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   رفقًا بعمماء األمةدد:لعاةمكل

إن العمماء  ىم حصن األمة ومالزىا ومن فضل اهلل 
عم بالعمماء التقاة الذين يجددون ما اندثر عمينا أن ين

من عموم الدين وسنة الر سول صمى اهلل عميو وسمم , 
وكان العمماء فى كل زمان ومكان ىم جبية اليجوم 
األولى من اعداء االسالم ولم يخمو زمان من عالم 

ىاجمو الحاقدين والكفار حربا لمدين ولممسممين , واليوم 
عمى العمماء من أئمة نرى ونسمع مسمسل اليجوم 

االسالم فنرى التطاول قد نال عممًا من عمماء االسالم 
وىو فضيمة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوى وكيف 

بدأت االقالم واأللسنة تنيش فيو لتنال منو ونحن أحوج 
ما نكون لو ولمثمو من العمماء الذين ىم قناديل النور 

م واأللسنة والمعرفة لممسممين , والعجب أن ىذه األقال
كم افاضت فى مدح الشيخ ولكنيا الحرب الضروس 
عمى االسالم ورموز االسالم !!!! . كم كانت فتاوى 
الشيخ القرضاوى القوية التى اليريد بيا إال وجو اهلل 

تعالى ىى الطريق ليداية المسممين فى انحاء االرض 
وبقاعيا وكم كانت خطبو وكمماتو ىى البمسم لإلمة فى 

يا , فما بالنا اليوم نتصيد لو كممة ىنا وكممة أشد اوقات
ىناك ومن المستفيد من كل ىذا أليس ىم اعيداء الدين 

من الكفار , أليس ىم الييود الذين أباحوا دم الشيخ 
وتربصوا بو , إن المؤسف والمؤلم أن يكون اليجوم 

عمى الشيخ القرضاوى من بين المسممين والعرب , فما 
ذا أضيعنا أمة االسالم  إذا تطاول بعضنا عمى بعض وا 

 انتيكنا حرمة العمماء فينا!!!!!!

 

 هذا العددإقرأ فى   
 

   رفقًا بعمماء األمة  :الـعددكـلـمة *

        4ص لتحرير ()رئيس ا

  3ص     اإلعجاز فى لفظ الجاللة " الـمـو* 

 بقلم/ايهاب عبدالغنى
 3ص   )بقلم/المصرى افندى ( : كلمةحق*
 2(  ص.)احمد عزالدين نكولن ترضى ع*
 لِك يا سيدتى  *

 2ص                                      
                  أخبار الجالية المصرية*

 2ص           )مهندس/حسام جابر(
 6ص ابطال حرب اكتوبر(صورة الغالف )*

 )سوريا ولبنان(   :قضية للمناقشة*
  7ص     ) بقلم احمد عاشور(            

 8ص         ) ابن البشير( )ركن األدب (
                 ة اإليـمـانواحـــ*
 9ص   بقلم عبدهللا النوبى عادل وسعاد() 
               ن غير عنوانصفحة م*

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

 * THE ENGLISH SECTION 
 

  41.ص                                 
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 اختيارم/ايياب عبدالغنى      اإلعجاز فى لفظ الجاللة " الـمـو"

  . سمعت قصة فتاة إسبانية تدرس اآلن ماجستير لغة عربيةفي جامعة اليرموك األردنية
 / فخري كتانة سؤاال عمى طالبوطرح الدكتور وذات يوم وأثناء إحدى المحاضرات في السنة الثانية

لم  من الناحية اإلعجازية المغوية ومن الناحية الصوتية؟)اهلل( من منكم يحدثني عنمفظ الجاللة:
  .... يرفع يده أحد

ما عدا فتاة إسبانية تدعى "ىيمين" والتي تجيد التحدث بالمغة العربية الفصحى عمى الرغم 
فآلية ذكر اسمو سبحانو  )اهلل( قرأت بالعربية ىو اسمإن أجمل ما  :من كونيا إسبانية مسيحية

ايأتي ذكرىا  وتعالى عمى المسان البشري ليا نغمة متفردة . فمكونات حروفو دون األسماء جميعو
 . فـمفظ الجاللة ال تنطق بو الشفاه لخموه من النقاط .من خالص الجوف , ال من الشفتين

 
ىل استخرجتم الحروف من باطن  كيف نطقتموىا وراقبوا اآلناسم الجاللة )اهلل(اذكروا 

الجوفأم أنكم لفظتموىا وال حراك في وجوىكم وشفاىكم...ومن حكم ذلك انو إذا أراد ذاكر أن يذكر 
ومن إعجاز اسمو انو ميما نقصت حروفو فإن االسم ... اسم الميفإن أي جميس لن يشعر بذلك

 كل بالضمة في نياية الحرف األخيريبقى كما ىو . وكما ىو معروف أن لفظ الجاللة يش

ذا ما حذفنا الحرف األول يصبح اسمو"اهلله " وهلل األسماء الحسنى فادعوه :كما تقول اآلية "هلل" وا 
ذا ما حذفنا األلف والالم األولى بقيت(بيا  ى)وال يزال مدلوليا اإلليي كما يقول سبحانو وتعال"لو" وا 

ن حذفت األلف(لو ما في السموات واألرض ورغم  "ىـه "والالم األولى والثانية بقيت الياء بالضمة وا 
ذا ما حذفت ("  ىو الذي ال الو إال ىو" :كذلك تبقى اإلشارة إليو سبحانو وتعالى كما قال في كتابو وا 

 (.اهلل ال إلو إال ىو) كما قال تعالي في اآلية "إلو"الالم األولى بقيت

__________________________________________ ______________________________ 

 ( بقلم /  المصرى أفندى)                               !كلمة  حـق!  

 
 

كان لوقع خبر تخفيضات الجمارك التى اعلنتها الحكومة المصرية على جماهير الشعب المصرى اثر كبير من 
 دائما فى صف الشعب .االرتياح , وتمنى الجميع أن يدوم هذا الشعور من الحكومة وتكون 
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  ٌِه ٠ا ظ١دذٝ

 ام على بالكورن فليكس

 

 

 الوقادير:
 

  -كْرى فليكس 
  -حليب 'طازج ) هوكي قليل الذسن ( 

  -فستق حلبي 
  -زبيب 

  -عيي الجول اّ جْز 
  -كاجْ

  -جْز الٌِذ 
  -قشطَ 
 سكر. 

 
 الطريقة:

 
يْضع الكْرى فليكس بصيٌية الفخار هع الفستق 
ّعيي الجول ّالكاجْ بعذ تكسيرُا لقطع كبيرٍ 

 ّيضاف السبيب ّجْز الٌِذ 
 يضاف عليَ الحليب بعذ تحليتَ بالسكر... 
ثن ًقْم بتغطية الصيٌيَ الفخار بالقشطَ 

ت الحلْيات ..)األفضل القشطَ الطازجَ هي هحال
 العربيَ ( 

ًقْم بْضعِا في الفرى أّ الوايكرّّيف حتى 
 تٌضج . 

 هالحظَ : 
الوقادير حسب رّقك الشخصي .. ال يْجذ 

 هقادير ثابتَ .

 

 أخبار الجالية المصرية
 

 
 
 

 غريب مصطفى* وردت هذه المشاركة من الزميل /
 شركة قطر للبتروكيماويات :

 مع الشعراوى
ُحييتم بتحية فحيوا بأحسن  قوله تعالى " وإذا

منهاال أو ردوها"  كل خطاب يوجه للمؤمنين 
فهو للرجال والنساء إال أن يكون الحكم للنساء 

ولذلك شأن المرأة فى السالم        أال تبدأ 
 بالسالم والترد إال إذا كان من مثلها.. 

" فالمرأة على المرأة عين أكثر من أىرجل" 
و ردت السالم حرام ولذلك إذا بدأت بالسالم أ

وإذا بدأها احد بالسالم وردت فذلك مكروه ... 
ويقولون أن سالم الخنثى للمرأة كالرجل 

وسالم الخنثى للرجل كسالم المرأة , للمرأة 
 للرجل .

 
أما قوله تعالى فحيوا بأحسن منها أو ردوها 

فحيوا باحسن منها للمؤمن وقوله "أو 
 ردوها" للكافر وهللا اعلم ........

* بدأت اللجنة الرياضية بمجلس الجالية 
 فعالياتها وانشطتها هذا الموسم .

*مجلة البشير تهنءى ابناء الجالية المصرية  
الذين التحقوا بالجامعات هذا العام وتتمنى لهم 

 دوام التوفيق .
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 بقلم/احمد عزالدين            ولن ترضى عنك ....          

    
ندما سمعت بنبأ إعتزام تركيا سن قانون يجرم الزنا.  ويكمن سبب سعدت سعادة بالغة ع

سعادتى فى أن دولة تركيا و برغم كونها دولة تنتمى إلى العالم اإلسالمى، فهى دولة تفتخر بكونها 
دولة علمانية من الدرجة األولى و تجرم أى توجه سياسى يحاول أن يقترب و لو من بعيد من 

التفكير فى سن مثل هذا القانون فى مثل هذه الدولة و فى مثل هذا  الدين، ومع ذلك فإن مجرد
التوقيت، يعتبر مدعاة لفخر و سرور كل من بقى فى قلبه ولو ذرة من غيرة على اإلسالم و مبادئه 

 العظيمة.
 

و لكن لؤلسف لم تدم فرحتى طويال، فسرعان ما انتفض قوادو أوروبا ليعارضوا هذا 
وبا، فمن يرفض مثل هذا القانون غير القوادين !!! وقاموا جميعا يتهمون القانون، نعم قوادى أور

تركيا بالتخلف و الرجعية و إهدار حقوق اإلنسان ويهددونها بالويل و الثبور و عدم قبولها فى 
 جنة اإلتحاد األوروبى الذى طالما لهثت محاولة طرق أبوابه طوال عقود و لكن دون جدوى. 

 

تركيا و انهيار مقاومتها سريعا أمام التلويح بالحرمان من عضوية و ما أحزنى هو رضوخ 
اإلتحاد األوروبى التى لن تنالها أبدا حتى تتنازل تماما عن كل ما يربطها باإلسالم، و تتحول 
المساجد إلى كنائس و كل محمد إلى جون أو بيتر. وتناسى األتراك أو لعلهم يجهلون أو يتجاهلون 

 قرنا إذ يقول سبحانه وتعالى: 42وتعالى فى محكم تنزيله منذ  ما أكده هللا سبحانه

 
"و لن ترضى عنك اليهود و ال النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى هللا هو الهدى و لئن اتبعت 

 أهواءهم بعد الذى جاءك من العلم ما لك من هللا من ولى وال نصير" 
 440سورة البقرة اية                                                                       

 
يا أمة اإلسالم، يا ليتنا نقرأ القرآن ونتدبر معانيه و نطبق ما فيه، عندئذ فقط سوف 
نعود خير أمة أخرجت للناس، و عندئذ من يعلم فقد تصبح تركيا للمرة الثانية عاصمة 

 للخالفة اإلسالمية. 
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 صورة الغالف: 
  37  حرب العبور العظيم في أوكتوير ذكرى            

يقول كل من اللواء : حسن البدرى ، وطه المجدوب و عميد أركان حرب ضياء الدين 
بدأت الموجات األولى لخمس فرق  4240زهدى فى كتابهم حرب رمضان ) وفى الساعة 

م مشاة وقوات قطاع بورسعيد فى اقتحام قناة السويس ، مستخدمة حوالى ألف قارب اقتحا
يهللون مطاط ، وبعد عدة دقائق وضع ثمانية آالف جندى أقدامهم على الضفة الشرقية وهم 

.. وبدأوا فى تسلق الساتر الترابى المرتفع ، واقتحام دفاعات  بملء حناجرهم .. هللا أكبر

  .العدو الحصينة ، وهم يحملون أسلحتهم الشخصية ، واألسلحة الخفيفة المضادة للدبابات

 
أتمت الفرق الخمس مشاة وقوات  4930من ست ساعات .. وبالدقة فى الساعة وفى اقل 

ألف جندى من  80كيلومترا ، بقوة  470قطاع بورسعيد أقتحام قناة السويس على مواجهة 
أعز ابناء مصر وذلك باستخدام قوارب االقتحام المطاط ، ووسائل العبور واالقتحام األخرى 

نقطة قوية للعدو ، واكملت حصار باقى  42الستيالء على موجة متتالية .. واتمت ا 44فى 

 .كيلومتر 2إلى  4النقط القوية ، كما تمكنت قواتنا من االستيالء على رءوس الكبارى بعمق 

وهكذا دمرت قواتنا المسلحة فى أقل من ست ساعات خط بارليف الدفاعى وحطمت 
و قبل آخر ضوء كانت أعداد  حصونه التى استمر العدو يتغنى بها كل السنوات الماضية

كبيرة من طائرات الهليوكوبتر قد أفرغت حمولتها من رجال الصاعقة فى عمق سيناء شماال 
وجنوبا ...... ففى الشمال قاتل رجال الصاعقة فى مواجهة الجيشين الثانى والثالث فى عمق 

القتراب سيناء قتاال مستميمتا على الطرق والمضايق ضد مدرعات العدو التى حاولت ا
الجهاض عملية عبور قواتنا ... بل وألقوا بانفسهم فى طريق تقدم العدو ، وعلى ظهورهم 
األلغام المضادة للدبابات كى تنفجر فوق أجسامهم مدرعات العدو ... ونستبق الحوادث قليال 

اكتوبر  44إلى يوم  6لنذكر كيف أن وحدة من الصاعقة ظلت تتمسك بمضيق سدر من يوم 
يوما ، حتى جاءها األمر باالرتداد  46لك العدو من اجتياز هذا المضيق لمدة فحرمت بذ

 فعادت لتنضم إلى باقى قوات الجيش الثالث(ـ كتاب حرب رمضان
المصدر : كتاب حرب رمضان الجولة العربية اإلسرائيلية الرابعة لكل من اللواء حسن 

 4972ى ـ طبعة عام البدرى ، طه المجدوب والعميد أركان حرب ضياء الدين زهد
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 تمٍُ / أدّد ػاشٛز()                                                                     لـضـ١ح ٌٍـّـٕالـشـح

 4229لبنان والقرار  –سوريا 
 

 

دائّاً ٔذٓ فٟ اٌدٚي اٌؼست١ح ٔمَٛ ترفص١ً دظرٛز اٌدٌٚح تّماض ِطاط ٠ُفعَّس ٠ٚؼدي تّا ٠رّشٝ ِغ وً 

ق ، ٚددز أْ ُػدي دظرٛز ظٛز٠ا فٟ أػماب ٚفاج اٌسئ١ط دافظ األظد درٝ ٠ٌُٛٝ ٌٚدٖ ظدج اٌذىُ، ثُ جاء األذٚا

اٌدٚز ػٍٝ ٌثٕاْ ُٚػدي اٌدظرٛز اٌٍثٕأٟ درٝ ٠ّدد دىُ اٌع١د إ١ّ٠ً ٌذٛد ٌّصٍذح ظٛز٠ا أ٠ضاً، ٌىٓ فٟ 

ّسزخ لساز ِجٍط األِٓ اٌظسٚف اٌذا١ٌح ٌُ ٠سضٟ ذٌه أِس٠ىا خصٛصاً ٚأٔٙا غاضثحٌ ػٍٝ ظٛز٠ا، ف

 ٚاٌرٞ ٠طاٌة تعذة اٌمٛاخ اٌعٛز٠ح ِٓ ٌثٕاْ. ٌٚرٌه لصح... 9551زلُ
 

اٌّج١دج ِٚا دممرٗ ِٓ ٘ص٠ّح ٌٍى١اْ اٌص١ٟٙٛٔ، ػّدخ إظسائ١ً إٌٝ ذذط١ُ وً  37فٟ أػماب دسب أورٛتس

ِ ِٓ ًٍ صس ٚاألزدْ ثُ اشرسخ و١اْ لٛٞ ٠مف فٟ طس٠ك ذٕف١ر دٍّٙا اٌىث١س، فؼمدخ أٚالً اذفالاخ اٌعالَ ِغ و

 اٌجٛالْ ِٓ ظٛز٠ا ٔظ١س غض اٌطسف ػٓ دخٍٙا ٌثٕاْ، و١ف وأد آ١ٌح اٌرٕف١ر؟

دفؼد إظسائ١ً تىً جٙد٘ا إلشؼاي فر١ً اٌذسب األ١ٍ٘ح فٟ ٌثٕاْ ترج١ٙص اٌّع١ذ١١ٓ تاٌعالح ِٓ  9135فٟ ػاَ 

اٌثا١ٔح اظرٕصاف اٌمٛاخ اٌعٛز٠ح ِدافغ ٚدتاتاخ، ٚدمك ٘را ٌٙا ١ِصذ١ٓ األٌٚٝ خسٚج اٌفٍعط١ٕٓ ِٓ ٌثٕاْ، ٚ

 ٕ٘ان تدالً ِٓ ِٛاجٙرٙا فٟ اٌجٛالْ.
 

ٚفٟ تدا٠ح اٌثّا١ٕٔاخ ٚظؼد ذذاٌفٙا ِغ دصب اٌىرائة ٚٚػدذُٙ تاٌّعاػدج ػٍٝ ذمع١ُ ٌثٕاْ ػٍٝ 

أظاض د٠ٕٟ ٚاذعؼد ٔاز اٌذسب األ١ٍ٘ح ت١ٓ ا١ٌٍّش١اخ ٚاٌرٟ ٘ثظ ػ١ٍٙا اٌعالح ِٓ وً صٛب ٚ٘دِد اٌدٌٚح 

إٌٝ أشالء ٚتؤز وً ِٕٙا ذذد ظ١طسج إددٜ ا١ٌٍّش١اخ. زأخ أِس٠ىا أْ ٘رٖ اٌذسب زتّا ذؤثس ػٍٝ ٚذذٌٛد 

ِصاٌذٙا فٟ اٌشسق فأػطد اٌضٛء األخضس ٌٍج١ش اٌعٛزٞ ٌٍردخً اٌسظّٟ إلخّاد ٘رٖ اٌذسب، ٌٚىٓ و١ف 

 ذّسز ذٌه؟

َٟ ٔٛاب اٌثسٌّاْ اٌٍثٕأٟ إٌٝ ِد٠ٕح اٌطائف ت9191ِؤذّس اٌطائف  اٌعؼٛد٠ح ٌٛضغ ٚث١مح : اظرُدػ

َٟ تاذفاق اٌطائف ٚتّمرضٝ ٘رٖ اٌٛث١مح دصٍد ظٛز٠ا ػٍٝ ٠د ِطٍمح فٟ ٌثٕاْ تذجح اٌرّىٓ  اٌرصاٌخ أٚ ِا ُظّ

 .جِٓ اٌمضاء ػٍٝ ا١ٌٍّش١اخ اٌّرٕادس

 

ٚٚلفد ظٛز٠ا تمٛذٙا إٌٝ جأة اٌمٛاخ األِس٠ى١ح ضد اٌؼساق،  9111/9119جاءخ دسب اٌى٠ٛد 

تدأخ أِس٠ىا ذعرؼ١د ٔفٛذ٘ا ٌدٜ األٚظاط  0111ا ِدج أطٛي فٟ ٌثٕاْ.  ِغ تدا٠اخ ػاَ ٚوأد اٌّىافأج ِٕذٙ

اٌٍثٕا١ٔح ٚاظرّاٌد اٌىث١س ِٓ إٌٛاب اٌّع١ذ١١ٓ اٌر٠ٓ ٠ؼرثسْٚ اٌٛجٛد اٌعٛزٞ فٟ ٌثٕاْ ٘ٛ ادرالي ألزضٗ، 

٠ٕح، ٚجاءخ دسب ١ٌٚط ٘را فمظ إّٔا شادخ شٛوح دصب هللا فٟ اٌجٕٛب تّعأدج إ٠ساْ ٚاٌرٞ ألٍك اٌصٙا

اٌؼساق اٌثا١ٔح ٚاخرٍفد األٚضاع ٚأمٍثد أِس٠ىا ػٍٝ ظٛز٠ا ٚشٍّرٙا فٟ ِذٛز اٌشس ِغ إ٠ساْ ٚوٛز٠ا 

 اٌشّا١ٌح، ٚواْ التد ِٓ ِؼالثرٙا ػٍٝ دػّٙا ٌٍؼساق ِٓ جٙح ٚدػُ دصب هللا ِٓ جٙح أخسٜ.

 

 ساق ٚاأل٠اَ ت١ٕٕا ٚظٛف ٔسٜ.ِٚاشاٌد ظٛز٠ا ذذد اٌّذاظثح ٚزتّا ذىْٛ اٌرا١ٌح تؼد أفغأعراْ ٚاٌؼ
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 اػداد : اتٓ اٌثش١س                                                      ركن األدب

 9137ٍِذّح  اٌؼثٛزفٝ ذوسٜ  اٌعادض ِٓ اورٛتس 
 اٌـعـادض ِـٓ أوـرـٛتـس !!!!!

 

 إٌٙاز  ِٕرصف    أورٛتس ػٕد  ِٓ  اٌعادض فـٝ 

 اإلٔرصاز  ِؼأٝ  ًً  ف١ٙا  دـّاِـال   اٌراز٠خُ   ورَة 

ِٙد ُْ  َش ْ    دـم١محً   ًَ اٌـصِا ُْ   أ  اٌمساز  ٌٕا    َظ١ىٛ

ََ  تؼد  ٌٓ ٔذ١ا ٍٜ ٌٚٓ ٔسضٝ اٌٙٛاْ  ًَ ا١ٌٛ  فٝ ِخـص

َٓ   َظٕسُد   فٝ اٌـّىاْ  ٔثمٝ  ٚظٛفَ    و١َد اٌغاصث١

 األِاْ  ف١ٙا  زا٠ـحٌ   اٌعّاِء   فٝ  ذؼٍٛ  ٌٚـعٛف

َْ اٌؼثُٛز   اٌصّٛد  اٌثثاِخ ِـغ   ٠صي ِؼٕٝ  ٌُٚ وا

ْ    ًٌ فٝ ط١ٙا  ٚػـالِح ُُ   ظـٛف  أ  اٌم١ـٛد     ٔمرذ

 ا اٌؼٙٛد ًٌ ف١ٗ صسخح  فٝ اٌذٕاجسِ   ٚ"اٌـٍـٗ أوثُس"

 فٝ اٌىـالَ  ذًثاٌغ   اٌدزَٚض  فٍُ   ٚػِد    تـم١ادٍج 

 األِاَ اٌٝ   إٌداء    ِٓ ٌثـٛا  األتطاِي    تـجـٕٛدٔا

 ذـّاَ    فـٝ  ًِ اٌـّٛالِف  وً  ًِ فٝ اٌؼستٝ  ٚتشؼثٕا

َّْ  ُورِثَد    إلـرساب فٝ    إٌصُس أصثخَ  ٌٕا األِجاُد  إ

 ظساب   صازخ   تً   األػداءِ   أُظـطٛزِج   ٚذَثددخ

 ِٚذٛٔا ػـاَز ٘ص٠ٍّح فٝ "١ٔٛ٠ٛ"ٚإجرصٔا اٌصؼاب

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

 فٝ زائؼرٗ األطالي اٌرٝ غٕرٙا وٛوة اٌشسق  "اتسا١ُ٘ ٔاجٝ"وُ ٠سا٘ا اٌشاػس  ٛاصفاخ اٌذث١ثحِ

 

 أيَن من عينى حبيٌب سحٌر         فيِه عـٌز وجـاللٌ وحياء
 واثُق الُخطوِة يمشى ملكاُ        ظالُم الُحسِن شهُى الكبرياء

 ِم المساء عبُق السحِر كأنفاِس الُربى       ساهُم الطرِف كاحال
 ُمشِرُق  الطلعِة  فى منطقِِه        لغُة  النوِر  وتعبيُر السماء 
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 نوبى"ورد الى واحة االيمان ىذه المشاركة الجيدة من القارئى "عبداهلل ال (  ٚادح اإل ٠ّاْ
    ونحن ننشرىا ونتمنى من القارئى مداومة التواصل .....(

 ػادي ٚ ظــــؼاد
 

 عادل: صباح الخير يا سعاد
 سعاد: صباح الخير يا عادل

 عادل:ايو المى جرى ياسعاد، اتغيرتى كده ليو؟
 سعاد: ايو رأيك مش كده أحسن

 عادل: احسن فى ايو
 سعاد: انطالق و حيوية و مرح

طمع من جمده كده، و بالسرعة دىعادل: فى حد ي  
سعاد: ىو انا عممت ايو ما كل البنات زى كده و بعدين الموضة اليومين 

 دول زى ما انت  شايف، و ال انت  عايز الناس يقولوا عمينا متخمفين
عادل: يعنى انت عاوزه تقولى انك كنت البسو الحجاب مجرد موضو، و 

 دلوقتى راحت لحاليا
كده، لكن انت شايف العالم المتحضر ازاى بيبصوا  سعاد: أل مش بالظبط

 عمينا و رأييم فى  الحجاب     
 عادل: يعنى انت عاممو حساب لمناس و بس

      سعاد: بس بطل كالم دلوقتى، نكمل كالم بعد المحاضرة
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 " عنوان غير من صفحة "                                                 

 انفهم احدو قدمهاي                                                                            

 

 

 عليه" هللاَ  عاهدوا ما َصدقوا رجـالٌ  "– اكتوبر رجال 
 فريد احمد / اعداد

              

 الرئيس محمد انور السادات            

              
 

 اعيل     المشير الجمسى     المشير محمد على فهمى        المشير  كمال حسن علىالمشير احمد اسم                 

كانت فتحا من فتوحات العرب والمسلمين فى العصر الحديث وأننا سوف نذكر  73الينكر أحد أن حرب اكتوبر 
ئد الحرب بالفخر هؤالء الرجال الشجعان الذين تحملوا عبء المسؤلية والقيادة فى حرب العبور فنذكر قا

الرئيس /محمد انور السادات الذى تحمل مسؤلية قرار الحرب بكل شجاعة ونذكر حرب التمويه والخداع والتى 
شارك فيها بنفسه لخداع اليهود واالمريكان وحتى الروس حتى تمت ساعة الصفر بكل دقة , ونذكر المشير 

اصعب األوقات ونذكر المشير /الجمسى /احمد اسماعيل الذى تحمل قيادة الجيش واالستعداد للمعركة فى 
مهندس حرب العبور ورئيس العمليات اثناء الحرب ونذكر المشير/محمد على فهمى والمشير/ كمال حسن 

على ونذكر غيرهم الكثير من القادة والضباط والجنود الذين كان لهم شرف المشاركة فى هذه الحرب المقدسة 
) يعتذر وتعود هذه االيام علينا ان شاء هللا آمين آمين.          , وندعو هللا ان تمتد هذه االنتصارات 

 المهندس/طارق عبد اللطيف عن كتابة هذا العدد لظروف العمل الخاصة(
 

 اللطيف بدع طارق م. 
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 (داٚد ِصطفٝ اػداد/ )   إٌّٛػاخ صفذح  
 

 

 البطولة
طينة  األبطال الذين خلقوا من الرماد والحطام أمة ، انما خلقوا من

 -البشر .... ولكن كانت فيهم كرامة .   
   ) سبيروس ميالس ( 

مراجل فى كل مكان البطولة ، فالبطولة ليست خطابات رنانة بل أعمال 
 مآلنة .

.   ) مثل سويسرى ( البطولة هى انتصار الروح على الجسد -  

 
 -تعيس الشعب الذى يحتاج الى بطل وتعيس الشعب الذى ليس عنده بطل . 

 

) عمر أبو ريشة (تقى البطولة أن نمد جسومنا جسرا فقل لرفاقنا أن يعبروا   - 
 
  األبطال الصناديل والجبناء الرعاديد ، التلدهم الحوادث الجسام ، بل تكشف عنهم الغطاء حتى يراهم الناس-

 

 ) ابن الوردى(ليس من يقطع طرقا بطال انما من يتقى هللا البطل . -
 

) لنكولن ( عنزة من براثن ذئبه تعده العنزة بطال ، اما الذئب فيعده دكتاتورا .    عندما ينتزع الراعى  

 

- ) أوريليوس (اليمكن ان نكون كلنا أبطاال، اذ أن هناك حاجة الى من يجلس فى صفوف النظارة ويصفق.   - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  فرنسية تحلق شعرها حتى ال تعصي ربها

فً خطوة غٌر مسبوقة بالمدارس الفرنسٌة قامت تلمٌذة 
ة من أصل تركً بحلق شعرها كلٌة؛ احتجاجا على فرنسٌ

منعها من الدخول محجبة إلى مدرستها بمدٌنة ستراسبورج 
واعتبرت الفتاة هذه الطرٌقة  بمنطقة األلزاس شمال فرنسا.

"االحتجاجٌة" بمثابة وسٌلة تمكنها من عدم مخالفة تعالٌم دٌنها 
 الذي ٌحرم علٌها كشف شعر رأسها، وفى الوقت نفسه من
تطبٌق تعالٌم الجمهورٌة الفرنسٌة التً تحظر علٌها ارتداء 
الحجاب فً المدرسة، فٌما رأت ناشطة مسلمة أنها تعبر عن 
حالة الٌأس التً وصلت إلٌها الطالبة إزاء تعنت إدارة المدرسة 

 معها فً قضٌة الحجاب.
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Ancient Egyptian Religion.  
                                                   ( Selected by: K.ALBASHIR) 

Ancient Egyptian worship is remarkable for its reconciliation and union 
of conflicting beliefs. The earliest predynastic tribes venerated many 
deities who were at first embodied in animals (such as the sacred cat of 
Bubastis), but who were later gradually humanized. The most widely 
accepted creation myth was that of the great sun god RA (Re), who 
appeared out of Chaos to create a race including OSIRIS and ISIS, and 
their son HORUS. When a national religion arose at the end of the 
predynastic period (c.3200 B.C.) various priesthoods attempted to 
systematize the gods and myths. The reign of IKHNATON established a 
monotheistic cult, but POLYTHEISM was restored after his death. The 
most important of the many forms of Egyptian worship were the cults of 
Osiris, king and judge of the dead, protector of all; the sun god Ra 
(symbolized by the PYRAMID), said to be the direct ancestor of the 
kings of Egypt; and AMON, Egypt's greatest god by the XIX dynasty. 
With no established book of teachings such as the Bible or Koran, 
Egyptian conduct was guided by human wisdom and the belief in maat, 
the principle of divine justice and order, held to be reflected in civil order 
as administered by the state under the pharaoh. While the priesthoods 
and state cult grew, the populace found its expression of religious 
feeling in the strict rites prescribed by funerary cults (see BOOK OF 
THE DEAD). 
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