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(العلم العراقً غطً قبري عدي وقصً بعد دفنهما فً تكرٌت ) 

 كلمـة الـعـددقتل عدى وقصى هل كان إلخفاء الحقٌقة أم ماذا ؟ * 

 
ركن األدب"  ضـد التٌار " قصٌدة *  



              كلمة العدد
قتل عدى وقصى هل كان إلخفاء 

 الحقيقة أم ماذا ؟
لم ٌكن قتل عدىوقصى نجال الربٌس 

بل إنه ,  السابق صدام حسٌن مفاجأة 
كان متوقعا ولكن كان توقٌت اعالن 

وذلك أن علىمن ,موتهما هو الغرٌب 
ٌرٌد معرفة حقٌقة هذا األمر أن ٌفكر 
من هو الذى استفاد من اعالن قتلهما 

و االجابة  هى أن  , فى هذا الوقت 
الربٌس بوش ونظام حكمه هو المستفٌد 

. من هذا االعالن  
وقد اثٌرت عدة تحلٌالت حول هذا 

الموضوع نلخصها فى اآلتى حتى نرى 
كم نحن نعٌش فى عالم ملبى باألحداث 
ٌقولون أن هناك احتماالت ثالثة اولها 
هو أن عدى وقصى تم قتلهما للتخلص 
من االسرار التى ٌعلمانها حول تورط 

صدام مع األمرٌكان على اساس ان 
. صدام عمٌل امرٌكى 

واالحتمال الثانى هو أنهما لم ٌقتال بل 
تم تهرٌبهما مع اموالهما الى الخارج 

وتم اعالن قتلهما حتى ٌنساهما الناس 
. وٌنعما هما بالحٌاة الراغدة 

واالحتمال الثالث هو انهما قتال  حتى 
ٌتم للربٌس األمرٌكى جنى ثمار هذا 

القتل واثباته للشعب االمرٌكى انتصاره 
.. الباهر فى العراق 

و الحقٌقة سوف تدفن مع عدى وقصى 
 ....  وربما اٌضا مع صدام 

  

 هذا العددإقرأ فى   
 الـعددكـلـمة *
 (لتحرٌر ربٌس ا)

 

" حكام مصر فى العصر الحدٌث*
  (على عوض)

 

ألدب ركـن ا*
 "ضد التٌار"قصٌدة 

 

 ىـا سـٌـدتلـِك ي*
 (مروة محمد الدٌب )

 

 ة االٌـمـانواحـــ*
 (سن د حمحا) 
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   على عوض/ بقلم            ُحكام مصر فى العصر الحدٌث
 

 (تولى بعد مقتل السادات فى حادث المنصة  )محمد حسنى مبارك  /      الربٌس00000الى1981من 
 ( ٌناٌر7ابرز األحداث الغاء القطاع العام والخصخصة والفضابٌات والناٌل سات وكبارى الطرٌق الدابرى واجازة  ) 

 (تولى بعد وفاة عبد الناصر المفاجبة  )محمد انور السادات  /       الربٌس1981 الى 1970من
 ( والغاء االتحاد االشتراكى وعودة األحزاب و تحرٌر سٌناء79 والسالم75 واالنفتاح73ابرز األحداث العبور )  

 (تولى بعد أن اقالَ محمد نجٌب )جمال عبد الناصر  /      الربٌس1970الى 1954من 
 ( واالتحاد االشتراكى والوحدة وفشلها67 ونكسة 5ابرز األحداث اتفاقٌة الجالء وانفصال السودان تأمٌم القناة حرب ) 

 (تولى بعد قٌام الثورة والغاء الملكٌة )محمد نجٌب  /    الربٌس1954 الى1952من
 (ابرز األحداث الغاء الملكٌة وتحدٌد الملكٌة الزراعٌة ومجانٌة التعلٌم واعالن الجمهورٌة)    
 (تولى بعد وفاة والده الملك فؤاد )فاروق األول   /      الملك1952 الى 1937من
 (ولقب ملك مصر والسودان,  فبراٌر4حادث , ابرز األحداث الدخول فى الحرب العالمٌة الثانٌة  )   

 (تولى بعد وفاة السلطان حسٌن كامل واعالن الملكٌة)  (ابن اسماعٌل)فؤاد األول/   الملك1937 الى 1917من 
( 1919وثورة ,   اعالن الملكٌة فى مصر وانتشار االقطاع الزراعى1936ابرز األحداث دستور )     
 (تولى بعد ان عزل االنجلٌز الخدٌوى عباس حلمى) (ابن اسماعٌل)حسٌن كامل/    السلطان1917 الى 1914من

 (ابرز األحداث اعالن والى مصر سلطاناً  )     
 (تولى بعد وفاة والده الخدٌوى توفٌق)عباس حلمى الثانى   /     الخدٌوى1914 الى 1892من
 (" المؤٌد"انشاء اول جرٌدة سٌاسٌة مصرٌة, التقرب من المصرٌٌن والمواجهة مع االنجلٌز  )    
 (تولى بعد ان عزل االنجلٌز والده الخدٌوى اسماعٌل)  (ابن اسماعٌل)توفٌق /     الخدٌوى1892 الى1879من 
  (دخول االنجلٌز الى مصر وبداٌة االحتالل وقمع حركة عرابى وحل الجٌش المصرى وتسرٌحه )     
 (تولى بعد وفاة عمه الخدٌوى سعٌد  )اسماعٌل بن ابراهٌم بن محمد على   /    الخدٌوى 1879 الى 1861من 

 (اول برلمان فى  مصروبناء جٌش نظامى–نهضةعمرانٌةو انشاء القنوات والترع –افتتاح قناة السوٌس  )  
 (تولى بعد وفاة اخٌه الخدٌوى ابراهٌم بن محمد على)سعٌد بن محمد على  /    الخدٌوى 1861 الى 1858من 
 (ابرز األحداث الموافقة على انشاء قناة السوٌس )    
 (تولى لمدة شهور بعد ان اقال االنجلٌز محمد على  )ابراهٌم باشا بن محمد على /    الوالى 1848 الى 1848من 
 (تولى بعد ان تنازل له عمر مكرم وباٌعه المصرٌٌن )محمد على باشا  /    الوالى 1848 الى 1805من 

   (ابرز األحداث انشاء مصر الحدٌثة فى السٌاسة واآلداب والفنون والعلوم والجٌش والزراعة والصناعة  )  
_____________________________________________________________________________________________                             
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  لِك ٌا سٌدتى
؟ هل االولوٌة للعمل ام المنزل

٘زح اٌّشىٍخ رٛاجٗ وً فزبح شبثخ اصش 

ٚ اٌّشىٍخ ٟ٘ أٙب ثعذ .رخشجٙب ِٓ اٌجبِعخ

لذ , أٙبء دساعزٙب ٚ اسرجبغٙب ثشش٠ه اٌعّش

ارا -رٛاجٗ غبٌجب ظغػ ِٓ االً٘ ٚ اٌشش٠ه

اْ ال رعًّ ثعذ غٛي -وبْ ١ِغٛس اٌذبي

ٚ رعٕٟ , دزٝ ال رجٙذ ٔفغٙب...دساعخ ٚ جٙذ

ٚ لذ رغزغٍُ ٌٙزٖ .ثزشث١خ االثٕبء ثزفشغ ربَ

اٚ , اٌشغجخ ثغٌٙٛٗ ارا وبٔذ رجبسٞ ٘ٛا٘ب

لذ رعزشض ع١ٍٙب ارا وبْ ِٓ غّٛدٙب اٌعًّ 

فٍٕش ِبرا .ثً ٚ اٌٛصٛي ٌّشاوض ع١ٍب ا٠عب

ارا اعزغٍّذ : وبْ ١ٌذذس فٟ وال اٌطش٠م١ٓ

فمذ رٕشغً ثبثٕبئٙب ٚ رشث١زُٙ , ٚ ٌُ رعًّ

ٚ ...ٚثبٌج١ذ ٚ ادز١بجبرٗ ٚ ثعذ وجش االثٕبء

عزٛاجٗ فشاغب , سد١ٍُٙ وً فٟ غش٠مٗ

فغٛف رٛاجٗ ِع رشث١خ , اِب ارا عٍّذ.وبِال

االثٕبء ثعط اٌصعٛثبد ٌعذَ رفشغٙب اٌىبًِ 

خبصخ ارا وبٔذ رعًّ عًّ ٠ذزبط , ٌُٙ

وبٌطج١جخ اٚ اٌّّشظخ اٚ , ٌزىش٠ظ اٌمٜٛ

ٚلذ ٠ذذس ِب ال ٠ذّذ عمجبٖ ِٓ , إٌّٙذعخ

, ٚ ٌىٓ فٟ إٌٙب٠خ...آصبس عٍج١خ عٍٝ األثٕبء

ٚ وّب ٔشٜ فٟ وٍزب .لذ رذمك دٍّٙب ثبٌٕجبح

ٚ االعزذاي ...ٌُ ٠ذذس ٔجبح وبًِ, اٌذبٌز١ٓ

اٜ اٌعًّ ٚ اال٘زّبَ , ثبٌطجع ٘ٛ إٌّبعت

ثبٌّٕضي ٚ اٌزٛف١ك ث١ٓ والّ٘ب دْٚ اْ ٠غشق 

ٚ ٘ٛ ِب ٠صعت أجبصٖ , ادذّ٘ب دك ا٢خش

١ٌشغً , ٌٚزٌه ٔجذ اٌغؤاي ٠طشح ٔفغٗ.جذا

ٚ ا٠ّٙب ...ال٠ّٙب اال٠ٌٛٚخ؟...د١ضا ِٓ اٌزفى١ش

٠غزذك االخز١بس؟ ٚ ٌىً اِشأح اٌذك اْ رخزبس 

ٚ رزذًّ رٛاثع اخز١بس٘ب ٌززألٍُ ِعٙب ٚ رشرت 

 .د١برٙب رجعب ٌزٌه
مروة محمد الدٌب/              بقلم   

 بألدركن ا
ظَذ اٌز١بس 

 

بدِت    فٝ  أْ أعجخَ  لََذسٜ   ُّظ ذَ      أُظوبفِتخُظ    اٌجذش    ٍُظ  اٌز١بس   ظِت

 

 العار   كتهيب  فى قـتبى  تتَو اللطعةِ  أتتقى اللطعةَ 
 

وأعـٌُش حٌاتى فى ألٍم أتحمـلُ عـِبَء   األقدار 
 

وأظلُ وحـٌداً مهـموماً وكـأنى ُحِملـُت   العار 
 

عـاُر البشرٌة أجمـُعها عـاٌر ٌتـوارثُه  الثوار  
 

من الٌرضـَوَن الظـُلِم ومن ٌحٌَوَن حٌاَة أألحرار 
 

الـكلمُة منـهم كالسٌِف تقـتلُ فى  ثوب األشعار 
 

والغـضبُة منهم بركـاٌن ٌتـفجُر شـرراً  ودمار 
 

فٌحـطـُِم قـٌد الذِل وٌهتـُِف من  فوَق األسوار 
 

ا فـإنَّ الفـجَر قرٌٌب وستـمألنا  األنوار  ٌَّ أن هـ
 

أنواُر العـِزة والحرٌِة تسطُع  تكِشُف كل األسرار 
 

سـُِر الكلِمِة ُمنُد الخـَلِق أنَّ  الكلمَة عهٌد ومسار 
 

ٌُصٌُب وٌخـتار  ٌُخِطأُ و سـُِر اإلنساِن منُذ الـبدِء 
 

ال ُعبودٌَة فـوق األرِض  إال للـِه  الواحِد القهار 



ٚادــــــــــــــــخ األ٠ّـــــــــــــــبْ 
 أدّذ دغٓ/ ثمٍُ 

 ِٓ اٌمٍت
وحدة األمة 

إن األمة اإلسالمية تطيش فترة حرجة من 
تاريخها اللويل الممتد معذ أربطة عشر قرعا من 

الزمان، و هذا لضطف األمة و قوة أعدابها، ولهذا 
الضطف أسباب كثيرة تطرض لها الحديث 

: الشريف حيث قال العبى صتى هللا عتيه و ستم
ََكتَُة  "  ُكمأ َكَما َتَداَعى األأ َُمُم أَنأ َتَداَعى َعتَيأ ُيوِشُك األأ

َمِبٍذ َقاَل  ُن َيوأ َطِتَها َفَقاَل َقاِبٌل َوِمنأ ِقتٍَّة َعحأ إِلَى َقصأ
ِل  يأ ُكمأ ُغَثاٌء َكُغَثاِء السَّ َمِبٍذ َكِثيٌر َولَِكعَّ ُتمأ َيوأ َبلأ أَعأ
ُكمأ  ُكُم الأَمَهاَبَة ِمعأ ُ ِمنأ ُصُدوِر َعُدوِّ َزَعنَّ هللاَّ َولََيعأ

َن َفَقاَل َقاِبٌل َيا َرُسوَل  ُ ِفي قُتُوِبُكُم الأَوهأ ِذَفنَّ هللاَّ َولََيقأ
ِت  َيا َوَكَراِهَيُة الأَموأ عأ ُن َقاَل ُحبُّ الدُّ ِ َوَما الأَوهأ  و"هللاَّ

الضطف الذى حل باألمة عتيجة لحب الدعيا إعما 
هو عاشا عن ازدياد الشطور باألعاعية و فقدان 

اإلحساس باآلخرين وكتعا يستشطر ذلك فى 
لحظات الصدق و المراقبة لتعفس ، فال مكان فى 
قتوبعا لمطعى اإليثار و إعكار الذات ، فؤعا مقدمة 

عتى كل ما عداها من ألفاظ و مطاعى و 
أمثتة األعاعية فى ستوكياتعا اليومية كثيرة .أحاسيس

و عديدة و ال داعى لذكرها فكل معا يطرف و 
يطتم ما بداخته من مقدار و مساحة األعاعية فى 

قتبه و فى شخصيته، و يعبغى عتيعا أوال أن 
عطترف بؤعه مرض عفسى و أن أول خلوات 

الطالج تبدأ بهذا االعتراف و االقرار به ، و من 
و يبدأ الطالج . هعا عستليع أن عتكتم عن الطالج

بالوقوف بحزم ضد رغبات العفس الدعيوية التى 
ال تعقلع و العظر بطمق الى حقيقة الدعيا الفاعية 

التى ما أعلت اال و أخذت أضطاف ما أعلت، و 
التفكير و التذكير الدابم لتعفس بؤن مصيرها الى 
الموت ال محالة و أن ما بطد الموت هو الختود 
االبدى فطتيك يا عفس أن تطمتى بجد و اخالص 
لعيل رضا هللا الذى لن يحصل اال بقتل االعاعية 

فى العفس بالطمل بحديث السول صتى هللا عتيه و 
ال يإمن احدكم حتى يحب الخيه ما يحب "ستم 
 "لعفسه

 لشآْ وش٠ُ 
 فى معنى االستجابة هلل

ُسوِل إَِذا  ِ َولِترَّ َتِجيُبوا ّلِِلَّ َها الَِّذيَن آَمُعوا اسأ َياأَيُّ
َن  َ َيُحوُل َبيأ تَُموا أَنَّ هللاَّ ِييُكمأ َواعأ َدَعاُكمأ لَِما ُيحأ

َشُرونَ  ِه ُتحأ ُه إِلَيأ ِء َوَقتأِبِه َوأَعَّ  األعفال (24)الأَمرأ
ٌم اَل َمَردَّ لَُه  ِل أَنأ َيؤأِتَي َيوأ ُكمأ ِمنأ َقبأ َتِجيُبوا لَِربِّ اسأ

َمِبٍذ َوَما لَُكمأ ِمنأ  ِ َما لَُكمأ ِمنأ َمتأَجإٍ َيوأ ِمنأ هللاَّ
 الشورى (47)َعِكيرٍ 

 

 دذ٠ش شش٠ف
اٌذذ٠ش اٌشاثع عشش ِٓ األدبد٠ش ا٠ٌٕٚٛخ 

َثَعا َحفأُص 3175 َبَة َحدَّ ُن أَِبي َشيأ ِر بأ َثَعا أَُبو َبكأ  َحدَّ
َمِش َعنأ  َعأ ُن ِغَياٍث َوأَُبو ُمَطاِوَيَة َوَوِكيٌع َعِن األأ بأ

ِ َقاَل َقاَل  ِد هللاَّ ُروٍق َعنأ َعبأ َة َعنأ َمسأ ِن ُمرَّ ِ بأ ِد هللاَّ َعبأ
ِرٍئ  ِه َوَستََّم اَل َيِحلُّ َدُم امأ ِ َصتَّى التَّهم َعتَيأ َرُسوُل هللاَّ

ِ إاِلَّ  ُ َوأَعِّي َرُسوُل هللاَّ َهُد أَنأ اَل إِلََه إاِلَّ هللاَّ تٍِم َيشأ ُمسأ
اِرُك  فأِس َوالتَّ فأُس ِبالعَّ اِعي َوالعَّ يُِّب الزَّ َدى َثاَلٍث الثَّ ِبإِحأ

َثَعا أَِبي  ٍر َحدَّ ُن ُعَميأ َثَعا ابأ لِِديِعِه الأُمَفاِرُق لِتأَجَماَعِة َحدَّ
َثَعا  َياُن ح و َحدَّ َثَعا ُسفأ ُن أَِبي ُعَمَر َحدَّ َثَعا ابأ ح و َحدَّ

َبَرَعا  َرٍم َقااَل أَخأ ُن َخشأ َراِهيَم َوَعتِيُّ بأ ُن إِبأ َحُق بأ إِسأ
َعاِد  ِسأ َمِش ِبَهَذا اإلأ َعأ ُن ُيوُعَس ُكتُُّهمأ َعِن األأ ِعيَسى ابأ

تَُه   *ِمثأ

 اٌذعبء عالح اٌّؤِٓ
 :من دعاء العبى صتى هللا عتيه و ستم

ٌر َقاَل  ِه َوَستََّم إَِذا َكَرَبُه أَمأ ِبيُّ َصتَّى التَّهم َعتَيأ َكاَن العَّ
َتِغيُث  َمِتَك أَسأ  *َيا َحيُّ َيا َقيُّوُم ِبَرحأ

ِه َوَستََّم إَِذا أََراَد أَنأ  ِ َصتَّى التَّهم َعتَيأ َكاَن َرُسوُل هللاَّ
َفِر  اِحُب ِفي السَّ َت الصَّ ُرَج إِلَى َسَفٍر َقاَل التَُّهمَّ أَعأ َيخأ
َعِة  بأ ِل التَُّهمَّ إِعِّي أَُعوُذ ِبَك ِمَن الضُّ َهأ َوالأَختِيَفُة ِفي األأ

ِو لََعا  َقتَِب التَُّهمَّ الأ َفِر َوالأَكآَبِة ِفي الأُمعأ ِفي السَّ
ُجوَع َقاَل  َفَر َوإَِذا أََراَد الرُّ َعا السَّ نأ َعتَيأ َض َوَهوِّ َرأ األأ

َعا َحاِمُدوَن َوإَِذا َدَخَل  آِيُبوَن َتاِبُبوَن َعاِبُدوَن لَِربِّ
َعا ًبا اَل ُيَغاِدُر َعتَيأ َعا أَوأ ًبا لَِربِّ ًبا َتوأ تَُه َقاَل َتوأ   * َحْوًباأَهأ
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غاية األمانى فى تصحيح الـمعانى 
ِذّذ اٌغضاٌٝ سدّٗ هللا  اٌزٝ ٠ذعٛ ف١ٙب ٌزصذ١خ اٌّعبٔٝ اٌجب١ٌخ اٌزٝ أصشد فٝ غش٠ك /ِمطفبد ِٓ وزت اٌش١خ 

إعداد ابن البشٌر       ٔشش  ٘زٖ اٌّمزطفبد رجبعبًا "اٌجش١ش "ٚعٛف رٛاٌٝ ِجٍخ. اٌذعٛحاألعال١ِخ 

" : السنة النبوٌة بٌن اهل الفقه وأهل الحدٌث"من كتاب 

أحادٌُث الفِـَتـن 
 

قرأت أحادبث كثٌرة فى الفتن وعالمات الساعةوخرجت من قراءاتى وأنا أسرح 
إننى وسابر المسلمٌن نؤمن بقٌام الساعة ! البصر خالل غٌوب ال أدرى أعماقها 

عنٌنى أن أعلم  حقابق ما  ٌَ واالٌمان بالٌوم اآلخر حق وال ٌتردد فٌه إال كافر ولٌس 
... ٌقع من حساب وثواب أو عقاب فإن تفاصٌل ذلك فوق العقل 

ولكننى أشعر بأن العالم فى أواخر عمره من هذه الدنٌا سٌتضاعف بالؤه وسٌحصد 
. الشر مما غرس على امتداد تارٌخه من آثام وانحرافات 

وإن :لطالما نسى ربه وأهمل وحٌه وأطاع هواه فال عجب إذا قال ربنا تبارك وتعالى 
من قرٌة إال نحن مهلكوها قبل ٌوم القٌامة أومعذبوها عذابا شدٌدا كان ذلك فى الكتاب 

" وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعد ا " 58األسراء " مسطورا
. 59الكهف 

ٚال ٠غزغشثٓ أدذ أْ ٠ىضش  اٌذجبٌْٛ اٌز٠ٓ ٠غشسْٚ ثبٌجّب١٘ش ٠ٚغخشْٚ ِبٌذ٠ُٙ 

ٚرش١ش ... ِٓ فعً ِعشفخ فٝ إرب٘خ إٌبط عٓ اٌذك ٚرذ٠ٚخُٙ ٕ٘ب ٕٚ٘بن 

األدبد٠ش اٌٝ أْ عششاد اٌذجب١ٌٓ عٛف ٠ظٙشْٚ ٚأْ ٕ٘بن دجبالًا ِغزط١ش اٌشش 

ع١فٛق اخٛأٗ فٝ فْٕٛ اٌذجً ٚأْ عششاد األٌٛف ِٓ ا١ٌٙٛد ٠زجعْٛ ٘زا اٌذجبي 

..!!!!!! األخ١ش 

ٚلجً أْ أروش ّٔبصط ِٓ األدبد٠ش اٌٛاسدح ألشس دم١مخ ٚادذح ٘ٝ إٔٔب ٔذٓ 

اٌّغ١ٍّٓ ٔؤِٓ ثئٌٗ ال دذٚد ٌّجذٖ ٚال ِٕزٙٝ ٌىّبالرٗ ِٚذبِذٖ ١ٌظ وّضٍٗ شئٝ 

. ٚ٘ٛاٌغ١ّع اٌجص١ش 

خٍمٕب ٚسصلٕب ٚوغبٔب ٚآٚأب ٚعٍّٕب ٚسثبٔب ٚأفبض ع١ٍٕب ِٓ ٢الئٗ ِبال٠ذصٝ ٚإٔٔب 

عٕظً ٔزوشٖ ٚٔعجذٖ ِب ثم١ٕب عٍٝ  ٙش األسض ِغزعذ٠ٓ ثزٌه ٌٍمبئٗ ثعذ اٌّٛد 

رٌه ٘ٛ اٌصشاغ , ٌٕغزأٔف د١بح اخشٜ عٕذٖ عبِشح ثبٌضٕبء ع١ٍٗ ٚاٌزغج١خ ثذّذٖ 

اٌّغزم١ُ اٌزٜ ٔٙضَ ثٗ اٌفزب١ٔٓ ٚٔشد ثٗ اٌش١بغ١ٓ ٚٔشاغُ ثٗ وً دجبي ٠ذبٚي 

إظالٌٕب أٚ ص١ٕٕب عٓ ٘ذفٕب اٌعظ١ُ  

 

 

 



 " عنوان غٌر من صفحة "                        

 انفهم احدو قدمهاي                                

                       

 "الخٌال المحالة آت  فً ِشعـرالبنات " 
دانة مسٌعٌد وأمسٌة شعرٌة و شًٌء جدٌد    

 
و مرة أولى ال ٌتسع المكان للحاضرٌن , مرة ثالثة ٌستضٌف نادي دانة الشاعر سعٌد أبو العزابم  

هذه الصراحة التً ال تتفق مع أهوابً و مع ,  و مرة أخٌرة أرانً مضطرا ألن أقول رأًٌ بصراحة
. اختالفً مع الشاعر فً كثٌر من القضاٌا و فً قلٌل من الشعر

. فالطرٌقة النمطٌة للشعر و الشعر المباشر ال ٌتسع له صدري و ال ٌتفق مع إحساسً بالشعر
..            و لكن 

    . مع إختالف الجنسٌات و األهواء و الثقافات, فاجأنً الحضور الجماهٌري الغٌر مسبوق  ..  
. كثٌر من األراء الجرٌبة وكثٌر من وسطٌة الفكر, فاجأنً كثٌر من الشعر الجٌد  ..  
.  بهدوبه و براعته فً التقدٌم التً غفرت له أخطاءه اللغوٌة" أسامة األلفً"فاجأنً صدٌقً  ..  
و أحالما فً وضح النهار                                   ..  ٌحملن آماالً كبار ..  فً مقتبل األعمار ..فاجأننً  بنات صغار  ..  

. و خطوات على أول الطرٌق..      فً أعٌنهن إصرار و برٌق 
. فلهم ما ٌشغلهم و عندهم كثٌر من األسباب, لم ٌفاجبنً غٌاب الشباب  ..  
عن رجل .. هً أقرب إلى الشتابم .. ماركة أبو العزابم .. لم ٌفاجبنً شاعر األمسٌة بقصٌدة  ..  

. أبدا ً ال ندعو علٌه, أكٌد قد نختلف ولكن أبدا ً ,      قد نتفق معه و قد نختلف 
لم ٌفاجبنً على اإلطالق بحضوره الذ كً و هدوبه الوقور  , لم ٌفاجبنً شاعر األمسٌة  ..  

. مع إصراره على إثارة الجدل...      و تفوقه على نفسه من أمسٌة إلى أخرى 
لم ٌفاجبنً نادي دانة و القابمٌن علٌه بحسن استضافتهم و تنظٌمهم لألمسٌة لتخرج بهذه   ..  

.      الصورة الرابعة التً استمتعنا كثٌرا ً بها
 

    كلمة أخٌرة 
الخٌال الشعري الذي ٌصور الواقع و ..     الذي افتقدته بعض الشا فً األمسٌة هو الخٌال 

.       الخٌال الذي ٌحتضن الفكره و ٌحولها إلً إحساس ٌدخل القلب بدون أن ٌستأذن..   ٌجسده
. الخٌال الذي افتقدناه فً ظل المادٌة المطلقة التً نعٌشها جمٌعاً 
 " .                      البالغة " الخٌال الذي هو فً كلمة واحدة أخٌرة  

   و إلى لقاء
 

 

 اللطٌف بدع طارق .م



 

 
          

       

  

 

مصطفى داود :اعداد                       ءالدعاء الذي هز السما
الشام الى  من بالد ٌتجر (ص )كان رجل على عهد النبً:فً حدٌث عن أنس رضً هللا عنه قال  

فبٌنما هو راجعمن الشام عرض له لص . المدٌنة وال ٌصحب القوافل توكال منه على هللا تعالى
المال : فقال له اللص . بمالً  شأنك: له  قف فوقف التاجر ؛ وقال: على فرس ؛ فصاح بالتاجر

فصلى أربع ركعات . قال أفعل ما بدا لك. أنظرنى حتىأصلى :فقال له . مالً ؛ وانما أرٌد نفسك 
 ٌا ودود ٌا ودود ؛ ٌاذا العرش المجٌد ؛ ٌا مبدئ ٌا معٌد ؛ ٌا" :ٌقول  ورفع رأسه الى السماء

بها على  فعاآل لما ترٌد؛ أسالك بنور وجهك الذى مأل أركان عرشك ؛ وأسالك بقدرتك التى قدرت
. ثالث مرات   ؛"أغثنى خلقك ؛ وأسألك برحمتك التى وسعت كل شا الإله إال أنت ؛ ٌا مغٌث جمٌع

دنا منه طعنه فأرداه عن  نحوه فلما وإذا بفارس بٌدة حربة ؛ فلما رآه اللص ترك التاجر ومضى
لما دعوت االولى سمعنا أل بوا : الثالثة ملك من السماء اعلم أنى:وقال الفارس للتاجر‘ فرسه قتٌال

ففتحت أبواب السماء ولها شرر, ثم دعوت ,الثانٌة ثم دعوت, أمرحدث:فقلنا ب السماء قعقعة
 و. من لهذا المكروب ؟ فدعوت هللا ان ٌولٌنى قتله : السالم ٌنادي  علٌه الثالثة , فهبط جبرٌل

صلى  التاجر إلى النبى ثم جاء. هللا ان من دعا بدعابك فى كل شدة أغاثه هللا فرج عنه  اعلم ٌا عبد
لقد لقنك هللا أسماءه الحسنً " :المصطفى صلى هللا علٌه وسلم :هللا علٌه و سلم , فأخبره فقال 

صد ق الرسول الكرٌم علٌه افضل الصالة و  "أجاب , و إذا سبل بها أعطً التً إذا دعً بها
 التسلٌم

_______________________________________________________
______ 

: أخبار الجالية المصرية 
  يتنمى فيها لجميع عمر اسماعيل عمارة/المهندس فى رسالة رقيقة وصلت الى  المجلة من  

الزمالء فى شركة قطر للبتروكيماويات والجالية المصرية فى قطر  التوفيق والنجاح ويشكر 
كل من شارك فى حفالت التكريم التى اقيمت بمناسبة عودته الى الوطن ويدعو جميع الزمالء 

 . لزيارته فى ارض الكنانة إن شاء هللا 

  _________________________________________
دغبَ جبثش  :اعذاد :                                                أخجبس اٌش٠بظخ

  ٝفٝ اغبس ععٝ األٔذ٠خ اٌمطش٠خ ٌٍزعبلذ ِع اٌّذزشف١ٓ اٌعب١١ٌّٓ فٝ وشح اٌمذَ رعبلذ ٔبدٜ اٌعشث

 .ِذّذ ثشوبد ٌٍعت فٝ اٌعبَ اٌمبدَ رذذ اششاف اٌّذسة وبثشاي  /اٌمطشٜ ِع اٌالعت اٌّصشٜ 

  رُ اعزىّبي اجٙضح اٌزش٠ت فٝ أذ٠خ اٌّمذِخ فٝ اٌذٚسٜ اٌّصشٜ ففٝ اٌضِبٌه وبْ اٌّذسة

 .ف١ٕجبدا ٚفٝ األٍ٘ٝ ا١ٌٚف١شا ٚفٝ االعّبع١ٍٝ ثٛو١ش

 صفحة المنوعات   
مجدى البدوى/ عداد ا  

 



 

DIRECTED BY/ KARIM AL-BASHIR 

 

26 Beautiful One-liners 

1. Give Allah what's right -- not what's left. 
2. Man's way leads to a hopeless end -- Allah's way   leads to an 
endless hope. 
3. A lot of kneeling will keep you in good standing. 
4. He who kneels before Allah can stand before anyone. 
5. In the sentence of life, the devil may be a comma --but never let 
him be the period. 
6. Don't put a question mark where Allah puts a period. 
7. Are you wrinkled with burden? Come to the masjid for a face-lift. 
8. When praying, don't give Allah instructions -- just report for duty. 
9. Don't wait for six strong men to take you to the masjid. 
10. We don't change Allah's message -- His message changes us. 
11. The masjid is prayer-conditioned. 
12. When Allah ordains, He sustains. 
13. WARNING: Exposure to  Allah may prevent burning. 
14. Plan ahead -- It wasn't raining when Noah built the ark. 
15. Most people want to serve Allah, but only in an advisory position. 
16. Suffering from truth decay? Brush up on your Quran. 
17. Exercise daily -- walk with Allah. 
18. Never give the devil a ride -- he will always want to drive. 
19. Nothing else ruins the truth like stretching it. 
20. Compassion is difficult to give away because it keeps coming back. 
21. He who angers you controls you. 
22. Worry is the darkroom in which negatives can develop. 
23. Give Satan an inch & he'll be a ruler. 
24. Be ye fishers of men -- you catch them & He'll clean them. 
25. Allah doesn't call the qualified, He qualifies the called. 
26. Read the Quran -- It will scare the hell out of you. 
 

Selected by Eng.:Ashraf Salah  


