصحبة، والجماؿ بحسف الخمؽ، والنـو  الصحة برغد العيش، والسفر :وخمس يطبف بخمس
 !اهلل براحة الباؿ، والميؿ بذكر

والنعيـ بالبطر، والصحبة في السفر، والعظة  الحفظ في الكبر، والكالـ بالنظر، : وخمس عمرىف قصير
  ! مف العبر

وليف  االستغفار يأتي بالرزؽ، وغض البصر يأتي بالفراسة، والحياء يأتي بالخير،: مسوخمس يأتيف بخ
 !الكالـ يأتي بالمسألة، والغضب يأتي بالندـ

 ليف الكالـ يصرؼ الغضب، واالستعاذة باهلل تصرؼ الشيطاف، والتأني يصرؼ : وخمس يصرفف خمس

مساؾ المساف يصرؼ الخطأ الندامة،  وا 
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 القرآى  شهر            :صورة الغالؼ 

وبكؿ ما تحممو مف ىا ىى اياـ الشير الكريـ شير رمضاف شير القرآف  تيُؿ عمينا بفرحتيا وسعادتيا 
,  يرت وكأف الناس ليسوا ىموا الناسوالحقيقة أننا فى رمضاف نرى الدنيا وقد تغ, معاف وقيـٍ دينية 

ياـ مف صبر وتحمؿ لالخريف والخير قد فالمساجد قد امتآلت بالمصميف  والناس قد تحمو بأخالؽ الص
 . عـ الجميع والبركة فى كؿ مكاف 

ومف تجميات شير رمضاف عمينا اف نقـو بواجب مف الواجبات المنسية ىذه االياـ وىو واجب االحساف 
اف اهلل يحب إذا عمؿ " أى اف نحسف عمؿ كؿ شيىء نقـو بو فكما قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ 

أى اف يقـو االنساف بعممو , وكما يقوؿ اىؿ الصوفية  مراقبة اهلل فى كؿ شيىء "  أف يتقنواحدكـ عمالً 
اف تعبد اهلل " واالحساف كما جاء فى الحديث الشريؼ , وىو يرى اهلل امامو فيمتـز جانب الحؽ دائما 

فى فريضة الصياـ فى وىى تتجمى , وىى اعال مراتب مراقبة النفس " كأنؾ تراه فإف لـ تكف تراه فإنو يراؾ
شير رمضاف حيث يقوـ الصائموف بصياميـ وىـ يستحضروف المولى عز وجؿ فى كؿ حركاتيـ 

والصياـ فرصة كبيرة منحنا اهلل تعالى إياىا كى ننقى  انفسنا مف الشوائب مثؿ االنانية وحب . وسكناتيـ 
 .شاء اهلل ندعو اهلل اف نكوف  مف عتقاء شير رمضاف اف , النفس  وما شابييما  

بسـ اهلل الرحمف الرحيـ وسيارعوا الى مغفرة مف "وفى شير رمضاف شير القرآف تتجمى اآلية الكريمة 
 صدؽ اهلل العظيـ..............." ربكـ وجنة 

وليس أعظـ مف شير القرآف فى اف نتسابؽ جميعا فى طمب المغفرة مف اهلل عز وجؿ واف نؤدى ما  
ما أكثرىا مف صالة وذكاة ونوافؿ وايضا مف تالوة وتدبر لمقرآف الكريـ فى عمينا مف واجبات العبادات و 

ىذا الشير الكريـ وقد أطمؽ عمى شير رمضاف انو شير القرآف لكثرة تالوة القرآف وتدبره فى اثتاء 
ويكثر الصائموف ارتياد حمقات التالوة والتدبر فى ىذا الشير الكريـ كما يستحب اف يختـ , الصياـ 
 . القرآف أى يقرأه كامال  ولو مرة واحدة فى اثنار شير رمضاف المسمـ

إف شير القرآف الذى تقترب ايامو منا لفرصة مف اهلل لجميع الخمؽ فى العودة الى اهلل والرجوع عف 
 ...الميـ آميف آميف ’ ,فيؿ ننتيز ىذه الفرصة ونكوف مف السعداء دنيا وديف , الخطأ 

 
 المصرى أفندى/بقمـ                                                                                
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 جالل أهيي وهارا علوته الحياة                  :مع الحكواتى

 
 :الحياة كتب الدكتور جالؿ أميف  فى سيرتو الذاتية تحت عنواف ماذا عممتنى

ظمت قصتو تعود إلى ذىنى مف وقت آلخر , عمى عشر دقائؽ منذ سنوات كثيرة رأيت فيمما بولنديا صامتا ال يزيد طولو 
 ا ال قبؿ لو برده أو التجكـ فيو وعمى األخص كمما رأيت أحدا مف أىمى أو معارفى يصادؼ فى حياتو م, 

( كؿ منيما فى طرؼ)تبدأ القصة البسيطة بمنظر بحر واسع يخرج منو رجالف يرتدياف مالبسيما الكاممة ويحمالف معا 
يسير الرجالف فى إتجاه الشاطىء وىما , عتيقا ضخما يتكوف مف ثالث ضمؼ وعمى ضمفتو الوسطى مرآه كبيرة دوالبا 

ثـ يبدآف فى التجوؿ فى أنحاء المدينة , يحمالف ىذا الدوالب بمشقة كبيرة حتى يصال إلى البر فى حالة إعياء شديد 
حاوال صعود السمـ بالدوالب وسط زحاـ الركاب وصيحات فإذا أرادا ركوب التراـ , وىما ال يزاالف يحمالف الدوالب 

ذا أصابيما الجوع وأرادا دخوؿ مطعـ حاوال دخوؿ المطعـ , اإلحتجاج  ال يحتوى .بالدوالب فيطردىما صاحب المكاف وا 
ينتيى إلى أف , الفيمـ إال عمى تصوير محاوالتيما المستميتة فى اإلستمرار فى الحياة وىما يحمالف دوالبيما الثقيؿ 

حيث , ثـ يغيباف شيئا فشيئا فى البحر , بيما األمر بالعودة مف حيث أتيا فيبمغاف الشاطىء الذى رأيناه فى أوؿ الفيمـ 
 .ه وىما ال يزاؿ يحمالف الدوالب تغمرىما الميا

إلى الدنيا  يأتى معو, منذ رأيت ىذا الفيمـ وأنا أتصور حالى وحاؿ كؿ مف أعرؼ وكأف كال منا يحمؿ دوالبو الثقيؿ 
عمى أنو دوالب غير , ثـ يموت وىو يحممو , ويقضى حياتو حامال إياه دوف أف تكوف لديو أية فرصة لمتخمص منو 

وقد نقضى حياتنا متظاىريف بعدـ وجوده أو محاوليف إخفاؤه ولكنو قدر كؿ منا المحتـو الذى يحكـ تصرفاتنا , مرئى 
ختياراتنا أو ما نظف أنيا إخت فأنا لـ أختر أبى وأمى أو نوع العائمة التى نشأت بيا أو عدد إخوتى , ياراتنا ومشاعرنا وا 

, وموقعى بينيـ ولـ أختر طولى أو قصرى وال درجة وسامتى أو دمامتى أو مواطف القوة والضعؼ فى جسمى وعقمى 
 .وليس لدى أى أمؿ فى التخمص منو كؿ ىذا عمى أف أحممو أينما ذىبت 

ىناؾ بال شؾ مدارس أكثر قدرة عمى :خر ربما أجد لو صمة ما بالسابؽ ؿ أميف عف موضوع آوفى مقطع آخر يقوؿ جال 
إدخاؿ البيجة فى نفوس تالميذىا وأقؿ تعذيبا ولكف لـ يعد يخامرنى أى شؾ بعدما شاىدتو فى إخوتى مف ناحية وفى 

لمناخ السائد فى البيت فى التربية أوالدى مف ناحية أخرى وفى أصدقائى ومعارفى وفى أوالدىـ فى أف أثر األسرة وا
, ولكف األىـ بكثير مف ىذا وذاؾ ىو اإلستعداد الفطرى الذى يولد بو الطفؿ , العقمية والخمقية أىـ مف أثر المدرسة 

 .صى عما فشمت المدرسة فى تحقيقو فإذا توفر لو ىذا اإلستعداد الفطرى فما أسيؿ أف يعوض الجيد الشخ
 .ولمحديث بقية بمشيئة اهلل .... قطعيف مف أروع ما كتب جالؿ أميف إلى ىنا أكتفى مف سرد م
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ِى الدمِع  أراؾ)قصيدة       ُركف األدب  شاعر ابى فراس الحمدانىلم (عصِّ

 - 320)، الوائمي  ىو أبو فراس الحارث بف سعيد بف حمداف الحمداني التغمبي أبى فراش الحوذاًي
وكانت  والعراؽ سوريا، وىي أسرة عربية حكمت شماؿ حمدانييفالىو شاعر مف أسرة (  ىػ357

 .في القرف العاشر الميالدي  حمبعاصمتيـ 

َى الذهع                                         أراك َعصِّ

  ؟ أما لميوى نييٌّ عميَؾ وال أمرُ  ِشيَمُتَؾ الّصبُر، أَراَؾ َعِصيَّ الّدمعِ 

  ! مثمي ال يذاُع لُو سر   ولكفَّ  ، بمى أنا مشتاٌؽ وعندَي لوعة ٌ 

  الكبرُ  وأذلمُت دمعًا مْف خالئقوُ  اليوى إذا الميُؿ أضواني بسطُت يدَ 

  ُْ والِفْكرُ  إذا ىَي أْذَكْتَيا الّصَباَبة َجَواِنِحي َتكاُد ُتِضيُء الّناُر بيفَ 

  !الَقْطرُ  إذا ِمّت َظْمآنًا َفال َنَزؿ ، معممتي بالوصِؿ ، والموُت دونوُ 

  آلنسةٍ  في الحي شيمتيا الغدرُ  ٌْ  وفيُت ، وفي بعِض الوفاِء مذلة

َبا   الميرُ  فتأرُف ، أحيانًا ، كما يأرفُ  َيْسَتِفّزىا، َوُقوٌر، َوَرْيَعاُف الصِّ

  َحاِلِو ُنكُر؟ َوَىْؿ ِبَفتىً  ِمْثمي َعمى عميمةٌ   مْف أنَت ؟، وىي:" تسائمني

؟: قاَلتْ   !َقِتيُمؾِ  : يوىال وشاَء ليافقمُت ، كما شاءْت  ـْ   ُكثرُ   فُيـُ   أّيُي

ـْ َتسألي َعني َوِعْنَدؾِ  تتعنتي ، لو شئِت لـْ : " فقمُت ليا   !بي ُخبرُ  َول

  اِل الدىُر، بْؿ أنت! معاَذ اهللِ : "فقمتُ  !بعدنا لقد أزرى بَؾ الدىرُ : " فقالتْ 

  ِبِو ِصْفرُ  ِمّما َعِمْقتُ  َوأف  َيِدي لعاشٍؽ ؛ فأيقنُت أْف ال عزَّ ، بعدي ،

  الَيْجرُ  أَلّح بيَ   إذا الَبيُف أْنَساني ، راحة ً  لي  ال أرى   أمري  وقمبتُ 

  الَبْدُو َوالَحْضرُ  لَيعِرُؼ َمف أنَكْرِتوِ  إنوُ  العِـّ ، فال تنكريني ، يابنةَ  

  رُ النض إذا زلِت األقداـِ ؛ واستنزؿَ  منكرٍ   غيرُ   وال تنكريني ، إنني
 

 البشير ابي /اعذاد                                                                                                           
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 مقدمات الخامس والعشرين من يناير وأحداث المخاض     :   ضيت للوٌاقشتق

د عبر آالؼ السنيف تعتبر متميزة نوعا ما حيث اـ تدخؿ عاشت مصر فى اثناء فترةحكـ مبارؾ مرحمة مف تاريخيا الممت
مصرفى ىذه المرحمة حربا تدافع بيا عف حدودىا مثمما حدث فى الستيف عاما الماضية حيث خاضت مصر اربع حروب  

كانت لمدفاع عف فمسطيف والثالث االخر  وىى حروب  1948كبيرة مع العدو االسرائيمى واحدة منيا فقط وىى حرب عاـ 
كاف لمدفاع عف حدودىا وقد انيزمت مصر فى الحروب الثالث االوؿ وفازت  1973واخيرا عاـ  1967وعاـ  1956اـ ع

وقد تكمفت ىذه الحروب االربع الكثير وانيكت ميزانية مصر (  العاشر مف رمضاف)فى الحدرب االخيرة وىى حرب العبور 
وفى نياية عيد , ولكنيا الحرب  وتكمفتيا ,رغـ كثرة موارده كثيرا وجعمت الشعب المصرى ُيحسب مف افقر شعوب العالـ 

الرئيس السادات وقعت مصر اتفاقية السالـ مع اسرائيؿ وكاف بسبب ىذه االتفاقية اف مصر لـ تدخؿ حربا مع اسرائيؿ 
مظاىر فترة حكمو  فى الثالثيف عاما الماضية وىى فترة حكـ مبارؾ  واذا اسندنا اتفاقية السالـ الى فترة مبارؾ فيكوف مف

عدـ خوض مصر اى حروب لمدفاع عف اراضييا ونستثنى طبعا حرب تحرير الكويت التى استفادت مصر منيا ماديا 
ورغـ عدـ خوض  مصر اى حروب دفاعية ورغـ اف مصر فى .حيث اسقطت امريكا ديوف مصر كميا فى ذلؾ الوقت 

إال اف حالة الفقر ماذلت موجودة والشعور بالضائقة المالية  عيد مبارؾ تـ بيع القطاع العاـ وتحويمو الى قطاع خاص
وسط ىذا الشعور بالفقر والضائقة المالية وانتشار البطالة بيف الشباب ونتيجة بيع . لمشعب المصرى  اذداد ضيقا والماً 

صرييف بدأوا القطاع العاـ وانتشار ثقافة القطاع الخاص وما واكبو مف فساد ومحسوبية وعدـ انتماء حتى أف الم
ومع كؿ ىذا التردى انتشر , يشعروف اف مصر ليست بمدىـ بؿ ىى بمد االغنياء والفاسديف والمحسوببف عمى النظاـ 

الفساد السياسى حيث تحكـ الحزب الوطنى حزب االغمبية بالفساد والتزوير فى مقادير البالد واصبحت مصر عزبة يرتع 
وكاف كؿ المراقبيف ينتظروف ثورة لمجياع فى مصر تأتى عمى االخضر ....مف تنادى بيا النظاـ وابنائو واتباعو وال حياة ل

رغـ ,واليابس خصوصا بعد اف ظير التوريث وىو بزوغ نجـ جماؿ مبارؾ ودخولو ساحة السياسة طمعا فى توريثو الحكـ 
وألف نظاـ مبارؾ انشغؿ بحمع الماؿ , يد حكـ مبارؾ معارضة جموع الشعب المصرى لمتوريث  و لمتمديد أى تمد

والعموالت وانشغؿ عف مصر وحكـ مصر فقد طمع فى مصركؿ القوى العظمى التى تخشى عمى مصالحيا فى مصر 
كُؿ حسب , وكذلؾ اسرائيؿ التى تؤيد استمرار نظاـ الحكـ لمبارؾ فبدأت كؿ ىذه القوى فى التخطيط لما بعد مبارؾ 

وبدأت ىذه القوى تستكشؼ جماؿ مبارؾ وغيره مف الوجوه  حتى تتعرؼ عمى الوجو الجديد لمحكـ ,اغراضو  امكانياتو  و
وبدأنا نسمع عف  تكويف  حركات معادية . حتى أف امريكا بدأت اتصاالتيا مع االخواف المسمميف فى مصر ,فى مصر

مبارؾ وبدأنا نسمع عف ترشيحات لعمرو موسى  لمبارؾ ولجماؿ مبارؾ وحركات تؤيد اى وجو قادـ غير وجو مبارؾ وآلؿ
وعف عودة لمبرادعى وكذلؾ بدأت المعارضة المصرية تجذب الشباب عف طريؽ االنترنت ذلؾ الوحش الكاسر ذو التأثير 

ابريؿ وكذلؾ بدأ التيار االسالمى يستعد لما بعد مبارؾ وكاف الجميع ينتظر  6القوى فبدأنا نسمع عف حركة كفاية وحركة 
ولكف الرياح ىذه المرة أتت باكثر  مما , ولكف تأتى الرياح بما ال تشتيى السفف ,ر موت مبارؾ حتى يبدأ فى التحرؾ خب

 2011فقد بدأ الشباب مظاىراتو وتجمعاتو وبدأ   ما يسمى بمظاىرات الخامس والعشريف مف يناير , تشتيى السفف 
, وذلؾ كاف اقصى امانى الجميع , تغير رئيس الوزارة فى مصر والتى وفى احسف التوقعات كاف توقع نتائجيا ىو اف ي

 ولكف حدث ما لـ يتوقعو الجميع  وسقط النظاـ  

 ابف البمد/ بقمـ                                                                                                 
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  هصر    داخؿ مف يدوعب زيد ويوميات مف مصر حكايو       :مختارات

 يرد عارؼ مش محتار مبمـ عبيد فوقؼ  "الخير صباح " وقالو عبيد صديقة عمى مر امس انو حيث زيد اسمة صاحبى لواحد موقؼ حدث

 مناسب رد يالقى يمكف الناس ومقترحات تعميقات يشوؼ عشاف جروب يعمؿ وقرر بتاعو توب الالب عمى جري وفجأه .. إيو واال إيو يقولو

 الؼ 31 حوالي لمجروب إنضـ كاف ساعتيف وخالؿ ومقترحاتيا بتعميقاتيا تشارؾ الناس بدءت !! " الخير صباح " ىي إلمي زيد تحية عمى

لمي المشاركات كتر مف نفسو صدقش ما عبيد ( !! الفضا أـ شوؼ) مشترؾ  الموضوع ومف عبيد مف ساخره تعميقات منيا كاف بالطبع وا 

يجابيو جديو أكثر ىأخر  مشاركات وطبعاً  نفسو ستمرت !! وا   ومعيا !! مشترؾ ألؼ 69 العدد صار ساعات سبع وخالؿ الفعالو المشاركات وا 

 يحؿ اف منو تطمب مساءً  العاشرة برنامج إعداد فريؽ مف كاف أىميا لعؿ المكالمات مف سيؿ الجروب ع موبايمو رقـ حط كاف إلمي عبيد لقى

 لدوالب مسرعاً  فط !و بالدعوه فرحا عبيد طار .. عمميا إلمي الجديده والجروب بوؾ الفيس مع حكايتو لممشاىديف ليحكي البرنامج عمى ضيفا

 البرامج في الالعبيف بوس مف بقو وـر اف بعد مره ألوؿ التميفزيوف في وظيوره الشاذلي منى مع حواره يناسب طقـ ينقي عشاف المالبس

 اليـو الحياة برنامج عمى ضيفاَ  ليكوف أخرى مكالمة تمقى المنتظر بالقاء ويحمـ يحمـ وىو .. الغمسو الدبانو زي الماتشات بعد الرياضيو

 بمكالمو حتى ولو العربيو القنوات إحدى عمى المبناني المطبخ وبرنامج مصر أىؿ وبرنامج شوبير مع الكوره وبرنامج النيارده مصر وبرنامج

 كاف المحدد الموعد وفي .. !! ألؼ مائة عف يزيد لما المشاركيف عدد وزيادة اركاتالمش عدد توالي مع عبيد يصيب التوتر بدء !!ىاتفيو

 المناقشات في لمشاركتو موجودوف ومريديو اإلعالـ رجاالت كبار مف الضيوؼ مف بكوكبو فوجئ ولكنو الشاذلي منى الست عند ضيفا عبيد

 كالعاده البرنامج الشاذلي منى الست بدءت..البمد قالب إلمي الموضوع في أرائيـ يبدوا حتى لممتصميف الخط يفتح اف اإلعداد فريؽ وقرر

يو.. إزاي بدأت عبيد يا القصو إحكيمنا " ممممـ  " ب وبعديف الشادو يظير حتى عينييا وأغمضت مبتسمة  بدء ... دي الحممو مف ىدفؾ وا 

 رد أنسب القي مش إنو وىي كميا الحكايو مف غايتو لذكر عبيد وصؿ وعندما اإلزدياد في المناقشو سخونة معيا وبدءت القصو يسرد عبيد

 مف ليست التحيو ىذه ألف أصال عميو الرد بعدـ وطالبو وجيو في الضيؼ السمفي الشيخ إنفجر ىنا .." الخير صباخ " قالو لما زيد عمى

 وىنا !! والتوبو العوده لو تجوز مذنب اـ عممو وحابط الممو عف مرتد ىو وىؿ زيد عمى اإلسالـ حكـ يفند الشيخ وبدء !! شئ في اإلسالـ

 واضؼ العمماني ذلؾ في وأيده مثالَ  " مورنينج الجود صباح " ب بالرد عبيد ويطالب الشيخ ليسكت الحديث في المشيور الميبرالي تدخؿ

 رأييـ إف أكد إلمي الثوره إتالؼ فريؽ اعضاء احد رأي وطمبت منى الست تدخمت النقاش إحتداـ ومع .. !! "البنجور بصباح " يرد ال ولماذا

لمي التحرير في الجمعو يـو لمجميع معمف ىايكوف  ىو الرد يكوف ىؿ ويختار رأيو الشعب يعمف حتى " اإلصطباحو جمعة " يسموىا قرروا !وا 

 حيث األطباء أحد مف تميفوني إتصاؿ الجميع قاطع .." القشطو صباح " واال " والجماؿ والياسميف الفؿ  صباح " واال" الفؿ صباح "

قترح الدـ في الكوليستروؿ نسبة زيادة في لخطورتيا " القشطو صباح " الرد يكوف أف إستبعد تصاؿ...." اليت صباحؾ " ب الرد وا   أخر وا 

 اً بعيد لمبالد رسميو كتحية " الخير صباح " ب اإلعتراؼ في المسمميف عمى لمضغط ماسبيرو أماـ مفتوح إلعتصاـ يدعو مسيحي واحد مف
تصاؿ ... الدستور مف 2 الماده عف ستشيد الوطني الحزب لذيوؿ اإلختالؼ ىذا يرجع جدا منفعؿ واحد مف وا   يا الخير صباح " ببرنامج وا 

 في ىتشارؾ مش الجماعو إف باهلل يقسـ الشيير اإلخواف لمحامي بإتصاؿ معيا الجميع عاد لفاصؿ الشاذلي منى الست طمعت ..." !! مصر

 .. المكالمو ىاينيي انو باهلل يقسـ أف قبؿ المعضمو ليذه الحؿ ىو " صباحاً  عمت " رد اف باهلل ويقسـ "اإلصطباحو ةجمع "مظاىرات

 دعاوى وراء والسير اإلنشقاؽ وعدـ الصؼ وحدة عمى أكد والذي الكبار المسئوليف أحد مف أبرزىا لعؿ المشاىديف مف اإلتصاالت توالت

 في قالت إلمي الفاضالت األميات أحد ومف .. " صباحؾ يسعد " ت !إقترح منزؿ ربة مف إتصاؿ وكذلؾ . .بالمناس الرد إختيار في الفرقو

 مف بسيؿ محاطاَ  نفسو ووجد واحداَ  رداَ  يجد لـ الذي عبيد وجو عمى الشديد الذىوؿ بدى ..!!" إتوكسووووا " وىى واحده كممو مكالمتيا

 األخريف عمى التطاوؿ لحد بو الشديد وتشبثو رأيو عمى فييا مشارؾ كؿ تصميـ مع الحمقو إنتيت ... أحياناَ  واإلىانات واإلتيامات المقترحات

 الجميع تواعد البرنامج أنتياء وبعد .....و ميتـ وغير والعف وناقـ وساخط ومعارض مؤيد بيف ما النت عمى المشاركيف إنقساـ ومع أحيانا

ستعراض تاني ىو ىو الكالـ نفس ويعيدوا نظرىـ وجيات عرض ليواصموا أخر برنامج في غدا المقاء عمى  الصحؼ مف األولى الطبعات وا 

 مف طويؿ بيـو مثقالً  ميوماً  لبيتو عائداً  عبيد كاف وبينما ...وتقاريرىا مقاالتيا مف األكبر القسط الموضوع ىذا إتخذ بالطبع والتي والمجالت

 وصمت تكوف الرسالة اف اتمنى .. النيارده حالنا ده بإختصار !!!!   الخير مساء .. لو وقاؿ زيد عميو مر .. الصراعات
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 القطايؼ الكنافة  و                                :يا سيدتى لؾِ 

فسر مدى ارتباط الشعب المصري والشعوب العربية أيضًا بحمويات رمضاف كالكنافة والقطائؼ ت ىذه الدراسة 
يا وىذه الحمويات ضاربة بجذورىا في المجتمع المصري ول. ياـ رمضافدية وبيجتيـ بيا فى أفى األياـ العا

 : زينة موائد المموؾ و األمراء الكنافة تاريخ طويؿ يحكي عراقة األصؿ 
" وكأى تطور يطرأ عمى حياتنا ونحف نواكب عصر التكنولوجيا واالنترنت ، فكنافة معاوية  Com .كنافة 

التطور فى العقود القميمة الماضية ، لعؿ مف أبرزىا استخداـ الماكينة ولمستيا لمحات " نابيا مف الحب جانب
اآللية فى صنع الكنافة بداًل مف الكوز المخـر ، وذلؾ توفيرًا لمجيد والوقت ، ولسيولة إنتاج كمية أكبر،وقد 

الشعبية أصبحت ُتعرؼ بالكنافة اآللى ، وىى الشكؿ األكثر انتشارًا خاصة فى المناطؽ الحضرية واألحياء 
صواف أو قطع لدى محالت  مطيية حيث تكوف الكنافة عمى شكؿ" جاىزة"،والجديد أف الكنافة والقطايؼ تباع 

وأصبحنا نجد بعض الناس يحشونيا ببعض أنواع الفاكية الطازجة كالموز ، أو بأنواع الكاسترد ، .الحموى 
طريقة .ؽ الثقافية ، والمستوى االقتصادى فضاًل عف حشوىا بالجبف الخالى مف الممح ،وكميا ترتبط بالمناط

عمؿ كنافة ست البيتوتنتشر الكنافة بيف شتى الطبقات االجتماعية،وستظؿ طريقة اإلعداد ميزة خاصة لممرأة 
، التى تتولى إعدادىا  فمعظـ النساء العربيات تعد الكنافة المعتادة والتقميدية عف طريؽ تحمير الكنافة 

صينية ساخنة حتى يسيح ، ثـ توضع عمييا الكنافة ،وقد ُيضاؼ وسط راقات  بُوضع قميؿ مف السمف فى
الكنافة بعض المكسرات ، ثـ ُتوضع الراقات األخرى حتى تمتمئ الصينية ، وُيضاؼ فوقيا قميؿ مف السمف 
عمى وجييا ، وُتترؾ عمى نار ىادئة حتى تنضج ، فإذا لـ تكف ُأدخمت فى الفرف ُقمبت عمى الوجو اآلخر 

ذا ُأريد ح تى ُيحمر أيضًا ، ويكوف بجانب ذلؾ سكر معقود قد ُأعد وُترؾ حتى يبرد ثـ يوضع السكر عمييا، وا 
 .إتقانو أيضًا ُوضع عمييا ماء ورد وتتشرب الكنافة كؿ ذلؾ

أما القطايؼ فتقؼ وقفة الندية لمكنافة عمى موائد رمضاف ، فيى عرفت  المنافس األوؿ لمكنافة.. القطايؼ 
سـ  04ويتـ إعداد فرف صغير مرتفع عف االرض بحوالى .صر العباسي وفي أواخر العصر األموي في الع

خصيصًا لعمؿ القطايؼ ، ، ويوضع عميو صينية مف حجر الزىر ، كما ُيستخدـ أيضًا حمة ومصفاة لمعجيف 
ير يوضع فيو لرفع أقراص القطايؼ بعد تسويتيا ،باإلضافة إلى ُقمع صغ( سكينة الحموانى)وكبشة ومقطع 
 ومتوسطة قطرىا ، وكبيرة صغيرة جدًا ُتسمى عصافير: وىناؾ ثالثة أحجاـ لمقطايؼ  .العجيف السائؿ

 
 

 
تبدأ بحشوة القطايؼ وثنييا بحيث تأخذ شكؿ نصؼ الدائرة ، ثـ ُتحمر فى الزيت حتى تأخذ : طريقة إعدادىا 

ات البارد ،وتختمؼ طريقة اإلعداد مف طبقة ألخرى فى نوع الموف الذىبى ، وُترفع لُتغمس مباشرة فى الشرب
الفستؽ والبندؽ والموز وعيف الجمؿ فضاًل عف الزبيب وجوز : الحشو حيث يقـو البعض بحشوىا بالمكسرات 

 اليند ، عمى حيف يقتصر البعض عمى السودانى أو السودانى وبضع حبات مف الزبيب أو جوز اليند
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  اللطيف عبذ طارق /م اعذاد القيوة مف لفنجاف مساحة دائماً  اؾىن  عنوافغير  مف صفحة  

  ..يتكمـ أف ودوف الدرس بدأ وعندما ..التعميمية الوسائؿ بعض ومعو ..تالميذه أماـ بروفيسور وقؼ

 الجولؼ بكرات(يمؤلىا وأخذ..فارغة كبيره زجاجيو عبوه أخرج

 ؟ فارغة أـ مميئة يده في التي الزجاجة ىؿ .. التالميذ سأؿ ثـ ) 

  .. الحصى مف صغيرا صندوقاً  فأخذ .. مميئة أنيا عمى التالميذ فاتفؽ 

 سأليـ ثـ ..الجولؼ كرات بيف الفارغة المساحات في.. الحصى تخمخؿ حتى بشده رجيا ثـ .... الزجاجة داخؿ وسكبو 

 ... الرمؿ مف صغيراً  .. صندوقاً  ذلؾ بعد فأخذ.. كذلؾ أنيا عمى مجدداً  التالميذ فأتفؽ ؟ مميئة الزجاجة كانت إف ؟....

 كانت إف ..أخرى مره طالبو سأؿ و ..فييا الفراغات باقي الرمؿ مؤل فقد وبالطبع ..الزجاجة في المحتويات فوؽ سكبو و 

  ...... كذلؾ بأنيا.. واحد بصوت فردوا ؟ مميئة الزجاجة

  ..القيوة مف فنجاناً  بعدىا البروفيسور أخرج

 .. الضحؾ ىدأ أف وبعد.. فعمتو مف التالميذ فضحؾ ..الزجاجة داخؿ واهمحت كامؿ سكب و 

 ..منكـ واحد كؿ حياة تمثؿ الزجاجة ىذه إف .. القصة ىي ما تعرفوا أف أريدكـ اآلف : قائالً  الحديث في البروفيسور شرع

 . أصدقائؾ , صحتؾ , أطفالؾ , عائمتؾ ، أخالقؾ , قيمؾ ، دينؾ : حياتؾ في الضرورية األشياء تمثؿ .. الجولؼ وكرات

  .. ثابتة و مميئة.. حياتؾ فستبقى األشياء ىذه وبقيت))شيء كؿ )) فقدت انؾ لو بحيث

 بقية فيمثؿ الرمؿ وأما .. سيارتؾ , بيتؾ , وظيفتؾ : حياتؾ في الميمة األشياء فيمثؿ الحصى أما الجولؼ بكرات اىتـ

 لمحصى مكاف يتبقى فمف .. أوالً  الزجاجة في الرمؿ وضعت كنت فمو ..امشيةالي و البسيطة األمور : لنقوؿ أو .. األشياء

 .. كميا الواقعية حياتؾ عمى يسري وىذا.. الجولؼ لكرات أو

 قبؿ و جيدا تنتبو أف فعميؾ لذا ..تيمؾ التي لؤلمور مكاف يتبقى فمف ..األمور توافو عمى جيدؾ و وقتؾ كؿ صرفت فمو

 .. بدينؾ لعالقتؾ االنتباه عمى وأحرص ..استقرارؾ و لحياتؾ .. الضرورية لؤلشياء شيء كؿ

 .. وأطفالؾ ، أخوتؾ ، والديؾ ، عائمتؾ مع أمرح.. أخالقؾ و مبادئؾ و بقيمؾ وتمسكؾ

 الطبية لفحوصاتؾ الوقت بعض أستقطع ..عنو وأسأؿ دائماً  صديقؾ وزر ..حبؾ عف لو وعبر حياتؾ لشريؾ ىديو قدـ

  ....... األخرى لؤلشياء كافي وقت ىناؾ سيكوف أنوب دائما وثؽ ..الدورية

  ..رمؿ <<< مجرد فالبقية .. أولوياتؾ حدد.. االىتماـ حقاً  تستحؽ التي األشياء فيي.. أوالً  الجولؼ بكرات أىتـ .. ودائماً 

  ؟ القيوة تمثمو ما لنا تبيف لـ أنؾ:قائالً  يده التالميذ أحد رفع ..حديثو مف البروفيسور انتيى وحيف

 مميئة حياتؾ كانت ميما بأنو..لكـ ألوضح فقط القيوة أضفت .. سألت ألنؾ سعيد أنا : وقاؿ البروفيسور )) فابتسـ)) 

 !! القيوة مف لفنجاف.. مساحو دائماً  ىناؾ فسيبقى .......

 (ح .ح أعد ىذا العدد )  
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  هحوىد تاهر/ م اختيار  نة؟؟الج أىؿ طعاـ في المحـ قبؿ الفاكية القرآف يذكر لماذا  الوٌىعاث صفحت

      

 

إن الذي يتأمل آيات القرآن أثناء الحديث عن طعام أىل الجنة يالحظ أن اهلل تعالى 
 يذكر الفاكية أواًل ثم المحم،

وفي ذلك حكمة طبية عظيمة فالفاكية تحوي سكريات بسيطة وسيمة االمتصاص  
 تالي فإنيا ُتذىب الجوعواليضم وىي المصدر األساسي لمطاقة في الجسم، وبال

بينما لو بدأ اإلنسان بأكل المحم أواًل فسوف يحتاج جسمو إلى ثالث ساعات حتى  
 تكتمل عممية االمتصاص، 

 . وىنا تتجمى الحكمة من ذلك

 ، [04-02: الواقعة( ]َوَلْحِم َطْيٍر ِممَّا َيْشَتُيونَ * َوَفاِكَيٍة ِممَّا َيَتَخيَُّروَن : )يقول تعالى

 !يجب أن نتذكر ىذه الحقيقة العممية ونطبقيا أثناء إفطارنا في شير الصيامولذلك 
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How to Make the Most out of Ramadan 
1. Wake up during Fajr to eat the pre-dawn meal (sahur) and stay up to read a 
portion of the Qur'an before and after Fajr. 
 
2. Try and get a little shut-eye in the day. Even a half hour nap will leave you 
feeling refreshed. 
 
3. Be nice. A major aspect of Ramadan is being charitable to others and controlling 
oneself... bite your tongue, count to 10 if you're having a hard day. If someone's out to 
give you a bad time, just be patient. 
 
4. Give generously. It doesn't matter if it's a smile to a co-worker or a hundred 
riyal to a homeless person; it's the season to give sadaqah (not to mention the 
Prophet's Sunnah). 
 
5. Don't overeat at iftaar. Start with dates and something liquid (water, juice, milk, 
shorbaa, a smoothie) and eat sparingly of the spread. Save your main meal for later in 
the night. If you're cooking iftaar, bake and broil instead of frying. 
 
6. Drink up! To combat dehydration, drink lots of water between iftaar and sahur 
-- try having at least two glasses of water at a go. Keep off fizzy drinks and opt for 
herbal teas or unsweetened juices. 
 
7. Attend and organise community iftaars and taraweeh. Don't forget to invite 
people who tend to get overlooked. Focus on 'connecting' with others in the 
community and discovering common ground, instead of 'networking'. 
 
8. Save some quality time with Allah. It's easy to get overwhelmed by life and 
forget that this month is essentially about renewing one's personal connection with 
God. The Qur'an says (the translation of which means): "When you are free from your 
affairs, then turn to your Lord." Wake up in the night and pray as much as is easy for 
you. Stay in seclusion (i'tikaaf) if you can for a part of the month, even if it's only a 
weekend. 

 

9. Seek the Night of Power. There is a night in Ramadhan that is considered better 
than a 1000 months, by virtue of the blessings that descend in it. Seek the Night of 
Power in the last ten days of the month.                

Selected by:  Shereen 
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