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 واكـتـملت ايـام رمـضـان  وجـاء العـيد   

 وكـل عـام وأنـتـم بـخـير              

-----------------------------------------------    
كـلـمـة الـعـدد  "عفواً فضيلة الشيخ القرضاوى "      



 دلعداة مكل      
 َعفواً فضيلة الشيخ القرضاوى

 ******* 

فى يوٍم من ايام شهر رمضان المبارك شهر 
المغفرة والتسامح وفى ليلة من لياليه 

الكريمة فوجئنا بإعالٍن مدفوع لبنٍك إسالمى 
يتوسطه صورة ُنِشر فى الجرائد اليومية 

ألستاذنا العالمة الدكتور/ يوسف القرضاوى 
وهو يتناول العشاءمعلقاً على فتوى حديثة 
لمّجمع البحوث االسالمية باألزهرالشريف 
ويقول "فتوى مجمع البحوث االسالمية 
ثم  باألزهرالشريف حول فوائد البنوك باطلة"
أخذ ُيفند وُيشكك فى أعضاء اللجنة وفوق 

راحة فضيلة االمام األكبر ذلك فقد اتهم ص
شيخ الجامع األزهر بالتحايل و ونحُن تالميذ 
وُمحبى فضيلة الشيخ القرضاوى وقد أنعم 
هللا علينا بوجود هذا العالمة بيننا وفى 

عصرنا كى ننهل من فيض علمه وفى نفس 
الوقت فنحن ندعو هللا أن ينؤى بعلماءنا عن 
أى خالف أو إختالف ال ينتج عنه سوى 

األمة وابنائها وإننى أناشد فضيلة  تفرق
الشيخ القرضاوى أن يتحلى بمقولة االمام 
الشافعى وهو يقول " رأىِّ صواب يحتملُ 
الخطؤ ورأى غيرى خطؤ يحتملُ الصواب " 
وأذكره بمقولته الشهيرة التى طالما رددها 

على مسامعنا فى دروسه وهى " آفـُة 
يليق العلماِء ُحُب الرأى" . كما أنه ما كان 

باستاذنا القرضاوى إذا اراد أن يعلق على 
فتوى فوائد البنوك أن يكون التعليق وهو 
مدعو على مائدة بنك من البنوك اإلسالمية 
وهى البنوك التى ُتعَتبُر طرفا فى الخالف  
ولكن وكما  أن اختالف األئمة من رحمة 
األمة فإننا ندعوه أن يلتقى باعضاء مجمع 

الزهر الشريف وأن البحوث االسالمية با
يتباحثوا ويخرجوا علينا برأى واحد حتىتعم 
 الفائدة جميع المسلمين آمين يا رب العالمين 

 

 إقرأ فى هذا العدد    
 

 *كـلـمة الـعدد
 )رئيس التحرير (

 *قضية للمناقشة)خيانة ام غباء(
 )احمد عزالدين(

 *ركـن األدب)بنت العشرين(
 ) ابن البشير (
 ى*لـِك يا سـيـدتـ
 )بنت النيل (

 *واحـــة االيـمـان
 ) احمد حسن (
 *قضايا وآراء
 من بريد القراء
 )احمدعاشور (

 *صفحة من غير عنوان
 )طارق عبداللطيف (

 *منوعات 
 )اشراف مجدى البدوى(

 أخـبـار رياضـية
 )نادر سعيد (
 أخـبـار الجالية
 )حسام جابر (

 مع االمام الشعراوى
 )غريب مصطفى(
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 قضية للمناقشة
 بقلم / احمد عزالدين         خيـــانة أم غبـــاء ؟

كنت قد عاهدت نفسى قبل شهر رمضان الكريم أال أتابع أى من األعمال الدرامية التى 
تعرض على جميع الفضائيات العربية بطريقة متكررة و كؤن المقصود من عرضها 

 يحفظها المشاهد العربى عن ظهر قلب.بهذه الطريقة هو أن 
و كنت قد أخذت هذا العهد على نفسى لكيال يشغلنى أى شىء عن العبادات و لكننى 
وجدت نفسى بال قصد يسطع بداخلى الشعور الوطنى بعد الضجة التى أثارتها كال من 
أمريكا و إسرائيل حول المسلسل المصرى "فارس بال جواد" و حينئذ دفعنى الفضول 

تابعة المسلسل الذى أقلق الدولتين العظمتين فى زمن إختفى فيه الرجال.لم تجذب لم
إنتباهى البطوالت التى كانت تقوم بها الشخصية الرئيسية بالمسلسل فى مقاومة 

اإلحتالل اإلنجليزى و ذلك ألنها رغم كونها تدل على طبيعة اإلنسان المصرى الغيور 
واعه و جنسياته, فهى شىء طبيعى و متوقع على وطنه و الرافض لإلحتالل بكل أن

من كل إنسان مصرى إختلطت دماإه بمياه النيل العظيم.فى الحقيقة ما جذب انتباهى 
فى هذا المسلسل كما فى غيره من األفالم و المسلسالت المصرية التى تتعرض لفترة 

ضميرها اإلحتالل اإلنجليزى لمصر هى هذه الشرذمة القليلة من المصريين التى نست 
بل و دينها و تعاملت مع قوات اإلحتالل بشكل أو بآخر, سواء العاملين منهم بالقطاع 

الشرطى أو بغيره من القطاعات أو حتى من األهالى.كيف لنا أن نتخيل أنه يمكن 
لشرطى مصرى وطنى أن يقبض على مجاهد فى سبيل هللا ثم الوطن و قد يقتله إذا 

المحتل. كيف لنا أن نتخيل أنه يمكن لمواطن مصرى  تطلب األمر ذلك إذعانا ألوامر
شريف أن يدلى بمعلومات للمحتل قد تإدى للقبض على مجاهد أو قتله.عدة أسئلة 
تطرح نفسها اآلن : هل كانت الخيانة تجرى فى دماء كل من خان بلده؟ أم هل غرر 

اع بكثير منهم بدعاوى أن قوات اإلحتالل هى قوات صديقة جاءت لتصلح األوض
المتردية فى البالد؟ و هل حسن النية التى قد تنحدر إلى الغباء هى مبرر للخيانة؟ 

 أترك إجابة هذه األسئلة للقراء األعزاء.
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 يصدرها المصريين فى قطر -نشرة شهرية تصدر اول اسبوع من كل شهر ميالدى

 جميع المراسالت تكون باسم رئيس التحرير.
  ابوالعزائم ماضى / سعيد     رئيس التحرير

 د/ أحمد حسن محمنائب رئيس التحرير

 مستشارو التحرير :  
 حسام جابر –مجدى البدوى  –طارق عبداللطيف –احمد عاشور         

ايهاب عبد الغنى –سامى عمارة  -احمد عز الديه -                
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 لِك يا سيدتى
َن   ـ ـ ي ـ   ب

ى ـ  و  أُم

ى ـ ت ـ ـ ن ـ  إب
تعيُش المرأةُ حـياتـها فـتبداُ وهىطفـلٌة 

ِمـن  عـايـِة و اإلهـتـمامصغـيرةٌ تـنالُ ُكـلَ الــر
أُمها الـتى ال َتـبـخـلُ عـليهـا بـؤِى شـيـئٍى , 

هـذِه الـطـفـلُة  ُثـَم بِـمرور السـنين ُتـصـبِحُ 
اً ألطفالها الذين ُتـحيُطهم بِحبِها  زوجًة ُثَم اُمَّ
وإهتمامها حتى تدوُر الحياةُ دورَتها فُتصبُِح 

ِمـن ُكِل  ألحفاديُط بِها احِطفلَة األمِس ِجـدًة ُيـ
إتِجاه وهى َتـشُعـُر بـؤنقى ُصوِر الُحِب وأرقى 

والـمرأةُ بإحساسها اـُمرهف . مـشاِعِر الـود

 وعاطـفتهـا الـجياشـة َتعـيُش فترتيـِن , فـتـرةَ 

التلـقى  و فـترَة الـعطاء , فـفترة نـظريـاٌت 
حديـثٌة تـنادى بؤنَّ العالقـات األسـرية بـين 

نت كـثـيراً مـا يكوُن لـهـا تؤثـيٌر األِم والـب
 كــيٌر الـتـلـقـى تـكوُن فـى عـالقتها مَع اُمهـا

حـيـُث تـتلقى الـبـنُت من األم ُكلُ ما تـحتاجـُه 
ريِق حياتهـا ط من خبراٍت وُمـقومات فى

الـطويل , أما فـترة العطـاء فـى فـى عالقـتهـا 
إبـنـتها  حـيُث َتـبـدأ فى أن ُتـعـطى مَع إبـنتها

وهـكذا فـإنـُه بـقدِر  راتبُكـلَ مالـديهـا من خـ
ن األم يـكوُن عـطـاُء مـقى الـبنـت لما ـكوُن ت
وُعلماُء الـنفـِس ُيـإيدوَن هذه  األم لـلبـنت

م التى تجعلُ شـخـصـيـُة تهالفكرة بنظريا
الـبـنـِت صـورةٌ مـطـابـقـٌة لـشـخـصـيـِة األم  

 مـسإليـُة كــبـيرةٌ  , مـما يـجعـلُ لألمِ 
فى تـربـيـِة األبـناِء , بل إن هـنـاَك عـلى  

الـصحية للـبـنت  بـمعـنى أنَّ  الـحالـة
الـصحـة الـنفسـية و الـصحـة الـجسـمية 

للـبنـت تـتؤثـُر بالـسلِب واإليـجاِب بـعالقـتها 
         بـؤمها 

 بقلم /  بنت النيل                          

    ألدبركن ا

 
 بـنُت ا لـِعـشـريـن!!  

****************  
 قُلـُت  لـهـا َعـفـواً آنـسـتـى

 لَـسُت أنا ا لـشخُص ا لـمطلوب
 فـؤنا لـسـُت بـفارس ِ ُحـلُم ٍ

 وأنـا لـسـُت فـتاك ِ الـمرغوب
 عـفـواً.. َعـفـواً ... سـاحـرتى
 فؤنـا قـد شارفـُت الـخمسين

 ـبٍ قـلبـى اليتـسـُع  لِـحُ 
 َيـمـألُنى  َشـوقـا ً وأنـيـن
 فالـنـبضاُت بـقـلبـَى َهـدأت
 وإنـِدفاعـاُت الـشـوِق َتـليـن

 يا َساحـرتى قد أخـطؤتى الـُعنوان
 فؤناعنك ِ بعيداً  أُبحُر فى دائرِة النسيان

 يا ساحـرتى أنا إن احـبـبتُ 
 فـلن أرغـَب فى بـنِت العشرين

 أنِت نـبـٌت أخـضـَر 
 طورالـتكوينمازال فى 

 وأنا أسـحُب آثار الـزمن
 وأدمنـُت الـتلويـن 

 فـارُس أحـالمك ِسوف يجيُئِك 
 يومـاً..أوبعد حين

 أما أنا فدعينىؤبحُث فى أوراِق الماضى
 عن ظِل إمـرأٍة تسـكُن أشـعارى
 تمأل كـلماتى أشواقاً وحـنيـن
 ظل ِ إمـرأٍة كـنـُت فـتـاهـا يوماً 

 وأنـافـىالعـشريـن !!!
 
 

 



 واحــــــــــــــــت األيمـــــــــــــــان
 بقلم / أحمد حسه

 

 من القلب
 ٕٕٓٓمن األرشيف عدد أبريل 
 أجب عن السإال اآلتى:

 هـــــــــــــم أم نحـــــــــــن؟ 
 "ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود

 أن  أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب 
 ( سورة  البقرة9ٙيعمر وهللا بصير بما يعملون" اآلية )

 "ال يقاتلونكم جميعا إال في قرى محصنة أو من وراء جدر 
 بؤسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بؤنهم

 ( سورة الحشراآليتين المذكورتين ٗٔقوم ال يعقلون" اآلية ) 
 صف أحوال اليهود من بعالية  و غيرهم الكثير فى كتاب هللا ت

 حب للدنيا و كراهية للموت و ليس المعنى من الموت هنا فى
 ذاته و لكن المقصود هو  ما بعد الموت من نار و عذاب على 
 ما قدمت أيديهم و ترى األعجاز البالغى من الحق سبحانه 
 و تعالى فى تصوير حالهم من حب للدنيا بؤنهم يودون لو 
 لن يزحزحهم ذلك من العذاب و يعمروا ألف سنة و لكن  

 يتواصل الوصف لهم فى لقطة أخرى بؤنهم أولو بؤس شديد 
 و ذوى شكيمة و إباء و يظهرون لبعضهم البعض الود و 
 الوالء و يبطنون فى أنفسهم األنانية وحب النفس. كل هذا
 الوصف كان لبنى إسرائيل و لكن أال ترون معى أنه ينطبق

 اإلسالم لألسف كل هذا يتجلى واضحا  إلى حد كبير علينا كؤمة 
 فيما بيننا من )حب للدنيا وكراهية للموت( و هذا هو تعريف 
 رسول هللا صلى هللا عليه و سلم عندما سئل عن معنى الوهن

 الذى سيصيب األمة فى الحديث الشريف ويتجلى أيضا حب 
ك الدنيا فى تطبيق الشق األول لحديث رسول هللا  )اعمل لدنياك كؤن 

 تعيش أبدا و اعمل ألخرتك كؤنك تموت غدا(.
 السإال الذى يطرح نفسه هو أى النموذجين نحن ء ذلك الذى

ال هم له فى الدنيا إال نفسه و أوالده من بعده من عرض الدنيا المادى  
 الزائل فيولى هللا علينا منا من ليس له هم إال نفسه و

 حديث رسول هللاأوالده ، أم هذا الذى يسعى فى الدنيا بشقى  
صلى هللا عليه و سلم المذكور آنفا فيولى هللا سبحانه و تعالى علينا من  

 هو منا ليس له هم إال هللا و ما استرعاه عليه.  

 

 قرآن كريم 
 سورة المائدة

 ياأيها الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم 
  ال يهد أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن هللا

 ( فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم ٔ٘القوم الظالمين) 
 يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى هللا أن يؤتي بالفتح أو أمر

 (ٕ٘من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين) 
 ويقول الذين آمنوا أهإالء الذين أقسموا باهلل جهد أيمانهم  

 (ياأيهاٖ٘أعمالهم فؤصبحوا خاسرين)إنهم لمعكم حبطت 
 عن دينه فسوف يؤتي هللا بقوم الذين آمنوامن يرتد منكم 
 يحبهم ويحبونه أذلة على المإمنين أعزة على الكافرين  

 لومة الئم ذلك فضل هللا يجاهدون في سبيل هللا وال يخافون
 (إنما وليكم هللا ٗ٘يإتيه من يشاء وهللا واسع عليم) 

 ن آمنوا الذين يقيمون الصالة ويإتون الزكاةورسوله والذي
 (٘٘وهم راكعون) 

 

 حديث شريف
 الحديث السابع من األحاديث النووية

 حدثنا سفيان بن عيينة عن سهيل بن أبي صالح عن
 عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الدار  أن رسول هللا  

 صلى هللا عليه وسلم قال إن الدين النصيحة إن الدين 
الدين النصيحة قالوا لمن يا رسول هللا قال هلل  نة إالنصيح

 ولكتابه ولنبيه وألئمة المإمنين وعامتهم 
 

 الدعاء سالح المإمن
 ٕٓٓٓمن األرشيف نوفمبر 

 وإذا سؤلك عباد  عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي 
 (8ٙٔإذا دعاني فليستجيبوا لي وليإمنوا بي لعلهم يرشدون)

 سؤلك بكل اسم هو لك أنزلته فى كتابكسورة البقرة.يارب أ
 أو علمته أحد من خلقك أو استؤثرت به فى علم الغيب  

 عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا و نور أبصارنا

 و جالء همومنا و أحزاننا وأن تجعله شفاءا لنا من كل داء 
 و نصرا لنا على األعداء، اللهم انصر اخوتنا المجاهدين 
 فى كل مكان .فى سبيلك  

hamad1962@qatar.net.qamail: -E   مجلة شهرية يصدرها المصريين فى قطر –مجلة البشير 

Web site www.saidabulazayem.com 
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 قضايا وآراء
 بقلم: احمـد عاشـىر

  
 

 إمام الدعاة و مسلسالت رمضان
المصر  بالعديد من أتحفنا اإلعالم 

القيمة التي تلبي كل طلبات  تالمسلسال
الشاهدين في هذا الشهر الفضيل، منها ما 

يعالج القضايا االجتماعية وآخر يهتم بسرقة 
 المال العام وثالث بالتاريخ والتراجم.

وقد شاءت لي الظروف أن أشاهد بعض هذه 
 المسلسالت وكان لي ما أقول:

اتها كان لها أثر مدينة اإلعالم وتجهيز -ٔ
كبير على مستوى الجودة, خصوصاً المالبس 

و"الحناطير" والمباني القديمة, الحقيقة 
 إخراج جيد لمعظم األعمال.

كم هائل من المسلسالت يعني تشغيل  -ٕ
أعداد كبيرة من الفنانين والفنيين. ظهور جيل 

جديد من أهل الفن إلى جانب العمالقة 
 القدماء. 

ن كما هم دائما أنهم  أثبت المصريو -ٖ
قادرون على اإلبداع والخلق ولكنهم غير ذلك 

 ٗفي التسويق والتوزيع.
ما يهمني هو مسلسل اإلمام الشعراو ،  -ٗ

لم يكن عند المستوى الذ  كنا نرجوه إذا ما 
قورن بغيره، لقد اعتمدت الجهة المنتجة علي 

حب الناس لشيخنا الجليل، فكان اإلخراج 
هيزات وحتى اختيار والتصوير  والتج

الممثلين كله دون المستوى، حسن يوسف 
ُظلم بهذا الدور.  وكذلك أوالد الشيخ. أما عن 

األسلوب والحوار فكان رقيق ال يليق 
وخصوصاً أن كل حواراته رحمه هللا مسجلة 
وتعرض وفيها من اإلبداع ماال نجده في هذا 

 العمل

 من بريد القراء

 تؤمالت في " دعوة للتؤمل"    
األستاذ / ورد الى المجلة الرسالة التالية من القارئى 

بداية, اشكر الجهد القيم الذ  يبذله  -صالح كامل 

مع دعواتي بدوام الرقي  األخوة الكرام في مجلة "البشير"
والتقدم . لفت نظر  المقال البديع لألستاذ المهندس 

 .سامي عمارة " دعوة للتؤمل" ولي بعض التؤمالت فيه
عندما نشتر  أ  بضاعة, يترك لك البائع )  -

الواثق من سلعته( حرية فحصها وتقليبها يمنة 
ويسرة, حتى تطمئن تماما أنها ليست معيبة, أما 

لذ  يخفي عيوبا( فيزعج أيما ازعاج التاجر )ا
 لمجرد محاولة فحص بضاعته )المضروبة(.

األسالم دين لكل البشر, مستشرقوهم  -
ومستغربوهم, فلماذ نحجرعلىاآلخرين بدعوى 
حماية ديننا, لقد جاء ليهديهم ايضا, واذا فحص 

األنسان أقل األشياء قبل قبولها, فلماذا ال 
 يتفحصون  على مستوى العقيدة؟

الدين األسالمي )مثله مثل التاجر الواثق من  -
نفسه, يملك الشيء النقي الواضح كالنهار األبلج, 
فماذ يضير لو تفحصة غيرنا؟ فان كان هنالك من 
في قلبه مرض,  وينكر الحق ممن ينطبق عليهم 
قول القائل:) قد ينكر الفم طعم الشهد من مرض  

هناك . وتنكر العين ضوء الشمس من رمد ( فان 
المنصفون الذين ينظرون الى األمر بقلوب مفتحة 
وعقول منصفةوهإالءهم المكسب الحقيقي دع 
العقول تنظرفيما نعرضه ودع الذيول ما لنا 

كل الموضوعات التي تثار في هذا  -والذيول" 
الصدد ) تعدد الزوجات, التشدد في الين .... الخ( 
ن كلما اثيرت كلما ظهر من المسلمين " وربما م
غيرهم ايضا" من يوضحها أكثر ويظهر نواحي 
العظمة في الدين األسالمي ودائما تحسب هذه 

 الموضوعات له وليس عليه.
 .وأخيرا تقبلوا شكر  وتحياتي -

                                                                         

 

 



 

 "صفحة من غير عنوان"                                                
 يقدمها واحد فهمان^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^                                           

                     ^^^^^^^^^^^^^^ 
استاذ الجيلوجيا وعلوم  تليفزيون لقاء مع الدكتور زغلول النجارالذ مدة عرض في من       

الجيولوجيا .. ذكر في ذلك عدة  آن من وجهة نظره كعالم فياالرض حول اإلعجاز العلمي في القر
  نقاط انقل لكم منها مايلي :

ساعة هذا الدوران الذ   ٕٗن المعروف بؤن االرض تدور حول نفسها دورة كاملة في كل م -ٔ
  وتغرب من الغرب . ينتج عنه الليل والنهار ومن اتجاهه تظهر الشمس من الشرق

سنة , ويقال  ٓٓٔالثانية في كل  ض تبطئ من سرعة دورانها هذا جزء منثبت للعلماء بؤن االر 
ساعات فقط .. واستمرت حركة  ٗوالنهار  مليون سنة كان مدة كل من الليل ٓٓٓٗبؤنه ومنذ 

والنهار .. وكنتيجة طبيعية لهذا التباطإ فسوف  الدوران في البطئ حتى تساوى طول كل من اليل
الدوران .. وبعد فترة توقف قصيرة ـ وعلميا ـ البد أن تبدأ  تماما عنيؤتي وقت تتوقف فيه االرض 
وعندها وبدال من ان تشرق الشمس من الشرق كما اعتدنا ستشرق من  بالدوران في اتجاه عكسي

  بحت لحتمية طلوع الشمس من مغربها ( الغرب . ) دليل علمي
لتوقف االرض تماما معلوم فهل  الزمسإال اذا كانت نسبة التباطإ معروفة فمعنى ذلك ان الوقت ا

 ـ كال فالقيامة لها اوضاع خاصة , ولكن هللا يضع مايثبت  يعني ذلك بؤن القيامة معروفة الوقت ؟
باستحالة  امكانية حدوثها فمن رحمته تعالى فهو يترك لنا مايإكد ذلك وهذا ينفي قول الدهريون

تسريع عملية  ج عن المؤلوف يإد  إلىطلوع الشمس من مغربها . )) ربما يحدث امر ما خار
الخ المهم ان المبدأ  التباطإ قنبلة هيدروجينية مثال أو اصطدام نيزك او نجم بكوكب االرض ..

  موجود (( .
حركتها قبل أن تبدأ  يذكر العلماء بان االرض وحين تقف سيعقب ذلك فترة اضطراب في -ٕ

دورانها منتظمة وعليه فلن  سرعة االرض في بالدوران عكسيا , وفي فترة التوقف تلك لن تكون
يقصر .أ  أنه وقبل يوم القيامة  تكون مدة اليوم معلومة او كما نعهدها اآلن فقد يطول وقد
  نعهده اآلن . سيكون هنالك اضطراب مإقت في طول اليوم ولن يكون كما

  9 - 7القيامة آية  فإذا برق البصر * وخسف القمر* وجمع الشمس والقمر (( -ٖ
وسيإد  هذا التباعد في وقت  . سم كل عام ٖأثبت العلماء بؤن القمر يبتعد عن األرض بمعدل  -

دخوله في جاذبيتها والتي تفوق جاذبية  من االوقات إلى اقتراب القمر من الشمس وبالتالي إلى
هللا ـ ,وكلما بعد القمرعن االرض ضعف  االرض وعندها ستبتلعه الشمس ـ ) متى ( في علم
  وعندها فقد جمع الشمس والقمر . ضوئه وكؤنه يخسف حتى يدخل في جاذبية الشمس

ِجلِّ  -ٗ َماء َكَطيِّ السِّ لَ  َيْوَم َنْطِو  السَّ ا لِْلُكُتِب َكَما َبَدْأَنا أَوَّ ِعيُدهُ َوْعًدا َعلَْيَنا إِنَّ ا َفاِعلِيَن ((  َخْلٍق نُّ ُكنَّ
نتجت عنها الكواكب  لعالم قد تكون نتيجة إنفجار كتلة هائلةيذكر العلماء بؤن ا - ٗٓٔاألنبياء آية 

العالم بانفجار فإنه سينتهي  والنجوم .. ويقول العلماء ايضا انه وبناء على ذلك فكما تكون
الكون وهو ينكمش كالسجل الذ   بانسحاب وانكماش لهذا العالم هذا االنسحاب الذ  سيجعل

  .يطوى
                                     

 سبحان هللا ,,,,,,,,,,,                 و كل عام و أنتم بخير                      

               

 م. طارق عبد اللطيف                                       



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           بار الجالية المصربة :أخ
 سام جابر/ حداد ماع
قامت اللجنة االجتماعية للجالية *ا

المصرية حفل افطار ألبناء الجالية 
نوفمبر  ٕٕفى يوم الجمعةالموافق    

 لمصرية .فى المدرسة ا
م االتفاق مع المهندس / اشرف ت*

صالح على نشر مجلة البشير فى 
 موقع "المصريين فى قطر" 

ك الموقع المتميز والذى يتناول لذ
يين فى صراخبار الم

)in-www.egyptians-قطر

qatar.20m.com 

 ىعاثمن
 شراف  مجدي  البدويإ

                                        :بار رياضيةاخ
 عداد نادر سعيدا 

 هل فريق الزمالك المصرى للمبارة النهائية لبطولة األبطال تؤ
ام المياراة النهائية على استاد القاهرة تقاألفريقية لكرة القدم وسوف 

وكان الزمالك تعادل فى مباراة الزهاب فى المغرب  ٕٓ-ٕٔ-ٖٔفى 
ٓ/ٓ 

العرب لكرة القدم  فى الكويت فى النصف الثانى من ديسمبر ام بطولة كؤس تق

 وسوف ال تشارك بها مصر .

 الشعراوى مع
                   (مام الدعاةإ)  
 عداد غريب مصطفىا

 أقسم بيوم القيامة وال أقسم ) ال
بالنفس اللوامة( لماذا يقول هللا 

 اقسم( بينما الهدف هو ) ال تعالى
القسم , ونقول ان هللا تعالى 

يحب ان يقسم ال يجئى  عندما
بمادة القسم  ابدا فيقول سبحانه 

وتعالى ) والطور وكتاب مستور(  
و ال يقول اقسم بالطور  فاذا شاء 
هللا ان يستعمل مادة اقسم فإنه 

يقول الاقسم  وهذا تاكيد يليق به 
ين ح نسبحانه وتعالى و فنح

 ننقسم نإكد لمن نمقسم له ا
الشيهة فى كالمنا ولكن هللا 

يليق به ان يكون هناك اى ال
شبهة فى كالمه فناسب ان يقول 

 الاقسم تؤكيدا للقسم .

 ل تعـلم ؟هـ
ن عدد سور القرآن الكرمي * ا
سورة وان سورة  111ى ه

"ااتوبة" ال تبدأ ببسم اهلل الرمحن 
الرحيم  ورغم ذلك فإن بسم 
اهلل الرمحن الرحيم ذكرت ىف 

مرة ألهنا ذكرت  111القرآن 
ىف سورة األنبياء مرتني مرة ىف 

سورة ومرة ىف وسط لاول ا
 السورة.

http://www.egyptians-in-qatar.20m.com/
http://www.egyptians-in-qatar.20m.com/


 

 

 

 
TRADITIONAL CAPITALISM  
 You have two cows. You sell one and buy a bull. Your herd multiplies, and the economy 

grows. You sell them and retire on the income.  

AMERICAN CORPORATION  

 You have two cows. You sell one, and force the other to produce the milk of four cows.   

You are surprised when the cow drops dead.  

FRENCH CORPORATION  

You have two cows. You go on strike because you want three cows.  

JAPANESE CORPORATION  
You have two cows. You redesign them so they are one-tenth the size of an ordinary cow  

and produce twenty times the milk. You then create clever cow cartoon images called 

Cowkimon and market them worldwide.  

GERMAN CORPORATION  
You have two cows. You reengineer them so they live for 100 years, eat once a month, 

and milk themselves.   

BRITISH CORPORATION  

You have two cows. Both are mad.  

ITALIAN CORPORATION  

 You have two cows, but you don't know where they are. You break for lunch.  

RUSSIAN CORPORATION  

You have two cows. You count them and learn you have five cows. You count them 

again and learn you have 42 cows. You count them again and learn you have 12 cows. 

You stop counting cows and open another bottle of vodka.  

SWISS CORPORATION  

You have 5000 cows, none of which belong to you. You charge others for storing them.  

HINDU CORPORATION 
 You have two cows. You worship them.  

CHINESE CORPORATION  

You have two cows. You have 300 people milking them. You claim full employment, 

high bovine productivity, and arrest the journalist who reported the numbers.  

EGYPTIAN CORPORATION 
 You have two cows. You want to grow up and get another cow. You get a loan and buy 

the third cow. The bank takes all the cows.  

 


