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 ومعجزة  االسزاء والمعزاج  "رجب شهز هللا الحزام "

 كلمة العدد -  *     تـحــت الـحـصـار               

قضٌة للمناقشة -                           دارفىر المشكلة والجذور*  
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 سئيظ انزذشيش/ععيذ اثٕانعضايى،  يذيش انزذشيش/أدًذ عبشٕس،األششاف انفُٗ:يصطفٗ دأد،يشاجعخ:طبسق عجذ انهطيف                                                                

  2 

 ددلعاة مكل
 ر  تـحـَت الحـصــا

 
فى اثناء االجازة السنوٌة وانا انعم بالحٌاة 
فى ارض الكنانة وبٌن االهل واالحباب لفت 
نظرى بل وشغلنى أن الشعب المصرى 
ٌعٌش تحت وطأة حصار كبٌر اال وهو 

 .  الحصار االعالمى وحصار لقمة العٌش 
والحقٌقة فطبٌعة الحٌاة فى مصر هى 
السرعة فى الحصول على لقمة العٌش 

الناس جمٌعا فى صراع ومن ٌسبق  وكأن
ٌحصل على ما ٌرٌد وقد تكون هذه 
الملحوظة غرٌبة علٌنا نحن المغتربٌن 
 ولكنها اصبحت هى سمة الحٌاة فى مصر , 

والحصار اآلخر بل واألهم هو الحصار 
االعالمى فأغلبٌة الشعب المصرى ال ٌسمع 
والٌرى وال ٌقرأ إال االعالم الرسمى 

موجه ومضبوط ولكن  الحكومى وهو إعالم
على مزاج وزارة االعالم فمهما حدث فى 
العراق من مذابح فالجرائد ال تتكلم إال عن 
مشكلة األهلى والزمالك وهل اسالم الشاطر 
من نصٌب األهلى أو الزمالك , ومهما حدث 
من تقدم علمى فى العالم فالتلٌفزٌون 
واالذاعة ال ٌذٌعان إال خطابات ومقابالت 

لوزراء وكأننا فى مصر فى قارة الحكومة وا
 معزولة عن العالم ......

فاللهم ارحمنا من االعالم ومن حصار 
 االعالم آمٌن آمٌن .........   

 

 

 

 هذا العددإقرأ فى   
 
 تحت الحصار  :الـعددكـلـمة *

        4ص                          لتحرٌر ()رئٌس ا
 3ص    )بقلم/عمرو عاشور  :قصاصات* 
 3ص   )بقلم/المصرى افندى ( : كلمةحق*
 2ص                              لِك ٌا سٌدتى*
                  أخبار الجالٌة المصرٌة*

 2ص                    )مهندس/حسام جابر(

)دارفور المشكلة   :قضٌة للمناقشة*
  2ص        والجذور(  ) بقلم احمد عاشور(

و معجزة ) شهر رجب صورة الغالف*
 6ص    االسراء والمعراج(               

 :ركن األدب*

 7ص   ) ابن البشٌر(       )رجب الخٌر( 
 * انتبهوا اٌها االرجال 

 8ص                      ) احمد فرٌد(  
                 ة اإلٌـمـانواحـــ*
 9ص         الشٌخ عبدالباسط القاضى () 
               ن غٌر عنوانصفحة م*

 40ص                    بداللطٌف ()طارق ع
  44ص                      منوعاتصفحة ال*
 مصطفى داود ( /شرافإ)

 * THE ENGLISH SECTION 
  41.ص                                    
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   قصـاصـــــات ...   بقلم م / عمرو احمد عاشور
 

ى الكثٌر من العالقات اهمها عالقتنا مع هللا ثم عالقتنا مع األهل فالبد ان نعطً فً خضم انشغالنا فً اعمالنا ننس
 كل ذي حق حقه.

 
مراكز الخدمات و المراكز الصحٌة و البنوك والشركات الخاصة بحاجة إلى إعادة تخطٌط،  بعض  مواعٌد عمل

ن و المقٌمٌن فال اجد متسع من وحٌث أننً اعمل فً القطاع الخاص على فترتٌن مثلً مثل الكثٌر من المواطنٌ
 الوقت كً اقضً متطلباتً.

 

الكثٌر منا اال من رحم ربً أهمل استخدام االشارات الضوئٌة للسٌارة خاصة عند الدخول والخروج من الّدوارات 
 مما ٌتسبب فً كثٌر من سوء التقدٌر و العطلة .

 

من العمالة العادٌة سواء فً المصانع او الشركات  "كلكم راع ٍ وكلكم مسئول عن رعٌته" فمن كان لدٌه هذا النوع
 فرفقاً بهم اوقات الظهٌرة .

 

 منذ زمن وانا اجمع الكوبونات من الجمعٌات والهاٌبر ماركت و لم احصل على شًء حتى اآلن !!

البد من اختراع ما ٌقضً على الحشرات و الزواحف المنزلٌة بدون اصابات أو امراض الحساسٌة ) دعوة 
رعٌن ( .للمخت  

 

نسبة الرطوبة عالٌة و قطرات المٌاه تتكثف على كل االسطح المعدنٌة و البالستٌكٌة وحتى االسفلت فً الشارع ، 
 هل من جدوى اقتصادٌة لالستفادة من هذا الماء) دعوة اخرى للمخترعٌن(   

بروا زوجتً.." .ال استطٌع مقاومة فنجان النسكافٌه الذي ٌعده لً "البوي" فً المكتب "لطفاً ال تخ  

 قال تعالى " ان اكرمكم عند هللا اتقاكم" صدق هللا العظٌم 
 
 

 قال " اتقاكم" و لم ٌقل مهندسكم او دكتوركم او رئٌس مجلس إدارتكم ..
 .. ال تزكً نفسك على هللا ..

 .. ال تخف من احد طالما االكرم هو االتقى..  .

___________________________________________ _____________________________ 

 ( بقلم /  المصرى أفندى)                               !كلمة  حـق!  

 
عندما نقرأ الصحف الحكومٌة الٌومٌة نشعر وكأن الدنٌا اصبحت بمبى فى بمبى كما قال الشاعر 

ء قاتمة , الراحل صالح جاهٌن  وعندما نقرأ صحف المعارضة نشعر وكأن الدنٌا اصبحت سودا
مة والمعارضة أن ٌتفقا على ووسؤالنا هو لماذا هذا التناقض ولمصلحة من  إننا نرٌد من الحك

 مصلحة الشعب وكٌفٌة النهوض بهذا الشعب، وعلى العموم فكال الحكومة والمعارضة كاذبان . 
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  لِك ٌا سٌدتى

 

 الدجاج المفروم مع البطاطس   طبق من اختياري

 
 انًمبديز:

 –ّ يسهٕلّ خيذا َص دخبخ

 ثمسًبط –كٕة ثطبطس يسهٕلّ ٔيٓزٔسّ  2

 –يهعمّ صغيزِ عصيز نيًٌٕ 

  -سيث غشيز نهمهى 
  -ثمذَٔس نهحدًيم  -ثيضّ  2- 1

 –يهح 

  2 -فهفم اسٕد 
 ثيض يخفٕق نهحغطيّ

 انطزيمة:
يفزو انذخبج َٔضع عهيّ انجطبطس انًٓزٔسّ 

 ٔانجٓبرات ٔانجيض 
ا ححى َحصم عهى ٔاحذِ ٔراء ٔاحذِ ٔيخفك خيذ

 خهيظ َبعى ٔخبيذ 
ٔجمطع انعديُّ انى السبو يُبسجّ أ كٕر ثُفس 

 حدى انجيضّ ٔجشكم عهى ْيئة اصبثع 
ٔجغطى ثبنجيض انًخفٕق ثى ثبنجمسًبط يزجيٍ 

 ٔجمهى فى سيث غشيز ٔجمذو

ٔيًكٍ عًم االصبثع ثكًيّ اكجز ٔجٕضع فى 
 كيس ٔجٕضع فى انفزيشر 

انفزيشر ححى يذٔة  ٔلجم االسحعًبل جسحخزج يٍ
 انثهح ٔجمهى فى انشيث ٔجشيٍ 

 ثبنجمذَٔس أ عهى حست انزغجّ ٔيمذو يع انزس

 ٔيًكٍ اعحجبرِ طجك يمجالت نكٍ ثذٌٔ انزس

 يًكٍ ٔضعّ فى انفزيشر ٔثبنعبفيّ

 

 أخبار الجالٌة المصرٌة
 
 

 

 

 
 

 وكفى بالموت واعظاً 
تلقى ابناء الجالٌة المصرٌة فى مدٌنة "ام 

ة قاسٌة وهى خبر وفاة زوجة سعٌد" صدم
الزمٌل/ عبد الرؤف بالل فى شركة قطر 
للبتروكٌماوٌات والتى وافتها المنٌة بعد صراع 
طوٌل مع المرض وفى نفس االسبوع كان 

خبر وفاة الزمٌل /احمد زغموت بشركة قابكو  
والمذٌع الالمع فى قناة الجزٌرة /ماهر عبدهللا 

من الحزن  اثر حادثٌن الٌمٌن  مما اشاع جواً 
 واأللم بٌن الجمٌع .

والحقٌقة أننا نؤمن بالقضاء والقدر ونحزن  
لفقد األعزاء ولكن وكما ٌقول الشاعر العربى 
كفى بالموت واعظاً و وٌجب علٌنا ان نتعظ 
بالموت  واول ما ٌجب ان نقوم به هو ان 
نستعد لهذا الٌوم ٌوم مفارقة الدنٌا فنعمل من 

وتوبة وحسن خلق اآلن لهذا الٌوم عبادة 
 وتسامح وطلبا للمغفرة .

" ال ٌسعها إال ان تطلب مجلة البشٌرو"
المغفرة والدعاء والمواساة وأن ٌهب هللا 

 األهل الصبر والسلوان . 
         

 يُٓذط / دغبو جبثش  
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 بقلم / احمد فرٌد             تبهوا أٌها الرجالإن                  

  ***** 
حاول أن ٌخترق أسوار المرأة  لكى ٌعرف أسرارها ودخائلها ومهما كانت لدٌه من  الر جل مهما إن

فة دخٌلتها وسوف ٌعود دائما خالى الوفاض عرأدوات ومقومات فإنه أبداً لن ٌستطٌع سبر غورها أو م
 لرجل بحكماألن سر المرأة ٌعتبر شٌئا ممنوعاً على الرجل بل هو منطقة محرمة على الرجال جمٌعاً ، و

مسؤلٌته التارٌخٌة فى القٌادة والقوامة فإنه كثٌرا ما ٌفشل فى قٌادة المرأة إما ألنه ال ٌتحلى بأسباب 
شخصٌته وإما لتمرد المرأة على قٌادته لها لشعورها بأنها اصلح منه فى  عفالقٌادة والقوامة وذلك لض

على المرأة ونلومها ألن القائد القدٌر القٌادة وفى الحالتٌن ففشل الرجل فى قٌادة المرأة ال ٌجب أن نلقٌه 
 ال ٌلوم مرؤسٌه ولكن ٌبدأ بنفسه ألنه هو األقوى واألقدر ....

 
ادة الرجل للمرأة هو أن الرجل ٌعتبر المرأة ندا له فٌحاسبها وٌلومها قٌأن اول مشاكل فشل  نا نقولهو

وتحمال وهنا فأول خطوة هى أن والحقٌقة أن القائد لٌس ندا للموقودٌن ولكنه اكثر منهم خبرة وصبرا 
وتتبعه ،  قنعامل المرأة على أنها انثى ولٌست ندا فنغفر لها اخطائها ونساعدها على ان ترى الح

والخطوة الثانٌة هى أال نصٌق الخناق علٌها ونحاول فى عناد أن نعرف اسرارها  فسر المراة هو 
تلقى سالحها وإذا ما صدق الرجل أن المرأة سالحها الذى تحتمى به وتواجه به الرجل وال توجد إمرأة 

 . ن الٌحمى المغفلٌنوه ٌصدق ذلك متأثراً بغفلته والقاننسوف تبوح له بسرها وحقٌقة مشاعرها فأ
 
قد ٌسأل بعض الرجال أن مشاعر المرأة وأسرارها كانت مادة لكثٌر من األدباء والشعراء من الرجال و

بعٌداً عن حقٌقة ومشاعر المرأة وهنا نقول أن كل ما كتبه الرجل  فهل كل ما كتب لٌس حقٌقٌا أو أنه كان
فاً للحقٌقة بل فى معظم األحٌان الٌكون هذا القدر مخ عن المرأة ما هو إال بالقدر الذى تسمح به المرأةوقد

ٌكون كذلك , كما أن المرأة عندما تكتب عن مشاعرها وأسرارها فهى ال تكتب الحقٌقة بل تكتب ما ترٌد 
وهم الرجل بأنه الحقٌقة , وهكذا فطالما أن هناك رجلٌ وإمرأةٌ ٌعٌشان على األرض فإن الرجل بحكم ت أن

حكم تكوٌنها سوف تغرى وتنتظر وهذا غاٌة ما ٌستطٌعه األثنان ب أخذ وأن المرأةٌتكوٌنه سوف ٌرغب و
. 

 
ال تعترف بقٌادته بل تحاول الرجل الذى كان قدره فى الحٌاة أن ٌكون هو القائد للمراة فإن المرأة  نإ

ٌادة منه قدائما سلب هذه القٌادة منه أو إنها توهمه أنه هو القائد وفى الحقٌقة تكون قد سلبت هذه ال
المغرور بقوته  جلا كان عنوان هذه المقالة )انتبهوا اٌها الرجال( فالمرأة الذكٌة وهى ترى الرهنومن 

عالمها فإنها تبتسم فى زهو وتقول " عفوا سٌدى  وسطوته ٌحاول ان ٌعرف سرها وٌحاول أن ٌدخل
ذى منحه هللا العلى القٌادة و الرجل ممنوع الدخول للمغفلٌن" , ولكن الرجل األذكى من المرأة واألقدر

هفواتها وٌبتسم ابتسامة الكببر والقائد  هاالصبر وسعة الصدر فإنه سوف ٌالقٌها بحنان ورقة وٌغفر ل
إنها بكل ارادتها سوف تطٌعه فوثة فٌها واشتاقت الى ماء المودة ونسٌم الود فإذا ما انطفأت نار األن

تى ستعرف كم مالشاعر الكبٌر الخبٌر بالنساء نزار قبانى ) هوتسٌر وراءه فى رضاً وسعادة وتقول ما قال
 ٌا رجـالً           أبٌُع من اجلِه الدنٌا وما فٌها (.  أهواك
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 صورة الغالف: 
 وذكزي االسزاء والمعزاج "رجب زام "شهز هللا الح

 
فً سورة االسراء:  ومن مكة المكرمة الى القدس الشرٌف.. والى السموات العلى ٌقول الحق سبحانه وتعالى

الذي باركنا حوله لنرٌه من اٌاتنا انه هو  "سبحان الذي اسرى بعبده لٌال من المسجد الحرام الى المسجد االقصى
االٌات، رحلة  جب وبمثل هذه االٌام... وقعت المعجزة التارٌخٌة العظٌمة وكانت رحلةالسمٌع البصٌر".فً شهر ر

البٌنات، رحلة افعمت باالنوار االلهٌة الٌقٌنٌة.والمقصود باالسراء، تلك الرحلة العجٌبة التً بدأت من المسجد الحرام 
العلى، وحتى  رتفاع فً طباق السمواتوٌقصد بالعروج ما تبع هذه الرحلة من ا المسجد االقصى المبارك بمكة الى

والمعراج كمعجزة  سدرة المنتهى.ومن الخٌر العظٌم ان نقف عند معطٌات هذا الحدث التارٌخً الجلل، فاالسراء
عظٌمة فً واقعها، شرٌفة فً غاٌتها فضال  تتصل به معان كثٌرة وحكم عظٌمة وعبر سامٌة، لقد كانت هذه الحادثة

المشركٌن واثارت حفائظهم فانكرتها عقولهم، النها خرقت العادات  قد هزت مشاعرعن كونها رحلة مقدسة، ل
 من مألوف ومعروف. وخالفت سنن الطبٌعة

وطهارته فسموه بالصادق  لقد عرف المشركون وبخاصة قرٌش، سٌدنا محمد صلى هللا علٌه وسلم بصدقه وامانته
بالغتهم، وكان معجزا لهم ولفصاحتهم، كانوا حٌنها ٌعبدون  االمٌن، ثم من بعد ذلك جاءهم بكتاب ٌقٌن فاقت بالغته

 الواحد القهار، لكنهم انقلبوا علٌه واذوه واتهموه واضطهدوه وقالوا مستغربٌن: "اجعل االصنام، فدعاهم الى عبادة

حتى قتلوا االلهة الها واحدا ان هذا لشًء عجاب" وما تركوا سبٌال لالٌذاء اال سلكوه.وقد عذبوا اصحابه ومن تبعه 
اصناما من حجارة واحٌانا اخرى من تمر ثم ٌأكلونها... ثم ٌأتً خبر  بعضهم... وكانوا ٌعبدون الالت والعزة وهبل

عز  الحق سبحانه وتعالى "فاصبر صبرا جمٌال انهم ٌرونه بعٌدا ونراه قرٌبا" فأراد المولى السماء خبر من عند
الحقائق الكونٌة... برهة من  لها على االنوار الٌقٌنٌة ولٌنظر الىوجل نقلة فً رحلة مقدسة مقدسٌة لٌطلع من خال

الربانٌة" والى جو السكٌنة والطمأنٌنة.ولقد شاءت حكمة  الزمن بعد عناء ونصب الى جو اخر اسمه "الضٌافة
د القدس" اولى القبلتٌن وثالث الحرمٌن ومه" الخالق عز وجل ان ٌجعل مكان هذا الحادث العظٌم بٌت المقدس

بٌان للناس كافة ان االسالم هو خاتم الرساالت، وهناك ٌجتمع سٌدنا محمد  االنبٌاء ومهبط الوحً والرساالت، ذلك
االسالم، كما انه ٌرمز  علٌه وسلم باخوانه االنبٌاء... وٌؤمهم بالصالة، فهذا االمر العظٌم دلٌل على امامة صلى هللا

ٌكون رسولنا العظٌم وقائدنا االول واالخٌر قد وضع  عهم بعد ذلك، وبهذاالى الرباط الوثٌق بٌن االنبٌاء وبٌن اتبا
اعناق المسلمٌن تتمل فً كثٌر من القضاٌا الهامة... واهمها جمع الناس تحت راٌة  الحدث الجلٌل، امانة عظٌمة فً

ٌبقى من بعد ذلك الحدٌث و راٌة ال اله اال هللا محمد رسول هللا دٌن اساسه الوحدة ٌدعو الى المحبة والسالم، واحدة
الشرٌف والصالة الروحٌة العظٌمة لمحمد صلى هللا  عن القدس، فهً دار السالم ودار االسالم، فهذا الحفل القدسً

 االنبٌاء فً االقصى الشرٌف برهان ساطع ودلٌل ناصع ان الدرة الغالٌة والجوهرة علٌه وسلم وهو ٌتقدم المامة

المؤمنٌن جمٌعهم، وبخاصة  المام النبٌٌن والمرسلٌن، فالقدس الشرٌف فً قلوب النفٌسة عهدة فً رقبة التابعٌن
هللا علٌه وسلم: "ال تزال طائفة من امتً على الحق  من سكن او اقام فً هذه الدٌار، اتفاقا وقول المصطفى صلى

بٌت الرباط، وباب هم ٌا رسول هللا؟ قال بٌت المقدس واكناف بٌت المقدس،  ظاهرٌن لعدوهم قاهرٌن قالوا اٌن
 نظر الرب سبحانه وتعالى". السماء، ومحط

   تشرٌفٌة وتكلٌفٌة فً ان واحد. على ان االسراء والمعراج لم ٌكن مجرد حدث او رحلة تروٌحٌة وانما كانت رحلة

 منقولة بتصرف من موقع االسالم أون الٌن( (
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 () ثقهى / أدًذ عبشٕس                 قـضـيخ نهـًـُبقـشـخ

                                         

 داسفٕس انًشكهخ ٔانجزٔس
 

 تعرٌف جمهورٌة السودان والتً تقع فً جنوب مصر هً عبارة عن عدة ممالك سابقة
كٌلومتر مربع. تعادل ربع مساحة أمرٌكا،  0052505,2منها النوبة والدنكة... ، مساحتها  

 ً%  أفرٌق50( من عدة أعراق: 0222داد ملٌون نسمة )تع 000,520222عدد سكانه 
 % 5% سنٌون، 02% أجانب. الدٌن هو اإلسالم 0% بٌجا، 6% عربً، 00)السود(،  

 (، اللغة العربٌة0220% )تعداد ,6% بدون. ونسبة األمٌة تصل إلى 05مسٌحٌون، 
  050,هً الرسمٌة والبعض ٌتحدث اإلنجلٌزٌة وبعض اللهجات المحلٌة القدٌمة...عام  

 حصلت السودان على حكومة ذاتٌة باعتراف كٍل من مصر وبرٌطانٌا، ثم االستقالل الكامل
 .056,فً أول ٌناٌر  

ورغم ضخامة الموارد االقتصادٌة  من أرٍض زراعٌة وغابات ومراعً وحٌوانات، ووادي النٌل الطوٌل وساحل البحر األحمر، إال أن 
العسكرٌة واالنقالبات لم تدع أي مجال للنمو والنهوض باإلنسان السودانً، وقد أدى ذلك  الصراعات العرقٌة والقبلٌة وتعاقب الحكومات

إلى ظهور أحزاب وطوائف وجبهات معارضة للحكومة ومتعددة الوجهات وحاصرت السودان من الجنوب والشرق والغرب ووقعت 
أثر كبٌر فً زٌادة لهٌب الحرب  ةي أسال لُعاب الدول الغربٌالبالد تحت وطؤت الحروب األهلٌة، وكان لظهور البترول فً هذه البالد والذ

 والنداء بالتقسٌم.
 

ملٌون نسمة،  6: الجزء الغربً من السودان، مساحته تقارب مساحة فرنسا، ٌسكنه حوالً دارفور
"الفاشر" هً عاصمة اإلقلٌم، تساهم بقدر من الدخل القومً السودانً لكثرة المراعً والحٌوانات 

 .ةً الزراعٌواألراض
  

شهد اإلقلٌم بعض الصراعات على األراضً  50ومع تنامً عدد السكان والحٌوانات وجفاف عام 
والمٌاه بٌن الرعاة والزراعٌٌن فً وقت تراخت الحكومة عن أي برامج للتنمٌة والوعً فً هذا 

 اإلقلٌم. 
 
 
 

 :دارفور المشكلة السٌاسٌة
ٌن األنصار  وهو معقل من معاقل حزب األمة  بقٌادة أسرة هذا اإلقلٌم معظم سكانه من اإلسالمٌ  

المهدي، وأواخر السبعٌنات اخترقت أحزاب عقائدٌة وإصالحٌة أخرى مثل اإلخوان المسلمون 
والشٌوعٌون وهاجمت الحكومات المركزٌة وركزت على النهوض باإلقلٌم. وحقق اإلسالمٌون تقدماً 

الذي جاء بالحكم اإلسالمً عن طرٌق  050,ٌونٌو  02كبٌراً على حزب األمة ودعموا انقالب 
البشٌر. ولكن أسلوب الحكومة لم ٌتغٌر نظراً ألفول نجم التراب ومن هنا بدأ ت حركات التمرد تؤخذ 
الشكل السٌاسً والعسكري، وأول عمل عسكري للمتمردٌن ضد القوات الحكومٌة كان فً فبراٌر 

كتم" وتعرضت القوات الحكومٌة لهزائم متالحقة. وانتشر بسرعة فائقة فً " الفاشر و 0220
وظهرت حركة تحرٌر السودان وحركة العدالة والمساواة. لم تقف الحكومة مكتوفة األٌدي وإنما 
استمالت إلى جانبها مجموعة رافضة للتمرد من أصل عربً ُتسمى "الجنجوٌد" ومعناها "جنً 

إلى حرب أهلٌة تآكل كل شًء ٌعانً منها  ٌركب الجواد". وتحول اإلقلٌم من مجرد تمرد عسكري
السكان من أشكال المهانة والتشرد. وخرج الصراع عن النطاق الوطنً إلى التدخل الخارجً 

 ”.SUDAN NETمرجع: “   والدعاوى إلى التقسٌم والترسٌم.
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 اعذاد : اثٍ انجشيش                                                      ركن األدب 

ـيـش  س   ـُت انـخ   ج 

******* 

 َنَفحاُت َشيُر المـو َرَجُب الـخيِر     َىّمْت عـميـنا بالـُمنى والِبـْشـرِ 
 ُكَل الَبَشـرِ  الـَفـضُل فـيِو َعـّم    َشـيـٌر َحـراٌم زانـُو البركاُت   

 َشـيُر الـَتوكِل والرضا والـُيْسرِ    َشـيُر التـبتِل والـُيدى والنوِر   
 وتـرى القموَب تـنورْت  بالـذكرِ    جوَه بـشوشًة فىالسعى  فترىالو 

 كَل  الـِفـَكرِ  فريٌد فـاَق   َشيـٌر بـِو اإلسراُء والـمعراُج     َحـدٌث 
 بالـنورِ   وضـاءٍة   أسـرى اإللُو بـعبدِه الـمختاِر       فـى لـمحٍة 

 طـى  الُصَورِ  ولـقْد رأى اآليـاِت فى اإلسراِء      وَلـقد رأى األحداثَ 
 مـن بيتِو الـمعموِر كان  البدُء       لألقـصى كـانت ُوجيٌة لمـسـيرِ 
 فى ِرحـمٍة ميمونـٍة فىالدرِب       َبـدأت وكانـت فى ثَـنايا  الَسَحرِ 

ـاحٍة  كالـَقـَمـرِ   أمَّ بـيا الـمختاُر كـَل الُرُسِل       كـإشارة  ٍٍ وضَّ
 لمقصوُد       َقد فـاَق ُكَل الـُرسِل عاِل  الَقَدرِ أنَّ الـَرُسوَل الـخاَتَم  ا

 يـاَسيدى يا َخيَر  َخمِق الـمـِو       أنَت الشفيُع  لـنا ليـوِم  الـَحْشرِ 
 فالـمـُو َيـغفُر ذنبنا وَيتـوُب        بـَشفاعـِة الـمختاِر َخيـُر الَبَشِر 
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 من ُشَعب  اإلٌمان          واحة اإل ٌمان
 () قبٌس من دروس االمام "ابى العزائم " اعدها وكتبها الشٌخ /عبد الباسط القاضى  "األحسان  مقام"   
 

جاء به النبى صلى  بماآن والتصدٌق التام ألوامر الحكٌم العلٌم ومؤهالته األٌمان بما ورد فى القر الطاعة أساسه
بأخالقه والتأدب بأدابه والمحافظة على  والتجملهللا علٌه وسلم ثم العمل بأقواله وأعماله والتحلى بأحواله 

على الوجه األكمل بعد التحرى الدقٌق وفهم واجب الوقت ألن الرسول  بهاوصاٌاه بكل دقه مع تنفٌذها والعمل 
 بحسبجاء حكٌما رؤفاً رحٌما ) ما ٌنطق عن الهوى ان هو اال وحى ٌوحى ( كانت أعماله  موسلصلى هللا علٌه 

وقت    واجب  و  حكم واجبالواجب االصالحى والنفع الفردى واالجتماعى تنقسم بحسب االجمال الى قسمٌن   
واجب  وأماه ذلك   والزكاة والصٌام والحج وما شاب الصالة كحكمالحكم هو األمر المستمر الدائم    فواجب

 ومثلحالة القوة بالسٌف   وفى  بالشدةحالة االنذار  وفىحالة الضعف بالحكمة   فىالوقت فدعوة الكفار مثال 
ٌتعارض واجب  وقدثم أباحها عندما ذهب مقتضى منعها     الوقتزٌارة القبور فقد نهى عنها عمال بواجب 

صلح واقامه صالة جمعة الهل  اجراء مثلالضاللة لجهله    االنسان فى اللبس و فٌقعالوقت مع واجب الحكم  
هو واجب الوقت  الصلحتقدٌم  فٌكونالى شر أو قتل   اجتماعهمبلد أو قرٌة بٌنهم شقاق او نزاع أو دم ٌؤدى 
خٌر  بٌنبه  ٌفرقونهو نور كشف ٌعطى ألهله   األحسان فمقاموٌقدم على حكم الوقت وهو فرض الجمعة .

األستنباط من كتاب هللا  أهل وهمالشرٌن فٌأخذون عند الضرورة بأقلهما    وشرون خٌرهما   الخٌرٌن فٌختار
 وسنة رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم .

 
 االحسان مقامأهل  عالمات

 
 العلماءوأعالها وأظهرها واجالها عشقهم للحكمة وحبهم ألهلها وتفانٌهم فى خدمة  عالماتهمأكبر  من 

على مزٌد من المعرفة  وجدوهن رأوا عالماً عظموه وان قال استمعوا لقوله واطاعوه فأن والنصرة للحكماء ا
 وامدادهموفارقوه مرادهم عارف ٌكشف لهم عن معانى كالم ربهم وٌجلى لهم سر اٌجادهم  تركوه وااللزموه  

ه واعوانه ال خدام كانواان كانوا فى عصر نبى أو رسول كانوا انصاره وان كانوا فى عصر وارث او ولى 
 فىتلهٌهم تجارة وال بٌع عن ذكره وال ٌشغلهم اى شاغل عن أمره حنٌنهم  الٌنسون هللا فى جمٌع اعمالهم  

من اٌاتهم لم  اٌةجمٌع أوقاتهم وشوقهم فى كل لحظاتهم ان ٌفوزوا بشهود وجه ربهم هذا موسى بن عمران 
علٌه  الخلٌل وهذا( فصعق من تجلى الملك العالم    ) رب ارنى انظر الٌك فنادىٌكتف بالكالم من شدة الوجد  

فى احٌاء الخلق بٌد القدرة العلٌة    الكٌفٌةالسالم لم ٌكتفى باألٌمان بل طلب الشهود والعٌان وان ٌرى ببصره 
رسول أو نبى أو ولى مراده رؤٌه الوجه  وكلبالجبال لٌنال شهود وحدة الصفا   معتكفاداود فر من الخلق  وهذا
ذكر مقامات  بعدفى كل حٌن على صراط األنبٌاء سائرٌن ولذا ترى فى محكم الكتاب   االحسان وأهلى   العل

صور األنبٌاء وابدالهم وانصار  هم) وكذلك نجزى المحسنٌن ( فأهل األحسان  تعالىاالنبٌاء والمرسلٌن قول هللا 
المصطفى وابداله الذٌن حفظ هللا بهم  وراث ونوابهم المؤهلون للقٌام بدعوة الرسالة قد جعلهم هللا  المرسلٌن

المصطفى قائمون    وبشرعباهلل محفوظون   فهموالتأوٌل   التنزٌلفى  وحفظهممن التغٌٌر والتبدٌل   رسالته
صفات ال تعد وال تحصى واحوال ال تحد وال  ولهم(    لحافظونقوله تعالى ) انا نحن نزلنا الذكر وانا له  سر

  تعالى ) والذٌن اوتوا العلم درجات ( . قالفوق مقامات    ومقاماتفوق درجات    درجات وهمتستقصى  
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 " عنوان غٌر من صفحة "                                                 

 انفهم احدو قدمهاٌ                                                                            

 

 الكبار ٌضحكون أٌضا          كتاب جدٌد

فً مقدمة كتابه )قالوا( قلت: إن العبارات الساخرة التً ٌكتبها  كتاب بأنههذا الٌقول أنٌس منصور فً مقدمة 
 العبارات لٌست إال نوعاً من الترتر الالمع الذي ٌقوم بوخز المرأة وإضحاكها فً الوقت توجع المرأة... وهذه

الوقت تستحق ذلك..  . بالشوك الناعم... فال هو طول الوقت كذلك، وال هً طولنفسه.. فهو ٌلمسها بالترتر.
بٌن ٌدٌك... فال حٌاتنا كلها كذلك...  وإنما هً صناعة السخرٌة ولعبة اإلضحاك... فال ٌخدعك الكتاب الذي

بار الناس علٌنا... ولٌس أحد ال ٌضحك. أو فً حاجة إلى ذلك. وك ا وتضحكنوإنما هً أحٌاناً كذلك. تضحك ل
 هم.. فإن لم تضحك لما سوف تقرأ، فإنلاحتٌاجاً للضحك... ٌصنعونه.. أو نصنعه نحن  أكثر هموماً، وأشدهم

المطبات من  و مشاكلنا المؤلف ٌرضٌه وٌسعده كثٌراً أن تبتسم... فلعلك تفعل ذلك! ونحن ال نضحك إال من
س.. ولكن بعد أن تذهب الغمة وٌنفرج أوالغم والٌ مالتً وقعنا فٌها.. وال أحد منا ٌضحك ونحن غارقون فً اله

وأنها أتفه من أن تهزم العقل والقلب. فٌوم فصله الرئٌس عبد الناصر من  .الكرب.. نجد أنها كانت أصغر منا
العالم..  لتحرٌر )الجلٌل( ومدرساً للفلسفة فً الجامعة، أحس أنٌس منصور بأن هذه هً نهاٌة عمله: رئٌساً 
وهضمه وأن أحداً فً الدنٌا لم  ذلك.. وأنه قد سقط من سفٌنة نوح.. وأن حوت ٌونس قد ابتلعهونهاٌته قبل 

قائالً بأنه لما حاول الهرب من بورسعٌد اكتشف األستاذان  ٌتعذب كما تعذب.. كان ذلك كالماً ٌقوله.. وٌضٌف
مه عن سبب غٌابه، الخطة. وعاد إلى القاهرة واخترع حكاٌات وقصصاً أل مصطفى أمٌن وعلً أمٌن هذه

 المفروض أن ٌكون طوٌالً... وذهبت المحنة عن أنٌس منصور وعاد إلى عمله فً الصحافة والذي كان من

  .والجامعة... ومضت أربعون عاما

كل من ٌسمع  والٌوم، وفً هذا الكتاب، هو ٌحكً ما حدث على أنه سلسلة من النكت وٌضحك.. وٌضحك
ردة فً هذا الكتاب كانت اأنٌس الو ى أمل حٌاته.. فكثٌر من حكاٌات ونوادرالقصة التً أبكته على نفسه وعل

سوف ٌضحك القارئ علٌها، فلم ٌكن حٌاته فً الجامعة أو  نوعاً من المصائب.. ولما تالشت صارت نكتاً كالتً
كن كلمة وكل حركة تبعث على الضحك.. ولكنها أصبحت كذلك.. أو من المم خارجها مسرحٌة كومٌدٌة... كل

أضحكنا وما  أنها مأساة، وعلى أنها مهزلة.. حسب األحوال.. وما أكثر ما أوجعنا، وما أكثر ما أن ٌروٌها على
سقط  أو ، سقط فً الحب واقفاً  من(أكثر ما أحزننا وأضحكنا أٌضاً. ولكن كما ٌقول المثل اإلسبانً عن العشاق،

فهً مادة للكتابة.. ٌبكً منها ثم ٌضحك علٌها  .تب. وكذلك ما ٌقع للكا)فً الحب جالساً، فقد سقط فً الحب
بكٌت منه فلما، صرت فً غٌره بكٌت علٌه"، أو صرت فً غٌره  بعد ذلك والشاعر القدٌم ٌقول: "رب ٌوم

 للقارئ أن ٌضحك إذا استطاع، على الذي ٌحكٌه أنٌس منصور، أو أنه ال ٌبعث على علٌه. واآلن ٌمكن تضحك

 الضحك...

 !نٌس منصور ضحك علٌهوإنما هو أي أ 

 اللطيف بدع طارق م. 
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 (دأد يصطفٗ و. اعذاد/ )   انًُٕعبد صفذخ  
 هللا الرحمن الرحيم .. بسم

 
 

ضيخ يقٕل " ٔ هللا انًالكًيٍ انًصشييٍ نهجضيشح انشيب أدذ

انذٔس إال نعضح انًغهًيٍ .. ٔ ادُب َقذس َعًم  نٓزا يبٔصهذ

 أقٕيبء .. ٔ سثُب الصو يُصش انًؤيُيٍ " . يغهًيٍ كثيش الَُب

ثعذ انًجبساح " فبص انًصشٖ " ٔ عجذ هلل عض ٔجم عجذح  ٔ

قبل فٗ رصشيخ نهفضبئيبد األجُجيخ " اٌ انًغهى  ٔ طٕيهخ ..

أخفٗ عهيكى " ديعذ عيُبٖ " نٓزِ  ال دائًب يزفٕق ".

 انكهًبد انذًبعيخ انجًيهخ .

 انيٕو " كـشو أثشاْيى " صبدت انزْجيخ انًصشيخ .. انزٖ أيب

انغجٕد قجم كم يجبساح .. ٔ ديًُب فبص فٗ يجبسارّ  اعزبد

انٗ االسض " سافعب يذِ هلل عض ٔجم ثبنذًذ ٔ  ْجظ االخيشح

" كشو " أكثش يٍ اعبد انًخشج عجذح  ٔ انشكش " ثى عجذ

يهذٕظخ ثغيطخ نهًغئٕنيٍ فٗ  ْٗ يشح ثبنزصٕيش انجطٗء .

 َٓبئيخ ثأقم يغئٕل : انجًٕٓسيخ يصش ثذايخ يٍ انغيذ سئيظ

ٔ انفالح .. ٔ  انُجبح أعبط _ َقٕل نٓى " أٌ انزذيٍ ْٕ

 رٔاد اٌ أكثش انًزذيُيٍ يًٍ يغجذٌٔ هلل عض ٔجم

 عبنٗ ٔ انفكشانًشجعيخ اإلعالييخ ْى أصذبة انزشكيض ان

َشجٕا يُكى اإلْزًبو ثبنذيٍ ٔ انًزذيُيٍ ..  .. نزنك انٕاعٗ

 . انعبنى ييذانيبد كم  دزٗ َذصذ

 الصبر
 

 وصابروا ورابطو واتقوا هللا " االذٌن آمنوا اصبرو اٌا أٌه -
 ( كرٌم) قران أن ذلك من عزم األمور "  كفأصبر على ما أصاب -
آلخرة : الرضا بالقضاء ،             ثالث من رزقهن فقد رزق خٌري الدنٌا وا -

          والصبر على البالء ، والدعاء فً الرخاء.                                                                                       

.) النبً محمد صلى هللا علٌه وسلم ( 
 تمنى ، فالصبر مفتاح الفرج .  من صبر وتأنى نال ما -
  ) المٌدانى (الصبر حٌلة من الحٌلة له.                              -

                                                            الصبر صبران : صبر على من تحب ، وصبر على ما تكره             -
)  ابن المقفع(.

 )شكسبٌر( من الصبر .                شٌا  كمن ال ٌمل سما أتع -


.                      )مثل عام (اصبر على الحصرم تأكله عنبا -

 
) اإلمام على ( الصبر هو فن الرجاء.                                  -

 

)مثل إنكلٌزي (           الصبر زهرة التنبت فً كل الحدائق .   -

 
قرة فً معارك اإلبداع واالختراع                              الصبر ه بأخً هو سالح العبا -

     .                                                   ) جمال عبد الناصر(

 
.                                 ) مثل تركً (الجنة  حالصبر مفتا -

 

    الصبر كالدواء نجرعه بصعوبة ولكن نتائجه طٌبة. -


 
 

 

كرم جابر يحرز أول ذهبية لمصر بأثينا  المصارع  
للمرة األولى عندما  أثٌناالعلم المصري فً سماء العاصمة الٌونانٌة  ارتفع

الذهبٌة  المٌدالٌةصة التتوٌج حامال اعتلى المصارع المصري كرم جابر من
 بالدورةكٌلوغراما فً مسابقة المصارعة الٌونانٌة الرومانٌة  96لوزن 

 .الجاريأغسطس/ آب  49األولمبٌة الخامسة والعشرٌن التً تستمر حتى 

حٌث تواصلت  المصريٌجد جابر أي صعوبة فً تحقٌق الحلم األولمبً  ولم
راماز  الجورجًاراة النهائٌة التً جمعته مع انتصاراته الساحقة حتى فً المب

 موزادزه مساء الٌوم والتً أنهاها الحكم لعدم التكافؤ.

قبل أن ٌقرر  4-9 بالنقاطالمصارع المصري تفوقه منذ البداٌة وتقدم  وفرض
جورجٌا. لمصارعالحكم وقف المباراة وإعالنه فائزا بالذهبٌة، تاركا الفضٌة   
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 سئيظ انزذشيش/ععيذ اثٕانعضايى،  يذيش انزذشيش/أدًذ عبشٕس،األششاف انفُٗ:يصطفٗ دأد،يشاجعخ:طبسق عجذ انهطيف                                                                

  12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)SELECTED BY :Mr. AHMED ASHOUR    ( 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
I admire those intelligent people, our 
ancients, the Egyptians, every day in my 
studies & researches, I face the greatest, 
they were behind the most of new 
technology, which push the development in 
modern industry.   
Bearing is an history example for how the 
people were suffering, and then it comes to 
us now easy. 
- In ancient times the Egyptians moved 
heavy stones and statues by sliding them on 
wooden planks. The planks were lubricated 
with water or some oil.  
-CART & AXLE - The wheel and axle was in 
common use by this time. The “bearing” is 
just wood on wood. It’s likely that lubrication 
of some kind was used (probably animal fat 
oils). The axle will eventually wear to the 
point of breaking. It required a lot of effort to 
pull it. 
ASSYRIA - Around 700 B.C. logs were 
placed under heavy loads. is allowed them 
to be rolled over the logs. This is a true 
example of anti-friction, rolling action. This is 
considered an example of what is known 
today as a linear bearing. BATTERING 
RAM - This is an early example of a linear 
bearing. The battering ram rides back and 
forth on rollers placed in “roll tracks”. This 
was a Greek design of around 330 B.C.. 
Note that the input is through the roller 
“carrier”. This doubles the speed and 
momentum of the ram. BALL BEARING 
DEVELOPMENT - Grooved channels were 
used with balls for ball bearings. The groves 
and metal balls lead to the more common 
Ball Bearing - Inexpensive, low load 
capacity due to point contact. 

 

 


