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 طـرقــة يُـصدرهـا  المصريون في يهـر ـة شلـجـم

Web site www.saidabulazayem.net 
                                       ----------------------------------------------                                            

 هـ  ٕ٘ٗٔجمادى األخرة              (بعة اسلا نةسلا)الثمانون    لعددا        م ٕٗٓٓ أغغطظ     

 
 

 

 ذكرى الشهٌد )سٌدقطب( وآخر صوره وهو خلؾ القضبان
 

 كلمة العدد -                         *   سٌاحة المهرجانات  

قضٌة للمناقشة - الثقافة بٌن الماضى والحاضر"             "*  

http://www.said.al-waha.net/hijra.html
http://www.said.al-waha.net/hijra.html
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 ددلعاة مكل
 سٌاحة المهرجانات 

ُتعتبر مهرجانات السٌاحة والتسوق هى 
األكثر شٌوعاً وانتشارا هذه االٌام ولعل 
اشهرها واكثرها  فى األهتمام بٌن الناس 

للتسوق والذى خطى هو مهرجان "دبى" 
خطوات كبٌرة فى عالم السٌاحة وٌكفى 
أنه جعل من مدٌنة دبى فى االمارات 
العربٌة مكانا من اهم اماكن السٌاحة فى 
الشرق الوسط .وقد خطت معظم دول 
الشرق الوسط هذه الخطى فرأٌنا 
مهرجان السٌاحة والتسوق فى جمهورٌة 
مصر العربٌة وما القاه من نجاح بٌن 

العرب والمصرٌٌن ثم راٌنا السٌاح 
مهرجان "هال فبراٌر" فى الكوٌت 
ومهرجان "صاللة" فى ُعمان ومهرجان 
جدة وأبها فى السعودٌة وأخٌرا وللعام 
الرابع على التوالى وبنجاح مهرجان 
"عجابب صٌؾ قطر" فى الدوحة .وما 
ٌهمنا هنا هو ان التنسٌق بٌن هذه 
المهرجانات قد ٌؤتى بالمفٌد والنفع 

جمٌع جمهورا ومنظمٌن , وأن التنافس لل
بٌن هذه المهرجانات قد ال ٌفٌد المنظمٌن 
بل سوؾ ٌشتت من انتباه الجمهور , 
وعلى ذلك نتمنى ان نرى فى العام القادم 
مزٌدا من التنسٌق بٌن هذه المهرجانت 

 .  حتى ٌعم الخٌر الجمٌع

 
 

   

 هذا العددإقرأ فى   
 
  :الـعددكـلـمة *

        ٕص ر (لتحرٌ)ربٌس ا
 ٖص    زوجة واحدة التكفى           * 
 ٖص  )بقلم/المصرى افندى ( :كلمة ٕ/ٔ*
 ٗص                              لِك ٌا سٌدتى*
                  أخبار الجالٌة المصرٌة*

 ٗص                 )مهندس/حسام جابر(
 

   :قصة ومعنى"عم محمود*
  ٘ص             ) اختٌار:عمرو عاشور(  
 :   صورة الؽالؾ*

 ٙصالشهٌد / سٌد قطب                 
 :ركن األدب*

 7ص    ) سٌد قطب( )قصٌدة هبل هبل ( 
)الثقافة بٌن الماضى  قضٌة للمناقشة* 

 والحاضر( 
 8ص                   ) احمد عاشور(  
                 ة اإلٌـمـانواحـــ*
 9ص         اضى (الشٌخ عبدالباسط الق) 
               ن ؼٌر عنوانصفحة م*

 ٓٔص                    بداللطٌؾ ()طارق ع
  ٔٔص                      منوعاتصفحة ال*
 مصطفى داود ( /شراؾإ)

 * THE ENGLISH SECTION 
  1ٕ.ص-                                 
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 !!!! انواحـدة ال تـكفـى  واألفـضـل زوجـتـزوجة 

****************************** 

إنَّ الشرٌعة األسالمٌة السمحاء قد أباحت تعدد الزوجات وأباحت للرجل أن ٌتزوج من واحدة أو إثنتٌن 
أو ثالثة حتـى أربعة , ولكـن الشرٌعة أٌضاً وضعت قٌوداً لـهذا الـتعدد , وهو شـرط أن ٌستطٌع الـرجل 

شار القرآُن إلى أن تـحقق هـذا الشرط مـن الصعوبة بمـكان حٌث قال الـلـه وجاته , وهنا أزأن ٌعدل بٌن 
" ولن تستطٌعوا أن تعدلوا بٌن النساء ولو حـرصتم "  وكـؤن الـلـه  9ٕٔتعالىفى سورة النساء آٌة 

هـو شرط تـعالـى ٌـخبرنا أنه قد أباح تـعدد الزوجات ولكنه قٌد هـذا التعدد بشرط إمـكانٌة العدل بٌنـهـنَّ و
 . صعب الوصول الـٌه

التعدد مـن ناحٌة نوعٌة الزوجات ,  دٌثنا لٌس التعدد مـن ناحـٌة عدد الزوجات ولكنهحوموضوع 
ٌُفترُض أنه ٌُـحبها وأنـها ُتـحبه وٌبدآن مـعاً بـناء األسرة ,  فالرجل عنـدما ٌتزوج مـن الـمرأةُ الـتـى 

تـجه  الـى العمل والبـحث عـن الرزق لبناء األسرة فإن الرجل بفطرته التى خلقه الـله علٌها ٌ
وحماٌتهاكـما أن  الـمرأة بفـطرتها الـتى خـلقها الـلـه علـٌها تـتجه الـى مساعدة الرجل فى سعٌه 

  . وتـهٌبة المـناخ الـعابلى الـذى ٌـساعدهما معاً فـى خوض بـحر الـحٌاة الـمتـالطـم األمـواج

د وبعد الزواج مباشرًة ٌتـناسـٌَن مـا ٌـجُب عـلٌـهنَّ مـن مسـإلٌة كبٌرة فى ولكن النساء ولألسؾ الشدٌ
مـن حـقوٍق فـى الحصول على بـٌٍت كبٌر مـلبى باألثاث  تـهٌبة المناخ العابلى وال ٌتذكرنَّ إال ما لهـنّ 

الجدٌدة  أو الفاخر الذى ال ٌقلُ عـن أى بٌت ألى صدٌقة مـن الصدٌقات , أو الحـصول على تلك الـعربة 
تلك الـحـلى والـمـجوهرات الؽالٌة األثـمان , وهنا ٌنحصر إهتـمام النساء فـى تلك األمور  وٌجد الزوج 

ٌُـشاركه أحالمه وٌـخفؾ عنه آالمـه وٌعٌش مـعه احـالمه   . نـفسـه أنه قد فـقد الشرٌك الذى 

ٌُـفكـر فـى الزواج من وكـحٍل لـهذه الـمشكلة األذلٌة فـإنـنى أدعو كـل شاٍب عـندما ٌ ـسـتعد للزواج أن 
ث والعربات والمجوهرات وتربٌة األوالد ومشاكل البٌت الٌومٌة التى افتاتٌن , زوجة تـنشؽلُ باألث

تـجٌدها النساء إجادة تامة ، وزوجـٌة ثانٌة تعٌش معه احالمه وآماله  وتـشاركـه آالمه واحـزانه 
عاً عـلى األرض  ٌـعٌشان الـحٌاة حلوهـا و مرها .وعلى كتل فتاة فـٌحلقان معاً فـى السماء وٌسعٌان مـ

أن تختار إما أن تكون الزوجة األولى أو الزوجة الثانٌة أو ربما تـستطٌع ان تكون األثنٌن معاً وهنا 
 تحقق السـعادة للزوج والزوجـة بإذن الـلـه

___________________________________________________________ _____________ 

 (بقلم /  المصرى افندى)                                                             كلمة  ½

الشباب المصرى من مبات األالؾ من الخرٌجٌن الذٌن ال ٌجدون وظٌفة , وإذا كانت الحكومة لن تلتزم 
والصحراء الؽربٌة والشرقٌة بتعٌنهم فلماذا ال نقلد اسرابٌل ونقٌم لهم مستوطنات فى سٌناء 

 بمشروعات ٌتوالها رجال األعمال وٌستفٌد منها هإالء الشباب ؟ سإال ٌنتظر االجابة ......... 
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  نِك يا عيذذٗ

 ُششتح انشيجيى    طبق من اختٌاري

                 
 

 
 المقادٌر: 
هذه الشوربه تنفع للرٌجٌم وانا سمعتها من احدى  

 بنجاح كبٌر : قد نم تجربتها القنوات الفضابٌه و
فلفل اخضر  ٗ-ٕ -كٌلو طماطم  -بصالت خضراء  ٙ 

 -كوب ماء  ٕ -حزمه كرفس طوٌل  -بارد او فلٌفله 
 وفلفل-ملح–مكعب دجاج  ٕ -حبة ملفوؾ او كرنب 

 الطرٌقة:
تقطع الخضروات وتوضع فى ماء وتترك حتى تؽلى ثم 

قابق د ٓٔتوضع الطماطم وتترك الشوربه تؽلى لمدة 
 وكٌفٌة استخدام هذه الشوربه هو كالتالى: 

فى اثناء استخدام هذه الشوربه عدم اكل الخبز 
او العصٌر العلب وعدم شرب الشاى والقهوه واذا 
اردتوا شرب الشاى والقهوه تكون بدون سكر اكل 
االسبوع: ) الٌوم االول( اكل فواكه والشوربه 

)  -والشوربه ) الٌوم الثانى ( اكل الخضار  -السابقه 
الٌوم الثالث ( نستخدم نفس اكل الٌوم االول والثانى 

) الٌوم  -) الٌوم الرابع ( حلٌب + موز + الشوربه  -
)  -الخامس ( لحمه موزات + طماطم + الشوربه 

 -الٌوم السادس ( ارز اسمر مسلوق + عصٌر فواكه 
وهكذا كل اسبوع وهذه المقادٌر لمدة اسبوع وراح 

كٌلو فى االسبوع او على اقل  ٘والى تخسرى وزن ح
تقدٌر ثالثه ونص كٌلو وهذا ٌتوقؾ على نوعٌة 

 الجسم مع تمنٌاتى لكم برٌجٌم رابع

 اعداد  /بنت النٌل                   

 

 

 أخبار الجالٌة المصرٌة
 

قصة نجاح مشرفة ألبن من ابناء 
 الجالٌة 

 
فى أثناء اجازته السنوٌة وهوٌقضٌها مع 

 الطالب /نبٌل حسام جابر اسرته اشترك
 فى انشطة "متحؾ سوزان مبارك" بالقاهرة

وكان من ضمن انشطة المتحؾ اعمال الخزؾ 
والدٌكور واعمال النجارة وانشطة الصحافة 
والرٌاضة وتمشٌا مع مٌوله واتجاهاته بدا 

وتحت اشراؾ المسإلٌن فى المتحؾ فى عمل 
ابتكار جدٌد فى عالم الصحافة حٌث اقترح 

جلة كمجلة الحابط ولكن لٌست ثابتة عمل م
ومثبتة فى الحابط وانما تكون داخل صندوق 

خشبىومكتوبة على لوحة  ورقٌة طوٌلة         
(roll وألنها فكرة جٌدة فما كان من )

المشرفٌن فى المتحؾ إال واٌدوه وساندوه 
على اتمام الفكرة وكانت المجلة حقٌقة 

.وكنتٌجة ملموسة بعد أن كانت فكرة فى الخٌال
لنجاح فكرة المجلة الصندوقٌة فإن السٌدة 

سوزان مبارك سٌدة مصر األول حضرت حفل 
التخرج للمتحؾ وأشادت على الطالب /نبٌل 

حسام جابر وأثنت علٌه واعتبرته مثاال ناجحا 
للطالب المصرى المجتهد , وقد القى الطالب 
/حسام كلمة ترحٌب بالسٌدة سوزان ضمنها 

 . فى هذا الحفل بعضا من اشعاره 
                       

ٔ"يجهح انثشيش" ذرًُٗ نهطانة /دغاو دٔاو * 

 انرفٕق ٔانُجاح .
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 عاشوراختٌار  م/ عمرو احمد                 ... "عم محمود "...  قصـة ومـعنـى
 

. وبدا شرت خٌوطها الذهبٌة تمأل االفق .. ناسجة ثوباً لنهار جدٌد .نالشمس من ِخدرها.. و بزغت
كحبات اللإلإ .. و صقٌع العتارٌف ٌمأل المكان .. و على مرمى البصر  واألوراقالندى على الزهور 

القرٌة التً ٌخترقها هذا الجدول الرقراق من  وعلى أطرافرع ذات الرائحة الخضراء ازموسط ال
وضٌق ذات ٌد  االعلى الى االسفل .. ارى كوخاً صغٌراً علٌه من اثار القدم ما ٌدل على تواضعه

 صاحبه .. 
كان هذا الكوخ لفالح فقٌر ٌقال له عم محمود .. كل صباح ٌداعب اجفانه ذلك الشعاع الرفٌع 
المخترق لثقب فً نافذته و الٌزال حتى ٌوقظه من نومه .. ٌحمل عم محمود زاده .. ٌنتعل خفه .. 

ٌظل ٌعزف المزمار .. حتً ٌصل ٌؤخذ الفؤس و الشرشار .. و ٌغلق باب الدار .. وٌركب الحمار .. و
ان ٌعود لداره وٌغط فً اال ٌلبث  الى فّدانه  اإلٌجار .. ٌفلح االرض حتى اخر شعاع للشمس .. ثم ما

 نوم عمٌق حتى الصباح 
*** 

تدوٌر   ٌهحتى ٌسهل عل ،حقله إلى الماء قناة .. خطر بباله ان ٌغٌر مجرى ٌوم من األٌام فى صباح
 ..  أ فً وضع خطة النقل و الحفر فً الحقل.. وبد لرفعه الطنبور

فؤسه شًء صلب .. شًء غرٌب!؟ .. اثار فٌه الفضول وفجؤة صدم تناول الفؤس و شرع فً الحفر 
 !! .. وحفزه على  االسراع  .. 

تناول عم محمود صندوقاً معدنٌاً قدٌماً ٌعلوه قفل صدىء من قاع الحفرة .. حمله الرجل وركب 
 .. هن فوره الى دارالحمار .. وتوجه م

*** 
 وضع عم محمود الصندوق فوق المنضدة العتٌقة التً تتوسط الدار القدٌمة ..

 وكسر القفل البالً .. وادخل ٌده الى احشاء الصندوق .. واخرجها بقبضة من الذهب المدقوق  !! ..
 .جلس عم محمود بجوار لقطته طوال اللٌل وجزء من النهار .. تعبث برأسه االفكار .

 حتى استقر باله على اخذ المال بعد ان اقدم ضمٌره على االنتحار ..
*** 

اشترى فدناً من االرض .. وبنى اٌواناً عال ذو ابواب و ابراج .. اقتنى الخدم والحشم .. وبقبضة من 
 واصبح محمود بك  ذائع الصٌت و الغنى و الطلب ..  .. الذهب اشترى اللقب

.. والتف حوله رفقاء السوء .. واتخذ من الخلٌالت العشرات .. و وانغمس محمود بك فً ملذاته 
 صار اللهو والعبث الٌنقطع من قصره اناء اللٌل واطراف النهار ..

هل ٌبقى  وألن دوام الحال من المحال فبعد ان كان عم محمود الفقٌر و اصبح محمود بك االمٌر ..
. وبدأ رفقاء السوء ٌنفضون من حوله شٌئاً فشٌئاً .. بدأ المال ٌذهب روٌداً روٌداً . األمٌر أمٌر؟؟...

 .. ٌفترسه من سوء المآل ندمالنفذ المال .. و أنبعد  أخرىمرة  "عم محمود"تاركٌنه 
 !! ..وكٌف نندهش ونحتار..االختباررسب عم محمود فى 

 فٌما ٌضره .. فؤفناه ...اعطاه هللا المال
 .. هعفناها فٌما ال ٌنففؤ ...اعطاه هللا الصحة
 طائل منه .. فً ما ال فؤفناه ...اعطاه هللا الوقت

 تمت
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 9ٙٙٔذكرى الشهٌد ) سٌد قطب ( اؼسطس صورة الؽالؾ: 

 

م بقرٌة موشا بمحافظة أسٌوط،. 9ٓٙٔ/ٓٔ/9ولد سٌد قطب ألسرة شرٌفة فً مجتمع قروي )صعٌدي( فً ٌوم 
 ق لها أملها فً أن ٌكون متعلًما مثل أخوالهوكانت أمه تعامله معاملة خاصة وتزوده بالنضوج والوعً حتى ٌحق

كما كان أبوه راشًدا عاقالً وعضًوا فً لجنة الحزب الوطنً وعمًٌدا لعابلته التً كانت ظاهرة االمتٌاز فً القرٌة، 
ًنا فً سلوكه.ولما كتب سٌد قطب إهداء عن أبٌه فً كتابه  ٌِّ واتصؾ بالوقار وحٌاة القلب، ٌضاؾ إلى ذلك أنه كان َد

ًّ وأنا طفل صؽٌر مخافة الٌوم اآلخر، ولم تعظنً أو تزجرنً، " مشاهد القٌامة فً القرآن" قال: "لقد طبعَت ف
ولكنك كنت تعٌش أمامً، والٌوم اآلخر ذكراه فً ضمٌرك وعلى لسانك.. وإن صورتك المطبوعة فً ُمخٌلتً ونحن 

وح أبٌك فً الدار اآلخرة، ونحن أطفالك الصؽار نفرغ كل مساء من طعام العشاء، فتقرأ الفاتحة وتتوجه بها إلى ر
نتمتم مثلك بآٌات منها متفرقات قبل أن نجٌد حفظها كامالت".وعندما خرج إلى المدرسة ظهرت صفة جدٌدة إلى 
جانب الثقة بالذات من أمه والمشاعر النبٌلة من أبٌه وكانت اإلرادة القوٌة، ومن شواهدها حفظه القرآن الكرٌم 

ع من نفسه فً سن العاشرة؛ ألنه تعود أال ٌفاخره أبناء الكتاتٌب بعد إشاعة بؤن المدرسة لم تعد تهتم كامالً بداف
باإلحساس باالستقالل وحرٌة اإلرادة، وكانت دارهم ندوة للرأي، شارك  9ٔ9ٔ بتحفٌظ القرآن. ، كما تؤثر من ثورة

 9٘ٓٔأؼسطس  ٖٕد سٌد قطب من أمرٌكا فً عا العودة والرحٌل .ةسٌد قطب فٌها بقراءة جرٌدة الحزب الوطنٌ
، ومنذ عودته 9ٕ٘ٔأكتوبر  8ٔلٌعمل بمكتب وزٌر المعارؾ إال أنه تم نقله أكثر من مرة حتى قدم استقالته فً 

لٌشارك فً تشكٌل الهٌبة التؤسٌسٌة للجماعة تمهًٌدا  9ٖ٘ٔتؤكدت صلته باإلخوان إلى أن ُدعً فً أوابل عام 
. وبدأت 9ٙٙٔإلى أن أُعدم فً عام  9٘ٗٔخاض مع اإلخوان محنتهم التً بدأت منذ عام لتولٌه قسم الدعوة،.و

)اتهم اإلخوان بمحاولة إؼتٌال الربٌس المصرى جمال عبد 9٘ٗٔبعد حادث المنشٌة فً عام  –محنته باعتقاله 
عذٌب والتنكٌل سنة ذاق خاللها ألواًنا من الت ٘ٔضمن ألؾ شخص من اإلخوان وحكم علٌه بالسجن  –الناصر( 

الشدٌدٌن، ومع ذلك أخرج كتٌب "هذا الدٌن" و"المستقبل لهذا الدٌن"، كما أكمل تفسٌره "فً ظالل القرآن".وأفرج 
وكان من كلماته، وقتذاك: أن إقامة النظام اإلسالمً تستدعً جهوًدا طوٌلة فً  9ٙٗٔعنه بعفو صحً فً ماٌو 

اث انقالب.وأوشكت المحنة على االنتهاء عندما قبض على أخٌه محمد التربٌة واإلعداد وأنها ال تجا عن طرٌق إحد
 9ٙ٘ٔ/9/8فبعث سٌد قطب برسالة احتجاج إلى المباحث العامة؛ فقبض علٌه هو اآلخر  9ٙ٘ٔ/7/ٖٓقطب ٌوم 

آخرٌن باإلعدام، ولم ٌضعؾ أمام اإلؼراءات التى كانت  7وقدم مع كثٌر من اإلخوان للمحاكمة، وحكم علٌه وعلى 
 العفو عنه فى مقابل أن ٌمدح الثورة وقوادها فكان رده بكل ثباٍت وعزٌمة "إن السبابة نهال من الطؽاة من أجلت

ولنظاٍم مخالٍؾ لمنهج هللا الذى  التى ترتفع لهامات السماء موحدًة باهلل عز وجل لتؤبى أن تكتب برقٌة تؤٌٌٍد لطاؼٌة
من الشهٌد أن ٌذكر الحقٌقة !! فكشؾ سٌد  -الذى عٌنته الثورة- شرعه لعباده". أثناء محاكمة الشهٌد طلب القاضى

 الذان تظهر علٌهما آثار السٌاط وعصٌان الحراس .. وقال للقاضى : أترٌد الحقٌقة ؟ .. قطب عن ظهره وصدره

وعندما سٌق األستاذ  هذه هى الحقٌقة .. وبعدها أصبحت جلسات المحاكمة الهزلٌة مثار السخرٌة بٌن الجمهور
كامٌرات وكاالت األنباء األجنبٌة حتى أن الضابط  ٌد قطب إلى المشنقة .. كان ٌبتسم ابتسامًة عرٌضة نقلتهاس

الشهٌد ؟! فرد علٌه سٌد قطب بثباٍت وعزٌمة .. "هو من شهد أن شرع هللا  المكلؾ بتنفٌذ الحكم سؤله .. من هو
له "قل الإله إال هللا "  م من األزاهرة المؽمورٌن .. فقالحٌاته" .. وقبل أن ٌنفذ الحكم .. جاءوه برجٍل معمَّ  أؼلى من

ه الراسخ : "وهل جبت هنا إال من أجلها" !! وتم تنفٌذ حكم اإلعدام فى سٌد قطب صاحب  .. فرّد علٌه الشهٌد ردَّ
                                                                   .9ٙٙٔأؼسطس  9ٕهـ الموافق  8ٖٙٔجمادى األولى  ٖٔالظالل .. ونفذ فٌه الحكم فً فجر اإلثنٌن 

 () منقولة من موقع ا لشهٌد سٌد قطب بتصرؾ                                                            
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 تمهى / أدًذ ػاشٕس()                                                        لـضـيح نهـًـُالـشـح

 الثقافة بٌن الماضً والحاضر                                           
بداًٌة كٌؾ نحكم على اإلنسان ونقول أن فالناً هذا إنساٌن مثقٌؾ، هل هناك معاٌٌر معٌنة لقٌاس 
الثقافة؟ هل المثقؾ من ٌفهم ما ٌقول فروٌد وأرسطو، وٌقرأ لشكسبٌر وفكتور هوجو،وٌسمع 

"  البد L' accent رى ما ال نراه فً المونالٌزا، وٌتكلم اللؽات وباألكساه "لبتهوفن وموزارت وٌ
أن هناك مفهوماً أكثر شموالً للمثقؾ، فالمثقؾ من الممكن أن ٌعرؾ بعض الشًء عن كل شًء 

بحٌث ٌدرك ما ٌجري حوله مع إمكانٌة تفسٌر األسباب والظواهر بما ٌتمشى مع المنطق والعرؾ 
ه لتخصصه أو نشاطه فً هذه الحٌاة.الثقافة كالهواء والماء والطعام والعبادة هذا إلى جانب إتقان

 ٌحتاجها اإلنسان بل وٌبحث عنها على قدر ما هو متاح له. 
وأذكر أننا فً أوابل الخمسٌنات من القرن الماضً لم تكن وسابل التبادل الثقافً المتاحة كما هً 

األدب فً ذلك الوقت وربما إلى اآلن أمثال الدكتور  علٌه اآلن، كان المتناول بٌننا كتب عمالقة
محمد حسٌن هٌكل، و أحمد لطفً السٌد، ومحمود لطفً المنفلوطً، وعباس محمود العقاد، 

والدكتور طه حسٌن، وبعدهم الحكٌم والسباعً وعبد القدوس و الشرقاوي...والتً تحولت كتبهم 
، وفً مجال الشعر كان هناك دواوٌن ألمٌر إلى أفالم سٌنمابٌة نتمتع بمشاهداتها حتى الٌوم

الشعراء أحمد شوقً، وشاعر النٌل حافظ إبراهٌم، والجارم والبارودي...ثم شعراء العامٌة رامً، 
 بٌرم، صالح جاهٌن...

كنا نجمع ثمن النسخة من الكتاب من مصروفنا الٌومً، ونتبارى فً كم لٌلة نكمل قراءته 
 بً والموسٌقى فً النصوص، ثم نقترع عند من ٌحفظ الكتاب.ونتنافس على مواطن الجمال األد

المذٌاع كان فً المقهى وعند البقال وكنا نجلس فً الشارع لنستمع إلى الشٌوخ الكرام رفعت، 
مصطفى إسماعٌل، والشعشاعً، وعبد الباسط عبد الصمد... وال أنسى صوت الشٌخ محمود عبده 

مقدسة، مازالت نفس  ٖٓ.8سبعة إال خمسة. نشرة  الشرباصً فً حدٌث الصباح الدٌنً الساعة
 المقدمة الموسٌقٌة إلى اآلن.

وعن الجرابد الٌومٌة كنا نستعٌرها من أحد المدرسٌن، أو نذهب إلى دوار العمدة ألن عامل 
التلٌفون ٌؤخذها من صراؾ القرٌة. أما خطٌب الجمعة فكان له الفضل فً تعلٌمنا أصول الدٌن، 

 وقواعد اللؽة والنطق، واحترام الكبٌر والعطؾ على الصؽٌر. والحالل والحرام،
اآلن أنظر حولً وأشفق على شباب هذه األٌام، أصبحت الثقافة السابدة هً ثقافة الدش 

 والمحمول، والنؽمات واآلهات، والهز وااللتواء، العري والعهر هً السابدة، ثقافة

           SMS, massages, Chat ال 
 ألدباء أٌضاً نحوا هذا النحو بحثاً وراء المادة والذوق العام الذي ساد المجتمع.والكتَّاب وا

وعلٌه فإن معاٌٌر الثقافة قد تتؽٌر من زمن إلى آخر وال أقول هبوطاً أو صعوداً ولك عزٌزي 
 القارئ أن تحكم أنت.  
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ُْثَم(  نهشٓيذ عيذ لطة : ُسكـــٍ األدب  ُْثٌم...   لصيذج ) 
 رمز السخافة و الدجل ُهبلٌ ...ُهبلْ 

 اندثرت على أٌدي األباة من بعد ما

 عادت إلٌنا الٌوم فً ثوب الطؽاة

 البخوَر تحرقُه أساطٌر النفاق تتنشق

 اإلرتزاق من قٌُدت باألسر فً قٌد الخنا و

 وثٌن ٌقود ُجموعهم ... ٌا للخجل

 ُهبلٌ ... ُهبلْ 

 السخافة و الجهالة و الدجل رمز

 لك الجموعال تسؤلن ٌا صاحبً ت

 التعبُد و المثوبة و الُخضوع لِمن

 القطٌع دْعها فما هً ؼٌر ِخرفان ...

 معبوُدها َصَنٌم ٌراه .. العّم ُ سام

ٌُضفً  علٌه اإلحترام و تكفل الدوالر كً 

 و سعً القطٌع ؼباوة ً ... ٌا للبطل

 ُهبلْ  ُهبلٌ ..

 رمز الخٌانة و الجهالة و السخافة والدجل

 ملوا الثناء ج ماُهّتافة ُ التهرٌ

 زعموا له ما لٌس ... عند األنبٌاء

 وجاء من كبد السماء َملٌَك تجلبب بالضٌاء

 هو فاتٌح .. هو عبقرٌي ُملهمُ 

 علم و معلم هو ُمرَسلٌ .. هو

 ومن الحهالة ما َقَتل

 ُهبلٌ ... ُهبلْ 

 الخٌانة و العمالة والدجل رمزُ 

 صٌؽت له األمجاد زابفة فصدقها الؽبً

 ر الكذب الّصراح ورده الحّر األبًاستنك و

 القلٌل لكنما األحرار فً هذا الزمان ُهمُ 

 فلٌدخلوا السجن الرهٌب و ٌصبروا الصبر الجمٌل

ٌَشهدوا  أقسى رواٌة .. فلكل طاؼٌة نهاٌة و ْل

 ُهبلْ  و لكل مخلوق أجل ... ُهبلٌ ..

 ُهبلٌ .. ُهبلْ 
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 ٔادح األيًاٌ
 ِب اإلٌمان" "ُشعَ                              

  وهو مستمد من شجرة ال اله اال هللا )) الذكر((  
  

لال سعٕل هللا صهٗ هللا ػهيّ ٔعهى ) افضم يا لهد اَا ٔانُثيٌٕ يٍ لثهٗ ال هللا اال هللا ( ٔلال 

ذؼانٗ ) فاػهى اَّ ال انّ اال هللا ( ٔكاٌ انًصطفٗ صهٗ هللا ػهيّ ٔعهى أل يا يؼهى اصذاتّ 

نّ اال هللا ٔنكٍ اػراد انًغهًيٍ فٗ ػصشَا ْزا ٌ يأخزٔا اعاط ديُٓى ركشا ٔذهميُا اٌ ال ا دجشٓا

ال فًٓا ٔذؼهيًا فيمٕل انٕادذ يُٓى ال انّ اال هللا تهغاَّ ٔفًّٓ ال يرجأص اٌ يؼُاْا ال يؼثٕد 

ب ح درٗ أَُا كُا َٔذٍ طاليتذك اال هللا ٔلذ اصثذد انًغأنح ذمهيذيح ٔٔساثيح ال ػهًيح ٔال ػًه

جذال ٔسد ػهٗ انطٕائف  ٕط شئ يٍ ػهى انكالو انزٖ ْؼفٗ يؼاْذ انؼهى ال َفٓى غيش رنك ٔت

يح ٔغيشْا ٔنكٍ نيغد شُٓا غيش عثيم انغُح انًذًذيح يٍ انًؼرضنح ٔانذْيكح فٗ دانانغ

أنح كًا لهذَا ٔٔجذَا ػهيّ اتاءَا تم ْٗ كًا تيُٓا انمشآٌ ٔفصهٓا انًصطفٗ ػهيّ انصالج غانً

و .ال انّ اال هللا يلهٓا انمشآٌ تشجشج اصهٓا ثاتد ٔفشػٓا فٗ انغًاء ْٔٗ شجشج انٕجٕد ٔانغال

انصفاخ  ٔ ا ٔأسالٓا ٔثًاسْآَٔاغصاانرٗ اعرًذ يُٓا كم يٕجٕد ْٔٗ االعًاء انذغُٗ 

تؼذ انثياٌ كاٌ ْٕ  ٌٔانًؼاَٗ ٔاالعشاس ٔاآلياخ ٔاآلثاس فًٍ ذؼهًٓا ػشفٓا ٔشٓذْا شٕٓد ػيا

م انشٓادج الٌ انشاْذ ال يكٌٕ شاْذا اال ارا سآٖ ٔعًغ ْما انزٖ يُطثك ػهيّ اَّ يٍ اانًٕدذ د

ػهٗ لذس الصش فٓى نيُرفغ  ئٗ يؼك ايٓا انماسشَالصح ٔاَٗ اذً ذّفارا عًغ فمظ ذكٌٕ شٓاد

لهد نك اٌ ال انّ اال هللا شجشج ٔاٌ اغصآَا ٔفشٔػٓا ٔأسالٓا ٔثًاسْا ْٗ    انخاص ٔانؼاو

َظش يؼٗ تؼيٍ دغك انٗ يا فٕلك ذشٖ فشػا كثيشا يٍ أانصفاخ ٔاالياخ ٔاالثاس فاالعًاء 

هللا ٔيصذلك انمشآٌ تمٕنّ ) هللا انزٖ سفغ  الافشٔػٓا ْٕٔ انغًاء ٔذمشأ فٗ نٕدٓا ال سافغ 

انغًٕاخ تغيش ػًذ ذشَٔٓا ( ٔارا َظشخ انٗ ذذد لذيك سأيد فشػا ثاَيا اػجة ٔادْش ْٔٗ 

ٕسْا ال تاعظ اال هللا ٔذششق نك إَاس اياذٓا َاطمح تمٕنّ ذؼانٗ ) ٔفٗ االسض ٔذمشأ فٗ عط

افصخ ػثاسج ال دٗ اال هللا ٔارا تانٗ انًاء ذجذِ فشػا َاطما  داالسض آياخ ( ْٔكزا ارا ذٕجٓ

ا عش فٗ اعشاس ال انّ اال ٓاَذذتشخ راخ انيًيٍ ٔراخ انشًال ذُاديك كم دميمح ظاْشج ٔتاطُح 

نصُؼح شٓذخ ال صاَغ اال هللا ٔاٌ شٓذخ انُؼى سأيد ال يُؼى اال هللا درٗ ارا هللا فاٌ سأيد ا

انرفد انٗ َفغك ٔذذتشخ فٗ خهمك نشأيد انشجشج االيًاَيح شجشج ال انّ اال هللا ظاْشج فيك لال 

) ٔفٗ اَفغكى افال ذثصشٌٔ ( فانغًغ ٔانثصش ٔانكالو ٔغيشْى فيك يُادٌٔ يؼهُيٍ   ذؼانٗ

اال هللا يؼُٗ ال عًيغ اال هللا . ال تصيش اال هللا . ال يركهى اال هللا . ال دٗ اال هللا . ٔارا تشٓادج ال انّ 

انٗ انًؼاَٗ انرٗ فيك يٍ ػهى أ لٕج أ دكًح أ اسادج أ غيش رنك ذشٓذ ايضا فشٔع ال  خَظش

  ال ْادٖ اال هللاهللا االانّ اال هللا . الػهيى اال هللا ال لٕٖ اال هللا ال دكيى اال هللا ال َٕس
 

 ) قبٌس من دروس االمام "ابى العزائم " اعدها وكتبها الشيخ /عبد الباسط القاضى(                
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 " عنوان ؼٌر من صفحة "                                                 

 انفهم احدو قدمهاٌ                                                                            

 

 " كـهـًـاخ    ٔ    يـؼـاَـٗ "
  النظافة من االٌمان"  وندعو هللا أن تكون النظافة لٌست فى األسماء فقط , فال ٌكون"

االنسان "نظٌؾ" فى االسم ولكن ٌكون" نظٌؾ " فى القلب وفى الٌد ولٌس ذلك على هللا 
 بكبٌر آمٌن آمٌن !!!!!!

 

 مراء عن مصر قال كالما كثٌرا ومنه  "أ ن شعبها عبٌٌد لمن حكم " وندعو عندما ُسؤل أحد أأل
 اله ان ال تكون الوزارة الجدٌدة كسابقتها وزارة الدكتور" عبٌد" .

 
 

  بما أن الكرة وشإنها اصبحت هى الشؽل الشاؼل للشعب المصرى فلماذا ال تكون الوزارة
 لعل فى ذلك خٌر...الجدٌدة من العبى نادى  األهلى ونادى الزمالك , 

 وٌقول بعض الخبثاء ولما ال " فكله لعب فى لعب "!!!!!!!!!!!!!!.    
 

  األستاذ والوزٌر السابق /صفوت الشرٌؾ ومنذ خرج من الوزارة بعد ما ٌربو على العشرٌن
 عاما وهو وزٌرا لالعالم أخذ ٌمأل األرض صخبا ومإتمرات وكؤنه ٌقول "انا هنا" 

نفسه هو كٌؾ ٌكون صفوت الشرٌؾ ربٌساً لمجلس الشورى وأمٌناً والسإال الذى ٌفرض 
 للحزب الوطنى الحاكم فى نفس الوقت ؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.

   
 كلمة أخٌرة

 
ما موضوع رجل االعمال والمهندس االستشارى المصرى "حمزة" ولماذا تم اعتقاله فى لندن 

 لكة وما صلته باالرهاب وهل فى القضٌة اسرار اخرى ........وقد كان  مدعواً لمقابلة الم
 سإال ٌحٌر الرأى العام المصرى وٌنتظر االجابة علٌه , فهل من مجٌب؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 
) يعتذر المهندس/طارق عبد اللطيف عن مشاركته هذا العدد وذلك لدواعى السفر وينوب عنه الزميل "ابن 

 لزميل طارق .(البشير" فنرجو العودة الحميدة ل
 
 

 اللطيف بدع طارق م. 



هـ  ٗٔجمادى األخرة          (بعة اسلانة سلا)الثمانون    لعددا       م ٕٗٓٓ اغغطظ  

 مجلة البشير
 Web site www.saidabulazayem.netطـر،قــة يُـصدرهـا  المصريون في يهـر ـة شلـجـم
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 (دأد يصطفٗ اػذاد/ )   انًُٕػاخ صفذح  

 

 الغزالي كما يراه القرضاوي

 بقلم الدكتور/ ٌوسؾ القرضاوى

أدري كٌؾ أستطٌع أن أحدثكم عن شٌخنا الؽزالً، وكٌؾ ال 
أستطٌع أن ألخص مسٌرة نصؾ قرن، إال كما لو أراد اإلنسان أن 

 ٌضع البحر فً قارورة. 

ورؼم أن بٌنً وبٌن الشٌخ الؽزالً تسع سنوات فقط، فؤنا أقول: 
"شٌخنا الؽزالً"؛ حٌث إننً تتلمذت على ٌدٌه، فعرفته أوال قاربا 

ثم لكتبه، بدًءا من "اإلسالم واألوضاع االقتصادٌة"، ثم "اإلسالم والمناهج  لمقاالته،
 االشتراكٌة". 

 أحببته قبل أن أراه 

حٌنما قرأت للؽزالً وجدت أدٌبا من طراز ممتاز، ٌتكلم عن اإلسالم بقلم بلٌػ، وما 
كنت أعلم أنه شٌخ أزهري؛ فمعلوماتً أن المشاٌخ لهم أسلوب وموضوعات ؼٌر هذه 

لموضوعات، وروح ؼٌر هذه الروح، كان الشٌخ الؽزالً ٌكتب أحٌانا تحت عنوان ا
"خواطر حرة"، وٌكتب فً التارٌخ تحت عنوان "صحابؾ المجد"، وٌكتب أحٌانا عن 

 "الطبقات المستضعفة". 

ولذلك ما كنت أعتقد أن الؽزالً الذي ٌكتب فً مجلة "اإلخوان المسلمون" أحد 
وما تحت توقٌع "محمد الؽزالً الواعظ"، فسؤلت: هل هو من شٌوخ األزهر، حتى كتب ٌ

عابلة الواعظ، أم أن الواعظ صفة له؟ قالوا: ال، هً صفة ووظٌفة. قلت: هل هو شٌخ 
 أزهري؟ قالوا: نعم، هو شٌخ معمم. فزادنً هذا حبا له
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) Science Talk )                                                          SELECTED BY :AHMAD) 

During our physical laboratory studies & practical experiments, there 
were some lectures about optics & electric resistance connection. 

Between myself I asked why & what is the use of such studies, 

And now after I have been involved in the field of Instrumentation and 
Process Control I admired how I was  

shortsighted. 

In this series I will try to simplify some theories which applied in modern 
technology.   

1- Wheastone Bridge: 

In Schematic Diagram shown above, if R1, R2, 

R3, and R4 are equal, and a voltage, VIN, is 
applied between points A and C, then the output 

between points B and D will show no potential 

difference. However, if R4 is changed to some 
value, which does not equal R1, R2, and R3, the 

bridge will become unbalanced and a voltage will 

exist at the output terminals. In a so-called G-
bridge configuration. 

 The variable sensor (Temperature, Pressure or Flow) has resistance Rg, 
while the other arms are fixed value resistors.  

  The sensor, however, can occupy one, two, or four arms of the bridge, 
depending on the application. The output voltage of the circuit (VOUT) is 

equivalent to the difference between the voltage drop across R1 and R4, or Rg. 
This can also be written as:  

 

Any small change in Rg will result in an output voltage from the bridge. It could be 

amplified and converted to the desired measuring scale.  


