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 "سبحان الذى أسرى بعبده ليبًل من المسجد الحرام الى المسجد األقصى"

 ______________________ 

  ثورة العطش على ضفاف النيل     كممة العدد              * 

 

                  ِسياطُ   الجالدين       قضٌة للمناقشة         * 
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   :ددلعاةمكل 
 

!! ثورة العطش عمى ضفاف النيل 
لم يجد ابناء البرلس وىى بمدة صغيرة تقع شمال شرق 
 الدلتا وىم يفتقدون ابسط مطمبات الحياة البسيطة التى 

إال ان يتظاىرون , يحيونيا وىو الماء اساس الحياة 
,   مطالبين بحقيم فى الحصول عمى مياه الشرب 

وكانت قمة المأساة انيم لم يجدوا احدا من المسؤلين 
 فى الحكومة كى يسمع مطالبيم فما كان منيم إال  

ان يوقفوا المرور فى الطريق الدولى الذى يمر  
وذلك كى يشعر بيم المسؤلين , بالقرب من بمدتيم 

وىى مصادفة عجيبة ففى ىذ الطريق الدولى  , 
 يتوفر الماء بكثرة ولكن لبلغنياء والمتمكنين  

وكذلك فإن حصتيم من مياه الشرب ذىبت 
 الى القرى السياحية فى شواطىء مصرنا الخالدة  

ولكن اين حق الفقير , حيث االغنياء والمتمكنين 
.  فى الماء فبل مجيب 

إن ما يحدجث فى مصرنا الخالدة خمود االىرام ليو 
لقد اصبحت مصر ,  مسرحية ميمودرامية بكائية 

!!!!  بمدا  لمن ينممك اكثر وال عزاء لمفقراء 
إن المتتبع لبلحوال فى مصر يستشعر ان ىناك بركانًا 

,  صامتًا فى نفوس المصريين وآن لو ان ينفجر 
 وقبل ان يأتى ىذا االنفجار الذى سوف يأخذ االخضر 

 واليابس فبل بد من وقفة يحاسب كل منا اآلخر  
. وما اقصاه من حساب , الحكومة والشعب 

 
 

هذا العددإقرأ فى   
!!ثورة العطش عمى ضفاف النيل  العددكلمة *  
2بقلم رئٌس التحرٌر                             ص   
ثالث قٌم جمٌلة نغفل عنها: مختارات  *  

    3           ص(هحود هحوود /ااختيار هحاسة)
  اخبار الجالٌة المصرٌة* 

      4ص                          (حسام جابر/ اعداد )

 4          ص    (ابن البلد)اخبار الرٌاضة * 
 

 سبحان الذى أسرى بعبده ليبلً صورة الغبلف *
  5خالد مختار                           ص/اختيار د 

 
   ركن األدب* 

6ص(    ابن البشٌر)الثقافة فى اللغة العالبٌة   -   
 نصائح مهمة –فوائد الحناء "  لك ٌا سٌدتى * 

 7ص                              (بنت النٌل )

سـيـاط   الـجـبلديـن قضٌة للمناقشة  *
 8ص                                (احمد عاشور )

سٌد قطب فى ذكرى استشهاده :شخصٌة العدد* 

 9عبدالفتاح الشربٌنى                  ص/ أعداد م 
 

ن غٌر صفحة م*
 10ص   (عمرو عاشور/اعداد م )               
 منوعاتصفحةال*

  11ص   (مصطفىداود/شرافإ) 
   AL BASHIR MAGAZINE 

12ص   
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 ثبلثُة قيٍم جميمة نغفُل عنيا فى الحياة     :مختارات 
فإننا نياجم الكآبة والمرارة بالكبلم عن قيم ثبلثة جميمة  نغفل عنيا , عمبل بمبدا انو ال يفل الحديد إال الحديد 

  وىى قيمة عظيمة كما انيا عمل ال ارادة لنا فييا فقد والزمالة. الزمالة والصداقة والحبجميعا وىى ىنا قيُم 
ولكنيا , يكون مكتوبا عمينا ان نزامل اشخاصا ال يربطنا بيم اال التزامل فى العمل او السكن او اى شيىء آخر 

والظريف ان كتب المعاجم العربية تاتى بمعنى زميل أى , قيمة ايجابية تشعرنا بااللتزام نحو اآلخر الذى نزاممو 
الذى يزاممنا فى الدابة اى من يركب معنا الدابة والزاممة ىى الدابة التى نستعمميا فى السفر ومن ىنا نرى ان 

الزميل ىو من يرافقك فى سفرك او عممك او سكنك واذا كانت لنا إرادة فى اختيار الزميل يصبح شريكا لنا اما اذا 
 )كان ىذا الزميل مفروض عمينا وال نقبمو بل نرضى باالمر الواقع فيو يصبح كما تقول المعاجم العربية أنو 

وعموما فاجمل شيىء ان تزامل من تحبو وترضاه وقديما , وىو الرزُل من الرجال أى الذين ال نقبميم  (الُزميل
والجار ىو الزميل فى السكن وقد وصانا االسبلم عمى الجار حتى الجار السابع و , قيل خذ الرفيق قبل الطريق 

وىكذا نجد ان الزمالة قيمة عظمى ليا واجباتيا فالزميل لو من , والشراكة فى العمل ىى زمالة فى التجارة 
واذا قويت العبلقة بيننا وبين زمبلئنا نصل الى قيمة عظمى أخرى وىى , الحقوق والواجبات ما عمينا وما لنا 

 وىى القيمة العظمى الثانية  كما أن الصداقة ىى اجمل قيمة فى الحياة وىى ان نصدق فى والصداقة.(الصداقة)
عبلقتنا مع اآلخر الذى يصدق فى عبلقتو معنا  وىى قيمة عظمى واساسيا الصدق وىنا نرى ان الصداقة تفوق 

ودرجة الصديق وىو الذى نشاركو ويشاركنا فى الصداقة واكبر من , فى قيمتيا عمى الزمالة فيى شراكة والتزام 
الصديق وىو الصدوق اى الصديق الذى يصادقنا فى السراء وفى الضراء واكبر من الصدوق فى الدرجة وىو 

ديق وىى لقب اول الخمفاء الراشدين ابوبكر الصديق الذى صدَّ ق الرسول وكانت قولتو الشييرة عندما  درجة الصِّ
إن كان قاليا فقد  )اخبره الكفار ان رسول اهلل قال ليم انو سافر من مكة الى القدس فى ليمة فكان جوابو 

ديق رضى اهلل عنو وارضاه (صدق وىذه الدرجة ال تكون إال عن حب , ومن ىنا كانت درجتو ولقبو ىو الصِّ
  وىو اعظم ما فى الكون  وىو جماع كل من الزمالة والصداقة و ولوال الحب ما بدأت والحب. صادق كبير 

الحياة عمى االرض وال استمرت  ولمحب صور  كثيرة  واول ىذه الصور ىو حب االم لوليدىا منذ أن كان جنينا 
ثم حب ىذا الوليد ألبيو واخوتو واسرتو  , فى رحميا  ثم حب الوليد ألمو وىى عبلقة الحب الخالدة خمود الحياة 

وحبيم لو حتى يصبح ىذا الوليد انسانا كبيرا وىنا ينبت حب النصف اآلخر حب الرجل لممرأة وحب المرأة لمرجل 
ثم بعد ذلك يشعر االنسان بحب وطنو وارضو , وىى الخمية األولى لكل مجتمع   كى تستمر الحياة وتتكون االسرة

    ثم يرتقى االنسان فيكون حب المثل العميا والقيم من حب التضحية والعطاء والمساعدة لآلخرين وبعد ذلك

 يكون الحب واساسو و تكتمل عبلقة االنسان بكل ما فى الكون ويكون جماع كل ذلك ىو  حب الخالق سبحانو

.وتعالى حب اهلل الذى اوجده من العدم وامده بالحياة 
 محمد محمود: إختيار محاسب                                                                     
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                           أخثار الجاليح الوصريح
              المصرية إيجابي لمجالية دور       

 (من حديث لمسفير المصرى عبد العزيز داوود لجريدة الراية  )
الجالية المصرية في قطر تحظي بتقدير حضرة صاحب 

القطري وىي لعبت دورا  الشعب السمو واحترام وتقدير
 ميما منذ بداية النيوض والتنمية في قطر وفي مختمف

نحن فخورون بالدور الذي تؤديو الجالية  المجاالت
المصريين  احترام المصرية والقيادة القطرية راضية عن

لقوانين الدولة وعاداتيا وتقاليدىا وىي تقوم بأداء 
أنيا من اقل الجاليات إثارة  وأظن واجباتيا كاممة

 وتعاطف لممشاكل في قطر بفضل اىتمام  المسئولين

أبناء الشعب القطري مع أبناء الجالية المصرية ونحن 
لمجميع فالتوجيات من  مفتوحة في السفارة أبوابنا

 القيادة السياسية لمسفراء والقناصل رعاية الجالية

واالىتمام بيا ومحاسبة أي تقصير يقع بيذا  المصرية
لخدمة أبناء  لمصرية الشأن ونحن نسعي في السفارة

الجالية والمراجعين والتعامل معيم بكل احترام وتقدير 
الخدمات القنصمية لممراجعين تنجز في  فان وكما تعمم

 القاىرة نفس اليوم إال إذا اقتضت المعاممة مراجعة

بشأنيا والمسئول العمالي في السفارة رجل نشيط ويبذل 
عن طريقو بحل  تساىم مجيودا كبيرا والسفارة

اإلشكاالت التي تواجييا أبناء الجالية في قطر وقد 
من ىذه % 95حل ما نسبتو  في نجحت السفارة

اإلشكاالت بطرق ودية كما أن مجمس الجالية يقوم 
خدمة الوطن وخدمة أبناء الجالية  في بدور نشط

 .قطربوالمجتمع المحمي 

 حسام جابر/  إعداد  ميندس 

    :أخبار الريضة

القى النادى األىمى اول ىزيمة لو فى بطولة * 
افريقيا لبلندية فى كرة القدم من نادى الترجى 

وان كان االىمى ماذال متصدرا الترتيب , الرياضى 
إال ان ىذه اليزيمة تعتبر جرس انذار لبلىمى الذى 

. يخطط لبلحتفاظ بالبطولة 

فى ضربة قاسمة لجماىير الزمالك وفى اشارة * 
الى استمرار مسمس التراجع فى الفريق ىرب 

المدير الفنى ىنرى ميشيل وقدم استقالتو فى نياية 
وىنا سارع مجمس ادارة , معسكر الفريق فى فرنسا 

الزمالك لتغطية فشمو فى ادارة النادى لمبحث عن 
وكأن , مدير فنى جديد  يستطيع ان يكمل المسيرة 

جماىير الزمالك تقول رضينا باليم واليم لم يرضى 
! بنا 

فسخ النادى االسماعيمى تعاقده من مكديره *  
الفنى واعمن تعاقده مع المدرب المصرى القدير طو 

.  بصرى ليكون مديرا فنيا لو فى الموسم القادم 

أعمن االتحاد المصرى لكرة القدم تعاقده من * 
الكابتن محمود الجوىرى ليكون مديرا فنيا لبلتحاد 

ومن المعموم ان الكابتن , ومخططا لكرة القدم 
صاحب انجازات كبيرة لكرة القدم المصرية                

ابن البمد/ اعداد                             



   هـ 1428            رجب  (العاشرة نة سلا) 116 لعدد              ا م 2007أغسطس 

 

مجلت البشير 
 Web site www.saidabulazayem.netطـر،قــة يُـصدرىـا  المصريون في يىـرـة شلـجـم

طارق عثد اللطيف :هصطفى داود،هراجعح:أحود عاشور،األشراف الفنى/سعيد اتوالعزاين،  هدير التحرير/رئيس التحرير                                                                

   e-mail : sazayem@qatar.net.qa   50155ب .                                                                جويع الوراسالخ تأسن رئيس التحرير ص 

  5 

 اإلسراء والمعراج في خواطر الشيخ الشعراوي  : صورج الغالف

تميز فضيمة االمام الراحل الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمو اهلل باسموب بسيط وميسر في دعوتو إلى اهلل 
تعالى, فكان كبلمو سيبًل ومفيدًا وعميقًا يفيمو األمي كما المتعمم والغني كما الفقير, مما جعمو يصل إلى قموب 

ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة : وعقول الناس بسبلسة ومودة ومحبة, وكل ذلك انطبلقًا من قولو تعالى
نراه يقول بان المتأمل الفطن ·· واذا اردنا ان نقف عند خواطر الشيخ الراحل حول معجزة االسراء والمعراج·الحسنة

ثم توفيت زوجو ·· ليذه المعجزة عميو ان ينظر إلى الحوادث الكثيرة التي وقعت قبميا, فقد توفي عمو ابو طالب
السيدة خديجة رضي اهلل عنيا, وقد كان االثنان مصدر حماية وعطف وحنان لمنبي عميو الصبلة والسبلم, ثم 

فوقف عميو الصبلة ·· كانت بعد ذلك رحمتو إلى الطائف والتي اوذي فييا اذى شديدًا عمى يد زعمائيا وسفيائيا
الميم اليك اشكو ضعف قوتي وقمة )والسبلم موقف المتضرع إلى ربو ودعا دعاءه المعروف الذي بدأه بقولو 

اذن ىذه الرحمة المباركة كما يقول شيخنا ··بعد كل ىذه االحداث جاءت معجزة االسراء والمعراج·· (···حيمتي و
الراحل عظيمة الشأن اذ جعميا اهلل تعالى بعد الدعاء نتيجة لجفاء أىل االرض لرسولو الكريم فكانت رسالة إلى 

بل ان اهلل ·· النبي عميو الصبلة والسبلم لتثبت لو وتؤكد ان جفاء اىل االرض ال يعني ان السماء قد تخمت عنو
بل وسيريو من ·· وعن جفاء الناس بحفاوة المؤل االعمى·· تعالى سيعوضو عن جفاء االرض بحفاوة أىل السماء
وىذا االمر درس كبير لؤلمة االسبلمية اذ ان ىذه الحادثة ·آياتو وقدرتو واسرار كونو ما يكون طاقة وشحنة لو

لقد اغمق الشيخ االمام ·تبين ان عمينا األخذ باالسباب اواًل ثم نرفع ايدينا وندعو الخالق الوىاب سبحانو وتعالى
رحمو اهلل بالدليل القاطع الباب امام المتخاصمين الذين يتجادلون حول اذا ما كان االسراء والمعراج بالروح فقط 
أو بالجسد والروح معًا, فقال ان عمينا كمسممين مؤمنين باهلل تعالى الواحد القادر الجبار ان نرفع ىذه المسألة 

إلى اهلل تعالى النيا ليست حدثًا من عند الرسول عميو الصبلة والسبلم, لذلك عمينا ان نناقش ىذا االمر بالنسبة 
ىل قدرتو تحتاج إلى زمان ام   ؟···ىل يقدر اهلل سبحانو وتعالى عمى ىذا االمر ام ال يقدر:إلى اهلل تعالى, فنسأل

؟؟ثم اذا كان االسراء والمعراج كما يدعي بعض السطحيين المغرضين منامًا او حممًا فقط, فيل كان ··ال تحتاج
؟ان حادثة ··فيل يحاسب احد احدًا عمى حمم أو منام·· الكفار يجادلون بو النبي عميو الصبلة والسبلم ويكذبونو

االسراء والمعراج تؤكد لنا امورًا ايمانية كثيرة, ومن ىذه االمور قدسية المسجد االقصى لممسممين في كل زمان, 
مما يعني واجب الدفاع عنو ايضًا في كل زمان, فان كان يعني قدسية ما لقوم موسى وقوم عيسى عمييما 

السبلم فان سيدنا ورسولنا محمدًا صمى اهلل عميو وسمم لم يأت لقوم دون آخرين بل ىو لمناس كافة فاهلل تعالى 
لذلك عمينا جميعًا ان نسعى لتحرير ىذه ·وما ارسمناك اال رحمة لمعالمين ولم يقل لمعرب او لقوم آخرين: يقول

 البقعة المباركة 
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                   ابن البشير: اعداد:                       ُركن األدب

: الثقافة فى المغة العربية  
                              (ثقف)جاء فى القاموس المحيط تحت مادة 
صاَر حاِذقًا َخِفيفًا َفِطنًا, فيو ِثْقٌف, كِحْبٍر وَكِتٍف وأميٍر وَنُدٍس : ـ َثُقَف, كَكُرَم وَفِرَح, َثْقفًا وَثَقفًا وَثقاَفةً 

, : أبو َقبيَمٍة من ىواِزَن, واسُموُ : وكأميرٍ . وِسكِّيتٍ  َقِسيُّ ابُن ُمَنبِِّو بِن َبْكِر بِن َىواِزَن, وىو َثَقِفيُّ
.  ُمحرَّكةً 

.  حامٌض جّداً : ـ وَخلٌّ َثقيٌف, كأمير وسّكين
.  صاَدَفو, أو أَخَذه, أو َظفَر بو, أو أْدَرَكوُ : ـ وَثقفُو, كَسمَعو

الِخصاُم والِجبلُد, وما ُتَسوَّى بو الرِّماُح, وابُن َعْمِرو بِن : وكِكتابٍ . َفِطَنةٌ : ـ وامرأٌة َثقاٌف, كسحابٍ 
, أو ىو َثْقٌف, بالفتح,  : ُشَمْيٍط األَسِديُّ  َصحاِبيٌّ

, وابُن َفْرَوَة الساِعِديُّ : وَثْقُف بُن َعْمٍرو الَعْدواِنيُّ : = ـ ومن أْشكاِل الرَّْملِ  اْسُتْشِيَد بُأُحٍد أو : بدِريٌّ
.  ِبَخْيَبَر, أو ىو َثْقٌب بالباءِ 

.  ُقيَِّض لي: ـ وأُْثِقْفُتُو, أي
.  َسوَّاهُ : ـ وَثقََّفو َتْثقيفاً 

 .غاَلَبُو َفَغَمَبُو في الِحْذقِ : ـ وثاَقَفُو َفَثَقَفو, َكَنَصَره
   _______________________________________________________

: الشعر والحب 
   :(بثينة )عشقا فى محبوبتو (جميل بن معمر )من اجمل ما قالو

صادت فؤادى يا ُبثيُن حباُلكم          يوم الحجون وأخطأتك  حبائمى 
ابثُيَن إنِك قد ممكِت  فأسجحى          وخذى بحظِك  من كريٍم واصل 
منيتنى   ولويتى  ما منيتنى           وجعمِت  عاجل ما مننتى كآجِل 
 ويقمن  أنكِ  يا ُبثيُن   بخيمة           نفسى فداؤِك من ضنينٍ  باخلِ 
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فوائد الحناء                                 لِك يا سيدتى
والجراثيم  أظيرت تحميبلت كيميائية حديثة أن أوراق الحناء تحتوي مواد مقاومةلمفطريات

الجذام  البكتيرية, وىو ما يكسبيا خصائص وقائية ضداإلصابات الفطرية ومرض
الفراعنة ألوراق  وكانت أبحاث مصرية أثبتت استخدام.الميكروبي, الذي يصيب الجمد

. البكتيرية لمفطريات والجراثيم تحنيط جثث الموتى لمنع تعفنيا, لكونيا مقاومة الحناء في
 واالنتانات الفطرية, كما ثبت أنيا تساعد في عبلج حاالت القرع

وتضخم الطحال  الرأس الناتجة عن أمراض الجرب الجمدي عند اإلنسان والحيوان, وصداع
أن ألوراق الحناء فعالية واضحة  وأظيرت الدراسات الحديثة.وتخفيف التقمصات المعدية

البلزم لوقف اإلدمان  (K) لفيتامين أنواع السرطان, كما تممك تأثيرا مشابيا ضد بعض
ضغط الدم المرتفع, وتقوية القمب  وتساعد الحناء في تخفيض.والنزيف الداخمي

إلى جانب  والوقاية من تضييقيا, إضافة إلى فاعميتيا في توسيع الشرايين وتنشيطو,
 .فائدتيا في عبلج التيابات األمعاء والقولون

   *****************************                       
نصائح ميمة  

لمتخمص من النمل ضعى قشرة خيار عمى المكان الذى يخرج منو النمل * 
لنزع العمكة من المبلبس ضعييا فى مجمد الثبلجة لمدة ساعة  *
لتبييض المبلبس ضعييا فى ماء مغمى بو شريحة من الميمون لمدة ساعة ثم اغسمييا  *
. إلعطاء الشعر لمعانا اضيفى ممعقة خل وامسحى بو الشعر ثم اغسميو *
إلزالة بقع الحبر من المبلبس قومى بوضع قميل من معجون االسنان عمى البقعة لمدة * 

 .ساعة حتى يجف ثم  بعد ذلك قومى بغسيميا 
 بنت النيل/إعداد                                                                                                                                
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 عاشورأحمد : بقلم                                                  للمناقشةقضية

سياط الجالدين 

.... حرية األديان.... اإلرهاب...... الديمقراطية..... حقوق اإلنسان.....حرية المرأة

.... وحتى الرفق بالحيوان...... حوار الثقافات

كلها سياط إما نُجلد بها صباحًا مساءً عبر وسائل اإلعالم وإما نَجلد بها أنفسنا من داخلنا 

وفي محافلنا، والسجون والمعتقالت تئن من كثرة الرواد دون ما ذنب أو جريمة اللهم 

الجري وراء أوهام تلك المسميات، 

والحمد لله ديننا الحنيف نظم لنا كل هذه األمور والقرآن الكريم يشرح ويبين بأسلوب ال 

.  عوج فيه كل لبس أو غموض عندنا

وما الحروب التي نعيشها . ونرى أن دين هللا ينتشر وسط هؤالء كالنار في الهشيم

وخصوصًا في منطقة الشرق األوسط إال حربًا على المعتقد الديني، وحرص الغرب 

، "المعونات"على أن يعيش شعوب تلك الدول تحت وطأة الحاجة الدائمة 

وإذا نهض أي مصر من األمصار وجهت تلك السياط عليه، وحورب ودمر  وقوطع 

واألمثلة كثيرة كم من الشهداء واألرامل والثكلى . سياسيًا واقتصاديًا، ثم هدد بالتقسيم

واأليتام والمشوهين والمعاقين والجياع والمشردين في العراء تحت سياط حرارة 

الصيف وصقيع الشتاء، ما أقصى ما تناله شعوبنا في العراق وفلسطين والسودان 

والصومال، أما عن تقسيم األقطار إلى واليات وإمارات صغيرة متناحرة على الماء 

والكأل والزيت وغيرها وظهور النعرات الطائفية والعرقية وكلها معاول هدم هذه األمم 

وليس اآلن إنما مند نابليون وهتلر .....إال هدف استراتيجي ألمثال بوش وبلير و

وتشرشل وروزفلت، وما محمد علي وأحمد عرابي وعبد الناصر والسادات إال ضحايا 

.  عاشوا على وهم الحرية

 

حديث اليوم   

هل أدرك شيء من أسلوب اللعب مع الكبار؟ أم مازال كالثور : عن عباس ومن حوله

 يدور في الساقية، أم يعيش في دائرة الخوف أن يحدث له ما حدث لعرفات يالذ

الرنتيسي . وال ننسى أيضًا الشيخ القعيد أحمد ياسين وال د"   ربما ألنه كان شريكًا فيه"

امتألت جيوب من . وسم خالد مشعل ولوال ملك األردن في حينه.  اغتيل مع ابنهيالذ

والشعب شاط من نهبهم وسطوتهم والعدو مولع بهم "  بمعنى االسم"حولك ياعباس 

يا قدس أو "وسنوات قليلة أو أيام وال نجد من ينادي . فهو يكسب بهم يوم موقع

أفق قبل فوات األوان "  يافلسطين
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 ىو                فى ذكرى إستشياده"  قطبسيد"الشييد                  :شخصية العدد 
 دراستو تلّقى 1906 / 10 / 9وىي إحدى قرى محافظة أسيوط بتاريخ " موشة" حسين الشاذلي، ولد في قرية إبراىيمسيد قطب 

ثم .  ونال منها شهادة الكفاءة للتعليم األّولياألّولية سافر إلى القاىرة، والتحق بمدرسة المعلمين 1920في سنة .  في قريتواالبتدائية
وعمل مدرسا حوالي ست .  على شهادة البكالوريوس في اآلداب من كلية دار العلومحصل 1932 سنة في. التحق بتجهيزية دار العلوم

بمكتب وزير المعارف آنذاك ـ " مراقب مساعد" في وزارة المعارف بوظيفة سنتين بعد عين.  ثم شغل عدة وظائف في الوزارةسنوات،
 وقبل.  ذات الميول اإلسالميةالقتراحاتو ـ، وبسبب خالفات مع رجال الوزارة، قّدم استقالتو على خلفية عدم تبنيهم القبانيإسماعيل 
". اإلخوان المسلمين" زعماء من، وفي نفس السنة تم اعتقال السيد قطب مع مجموعة كبيرة 1954 يوليو االستقالة سنة ثورةمجلس 

 السالم عارف تدّخل لدى الرئيس المصري جمال عبد الناصر، فتم عبدولكن الرئيس العراقي . سنة (15)وحكم عليو بالسجن لمدة 
 مرة أخرى بتهمة التآمر على قلب نظام الحكم واغتيال اعتقل 1965 سنة وفي. 1964 حالتو الصحية سنة تدىوراإلفراج عنو بسبب 

 1966 / 8 / 21 على سيد قطب بتاريخ اإلعدام صدر حكم وقد.  المسلمين الحكم في مصراالخوانجمال عبد الناصر واستالم 
 قطب سيد                 !! قبل أن يتدّخل أحد الزعماء العرب (1966 / 8 / 29في )وتم تنفيذه بسرعة بعد أسبوع واحد فقط 

 األمور عن انو كان لإلخوان المسلمين تنظيم قوي قبيل قيام الثورة، وأنهم لم يكونوا بمعزل فيو ال شك مما : الضباط األحراروثورة
زد على ذلك أن بعض .  من تنظيم الضباط األحرارنضوجاً والتطورات في مصر، وان تنظيمهم الفكري واالجتماعي والسياسي كان أكثر 

 األول الرئيس مع الضباط األحرار بقيادة جمال عبد الناصر، وزد عليو محاولة محمد نجيب حقيقيينالضباط اإلسالميين كانوا شركاء 
لكن مطلبو ىذا كلفو العزل من منصبو وفرض . قوتهملمصر بعد الجالء البريطاني التقرب من اإلخوان المسلمين من اجل احتواء 

 المصادر الشحيحة إن الضباط األحرار قبيل الثورة كانوا بعض لنا وتروي.  وفّك أسره المنزليالساداتاإلقامة الجبرية عليو، حتى جاء 
 في أمور للثورةوالذي يؤّكد ذلك انو تم تعيينو من قبل قيادة الثورة مستشاراً .  وأسس نجاحهاالثورةيتشاورون مع سيد قطب حول 

 ينكر قيمة أحد أن ال كما. أكل الدىر عليها وشربوالتيداخلية وأوكلت لو مهمة تغيير مناىج التعليم التي ُعِمل بها في مصر، 
 قطب حاول سيد وقد.  القهر والرجعية المصريةسياسةالمقاالت التي نشرىا سيد قطب والتي دعا فيها الشعب المصري للخروج على 

 التي عرضها عليو عبد الناصر مثل وزير المناصبوانحاز سيد قطب إلى اإلخوان ورفض جميع . التوفيق بين عبد الناصر واإلخوان
وكان قد قتل .  على سيد قطب وزّجو في السجن فرأى أىوال التعذيب من قبل المحققينالقبض إلقاء تم : مفكرنهاية         المعارف،

 أثناء محاكمتو القصيرة، والتي منع محامون أجانب وممثلو جريياً  سيد قطب وكان.  جراء التعذيب عدد من أعضاء تنظيم اإلخوانمن
 الحكم، طلب منو أن يقبل تنفيذ ليلة وفي.  من المرافعة عنو فيها، وعن باقي أعضاء التنظيمالسجينىييات الدفاع عن حقوق 

وفي نفس الوقت حاول ملك .  الرحمة من الرئيس جمال عبد الناصر فرفضفيوبالمساومة واالعتذار ، أو أن يكتب سطراً واحداً يطلب 
 / 29 في فجر يوم قطب أعدم سيد وقد.  لدى عبد الناصر بالعدول عن إعدام سيد قطب، ولكن عبد الناصر رفضالتوسطالسعودية 

 عربي إسالمي مثل السيد قطب الذي قّدم خدماتو الفكرية في مفكر إعدام إن :  فّكي التاريخبين قطب سيد              1966 / 8
ال سيما وان .  عبد الناصرجمال والسياسة، بهذه الصورة الوحشية وغير المنصفة، يعتبر من اكبر أخطاء نظام واالجتماعاألدب والدين 

 نزيفاً قيام بعض الجرح يزيد والذي.  والمناصب، لصار عندىم قائداً وطنياً باألموالالرجل قدم خدمات جليلة لقيادة الثورة، ولو انو قبل 
 الحكم ، مع العلم انو رأى أن الوقت غير مناسب لقلب النظام نظامالجهات باتهام سيد قطب بالعمالة ألمريكا أو بالتخطيط لقلب 

 في سجنو ومحنتو المستمرة والمتكررة وعدم قبولو بالمناصب وإيمانو برسالتو الرجل صمود ىذا إن.  صرفإسالميوتحويلو إلى نظام 
 .  في صفوف الرجال العظماء في ىذا العصريجعلو
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  عاشور احمد عمرو/م العدد ىذا اعد   فيمان واحد يقدميا  " عنوان غٌر من صفحة " 
 

ظهر الفساد فً البر والبحر 
كان قد خلقه ووضع له نوامٌس ، ان هللا سبحانه وتعالى عندما خلق الكون بما اشتمل من مجرات وكواكب مما ال شك فٌه

قد  فولما كان هللا خالقا االرض، ووضع له المٌزان الحق الذي ال تشوبه شائبة وال تعترٌه ناقصة، معجزة تحكم هذا الكون
نه مكبا للنفاٌات أوك،فمن عجائب قدرته ان جعل االرض محاطة بغالف جويا ،من ظروف خارجٌة تكفل استمرارٌتهأ لها هً

او من ظروف داخلٌة اي على ارضٌة .ومصفاة عبرها ترشح االشعة الضارة المنبعثة والمنبثقة عن الشمس،السامة 
رواسً والمحٌطات والبحار والبحٌرات واالنهار والغابات المدارٌة واالستوائٌة والصحاري الشاهقة  الكوكب نفسه كالجبال

  القاحلة والصحاري الجلٌدٌة لخلق التوازن البٌئً
ال بد ان نعترف  ان القرن االخٌر بما تضمنه من ثورات صناعٌة ضخمة ومن تسابق لتسلح محموم بٌن الدول العمالقة و

فجشع االنسان ولهاثه وراء الرفاهٌة  المادٌة ، صناعٌا؟؟ادى وبال ادنى من شك الى اختالل فً التوازن االنف ذكره
ومتنفسها الوحٌد قطعت ،فمنذ عقود من الزمن ورئه االرض الخضراء ، كسر بل وحطم اواصر هذا التوازن ، المفرطة

حٌث اضحت النتٌجة ان توازن الغازات فً الجو قد اختل وارتفعت نسبة ثانً اكسٌد الكربون من .اوصالها وما زالت تقطع 
 ، بالمئة فً بعض المناطق%0.7الى % 0.3

حتى ان بعض سالالت االسماك ،نراها وقد استبٌحت كرامتها  واهٌنت شر مهانة،هذه النعمة  الكبرى ،البحار والمحٌطات 
حٌث قضمت وتاكلت من كل جانب ،والحدٌث بال حرج عن اوتاد االرض المعطاء  ، والمرجان باتت فً حكم  المنقرضة

ولكن لألسف  ،واوشكت اال رض  ان تمٌد بنا وان ترج بنا رجاًا ،وباتت االرض حزٌنة  مهمومة تشكو لربها ظلم  االنسان 
الكل ٌتسابق وٌجري الى أمد غٌر  فاألرض ونظافتها والحفاظ علٌها فً هذا العصر اإلنسان غافل وغٌر مهتم لسالمة

، والكل منهمك فً نفسه حتى أفسدها وأفسد من حولها، والناس ٌتسابقون على المال، الدول تتسابق على السالح، معلوم
وإذ قال ربك للمالئكة إنً جاعل فً األرض خلٌفة قالوا أتجعل من ٌفسد فٌها وٌسفك الدماء ونحن نسبح : "سأذكركم باآلٌة

نا تخرٌب هذه األرض وقتل بعضنا ٌدلعل هللا ٌر، سبحان هللا، (30-البقرة)" بحمدك ونقدس لك قال إنً أعلم ما التعلمون
الضرر والدمار  تتمثل فً مشكلة العصر والتً بدات منذ ان تتدخل االنسان فً الطبٌعة.بعضا كً ٌأتً أجلها وتقوم الساعة

الذي ٌحدثه االنسان ٌقوده نحو الهالك والدلٌل على ذلك ما نراه من كوارث طبٌعٌة والتً هً نتٌجة حتمٌة لما ٌصنعه 
رئة االرض  تشكل االحراج االستوائٌة، وبٌنما االنسان وٌنتج عنه انبعاث غازات تؤدي الى ضرر فً طبقة االوزون

ومنذ عشرات السنٌن ٌقضً فً كل دقٌقة على ثالثٌن هكتارا منها اي فإن االنسان كما ٌشبهها علماء البٌئة "الخضراء 
 الف كٌلومتر مربع سنوٌا ، واذا بقٌت الحال هكذا فلن ٌبقى من االحراج االستوائٌة فً مطلع القرن الواحد 157بمعدل 

 اٌضا من انهار العالم وبحٌراته وبحاره ومحٌطاته  االنسانجعل ، كما والعشرٌن اال احد عشر ملٌون كٌلومتر مربع فقط
فً مكبا لنفاٌاته ونفاٌات معامله وبواخره ومستودع لبقاٌا معامله الذرٌة ومسرحا لتجارب اسلحته الفتاكةفلقد رمى االنسان 

مشتقات و االطنان من بقاٌا المواد البترولٌة االف 1979 على سبٌل المثال فً سنةالمحٌطات والبحار والبحٌرات  واالنهار
فتغٌرت  ، االطنان من فضالته ونفاٌات معامله الصناعٌةواالفمشتقات معدن الرصاص السامة اٌضا ومعدن الزئبق السامة 

.  بصفة عامةوالنباتٌة والبحرٌة والمناخ  حرارة مٌاه االنهار والبحار وملوحتها ،وانعكس ذلك سلبا على الثروة الحٌوانٌة
ٌّة قال شٌخ ٌّم الجوز ولم تزل أعمال بنً آدم ومخالفتهم  :  (364  ـ   362  / 4 )زاد المعاد : فً  اإلسالم الثانً ابن ق

 العام والخاص ما ٌجلب علٌهم من اآلالم، واألمراض، واألسقام، والطواعٌن والقحوط، للرسل تحدث لهم من الفساد

ا ا،وأنت  والجدوب، وسلب بركات األرض، وثمارها، ونباتها، وسلب منافعها، أو نقصانها أمورًا متتابعة ٌتلو بعضها بعضًا
أخر متالزمة،  اآلفات والعلل كل وقت فً الثمار والزرع والحٌوان، وكٌف ٌحدث من تلك اآلفات آفات كٌف تحدث ترى

ا، أحدث ا وفجورًا وتعالى من اآلفات والعلل فً أغذٌتهم  لهم ربهم تبارك بعضها آخذ برقاب بعض، وكلما أحدث الناس ظلمًا
هو موجب  وأشكالهم وأخالقهم من النقص واآلفات، ما ومٌاههم، وأبدانهم وخلقهم، وصورهم وفواكههم، وأهوٌتهم

 أعمالهم وظلمهم وفجورهم
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                                                                    داود هصطفى/م اعداد                    العرتى الطة  هن          الونوعاخ صفحح   

 
  من بو يتمتع لما ,بكثرة الخس عصير بشرب عصبي وتعب عصبية بآالم المصابون ينصح :األعصاب

 ,العصبية اآلالم تسكين في النعناع أوراق تستخدم .واألرق العصبي التعب من يعانون لمن كبيرة فائدة ذا تجعمو ميدئة صفات

  . األلم موضع فوق تسخينو بعد النعناع بأوراق ممموء الشاش من كيس بوضع وذلك

 صباح كل يشرب األعصاب توتر لمعالجة - . األعصاب توتر معالجة في الممفوف عصير من  ً  يوميا قدحين تناول يفيد -

 . عسل ممعقة  مع الميمون بعصير ممزوج فاتر ماء كوب

 . وجبة كل قبل منو كوب نصف بشرب وذلك ,المزمنة اإلمساك حاالت إزالة في التفاح عصير يفيد -:اإلمساك

  . منو والشفاء اإلمساك معالجة في النار عمى المشوي التفاح يستخدم -

 األمعاء تنبو أن شأنيا من الشمام في الموجودة المياه فأن ,الريق عمى  ً  صباحا أكل إذا لئلمساك ممتاز عبلج الشمام أن -

  . األمعاء جدار عمى المتراكمة الفضبلت تطرد أليافو أن كما ,اليضمية حركتيا فتنشط

  ً  نشاطا المنيوك الجسم يكسب انو كما ,المعوية الغازات طرد في األدوية أنجع من النعناع أوراق مستحمب يعتبر:األمعاء
 إلى 2 منو ويشرب .الغميان بدرجة الساخن الماء من فنجان لكل األوراق من كبيرة ممعقة بنسبة المستحمب ويحّضر .وحيوية

 اليضم تحسين عمى اليوم في الحجم متوسطة واحدة بصمة أكل يساعد - . بالحميب مزجيا يمكن كما , اليوم في فناجين 3

  . الغازات وطرد

 المساء في بالعصير الوجو يطمى الغرض وليذا .نضارة ويكسبيا الوجو بشرة ينقي الطازج الخيار عصير إن - :الوجو بشرة

 يستخدم  . والمقميات التوابل من  ً  خاليا العبلج ىذا استعمال مدة طيمة الغذاء يكون أن يجب .الميل طيمة مفعولو ليستمر

  . الوجو يصيب الذي والكمف النمش عبلج في البقدونس وجذور أوراق مغمي

  . المغمي الماء من فنجان كل في البقدونس أوراق من غرامات 10 وضع من يحضر الذي المغمي بيذا بغسمو ذلك ويكون

 . أسبوع عن تقل ال مدة يوم كل الخس أوراق بمغمي الوجو يمطخ الشباب حب إلزالة

 .النوم قبل المساء في بيا ويدىن الكولونيا وماء ليسرينجوال الميمون عصير من متساوية أجزاء تمزج ,الوجو زوان إلزالة -

 بثور لمعالجة  . الوجو زوان حبيبات رؤوس بو وتنزع بالنساء خاص ممقط يؤخذ ثم, الحار بالماء الوجو يغسل الصباح وفي

 األمراض لتجنب . الناعم الطعام ممح الفرك مكان يوضع ثم الحامض الميمون بعصير ومساءً   ً  صباحا الوجو يفرك الوجو

 الجسم أنحاء كافة عمى الوصفة ىذه تعميم يمكن .متساوية أجزاء في الحامض والميمون الجزر بعصير الوجو يغسل الجمدية

 . الجمدية األمراض آثار كانت أينما

 كما .المصاب الموضع عمى كمادات الممفوف أوراق وضع ويمكن .الطازج الممفوف بعصير الوجو يغسل الشباب حب لمعالجة -

 وعشرون الصيدليات في يباع األوكسجين ماء من واحد غرام يؤخذ النمش لمعالجة . نفسو الممفوف أكل أو العصير شرب يمكن

 لعبلج.  ً  ومساء صباحاً  اليوم في مرتين النمش مكان بالمزيج ويمسح  ً  معا المادتان وتمزج ,الميمون عصير من  ً  غراما

 تفاحة تسمق الوجو إشراقة عمى لممحافظة .  نقعوأو البقدونس بعصير اليوم في مرتين الوجو يغسل والبثور والحبوب البقع

  دقيقة  30مدة الوجو عمى فاترة وتوضع وتيرس
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The outside image 
 
Almost every person cares too much of 

his  outer image, they think if only they 

can achieve the “perfect” image that 

their life will become better. Also 

people take too much care with their 

outer image because they think wearing 

hip clothes or designer clothes that 

others wont judge them and everybody 

is afraid of being judged. The “perfect” 

outer image is also being encouraged by 

media but the truth is the sooner people 

let go of their idea of the ”perfect” 

outer image the sooner they will believe 

in their own real beauty.   
   By: Shereen  


