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  !الجديد "محمد على " :ـددلعاةـملـآ
  تابع المصريون فى الدوحة  أخبار ما يجرى فى مصر 

من أحداث متالحقة وسريعة فمن أخبار مرض الرئيس 

 -فى ألمانيا -مبارك واجرائه العملية الجراحية 

الى مصر وما   -التى طالت -ونجاحها ثم ترقب عودته

اة شيخ االزهر السابق وتولى الشيخ تابعه من خبر وف

احمد الطيب لمشيخة االزهر  بقرار رئاسى وليس 

بانتخابات من بين الشيوخ االفاضل  كما كان العهد فى 

االزهر منذ القدم  وأخيرا أخبار عودة البرادعى وهل 

سيقبل الدعوة للرئاسة من المصريين المؤيدين له وهم 

  ابه عن مصر ؟كثرة  ليست قليلة أم أنه سيطول غي

وقد جمعتنى مع بعض االخوة المصريين فى مسيعيد 

جلسة للحوار وكنا بين مؤيد للبرادعى وذلك لمجرد 

التغيير وبين رافض له خوفا من تحول االمر الى صراع 

على السلطة وكان الجميع وللحق رافضين للتوريث بكل 

ولكننا جميع تحيرنا من سؤال فرض تفسه , اشكاله 

هل يجب على مصر ان تبحث عن "وهو على الجميع 

منقذ من خارج مصر كى تسلمه زمام أمرها ؟ او هل 

يجب على عمر مكرم المصرى وبعد كفاح للتحرر ان 

غير المصرى والقادم من (يعطى السلطة لمحمد على 

؟؟؟؟؟؟ورغم فارق التشبيه بين محمد على ) الخار

 غير المصرى(والبرادعى ورغم اعترافنا أن محمد على 

إال ان السؤال مازال , هو بانى نهضة مصر الحديثة ) 

  هل البد لمحمد على جديد لكى نتغير ...قائما 

  أليس منكم رجل رشيد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 

  
  هذا العددإقرأ فى 

  !الجديد "محمد على "العدد كلمة *
          2ص                              بقلم رئيس التحرير

  
                     اخبار الجالية المصرية* 
   3ص  محمد عيد                        /اعداد  م    
      

  : قرأت لك*  
  3ص                          بقلم ابن البلد     

  4ص)                الجزء الثانى(مشاكل النوبة *  

   5حالد الفحام   ص/كيميائى  بقلم : مع الحكواتى  •
  6ص                                ركن األدب *
  

  لك يا سيدتى  *  
  7ص                     االستيك           

  قضية للمناقشة  *  
          8ص )                                المصرى أفندى(
     ـن غير  عنوانصفحة م*
 9ص           )طارق عبداللطيف /اعداد م (  
  نوعاتـمصفحةال*
   10ص       )       يمن طاحون ا/م شرافإ( 
   
   

 AL BASHIR MAGA            11ص
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  :أخبار الجالية المصرية 
 الرابطة المصرية بمسيعيد  تحتفل بيوم االم

 
 

بمسيعيد باالحتفال بيوم " رابطة المصريين"قامت 

مارس  21االم من خالل تجمع نسائى بتاريخ 

فى نادى الدانة بمسيعيد وذلك بدعوة  كل  2010

لمقيمين بمسيعيد وذلك عرفانا األمهات المصرييات ا

العطاء بال حدود من بوتقديرا لدور االم التى تقوم 

وقد كان تجمعا ناجحا . والدهاأقبل األم تجاه بيتها و

لدفأ والمحبة وقد أسعد اللقاء جميع األمهات ايسوده 

ومنهم من غرغرت عيناها حين تذكرت والدتها 

ن ومنهم من صاحبت والدتها الى التجمع ومنهم م

قامت باألتصال المباشر لمكالمة والدتها اثناء 

لقد كان تجمع اسرى ناجح قوبل بالترحاب .  التجمع

وقد أشار  .من جميع أعضاء الجالية واألمهات

مصطفى داود عضو مجلس رابطة /المهندس 

المصريين بمسيعيد بأن هذا االحتفال كان باكوررة 

ة نشاط الرابطة هذا العام وسوف يعقبه عدة انشط

 .ان شاء اهللاثقافية واجتماعية ورياضية 
 محمد عيد / مهندس  اعدا د

  عضومجلس  الجالية المصرية  وامين الصندوق 
  

 األم في أقوال  : قرأتُ لك 

 
 )حديث شريف(األمهات اقدام تحت الجنة

  اعددتها اذا مدرسة األم

 األعراق طيب شعبا اعددت 

  الحي تعده إن روض األم

 إيراق مااي اورق بالري ا

  اُأللَـى األساتذة استاذة األم

  اآلفَـاق مدى مآثرهم شغلت 

 )حاتفظ ابراهيم(

  بها شربت التي الكأس الى احن

  ضـما ما و التراب لمثواها أهوى و 

 )المتنبى(

  النساء بها اهللا خَص هبة أعظم اُألمومه

 )مارى هوبكنز(
 )شكسبير( ماأل حضن من أنعم وِسادةٌ العالم في ليس

 أن أرجو وما اليه وصلت ما بكل مدين إني

  المالك أمي إلى الرفعة من اليه أصل

 )لينكولن(

  شيء كل سأسميك امرأة، أسميك لن

  ابن البلد/ إعداد               )محود درويش(  
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  مصطفى داود/م   :إعداد      )ثانىالجزء ال(  عام ١٠٠مشاكل النوبة فى       
  :٦٣/١٩٦٤صدمة التهجير     

دولة تنفيذ مشروع السد العالى، وبدأت الحملة الدولية إلنقاذ آثار واصلت ال
النوبة، أما النوبيون كبشر ومواطنين وهم الذين تعايشوا مع هذه اآلثار، فجاء 
حظهم العاثر فى ذيل اهتمامات الدولة والمجتمع الدولى، فتم ترحيلهم على 

بقى معهم ما حمل وجدانهم من عشق . ال إرث وال تراثعجل إلى هضبة كوم أمبو وإسنا، إلى منطقة ال نهر فيها و
لوطن فقدوه تحت مياه السد العالى، تم ترحيل النوبيين دونما أى دراسات تأخذ فى االعتبار آدميتهم وتاريخهم 

  .ونضالهم وتضحياتهم فى سبيل الوطن

موعد  ١٩٦٤مايو  ١٥نوبة قبل هكذا تم ترحيلهم عشوائياً وفقا لجدول زمنى مختزل سريع، رغبة فى إخالء بالد ال
تحويل مجرى نهر النيل، فترك معظم النوبيين الكثير من متاعهم فى الوطن المهجور وحشروا فى صحراء كوم 
أمبو وإسنا فى مساكن خالفت المساكن التى ألفوها وخالفا للمسكن النموذجى الذى وعدوا به وشاهدوه قبل عملية 

صالحة للشرب وال كهرباء، مع استحالة تربية مواشى وطيور وهى تمثل أهم  التهجير، باإلضافة لعدم تواجد مياه
عناصر الحياة والدخل بالنسبة للمواطن النوبى المزارع، وبالتالى تعذر نقل هذه الحيوانات معهم إلى المهجر الجديد، 

) مهجرهم الجديد(شم القربة فى حين إخوانهم النوبيون السودانيون وأبناء عمومتهم فعال ال قوال أثناء هجرتهم إلى خ
 .خصصت الحكومة السودانية لكل قطار مصاحب ألفواج المهاجرين طبيباً بيطرياً لرعاية حيواناتهم الزراعية

تكررت مأساة أشد هوال مما حدث من ربع قرن مع بالءات خزان أسوان، فال المساكن الجديدة استكملت وال 
ارتضى النوبيون  .سلم للنوبيين إال بعد مرور من أربع لخمس سنواتاألراضى الزراعية استكمل استصالحها ولم ت

بالهجرة إلى كوم أمبو وإسنا وفقا لشروط أبرموها مع الدولة تتلخص فى أرض زراعية بالنوبة مقابل أرض 
 زراعية بالمهجر ومسكن فى النوبة مقابل مسكن بالمهجر، طبقاً لما شاهدوه وعاينوه قبل الهجرة فى أسوان كمسكن

وبناء على تلك القاعدة القانونية قرأ النوبيون جميع القرارات والقوانين التى صاحبت عملية التهجير، . نموذجى
فى شأن نزع ملكية األراضى التى  ١٩٦٢لسنة  ٦٧وعلى األخص قرار رئيس الجمهورية بمرسوم القانون رقم 

بتاريخ  ١٠٦لشؤون االجتماعية برقم تغمرها مياه السد العالى، وكذلك القرار الوزارى الذى أصدرته ا
لم يتسلم  .بشأن قواعد تعويض وتمليك إسكان أهالى النوبة، لكن التنفيذ جاء مخيبا آلمال النوبيين ٢٤/٩/١٩٦٢

النوبيون مسكناً وخمسة أفدنة وحيوان زراعى لبدء حياة جديدة وكريمة، أسوة بالمعدمين الذين لم يضحوا ولم يعانوا 
  .يونمثلما عانى النوب

  :مشكلة اإلسكان والسكان

يتميز السكن فى الموطن النوبى األصلى بالحفاظ على العادات والتقاليد االجتماعية التى يعتز بها النوبيون ومن 
نظام «أهمها التكافل االجتماعى، والعمارة النوبية التى لخص فلسفتها شيخ المعماريين المهندس حسن فتحى بأنها 

بيوت تطل على النهر العظيم، وفناؤها مكشوف إلى السماء ومزودة بحظيرة مستقلة للمواشى فال» حياة وليست إيواء
أما فى المهجر فقد بنيت المساكن  .متر مربع من خامات البيئة ٥٠٠ – ٣٥٠والطيور، والمسكن مقام على مساحة 

وصية النوبية وأسلوب متالصقة ضيقة وحشر فيها النوبيون، كما تخلل قراهم أسر غير نوبية، مما ألغى الخص
التكامل االجتماعى واألمنى الذى توارثوه جيال بعد جيل فى النوبة األصلية، باإلضافة إلى عدم استكمال المرافق 
الالزمة وعدم معالجة التربة غير الصالحة التى بنيت عليها هذه المساكن، مما جعلها عرضة لالنهيارات المتتالية، 

ن نفقات باهظة تزيد كثيراً عما تلقوه من تعويضات سابقة، لجعل تلك المساكن صالحة األمر الذى تحمل معه النوبيو
 .للسكن اآلدمى
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  خالد الفحام/ميائىكي   الرياضة والقراءة أيضاً فى حاجة إلى تسويق :مع الحكواتى
 

مع يستطيع أحد ما أن ينكر أهمية القراءة والرياضة ألطفالنا ولشبابنا من الجنسين وفى مختلف األعمار فالكل يجال 
ولكننا فى الوقت ذاته ال يمكن أن ننكر حجم التطور التكنولوجى الهائل فى العقود األخيرة وثورة , على ذلك 

اإلتصاالت التى شغلت بال الجميع كبارا وصغارا ببرامج وألعاب الحاسوب المختلفة والمواقع اإلجتماعية الجذابة 
ووقت الصغار للبرامج واألفالم ثنائية وثالثية األبعاد  وكذلك تطور اإلعالم المرئى بشكل مذهل مما جذب إنتباه

  ...التى تستخدم األضواء واأللوان المبهرة ووسائل الجرافيك والخدع البصرية والمجسمات والمضخمات الصوتية 
  
فالجلوس مع أفراد األسرة  .كل ذلك مأل فراغ األبناء بل إقتطع جزءا كبيرا من وقتهم أحيانا فيما ال ينفعهم  

والتحدث معهم وجها لوجه  سواء على موائد الطعام أو فى أوقات المساء واألجازات بدون مشاهدة التلفاز أو 
المنافسة فى إحدى ألعاب الفيديو أو الكومبيوتر  أو بدون الذهاب إلى الموالت والمطاعم  التى تقدم أكال عادة ال 

  ...يسمن وال يغنى من جوع 
  
فلم يعد األب يتبادل أطراف الحديث مع أبنائه ويعطيهم من خبراته كما سبق , أهميته  أصبح شيئا نادرا بالرغم من 
ولكن فى نفس الوقت لكى . ولم يعد أفراد األسرة يلتقون معا فى المتنزهات العامة إلستنشاق الهواء النقى الصحى , 

فة إلى السعى الدائم والمضنى نكون منصفين ونبتعد عن جلد الذات  نجد أن كل تلك األسباب التى ذكرناها إضا
وراء لقمة العيش الصعبة المنال فى هذه األيام بسبب كثرة التطلعات وحب المظاهر وتحول المجتمعات العربية إلى 

  .مجتمعات إستهالكية أكثر منها إنتاجية 
  
د الذى صارت به فأصبح إقتناء األجهزة اإللكترونية األحدث أوال بأول يشغل بال ووقت ومجهود األسرة إلى الح 

وأنا هنا لست أتحدث من باب الفتوى ولكن من , مضارالتكنولوجيا الحديثة أحيانا أكثر من منافعها تماما كالخمر 
لكل ذلك أصبحت أمامنا مهمة شاقة جدا للفت نظر األبناء واآلباء على حد سواء إلى األهمية القصوى .باب التشبيه

  , لطرق التقليدية لجذب شرائح المجتمع المختلفة لذلك غير مجدية  للقراءة وممارسة الرياضة فقد أصبحت ا
  

وأصبحت النوادى الرياضية تبحث عن رواد والعبين جدد دون جدوى تذكر مما إضطرها إلى إستقدام العبين 
 أجانب بصورة ملفتة للنظر خاصة فى الدول الخليجية وتكون نتيجة ذلك إخفاق تلك الفرق القومية والمنتخبات من

وكذلك نفس الحال بالنسبة للقراءة فصار هناك جيال جديدا غاية فى , إحراز تقدم يذكر فى المناسبات الدولية 
  .السطحية ال يعرف عن الحياة إال القشور 

  
لكل ما سلف أصبح من الواجب علينا مجاراة العصر الحديث من خالل إطالق حمالت إعالنية جذابة ومكلفة   

تماما كما فى حال األغذية والملبوسات والسيارات واألجهزة الكهربية وفتح حسابات (فون يصممها أخصائيون محتر
ترعاها  األندية والمكتبات الكبرى بدعم من الدولة للتسويق لفرقها الرياضية المختلفة أو لكتبها ) ... البنوك

اإلعالم المرئى والمسموع ومطبوعاتها  وآخر منشوراتها فى كل المجاالت وذلك فى األسواق والصحف وأجهزة 
لكى نجذب وننقذ جيال كامال من الضياع بشتى الطرق المحببة والوسائل الحديثة , ومواقع اإلنترنت األكثر شعبية 

  .المتاحة 
www.eskandarani.net   
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 ابن البشير/ اعداد                    بالغة                 :     ركن األدب
  

  شعرا وأنشده الملك إلى رجل ذهب
 

 أجل :قال تعطيني؟؟؟ هل قال تشاء ما اطلب ..أحسنت :الملك قال  
 القرآنية اآليات في أذكره الذي الرقم بمقدار دنانير تعطيني نأ أريد : قال
 دينارا فأعطاه "واحد إله إلهكم" : تعالى اهللا قال :الشاعر قال ذلك لك :قال
 دينارين فأعطاه "الغار في هما إذ أثنين ثاني" :قال
 دنانير ثالثة فأعطاه  "ثالثة ثالث اهللا إنا قالوا اللذين كفر لقد" : قال
 أربعة فأعطاه "إليك فصرهن الطير من أربعة فخذ قال" :قال
 أخرى دنانير وستة دنانير خمسة فأعطاه "سادسهم هو إال خمسة وال" :قال
 سبعة فأعطاه "سموات سبع خلق الذي اهللا" :قال
 ثمانية فأعطاه "ثمانية يومئذ فوقهم ربك عرش ويحمل" :قال
 تسعة فأعطاه "ضاألر في يفسدون رهط تسعة المدينة في وكان" :قال
 دنانير عشرة فأعطاه "كاملة عشرة تلك" :قال
 عشر أحد فأعطاه "كوكبا عشر أحد رأيت إني" :قال
 عشر اثنا فأعطاه ""اهللا كتاب في شهرا عشر اثنا اهللا عند الشهور عدة إن" :قال
 واطردوه جمع ما ضعف أعطوه :الملك قال ثم
   موالي؟ يا لماذا : الشاعر قال
    أويزيدون ألف مائة إلى وأرسلناه" : تقول أن أخاف : الملك قال  
 

 )يوسف الحمادى / إختيار م(
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 حالل؟ أم حرام هو وهل األم بعيد االحتفال أصل:   قضية للمناقشة

 أمين علي طرح - امين مصطفي اخيه مع اليوم أخبار جريدة مؤسس - أمين علي الراحل المصري الصحفي كان
 يوم' عليه نطلق السنة أيام من يوم علي قالنتف لم :قائال األم بعيد االحتفال فكرة طرح 'فكرة' اليومي مقاله في
 ويرسلون الصغيرة الهدايا ألمهاتهم األبناء يقدم اليوم هذا وفي ..الشرق وبالد بالدنا في قوميا عيدا ونجعله 'األم

 منهم كل يعامل أن اليوم هذا في األطفال النشجع لماذا يخليك، ربنا أو شكرا فيها يقولون صغيرة خطابات لألمهات
 السنة في يوم أي ولكن منها بدال المنزلية أعمالها كل اليوم هذا في هم ويتولوا ..العمل من فيمنعوها ملكةك أمه

 الربيع فصل بداية وهو مارس 21 يوم تحديد القراء اختار 'األخبار' بجريدة المقال نشر وبعد ؟'األم عيد' نجعله
  والخير والصفاء العطاء فصل مع ليتماشي لألم عيدا ليكون

 معاملتهم وسوء أوالدها جفاء له تشكو أم من رسالة يوم ذات تلقي أمين علي إلى وردت حين الفكرة نشأت وقد .
 عليه وقصت مكتبه في أمين مصطفى للراحل بزيارة األمهات إحدى قامت أن حدث ثم ..للجميل نكرانهم و لها،

 حتى ترعاهم وظلت أوالدها، اجل من هاحيات وكرست تتزوج، ولم صغار، وأوالدها ترمّلت أنها وكيف قصتها
 في أمين وعلي أمين مصطفى فكتب ، تماماً عنها وانصرفوا بحياتهم، واستقلوا وتزوجوا، الجامعة، في تخرجوا
 أن وكان بفضلها، وتذكير الجميل لرد يوم بمثابة يكون لألم يوم تخصيص يقترحان "فكرة" الشهير عمودهما
 ورفض واحد، يوم مجرد وليس لألم أسبوع يخصص أن البعض واقترح الفكرة، تشجع عليهما الخطابات انهالت
  فقط، واحدا يوما وليس لألم السنة أيام كل أن بحجة الفكرة آخرون

 ، لألم عيدا ليكون مارس 21 يوم يكون تقررأن وبعدها واحد، يوم تخصيص فكرة على وافقوا القراء أغلبية لكن 
 المصريين به احتفل إحتفال أول وكان..الجميلة والمشاعر والصفاء للتفتح رمزا يكونل ؛ الربيع فصل أيام أول وهو

 األوســط الشرق بالد إلى مصر من الفكرة خرجت وهكذا .. م1956 سنة مارس 21 في أم عيد أول .. بأمهاتهم
 هذه لكن أيضا، لألب اتكريم ليكون األسرة بعيد األم عيد تسمية األوقات من وقت في البعض اقترح وقد .. األخرى
 كبيرا قبوالً تلق لم الفكرة

__________________________________________________________________  

 النظر بغض شيىء كل فى السلف  تتبع التى السلفية المدرسة رأى وهو اولهما االم بعيد االحتفال فى رأيان هناك
 االحتفال وان واالضحى الفطر إال عيد ال حيث شرعا يرد لم ) االم عيد(  فظل ان ترى وهى التجديد او االجتهاد فى
 يوم كل فى باالم نحتفل ان يجب اننا ذلك فى وحجتهم بدعة فهو وبذلك الصحابة عن وال السنة فى يرد لم االم بعيد

 واننا الما ليوم ميتكر تعنى عيد لفظة بأن يقول وهو  التجديدية او الوسطية المدرسة رأى وهو اآلخر والرأى ,
 بها احتفلنا لما لالم يوما خصصنا اننا ولوال , تكريم أيما االم كرما النبوية والسنة الدين أن بل السلف النخالف بذلك

 .. الحياة خضم فى المالحتفال بال المعنى ولضاع

  ؟؟ القضية هذه فى رأيك هو ما )البشير مجلة( قارىء عزيزى
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  طهيه  وطريقة االستيك   واعان       لك يا سيدتى
طبًعا يجلس الواحد يقّلب في المنيو ويشوف أنواع الستيك الكثيرة ويحتار  .االستيك  يشتهي للمطاعم ذهب واذا اللحم يحب منا آثير

اليعرف آيف ,  !وسأله الويتر آيف تريد طريقة الطبخ ؟ الستيكا عانو اختار واذا  وماالفرق لحم آله يقول أساًسا البعض,ماذا يطلب 
  يجيب

وتعتمد على البلد واألنواع اللي دارجة فيه وتلقى قبول من الزباين بالنسبة لـ عندنا ,  يرةطبًعا الستيك أنواعه آث الستيك أنواع  
                                                                                                             ع أنوا 4واللي موجود بـ مطاعمنا من خالل تجربتي تقريًبا 

SirloinSteak                                          
عادًة يكون أقل من الباقين وبنفس الوقت فيه  ميزته أن سعره, دنا هو األآثر رواج عن السيراليون,  شحم قليل والنكهة موجودة  

وسعره بعد يكون .. وزن السيراليون بالعادة معقول وُمشبع لـ الشخص الجوعان والنكهة طبًعا جاية من الشحم اللي فيه , نكهة 
اختصار لو ما تبي بـ .طبًعا لو ترجعون لصورة البقرة بتشوفون من وين ينأخذ السيراليون وعادة ياخذونه من فوق .معقول جًدا 

  .ألنه فيه شوي من آل شي , اطلب هذا وأنت مرتاح, تتعب راسك 
TenderloinSteak,FilletMigno   

اللحم يجي ..  !النوع أنه بدون شحم  ذاميزةه.. حطيتهم آلهم في نوع واحد ألنهم تقريًبا نفس الشي , التيندرلوين أو الفيليه منيون  
مرة ثانية لصورة البقرة اللي فوق وندور عن المكان اللي ياخذون  بس لو نرجع,  >>طري مررة وهو االختيار الصحي دايم 

شي ثاني الزم تنتبهون له وتعرفونه  أنه هالنوع , &  !منه التندرليون بنلقاه صغير وهذا اللي يسبب أن هالنوع بالعادة يكون غالي 
نا ما ياخذ مساحة وبحالةالفيليه منيون يكون شكل اللحم دائري وتجي ألن الشحم ه.. بالعادة يجي وزنه أخف من باقي الستيكات 

وبنفس الوقت انتم مب جوعانين مر ,بدون شحم & القطعة صغيرة وبالعادة ما تشّبع الناس الجوعانة يعني لو تبون شي صّحي 
   هذا اختاروا

BoneSteak-T  فيه عظمة على شكل حرف ,  من اسمه واضح وش فيهT  , وطبًعا موجود شحم ..وعلى أجنابها فيه اللحم
الُمفضل للناس اللي تقّدر الستيك ألن طعم  هذا النوع هو!ميزة هالستيك بـ وزنه الكبير عادًة وآمية اللحم الكبيرة اللي فيه , بهالنوع 

ولكن بنفس الوقت للي مهب راعين ستيك ما يجوز لهم مرة ألن تقطيعه مشوار والعظم يسوي زحمة , اللحم اذا انطبخ يصير بطل 
يطلب هذا يا يكون مجربه قبل أو جوعان ووده  اللي .نواع ر مقارنة بباقي االسعره غالي بالعادة وهذا شي طبيعي بسبب وزنه الكبي

   يضرب بـ لحم صدقي
RibEyeSteak    

اللي تحب طعم اللحم اذا انطبخ مع الـ  طبًعا هالنوع ما راح يجوز اال للناس.. وبالتالي األقوى بالطعم , أآثر األنواع شحم  هذا هو
Fat  , ومتداول في أمريكا آثيير ويعشقونه هناك   
يحب الني وهاألمور اللي  بس بما أن محد, )) مطبوخ ((  Well Doneو ))  ني((  Rareاألنواع تتراوح بين  الطبخ أنواع

  ..أنواع المهمة  3بـ أختصر السالفة وبحط الـ , مالها داعي 
Medium   

وقت , بيكون لون اللحم وردي ومن برى بني  من الداخل, الطبخ يكون نص استواء .. هذا هو الميديم , مثل ما أنتم شايفين بالصورة
  . شوي ومهب ناشف  Juicyاألآل بيكون الطعم 
MediumWell    

ما أفضله أنا , ويصير ناشف وتتغصبه   مشكلته أنك ما تضمن المطعم ممكن بكل سهولة يحرقونه لك من األطراف, مطبوخ بالكامل 
  مشكلته بعض االحيان يكون ناشف , او اللي تحب األآل مستوي يكون هذا الخيار األضمن  أبًدا لكن يمكن للناس اللي ما تحب الستيك

sSteakSauce   
بالنسبة .. هذي في بريطانيا  HPاما الـ , موجودة بـ أمريكا ومنتشرةهناك  A1الـ , لكن هالنوعين أبرزها, أنواع الصوصات آثيرة  

  وطبًعا ال مانع من حرآاتنا والشطة والليمون والكتشب ,  ريحتها أساًسا تكرم النعمة الثانية ما خشت مزاجي ,  A1لي أفضل الـ 
  )حنان بديع/اختيار (



   هـ 1431ربيع اثانى               )الثالثة عشر نة سلا( 148 لعددا          م 2010أبريل  
 

  مجلة البشير
  Web site www.saidabulazayem.netطـر،قــة يـصدرهـا  املصريون يف يهـرـة شلـجـم

  يمن طاحونأ/م-مصطفى داود/م-خالد الفحام/ ك –طارق عبداللطيف / م:سكرتارية التحرير      سعيد ابوالعزائم،/التحرير رئيس
 sazayem@qatar.net.qa  e-mail :   50155ب .جميع المراسالت بأسم رئيس التحرير ص 

 

9

   اللطيف عبد طارق /م اعداد           فهمان واحد يقدمها         " عنوان غير من صفحة    "

ـّد قصة هي ما  في الصالة؟ التشه
سة في الوسو هي إال ثواني حتى يبدأ الشيطانوما .. . جميللألسف يبدؤون صالتهم بخشوع  المسلمين من كثير
للتشهد األوسط أو األخير وقد وقع في شباك الشيطان أو شباك نفسه  المسلميصل  حتى..الصراع ويبدأ.. مله

هذا يفقد  كلخضم  وفي.إال من رحم ربي. . لترتاحوالتي تتمنى أن تنتهي تلك الوقفة أمام اهللا  بالسوءاألمارة 
  . . الرائعوأتخيل ذلك الحوار  أسترجع لحظات.لحظات الصالة  حلىأمن ) ييفي رأ(المسلم لحظات هي 

ـّد حوار    التشه

ـّة سيدنا جبريل في طريقهما لسدرة المنتهى  المشهد يبدأ  .رحلة المعراج فيبسيدنا رسول اهللا وهو يمشي في معي
سيدنا  قال خليله ؟ الخليل يترك أهنا .. دمحم سيدناله  فيقول .... السالم هيقف سيدنا جبريل علي. . مامكان  وفي

   تقّدمت احترقت أنا وإذا..  تاخترق متإذا أنت تقّد.. . اهللارسول  يا .منا مقام معلوم  لكل : جبريل

   .. منها بواقتر. . المنتهىمحمد إلى سدرة  سيدنا فتقدم )جبريل كالحلس البالي من خشية اهللا سيدناوصار (

 اهللاعليك أيها النبي ورحمة  السالم : العزة ربعليه  رد الطيباتهللا والصلوات  التحيات : اهللارسول  سيدناقال  ثم
وقيل المالئكة (جبريل  سيدنا فقال .الصالحينعلينا وعلى عباد اهللا  السالم : اهللا رسولسيدنا  قال .وبركاته

عند قرآءة التشهد هذا  فيستشعر ن هل .وأشهد أن محمدا رسول اهللا.. أن ال إله إال اهللا  أشهد ) :المقربون 
   الحوار الراقي ؟؟

من  حيث...  واألسرار رحيث مواطن األنوا. . المنتهىسيدنا رسول اهللا تذكرنا هناك عند سدرة  أننستشعر  هل
 هذه الكلمة روعة استشعروا تذكرنا هناك بحنانه ولكنه .وليدها األم تتذكر أنالمستحيل من روعة المكان 

   

 سالم ليشملناالصالحين الذين نرجو أن نكون منهم  اهللاعباد  تذكر) عباد اهللا الصالحين وعلى ناعلي السالم(
 نكحلالمهم أن . . معاتبانراك في المنام ولو  أننتمنى  كم رسول اهللا يانحبك  كمسيدنا رسول اهللا 

كما كنت تقرأه  التشهد ستقرأ هذابعد  هل يا حبيبي يا رسول اهللا عليكاهللا  صلى .بطلعتك أعيننا
 هل بنفس الفتور ؟؟ براهيميةاإل الةستصلي على سيدنا رسول اهللا في الص ذلكبعد  هل ؟؟سابقا 

 اذااذا ارسلتها و لن تؤثم  ستثاب بالتاكيد ؟؟..هذا من الصالة على حبيبك سيدنا محمد  بعدستكثر 
و من  عتقائك من اجعلهو  قارئ و ناشر هذه الرسالة ارحم اللهم اذا هل تريد الثواب؟؟... هاتركت

محمد النبى االمى و على  سيدناصلى و سلم و بارك على  اللهم .عبادك الصالحين يا رب العالمين
    ..معلوم لديك  بعدد كل..نفسو سلم تسليما كثيرا فى كل لمحة و  اله و صحبه
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 طاحون أيمن /  م اختيار       القلوب تمتلك باللين    المنوعات صفحة
 
  

 لمزرعة مجاورة المدينة في مزرعة  -   عنهما اهللا رضي - رالزبي بن اهللا لعبد انك
 يملكها
 إلى معاوية مزرعة عّمال دخل يوم ذات وفي - عنهما اهللا رضي - سفيان أبي بن معاوية
  -عداوه بينهما كان وقد - دمشق في لمعاوية  وكتب الزبير إبن الزبيرفغضب إبن مزرعة

  ) األكباد آكلة هند إبن ( معاوية إلى الزبير إبن عبداهللا من  
 .. منها الخروجب فمرهم مزرعتي إلى دخلوا عمالك فإن  بعد أما
   ! شأن معك لي ليكونّن هو إال إله ال فوالذي أو
 .. فقرأها الناس أحلم من وكان لمعاوية الرسالة فوصلت 
  ؟ يهددني لي أرسل الزبير إبن في رأيك ما يزيد إلبنه قال ثم

  برأسه يأتيك عندك وآخره عنده أوله جيشاً له إرسل : يزيد إبنه له فقال
  رحما وأقرب زكاة ذلك من خير بل : معاوية فقال
 فيها يقول الزبير بن عبداهللا إلى رسالة فكتب
  )النطاقين ذات أسماء ابن(الزبير بن عبداهللا إلى سفيان أبي بن معاوية من
 إليك لسلمتها وبينك بيني الدنيا كانت لو فواهللا بعد أما
  إليك لدفعتها دمشق إلى المدينة من مزرعتي كانت ولو

  عمالك إلى وعمالي مزرعتك إلى مزرعتي فخذ هذا كتابي وصلك فإذا 
  واألرض السموات عرضها اهللا جنّة فإن
  بالدموع بلها حتى بكى الرسالة الزبير إبن قرأ فلما

 له وقال هرأس وقّبل دمشق في معاوية إلى وسافر
  المحل هذا قريش في أحلك حلماً اهللا أعدمك ال
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HEART ATTACKS AND DRINKING WARM WATER 
 

 
This is a very good article. Not only about the warm water after your meal, 
but about     Heart Attacks . The Chinese and Japanese drink hot tea with 
their meals, not cold water, maybe it is time we adopt their drinking habit 
 while eating.                                                        
For those who like to drink cold water, this article is applicable to you. It is 
nice to have a cup of cold drink after a meal. However, the cold water will 
solidify the oily stuff that you have just consumed. It will slow down the 
digestion. Once this ' sludge ' reacts with the acid, it will break down and 
be absorbed by the intestine faster than the solid food. It will line the 
intestine. Very soon, this will turn into fats and lead to cancer . It is best to 
drink hot soup or warm water after a meal.  
Common Symptoms Of Heart Attack...  
A serious note about heart attacks - You should know that not every heart 
attack symptom is going to be the left arm hurting . Be aware of intense 
pain in the jaw line .  
You may never have the first chest pain during the course of a heart 
attack. Nausea and intense sweating are also common symptoms. 60% of 
people who have a heart attack while they are asleep do not wake up. Pain 
in the jaw can wake you from a sound sleep. Let ' s be careful and be 
aware. The more we know, the better chance we could survive.  
A cardiologist says if everyone who reads this message sends it to 10 
people, you can be sure that we ' ll save at least one life. Read this & Send 
to a friend. It could save a life. So, please be a true friend and send this 
article to all your friends you care about.  
I  JUST  DID -  -   
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