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   :كلمة العدد

 
مصر هذه االيام فترة من اصعب فتراتها حيث  تعيُش

انقسم الشعب المصرى الى قسمين كل يدعى انه 

االقلية والباطل وهكذا االغلبية وانه الحق واآلخر 

اصبحت مصر تحت نيران الصراع والتقاتل وهى بلد 

  ..الم ولكن ال حياة لمن تنادىاالمن والس

يا سادة يا شعب مصر حكومة ومعارضة  لستم مالئكة 

فكالكما شعب مصر وابناء ، ن ين شياطووليس اآلخر

م من ككل، مصر مهما اختلفتم وتباينت بينكم االراء 

ولماذا ، فلم التقاتل .     ر فى النهاية مصر والى مص

فقد يكون ، يعتقد كل فريق انه االغلبية وان الحق معه 

لماذا ال نتوقع هذا ، االخر هو األغلبية  والحق معه  

 ...مر وهو ان اآلخر على حق ويجب ان نحترم رأيهاأل

ماذا لوكان اآلخر هو الحق ؟ هل يجب ان يموت منا 

 أن اآلخر هو الحق ؟الماليين حتى نعترف ب

 ولماذا ال نتقبل اآلخر ؟ أال تتسع مصر للجميع؟؟؟

 ةإننى ُاناشد  الجميع حكومة ومعارضة جيشا وشرط

 ...حينمال وفالعاخوان وسلفيين ونشطاء  ...وشعب

لو تقبل كل  ذاما، اغنياء وفقراء   واطفااًل ءرجاال ونسا

 منا اآلخر وحاول العيش معه؟

وكنتم مؤيدى الحكومة والنظام القائم لبية غفإذا كنتم األ

أال نتقبل االخرين  واذا كنتم من معارضى الحكومة 

إن مصر فى امس ، والنظام اال نتقبل االخر ونرضى عنه

الحاجة للجميع حكومة ومعارضة اخوان وسلفيين 

أال ، نشطاء وغيرهم جيشا وشرطة وكل فئات الشعب 

 لة نتعظ مما يجرى حولنا من فوضى وضياع للدو

ياسادة لستم اعظم من الرسول الكريم وقد جاءه كفار 

قريش الذين حاربوه وطردوه وقتلوا اصحابه فقال لهم 

ريٌم وابن أخٍ  ك فقالوا أٌخ...ماذا انا فاعٌل بكم؟ُترى )

التاريخ إذهبول فأنتم  اكريمٍ  فقال لهم قولته التى خلده

رفوا بنبوته واسلموا فما كان منهم إال واعت..الطلقاء 

  (جميعا 

رف ما احوجنا جميعا شعب مصر مع أو ضد ان  نعت

ا جميعا بأننا جميع إما اخوة او ابناء إخوة وما احوجن

 أن يقول القوى منا للضعيف إذهبوا فأنتم الطلقاء 

 . وال مجال للقصاص  هنا فالجميع مدان 

 

 

 

 هذا العددإقرأ فى 
 

2ص                          رئيس التحرير    /يقلم 
 

 :دفتر االحوال الثورية *

 3ص      إكرامى نجم/مهندس

  
البراءة لمبارك هلى ُتعنى النهاية :الغالفصورة * 

 4ص      محمود غريب/بقلم   يناير؟22الدرامية ل
 

رأة محتشبسوت ال:مصُر لتى ال يعرُفها المصريون * 
 الفرعون التى حكمت مصر

                                 5ص                          ابوالعزائم كريم /د داإعد
فوز للاالهلى يضع قدما : ركن الرياضة  *

                              كابتن كيمو    / إعداد  بالكونفدرالية
                                                                                    6ص
 6ص      ايهاب فوزى /بقلم خواطر  :وجهة نظر * 
  (هانى واصل) ا ثورة البحث عن بقاي  :ركن األدب * 

 7ص                          طارق عبد اللطيف/ إعداد
 8ص  (على هامش حكم البراءة لمبارك) مختارات* 
         (محمد رسمى/اختيار )السعادة الزوجية  :لك يا سيدتى * 

 9ص                                 بنت  النيل/ إعداد  
                                    يا سيدنا  عفوًا  :نافذة الشباب  *

 01ص                             النواوى صالح/   بقلم
  حقيقة مذهلة عن القلب                  07:     هل تعلم * 

 01                  عمر            ينريش/  إختيار 

 :  قرأُت لك  *

  00ص                              منى محمد /     بقلم
ن القرآن بنعالهم ؤاالرهابيون يقر : للمناقشة قضية *

                                                    02ص                                 اهيمناجح ابر.د/ بقلم

                                   ايمانيةنفحات    : واحة االيمان* 

 03ص                          محمود البشير/  إعداد  

 04ص ( واحد  فهماناعداد ): عنوانصفحة من غير *

 فصة رائعة  : المنوعات صفحة *
 02ص                            (محمداحمد  / ماختيار)
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 اكرامى نجم/م  قلمب                (جزء ثانى)   طبائع االستبداد للكواكبى       دفتر األحوال الثورية
         

                  لقد كان عبد الرحمن الكواكبي من اعالم الفكر االسالمى لمدرسة التجدبد التى بدأها الشيخ رفاعه الطهطاوى واالمام محمد عبده

من حيث تمليك  ير الضمائروالتى ارادت تجديد حياة المسلمين بتجديد الدين والرجوع به الى اصله المبين واساسه اعمال العقل وتحر

فالدين هو المبصر بطرائق العلم والتعلم الصحيحين لقيام التربية ، االرادة ورفع البالدة وتنقية الدين من كل ما ادخل عليه مما يشين 

 .الحسنة واستقرار االخالق المنتظمة وبذلك يعد االنسان انسانا 

بح حالهم عليه من خمول وبالده وتواكل وجمود واحباط ولهو وعبث نتيجة التفريط وفد فكر الكواكبي وتأمل فى احوال المسلمين وما اص

فى امر دينهم ، واتخاذهم من العادات والخرافات والزيادات التى ادخلت على الدين ومن الشيع واالحزاب والمذاهب ، ومن افكار وآراء 

يف بتلويثهم لفطرتهم النقية التى فطرهم اهلل عليها فبحث فى االسباب الفقهاء مقدسات وعبادات فبعدوا كل البعد عن الدين االسالمى الحن

فخلص ان االستبداد هو اساس البالء ، به تنحط االخالق وتهدم الحضارات وتنهار االمم فال علم وال دين والتربيه وال مجد وال أصاله بل 

و في هذا العدد نستكمل ابحارنا . والمتردد ملهم والنذل شجاع اكثر من ذلك فهو يقلب الحقائق فيسمى الجاهل عالم والمرائى صادق أمين 

 .طبائع االستبدا ومصارع االستعباد     في كتابة

اال يغرنكم دين ال تعملون به ، وإن كان خير دين ، وال تغرنكم أنفسكم انكم أمة خير أو خير أمة : اناشدكم باهلل يا مسلمين "يقول الكواكبي 

ونعم شعار شعار المؤؤمنين ولكؤن أيؤن هؤم ؟ إنؤي ال ارى      . ال حول وال قوة اال باهلل العلي العظيم : قتصرون علي شعار، أنتم المتواكلون الم

 ."ال إله إال اهلل  ، بل أمة خبلتها عبادة الظالمين: أمامي أمة تعرف حقا معني 

الدة وما اصاب الدين من زيادات وتروهات وما فرقؤه  كل ذلك يرجعه الكواكبى الى األستبداد فهو يرى ان ما اصاب المسلمون من فتور وب

الى مذاهب وشيع وفرق ونحل انما هو االستبداد ، كذلك ما اصاب العلم من تأخر وما اصاب العلمؤاء مؤن عؤدم البحؤث والنبؤو  ومؤا اصؤاب        

االستبداد بل اكثر من ذلك فإن ضؤياع  المسلمون من انحطاط بين االمم فهو االستبداد كذلك ما ساءت االخالق وما ضاعت التربية إال بسبب 

كومات الثروة الطبيعية والثروة العامة لالمة االسالمية  وطمع األمم االخرى بل واستعمارها لألمة االسالمية ماكان اال بسبب االستبداد والح

 .المستبدة 

م السهل السمح الظاهر فيه معانى الرقى على غيره وا أسفاه على هذا الدين الحر الحكي" ويأسف الكواكبى لما حدث لهذا الدين القيم فيقول

من سوابقه ، الدين الذى رفع االصر واالغالل ، واباد الميزة واالستبداد ، الدين الذى ظلمه الجؤاهلون فهجؤروا حكمؤة القؤرآن ودفنوهؤا فؤى       

 ."قبور الهوان

ه أو يفسؤدانه أى أن التربيؤة تربؤو بأسؤتعداد األنسؤان جسؤما       وقد خلق اهلل اإلنسان وفيؤه اسؤتعداد للصؤالا واسؤتعدادا للفسؤاد فأبؤاه يصؤلحان        

ونفسا وعقال إن خيرا فخير وإن شرا فشر،واألستبداد يؤثر فى األجسام فيورثها األسؤقام ويسؤطو علؤى النفؤوس فيفسؤد األخؤالق ، ويضؤغط        

، فأتم خالقه استعداده ثم أوكله لحريته وإختياره فال  على العقول فيمنع نمائها بالعلم هذا األنسان الذى حمل االمانه وقد ابتها العوالم كافة 

 .ينحد لغايته رقيا أو إنحطاطا فهو إن يشأ الكمال يبلغ فيه إلى ما فوق مرتبة المالئكة ، وإن يشأ تلبس بالرزائل حتى يكون أحط من الشياط

به الى يمين الخير أو الى شمال الشر،فإن شؤب يؤبس   األنسان فى نشأته كالغصن الرطب  فهو مستقيم لدن بطعه ولكن أهواء التربيه تميل 

وبقى على أمياله ما دام حيا بل وتبقى روحه الى ابد اآلبدين فى نعيم السرور ، بإيفائه حؤق وظيفتؤه فؤى الحيؤاة ، أو فؤى جحؤيم النؤدم علؤى         

 .تفريطه

ى األخالق ، امؤا العبؤادات منؤه ال يمسؤها ألنهؤا      واألستبداد ريح صرصر يجعل األنسان كل ساعة فى شأن وهو مفسد للدين فى اهم قسميه أ

تالئمه فى األكثر ، ولذا  تبقى األديان عبارة عن عبادات مجردة صارت عادات فال تفيد فى تطهير النفوس شيئا وال تنهؤى عؤن فحشؤاء وال    

نبذ الجد وترك العمل  وتربية الناس على عن منكر، لفقد األخالص فيها تبعا لفقده فى النفوس التى ألفت الكذب والرياء والخداع والنفاق و

 .هذه الخصال الملعونة

 

وقد أجمع الحكماء علي ان ما يجب عمله علي اآلخذين بيد األمم ، الذين فيهم نسمة مؤروءة وشؤرارة حميؤة الؤذين يعرفؤون وظيفؤتهم نحؤو        

لق سبيلها في النمو فتمزق غيوم األوهؤام التؤي تمطؤر    األنسانية، الملتمسين إلخوانهم العافية ، أن يسعوا في رفع الضغط علي العقول لينط

بالمخاوف، وأن يكون اإلرشاد متناسبا مع الغفلة خفة وقوة ، واألمة بعد أن نامت أجياال طويلة تحتؤا  الؤي مؤن  يسؤقيها مؤر مؤن الزواجؤر        

 .لكن صحوة الموتوالقوارص علهم يفيقون  و إال فهم ال يفيقون حتي  يأتي القضاء من السماء ، فحينئذ يصحون و

 :و مما ذكره الكواكبي في عال  هذا الضعف الموجود باألمة المسلمة

 

 اإلتحاد و عدم الفرقة. 

  القول الصريح فى النصيحة للدين بدون رياء وال استحياء وال مراعاة ذوق عامة او عتاة. 

 ح الكتاب و السنه و ثابت االجماع  وذلك لكى ال ترك اختالف المذاهب جانبا التى نحن متبعوها تقليدا وان نعتمد ما نعلم من صري

 . نتفرق فى اآلراء و ليكون ما نقرره مقبوال عند جميع اهل القبلة 

  عدم االصرار على الرأى الذاتى و عدم االنتصار له و اعتبار أن ما يقوله ويبديه ما هو اال خاطر سنح له فربما كان صوابا أو

 .و ال هو بملوم عليه وله ان يعدل او يرجع عنه الى ضده ألننا باحثون ال متناظرون  خطأ  فما احد منا ملزم برأى يبديه

  ال يهولنا تفاقم اسباب الضعف و الفتور كى ال نيأس من روا اهلل. 

 

 (عبد الفتاا محمد –صابر صالح  –لمحمد حامد )طبائع االستبدا ومصارع االستعباد مقتبس من بحث ثالثي عن 
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                االهلى يضع قدمًا  ركن الرياضة

 للفوز ببطولة الكونفدرالية
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ايهاب فوزى                                           / بقلم                                

هى ُقبلة .. وأحلى القبالت .. قلب نقى وصافى .. احلى القلوب *

  ..ك الموتألنها تمنحك الحياة بعدما ادرك.. الحبيب

بالفاعل .م دائما وخاصة فى اللغة العربية نهت  :للحاذقين فقط*  

               والمستثنى بأال.وننسى ظرف المكان والزمان.. به والفعل والمفعول 

يثبت الجيش المصرى كل يوم انه جيش الشعب  ..:الجمعة السعيدة*

ب المصرى فقد مر اليوم بسالم بفضل اهلل وعونه وبتماسك الشع.. 

اختفت اليوم كل قوى الظالم .. فقد اظهر اليوم فهمه لحقيقة األمور 

،ولم يظهر سوى اراده هذا الشعب القوى األبى ، صلينا فى أمان 

وذهب كل منا الى عمله دون خوف أو الى منزله دون هلع ، وبقت 

خفافيش الظالم فى الكهوف يؤنس وحدتها ووحشتها شياطين األنس 

اتصور أن الجهات األمنية المصرية .يا جيش بالدى سلمت.. والجن

وبعد مرور اليوم بأقل خسائر متوقعه وصلت الى مرحلة من الحرفية 

المهنية وأصبحت فى موقع الفعل وليس رد الفعل، األمر الذى اتوقع 

معه هدوء نسبى وانضباط فى الشارع فى غضون األيام القليلة 

                                                       ...سلمت شرطة بالدى.. القادمه 

اتمنى استمرار اليقظة .. نوفمبر  42غدًا السبت  ..:لمن يهمه األمر*

حتى ال يتم استغالل ما قد ُتسفر عنه جلسة النطق بالحكم فى .. 

وتكون مبررًا ألعمال .. القضية المعروفة اعالميا بمحاكمة القرن 

) الحكم الذى ستحكم به هيئة المحكمة غدا عنف متوقع حدوثها إزاء 

 ياليتنا نستمر فى اليقظه( .. وإن كنت اتوقع التأجيل للمرة الثانية 

شئنا .. حيًا بداخلنا .. يظل ممتد جذوره ! ..  ...لكن شىء ما يبقى .*

وأن .. ودائما ما أصدق أن اكبر النار من مستصغر الشرر .. أو أبينا 

 وأن عصر المعجزات لم ينته بعد.. !!! .قطرة ... بداية الغيث 

االعالنات فى الفضائيات عبارة عن سخف أو ابتذال او خرو    ...*

مولو "" ومثال صارخ على هذا اعالن اسمه .. عن اآلداب العامه 

  ياريت نوقف هذا العبث قبل فوات األوان.. شىء مقزز وسخيف "" 

فهى .. المحبين  طالما بقت السحب تظلل... لن يجف نهر الحب *  

وكما قال .. حتى لو طالت ايام الظمأ .. وحتمًا ستمطر .. يوما ستمطر 

                                                                                      :احد الشعراء

 الستراا القلب من فرط العناء.... ليت هذا البوا صمت خالد 

 و يراع المزن دمع الشعراء.... وى ليت ماء البحر كلمات ه

 ليته بعد انتظار العمر جاء.... ! ما أصعبه ! آه من وصلك 

 

فال .. ال يقدرون قيمة األشياء وقيم المعانى النبيله.. الكثيرون  *

وال يقدرون قيمة كوب .. يقدرون قيمة الشموع اال عندما يحل الظالم 

 دنيااااااا.. مطر من الماء اال عندما تجف األبار أو يندر ال
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 طارق عبد اللطيف/ إعداد                                                            

                                                        

 ..أصلها مش طالبه أدب في هذا العدد ..... مقالة قديمة  ،، آن أوانها             
 
 لبحث عن بقايا ثورة   ا 
 

 . لم أتوقع أبدا أن أشاهد هذا اليوم وإن كنت على يقين بأنه آت ال محاله
 

 . يناير التى قضى عليها وهى ما زالت فى مخاض والدتها 52أن تنتهى كل معالم ثورة 
الثوره التى كنا نحلم بأن تزيل كل مواطن الفساد فى هذا البلد المطحون من الفساد والرشوة 

 . المحسوبيةو
 تلك الثورة التى كنا نحلم بها ولم نتخيل أن تأتى بهذه السرعة، هل جاءت فى غير موعدها؟؟

 ! هل جاءت مبكرا؟ 
 .االحق أقول بأنه كذلك جاءت هذه الثورة فى غير وقته

 (النظام السابق)وربما كان كالم أحدهم 
 ..الشعب المصرى ما زال صغيرا على فهم الديموقراطية 
 !! كان على حق ربما 

 .. وربما كنا نحن المتعجلين، المتشوقين للتغير على أى حال وبأى ثمن
 .. الشعب المصرى الغلبان والعتى فى ذات الوقت

 ..أراد أن ينفض الغبار المتراكم على جثثه وجثث عياله 
 .. ليقول ال للظلم وال للفساد دون أن يحسب أى حسابات مستقبلية 
 .امه بالثورة يستوجب عليه مسئولية شاقةودون أن يعرف أن قي 

 ..عليه أن يقود هو أموره بنفسهكان 
 
 .(يا فيها يا أخفيها)كان لسان حال الشعب المصرى حينذاك،  

 .وها هو قد أخفاها وأضاع نفسه تماما
 .. تحديات المواجهة بين الحق والباطل 

 ..بين التغيير والفساد المتشبث بكل أركان الدولة
 .ا رهيبا وما زالكان تحدي

 .ما زال الفساد يقاوم وبقوة أمام كل محاولة للتغيير نحو األفضل
 .وسيظل األمر على هذا المنوال إلى أن يشاء اهلل

 ..وإلى أن يشاء الشعب البحث 
 .عن بقايا ثورته بصدق

 
 هاني واصل                                                                                          
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ئيس االسبق مبارك عدة من المجلة وعلى هامش حكم البراءة للر 412ورد الى سيكرتارية التحرير وقبل صدور العدد

نشرهما وذلك لغرابة الفكرة ذن القارىء العزيز فى د اخترنا هاتين المقالتين ونستأول الحكم بالبراءة وقامقاالت تتن

 سيكرتير التحرير                                                                                                     وطرافة التناول

52

يستحق الشعب المصرى أن ينال جائزة جينيس حيث 

لذى نام كثيرا ولمدة أنه وبكل جدارة نال شرف الشعب ا

وبعد أن خلع  2525يوليو52نذ ثورة م ستون عاما

 الجيش الملك واعلن الجمهورية على ارض مصر 

هاج كثيرا فقام بثورتين قام من نومته   وبعد ذلك 

                 وعزل رئيسين وتولى حكمه خمسة رؤساء اثنان 

 !!من المدنيين وثالثة من العسكر 

 إن هذا الشعب الطيب السازج وهو ايضا العبقرى

فى خدعة كبرى اسمها  قد دخلوصاحب الحضارات 

بها والتى صدق الشعب انها ثورة قام " ايرين 52ثورة "

ولكنهم اخبروه انه , وهو ال يدرى متى وكيف قام بها 

  إننا نذكر كيف ,5122يناير  52ثورة كبيرة فى قام ب

رحب الشرق والغرب والعرب والعجم  بهذه الثورة 

رى بثورته صوكيف ارسلوا الوفود لتهمئة الشعب الم

د الطين بلة ان ومن شدة العبط صدقنا الخدعة وزا

ورة هى صناعة مبارك نفسه وذلك نا قال ان الثبعضا م

للهروب من مأزق التوريث المرفوض شعبيا ومن 

ت الفكرة الجهنمية  مأزق الفشل االقتصادى لمصر فكان

يناير  وال مانع من اللعب مع  52ورة فى خلق فكرة ث

واالخوان والسلفيون كل االطرف فالشباب والنشطاء 

 ...يلعب لنفسه ولمصلحته ن وغيرهم كٌلوالناصريو

 .ولكم طول البقاء    على مصر السالمو

ن قتل الشهداء مالسؤال اآلن اذا كان مبارك برىء فإن 

وقد يكون السؤال هو هل كان هناك شهداء , فى يناير 

فى الخامس والعشرين من يناير أم أن السؤال هو هل 

 ؟ر؟؟؟يايم من ينرك ثورة فى الخامس والعشكان هنا

   

إذا أرادوا أن يصفوا  هذا رابع المستحيالت العرب يقول

المستحيالت  حدوث شيء باالستحالة وهذه

 وها نحن قد,الخل الوفي ووالعنقاء الغول هي الثالثة

, عشنا ثالث مستحيالت ولم يبقى إال المستحيل الرابع 

ويسألنى القارىء وما هى المستحيالت الثالثة واقول 

المستحيل االول هو قيام الشعب المصرى بثورة حقيقية 

 فقد قمنا بثورتين يخلع فيها رئيسا ونظاما والحمد هلل

 .....وخلعنا رئيسين ونظامين

ان نتحول من النقيض الى  والمستحيل الثانى هو

ن م كان الشعب فى الخامس والعشرين النقيض فبعد ان

وعنفها إذا بنا  ةيناير ضد حكم العسكر وضد الشرط

ن من يونيو الى محبى العسكر ى الثالثينتحول جميعا ف

نه وهومستحيل لم يكن يتخيله بشر ولك للشرطة  شاقوع

بفضل الثالثين من يونيو سواء كانت  تحقق والحمد هلل

 !!!!!! ثورة او انقالب

الثالث وهو براءة مبارك وخروجه بطال والمستحيل 

وكأن زيد ماغزيت محموال على االعناق وكأنك يا ابو

لما عاشه الشعب الخامس والعشرين من يناير كان ح

 !!! المصرى والحمد اهلل قد افاق منه 

الت وهو القادم ان شاء اهلل وهو رابع المستحيوأما 

ى وعمر سليمان وهم يرفعون سرروج مبارك ومخ

 :                عالمة النصر  ويبتسمون للشعب ويقولون

 !!!! (رد الشعب صوروي نصور ؟)

هو االجابة على ما  طأن المثل القائل اعمل عبييبدو 

 .نحن نراه االن 

 

 عبيطعامل واحد / بقلم 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D9%8A
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                     (السعادة الزوجية)                

 

ُيحكى أن زوجين قد دخل الشيطان بينهما في لحظة عتاب بينهما وفي الصباح على مائدة اإلفطار التي أعدتها الزوجة 

أمسك بكوب الحليب   لتشاركه اإلفطار فلم تأت وتركتها, جلس الزوج و شرع في تقشير بيضة وهو ينتظر زوجته

خاصة أنه صار باردًا, مما أفقده مذاقه, عاد الزوج مرة ثانية ليأكل فوجده باردًا, حاول أن يتذوقه فلم يجد شهية له, و

نظر إلى المطبخ مترقبًا قدوم زوجته لتشاركه طعام اإلفطار مثل كل يوم, فإذا بها تخرج من .. البيضة فلم يستطع

ر, ولكنها لم اولت أن تجلس معه مثل كل يوم على اإلفطا...المطبخ وبيدها الخبز, وضعته على مائدة اإلفطار, وح

عادت الزوجة مرة ..  تستطع ألنه أهانها باألمس ولم يعتذر إليها أما هو فقد منعه عناده وكبرياؤه عن أن يعتذر إليها

ثانية إلى المطبخ, وشغلت نفسها بتنظيف بعض أواني المطبخ, وما هي إال لحظات حتى سمعت صوت الباب وقد 

فعادت إلى مائدة اإلفطار فوجدت الطعام كما هو, فالزوج لم يشرب .. لُأغلق, وهنا أدركت أن زوجها خرج إلى العم

لكنك .. طبعًا تريد أن أقشر أنا لك البيضة, وأقطعها لك مثل كل يوم: فقالت في نفسها.. الحليب, ولم يكمل أكل البيضة

دة لتنظيفها وهي توجهت صوب المائ.    ال تستحق, ألنك ال تقدر معاملتي لك وصنيعي معك, وتهينني وال تعتذر

 غاضبة حزينة,

 فإذا بها تجد وردتين, إحداهما بيضاء تليها وردة حمراء, وقد ُوضعت الوردتان فوق ورقة

 :وكتب الزوج لزوجته في هذه الورقة

 ..إلى أجمل وردة في حياتي, إلى زوجتي الحبيبة, إلى روحي وحبي الخالد..بسم اهلل الرحمن الرحيم

 ..وبركاته السالم عليكم ورحمة اهلل

كم كنت .. كم كنت أتمنى أن تشاركيني اإلفطار اليوم, فلما ُحرمت من ذلك لم أستطع أن أفطر في غيابك عني..حبيبتي

لقد نال .. أتمنى أن أرى ابتسامتك التي تودعينني بها صباح كل يوم قبل أن أخرج إلى عملي, زوجتي وحبيبتي

 ل تقبلين اعتذاريالشيطان مني عندما أخطأت في حقك ولم أعتذرفه

سامحني أنت يا زوجي الحبيب, ثم : أغرورقت عينا الزوجة بدموع , واحتضنت الورقة وقّبلتها, وهي تبكي وتردد

انطلقت كالنحلة فأعدت طعام الغداء الذي يحبه زوجها وزّينت بيتها حتى انقلب بستانًا جمياًل تزّينه الورود والشموع, 

بة, واستقبلت زوجها في أبهى زينة لها, وما إن دخل الزوج إال واستقبل كل منهما وُيعطره البخور والروائح الجّذا

 !!اآلخر باالبتسامة ولسان حال كل منهما ينطق بالود والمحبة والصفاء والرضا

تلك دعوة لكل زوج وزوجة يجربا زراعة السعادة الزوجية, وحل المشكالت الزوجية واألسرية برسائل االعتذار 

 (محمد رسمى/اختيار م)  ل بيت مستقر بعيدا عن تدخالت البشر بصفة عامة واألهل بصفة خاصأج..الصادقة

  بنت النيل/ إعداد 
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 يا سيدنا عفوًا

ۚ

34

 
إذا تزوجت المرأة أكثر من رجل فى الدنيا : على جمعة

 تختار أحدهم فى الجنة

قال الشيخ على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إن 

حور العين وردت فى القرآن والسنة، موضحا أنه 

ستحدث لإلنسان تغييرات بيولوجية فى الجنة 

. ى الحقد والحسد والكراهيةوسيختف

واهلل "خالل حواره ببرنامج ، "جمعة"وأوضح

مع " سى بى سى"، المذاع على فضائية "أعلم

، يوم األحد، أنه إذا كان "عمرو خليل"اإلعالمى 

ما صنع "شخص متزو  وكان بينه وبين زوجته 

وأشار . فإنهم سيحبون بعضهم فى الجنة" الحداد

إلى أن مشاعر الدنيا جميعها ستفنى، " جمعة"

ا هو الزو  فى اآلخرة، مضيفا أن الزو  فى الدني

الفتا إلى أنه إذا تزوجت المرأة فى الدنيا أكثر من 

شخص فإنها ستخير بينهم، ألن تركيبتها البيولوجية 

 .مختلفة عن الرجل

والحقيقة ان رجال الدين شغلوا انفسهم بما سيحدث 

!! فى اآلخرة وتناسوا ان الدنيا هى الطريق لالخرة 

الدنيا كما امرنا اهلل  وما ننادى به هو دعونا نعيش 

فى كتابه ووفق اوامره ونواهيه    ونؤمن ان اهلل كتب 

لنا الخير فى االخرة ولكن كيف يكون هذا الخير فال 

لنا فى الدنيا داعى لتلك التفاصيل التى اوردها القران 

لق من الوهم  صنما نطوف خكى نؤمن وليس كى ن

عاد الكثيرين عن الدين حواليه ويكون سببا البت

 . عقولباب واصحاب الشوخصوصا ال
 صالح النواوى/إعداد

 !حقيقة مذهلة عن القلب 71: هل تعلم؟

 

جميعنا نعلم وظائف القلب المعروفة وفوائده للجسم، ولكن هل تعلم 

 الحقائق التالية؟

 .مياًل 52يخلق القلب كل يوم طاقة كافية لقيادة شاحنة لمسافة -1

 .للقيادة للقمر والعودة منههذا كافي 

 .تريليون خلية في جسم االنسان 52يضخ القلب الدم لل  -5

 .القرنية هي العضو الوحيد الذي ال يتلقى أي امداد للدم-3

يقوم القلب بكل العمل والجهد الذي تفعله أي عضلة طوال حياة -4

 .االنسان

 مليون من 1.2خالل متوسط العمر، يضخ القلب ما يقرب من -2

 .خزان قطار 522الدم ما يكفي لملء 

 .أسابيع 4تبدأ أول خلية في القلب في النبض خالل -6

 .يملك الحوت األزرق أكبر قلب-5

 .كلما كان االنسان متعلمًا أكثر، قلة نسبة اصابته بأمراض القلب-8

تعد أمراض القلب من أخطر أنواع األمراض التي  تصيب -9

 .االنسان

 .سنة 3222مومياوات عمرها  تم ايجاد القلب في-12

تساعد السعادة وقلة التوتر وممارسة الرياضة واتباع حمية -11

 .غذائية صحية علي ابقاء القلب صحي

من المرجح ان تصيب النوبة القلبية االنسان في أول يوم في -15

 .األسبوع

 .صمام القلب الطبيعي بحجم نصف العملة النقدية-13

د فصله عن باقي الجسم ألنه يمتلك يستمر القلب في النبض بع-14

 .موجات كهربائية خاصة به

 .ينبض قلب المرأة أسرع من قلب الرجل-12

أظهرت دراسة حديثة ان عندما تغني جوقة، تتزامن ايقاعات -16

  .قلوبهم

 شيرين عمر/اعداد  
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 (72)!حكمت الرجال المرأة الفرعون التى" حتشبسوت" :مصر التى ال يعرفها المصريون  
ورغم ذلك احبت خادمها  سست امبراطوريةالجميلة التى قادت الجيوش وأ

 !المهندس سمنحوت الذى بنى لها اعظم معابد الفراعنة 

 
 

 1508- 1458من أبرز السيدات النبيلة؛: تعني) حتشبسوت
[3]

األسرة الثامنة  الخامس من عصر الفرعون كانت.( م.ق

نجح الفراعنة, حامله للقب أطول من أي امرأة أخرى يعتبروها علماء المصريات واحدة من أ .مصر القديمة في عشرة

وهي االبنة الكبرى . تميز عهدها بقوة الجيش والبناء والرحالت التي قامت بها. في األسر المصرية

تحتمس  هووكان أبوها الملك قد أنجب ابنا غير شرعي  احموس الملكةوأمها تحوتمس األول الملك مصر لفرعون

م بعد موته, وذلك حال لمشكلة وجود وريث قبلت الزواج منه على عادة األسر الملكية ليشاركا معا في الحك  دوق الثاني

ذلك  "سنموت" هذه الملكة تركت ألغازا كثيرة وأسرارا وربما يكون أكثر تلك األلغاز إثارة شخصية, شرعي له

لقبا وكان مسؤوال عن رعاية ابنتها الوحيدة  01والذي منحته  الدير البحري ر فيالمهندس الذي بنى لها معبدها الشهي

وإذا جاءت تلميحات المؤرخين لتشير إلى وجود حالة حب . رتهوقد بلغ من حبه لمليكته أن حفر نفقا بين مقبرتها ومقب

وانتهى كل منهما " حياة أسطورية"قد جمعت االثنين سنموت وحتشبسوت فإنهما الملكة وخادمها أيضا قد شاركا في 

م .ق 2211 -م .ق 2225حوالي  ) تحتمس الثاني كانت حتشبسوت زوجة الملك)نهاية غامضة ال تزال لغزا حتى اآلن

قبل  2152من الساللة الثامنة عشر , ويبدو أن زوجها ُأطيح به طوال بضع سنين , ولكنهما عادا إلى العرش سنة ( 

,  والمعابد , المنازل , وتشييد الطرق إلنشاء مصر التالية كّرست كل قواها وموارد 25ال الميالد , وطوال السنوات

مع جاراتها , ومن أعظم أعمالها ضريح  الحرب وال البالد الداخلية , ومحاولة إبقاء مصر بعيدة عنولتحسين األح

امنحوتب  , وكانت ترعى كذلك الفنانين والحرفيين , وكان لها ابن هو طيبة , بالقرب من وادي الملوك لزوجها في

اشتهر حكم حتشبسوت بالسالم واالزدهار حيث كانت تحاول أقصى وسعها  م.ق 2151 -م .ق 2111حوالي  ) الثاني

مشاكل عديدة في  حتشبسوت واجهت .القديم لمنع أية حروب معهم لتنمية العالقات وخاصة التجارية مع دول الشرق

بداية حكمها بسبب حكمها من وراء الستار بدون شكل رسمي ويقول بعض الناس أنها قتلت زوجها وأخوها 

ومن جهة أخرى واجهت مشاكل مع الشعب حيث . لالستيالء على الحكم لكن ال يوجد دليل كافي تحتمس الثاني الملك

الحاكم  حورس كان يرى أغلب الناس أنها امرأة وال تستطيع حكم البالد, إذ كان الملك طبقا للعرف ممثال لإلله

إلقناع الشعب بأنها تستطيع  آمون لذلك كانت دائما تلبس وتتزين بمالبس الرجال, وأشاعت أنها ابنة .األرض على

. يا وليس بمقدوره رعاية مصالح البالدال زال صب تحتمس الثالث في الوقت نفسه كان ولي العهد الشرعي. الحكم

ستطيع اتخاذ تربية عسكرية بحيث ي تحتمس الثالث فعملت حتشبسوت على حكم البالد إلى أن يكبر, وراعت أن يتربى

حيث كانت التجارة في حالة سيئة خصوصا  مصر نشـّطت حتشبسوت حركة التجارة مع جيران. مقاليد الحكم فيما بعد

باألقصر,  الدير البحري , وأمرت ببناء عدة منشآت بمعبد الكرنك, كما أنشأت معبدها فيتحتمس الثاني في عهد الملك

  .واتسم عهدها بالسالم والرفاهية

 (موقع ويكيبديامن ارشيف )كريم ابوالعزائم/ سلسة من إعداد  د 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AA%D8%B4%D8%A8%D8%B3%D9%88%D8%AA#cite_note-3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AA%D8%B4%D8%A8%D8%B3%D9%88%D8%AA#cite_note-3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%AB%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A9_%D8%B9%D8%B4%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%AB%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A9_%D8%B9%D8%B4%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%AB%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A9_%D8%B9%D8%B4%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%AB%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A9_%D8%B9%D8%B4%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D8%AA%D9%85%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D8%AA%D9%85%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%88%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%88%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%8A%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%8A%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%AD%D9%88%D8%AA%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%AD%D9%88%D8%AA%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%AD%D9%88%D8%AA%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%AD%D9%88%D8%AA%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%B1%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%B1%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A
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                                                                          ..متى سكنتني؟؟ ..            : قرأُت لك

 ل ياسجع الرباب طائر الخيايا

 ياحلمًا خرافيًا أطل يشرع لألماني كل نافذة وباب 

 من أين جئت؟ 

 من رحم الغيب ياحبيبي

 أم من حمرة المغيب 

 أم من رحلة الغياب ؟

 أكان صدفًة ؟ 

 ال   صدًفة ألقاك دون أن أراك ؟

 فمنذ عمر ال مسمى إجتمعنا ذات مره 

 إلفًة في عالم األرواح ألف مره  إلتقينا

   ام في هذا الطريق بال لقاءل هي األقدار أن نلتقي هنا هذا العب

 اعذب فرات سائغ حبه  يا

 فكوني يا كل الحياة بدونه ملح أجاج دون ماء 

 ولكني نحُتك في جدار الذاكرة بأنامل الروح والخيال والحنين   ..ال أعرفك 

 في زمان ما دريت فيه كيفها المالمح فكيف يامالمح ُترسمين 

 ي مكان ماتكونت فيه مالمحي ف

 د أم شقي وال حتى ُخط في كتابي حينها إن كنت إنسان سعي

 ..وكلما غرقت فيه أرتقي  لكنما هواك كان فاضحي 

 في ذلك المكان يومها ؟   أتذُكر

 جعلتني أخبئك في جيب خاطره ملونه

 خطناه في قميص ذاكره ال مكونه 

 لة التكوين كي أكون ؟ فلما ودعتني يومها وتركتني وحيدة في رح

 لست أدري ! بك أم اليك أم معك 

 لكنني أسير وحيدة مجنونة متيمه 

 أرتدي ذاك القميص دائما 

 وطالما أنت فيه يبدو لي مالئما 

 ال يهمني الجنون إنما 

 وال أتوه  أريد أن تتوه عني إن وجدتني ال

 أنتظر ؟ فحتاما ياموالي

 ك ون أن ألقاأراك د  أرض صبري حارقه 

 في رؤاي ألتقيك كي تراني في رؤاك  أعرفك دون أن أراك 

 فكيف ال أعيش في هواك غارقه؟

 ومشاعري تحتويك تألفك 

 محاجري ترتوي منك تذرفك 

 فكيف بعد هذا قد أكون غير عاشقه؟ 

 وكيف ألتقيك خارج افتراضي والخيال؟ 

 كيف جئت ؟.. خاًل عاند المحاليا

 أن أراك ؟ متى سكنتني واستبحت موطني دون

 نهى ابراهيم سالم/   خواطر بقلم



41024110216 

 
Web site www.saidabulazayem.net

 نجم اكرامى/م  -خالد الفحام/ك   -طارق عبد اللطيف  /م–ا:سعيد ابوالعزايم،  سكرتارية التحرير/رئيس التحرير                                                                

   sazayem@qatar.net.qamail : -e   51055ب .جميع المراسالت بأسم رئيس التحرير ص                                                                 

  12 

 

 "ناجح ابراهيم .د"   االرهابيون يقرؤن القرآن بنعالهم

 
 

والقيادى السابق بالجماعة اإلسالمية  إن قوات األمن وجهت ضربات قال الدكتور ناجح إبراهيم، المفكر اإلسالمى 

المجتمع يواجه اإلرهاب و : ويؤكد.. وتفجيرات المحافظات الهدف منها إشغال األمن.. موجعة للتكفيريين فى سيناء

وكأن المواطن قال ، إن أخطر ما يواجة المجتمع اآلن اإلرهاب واإلهمال والفساد اإلدارى،  والفساد اإلدارى مًعا 

كل هذا : "المصرى مخير بين أمرين القتل على يد اإلرهابيين المجرمين أو الموت بسبب اإلهمال والتسيب، مضيًفا

خالل حواره مع اإلعالمى محمود الوروارى " إبراهيم"وأشار ". يحتا  وقفة حازمة وصارمة من سلطات الدولة

الحدث مساء أمس الخميس، إلى أنه بعد وقوع حادث رفح  ببرنامج الحدث المصرى الُمذاع عبر شاشة العربية

فى سيناء بين فكى كماشة بفضل المواجهة القوية لقوات الجيش " بيت المقدس"اإلرهابى أصبح تنظيم أنصار 

والشرطة وإصرارهما على تجفيف منابع اإلرهاب هناك، مشيًرا إلى أن تكرار االنفجارات فى عدد من المحافظات فى 

وأوضح المفكر . خيرة لتخفيف الضغط على التكفيريين فى سيناء، وإشغال قوات األمن عن ضربهماألونة األ

اإلسالمى أن قوات األمن وجهت ضربات موجعة للتكفيريين فى سيناء بعد حادث رفح، موضًحا أن مجموعات العنف 

هم من وراء االنفجارات األخيرة  ثم بعد ذلك خليتى الرحاب 4115الفردى العشوائى الذى بدأ بتفجيرات الحسين عام 

ولفت إلى أن المواجهة األمنية لم تعد هى السبيل الوحيد الكافى للقضاء على اإلرهاب، بل يتطلب االهتمام . 

" فكر" بالمواجهة الفكرية التى ال تقل أهمية، الفًتا إلى أن الجماعات التى تقوم بتنفيذ العمليات اإلرهابية تستند إلى 

وحذر إبراهيم من . ؤها، وبالتالى يجب محاربة الفكر بالفكر للحفاظ على شباب مصر واألمة العربيةيؤمن به أعضا

إمكانية استقطاب الجماعات اإلرهابية للعائدين من سوريا والعراق واستخدامهم فى تنفيذ العلميات اإلرهابية، ال سيما 

م بالعمليات اإلرهابية، نظًرا لتنفيذهم أعماًلا مشابهة فى أنهم مدربون بشكل احترافى، كما يملكون الخبرة الكافية للقيا

سوريا والعراق، مشدًدا على ضرورة احتواء الدولة للشباب الصغار الذين يسهل استقطابهم، الفًتا إلى أن شباب 

فى الجماعات اإلسالمية المفككة حالًيا يشكلون نواة جيدة لالستقطاب ويجب إعادة توجيههم حتى ال يكونوا شوكة 

وتابع أن جماعة أنصار بيت المقدس هى الفرع المصرى لتنظيم غزاوى األصل تكفيرى الفكر، موضًحا . ظهر الدولة

أن محنة التكفير تكمن فى العقل أصًلا فهو يقرأ النصوص الشرعية بطريقة خاطئة أو يقرأ اإلسالم من نعالهم، كما 

كما يقول العوام، فضًلا عن تبنيهم فكر التكفير « ب أو بالشقلوبالمشقل»يقول الشيخ الغزالى رحمه اهلل أى يقرأونه بـ

والتفجير والذبح للمخالفين لهم فى العقيدة أو الفكر أو الرأى أو التنظيم واألخطر هو تصوير الذبح وتفجير المساجد 

واب الجنة والنار محنة التكفير الحقيقية أن بعضهم يظن نفسه بواًبا على أب: واستطرد. أو المبانى والتباهى بها 

يدخل من يشاء فيها ويخر  من يشاء فال يكفيه أنه استلب حق القضاة فى الحكم على الناس وحق الوالة فى تنفيذ 

 .األحكام، ولكنه يستلب حق اهلل يوم القيامة فى الرحمة بعباده وكأنه يريد أن يحكم الدنيا واآلخرة
 عبد الوهاب الجندى :اعداد 
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 :من كلمات االمام على ابن ابى طالب

  أن السعادة   فيها   ترك  ما  فيــها         النفُس تبكي على الدنيا وقد علمت               

  إال التي كاَن  قبـل   الموِت   بانيـها          ال داٌر للمرِء بعد   الموت يسُكنها                

  وإن بناها  بشر خـــــــاب   بانيـــها فإن  بناها   بخير   طاب  مسكُنه                         

  ودورنا لخراب    الدهـــر  نبنـيــها أموالنا   لذوي الميراث   نجمُعها                         

                                                                                        حتى سقاها بكأس الموت ساقيــــها الملوك   التي كانت   مسلطنًة       أين                  

 لجمع بين الصالتينا

فَيُجوز للمسافِر أن : الَسفر:ء، وهذه الحاالت هيهناك حاالٌت يجوز الجمُع فيها بين صالَتي الُظهر والعصِر، وكذلك بين المغرِب والِعشا

، أو يجمَع (يعني يصلي الظهر والعصر معًا بعد أن يَؤَذن للظهر، وقبل أن يَؤَذن للعصر)يجمَع بين صالتي الُظهر والعصر جمَع تقديٍم 

ين المغرب والِعشاء جمَع تقديم أو تأخير، ، وكذلك يجمع ب(يعني يصلي الظهر والعصر معًا بعد أن يَؤَذن للعصر)بينهما جمع تأخير 

 .أو كان نازاًل في مكاٍن ما لالستراحة من السفر-راكبًا : أي -وسواٌء في ذلك إذا كان أثناَء الَسير 

 :وتذكرة دعاء 
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       براءة                              

 ليق، ال تعليق، ال تعليق، ال تعليقال تعليق على أحكام القضاء، ال تعليق، ال تعليق، ال تع. 

 رحم اهلل أبناءنا الشهداء اللي مافيش حد قتلهم . 

   نوفمبر و كأننا داخلين الحرب العالمية التالتة ، و ناسي  82و كنت مش فاهم ليه كل هذا الحشد ليوم

 .نوفمبر  82خالص يوم 

 يار جنية في مهرجان البراءة سنوات محاكمة ، تكلفة نصف مل 3جلسة قضائية ،  101: قضية القرن

 .للجميع

  اإلعالميين و المثقفين و النخبة و المحللين اجتمعوا على قلب رجل واحد في جميع القنوات المملوكة
ألصحاب القرار من أجل شرح أسباب الحكم بالبراءة ، و الحكاية مش طالبة ، الحكم مكتوب في 

 .ورقة ، الشعب هيقراها و يفهم  1300

 اقفلوا الثورة و افتحوها تاني ، يمكن تشتغل هلى فيس بوُكواحد كتب ع ،                                     .
 .حاولت و لألسف الثورة هنجت و الهارد اتحرق

  مصر التي كانت تتحدث عن نفسها ، أصبحت تتحدث مع نفسها. 

 يا ترى والدنا هيقرأوا ايه في كتب التاريخ ، مش حاجة تحّير. 

  مليون شهيد عايشين زي الفل 20، هي جت على مش عارف كام شهيد ، ماهو فيه ياسيدي. 

         ، بيقول لك إن الثورة قامت علشان تجيب حق الشهدا اللي كانوا عارفين أنهم هيموتوا في الثورة
 .بس يا خسارة ، ماتوا و ماعرفتش تجيب حقهم

 ، ال مؤاخذه يا جاهين. ، بس خفت شفت الفساد كأنه أسد سد الطريق ، و كنت عاوز أقتله. 

  من نادي   1-8بقول لكو ايه ، أنا مش فاضي للكالم ده ، أنا نفسوياتي تعبانه جدا علشان األهلي اتغلب

 .مش عارف اسمه ايه كده اإليفواري، سيبوني في حالي

 أنا براءة،،،،،،،  قلت مش العب،  مش. 

 صفحة من غير عنوان

 يكتبها واحد فهمان
طارق عبد اللطيف. م  
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                                                                                    رائعة قصة              :المنوعات صفحة

 

 ِ لكن خشينا عليك وقفة الخجل        ِ و ال قلل ٍ وما طردناك من بخل
 

 ..من يقرأها يستلذ بروعة ختامها من شعر رائع، ولن تفهمها إال إذا قرأت أولها...قصة رائعه

ى شاب ثري ثراءًا عظيمًا، وكان والده يعمل بتجارة الجواهر والياقوت، وكان الشاب يؤثر على كان فيما مض

ودارت األيام دورتها ويموت الوالد وتفتقر .اصدقائه ايما إيثار، وهم بدورهم يجّلونه ويحترمونه بشكل ال مثيل له

اضي، فعلم أن أعز صديق كان يكرمه ويؤثر العائلة افتقارًا شديدًا فقلب الشاب أيام رخائه ليبحث عن اصدقاء الم

عليه، وأكثرهم مودًة وقربًا منه قد أثرى ثراء ال يوصف وأصبح من أصحاب القصور واألمالك واألموال،فتوجه إليه 

عسى أن يجد عنده عماًل أو سبياًلإلصالا حاله فلما وصل باب القصر استقبله الخدم والحشم،فذكر لهم صلته 

ن بينهما من مودة قديمة فذهب الخدم فأخبروا صديقه بذلك فنظر إليه ذلك الرجل من خلف ستار بصاحب الدار وما كا

ليرى شخصا رث الثياب عليه آثار الفقر فلم يرض بلقائه وأخبر الخدم بأن يخبروه أن صاحب الدار ال يمكنه استقبال 

اتت وعلى القيم كيف تذهب بصاحبها فخر  الرجل والدهشة تأخذ منه مأخذها وهو يتألم على الصداقة كيف م.أحد

 ..بعيدًا عن الوفاء

ومهما يكن من أمر . وتساءل عن الضمير كيف يمكن أن يموت وكيف للمروءة أن ال تجد سبيلها في نفوس البعض

ً وقريبًا من ديارهصادف ثالثة من الرجال عليهم أثر الحيرة وكأنهم يبحثون عن شيء ، فقال لهم ما .فقد ذهب بعيدا

القوم قالوا له نبحث عن رجل يدعى فالن ابن فالن وذكروا اسم والده،فقال لهم أنه أبي وقد مات منذ زمن فحوقل أمر 

الرجال وتأسفوا وذكروا أباه بكل خيروقالوا له أن أباك كان يتاجر بالجواهر وله عندنا قطع نفيسة من المرجان كان 

مرجانا فدفعوه إليه ورحلوا والدهشة تعلوه وهو ال يصدق ما يرى قد تركها عندنا أمانة فاخرجوا كيسا كبيرًا قد ملئ 

ولكن تساءل أين اليوم من يشتري المرجان فإن عملية بيعه تحتا  إلى أثرياء والناس في بلدته ليس فيهم .. ويسمع

 .من يملك ثمن قطعة واحدة

 نعمة والخير،مضى في طريقه وبعد برهة من الوقت صادف إمرأة كبيرة في السن عليها آثار ال

فقالت له يا بني أين أجد مجوهرات للبيع في بلدتكم، فتسمر الرجل في مكانه ليسألها عن أي نوع من المجوهرات 

فسألها ان كان يعجبها المرجان فقالت له نعم المطلب .تبحث فقالت أي أحجار كريمة رائعة الشكل ومهما كان ثمنها

ما رأت فابتاعت منه قطعا ووعدته بأن تعود لتشتري منه المزيد فأخر  بضع قطع من الكيس فاندهشت المرأة ل

 .وهكذا عادالحال إلى يسر بعد عسر وعادت تجارته تنشط بشكل كبير

 :فتذكر بعد حين من الزمن ذلك الصديقالذي ما أدى حق الصداقة فبعث له ببيتينمن الشعر بيد صديق جاء فيهما

 

 يدعون بين الورى بالمكر والحيِل     وفاء لهم   ال لئامًا قومًا صحبُت                 

 

 ِ الجهل  عدوني من فلسُتأوحين       غنى   رَب جلونني مذ كنُتكانوا ُي              

 

 :هذه االبيات كتب على ورقة ثالثة أبيات وبعث بها إليه جاء فيها فلما قرأ ذلك الصديق

 

 من الحيل اال   تكن سببا   ولم       قبلي  وافوك من أما الثالثة قد      

 

 وانت أنت أخي بل منتهى املي     أما من ابتاعت المرجان والدتي     

 

 !لكن عليك خشينا وقفة الخجل     وما طردناك من بخل ومن قلل       
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Egypt court dismisses charges against Mubarak 
  

 

 

Charges against ex-president over killing of protesters in 2011 dropped by judge, who 

also cleared him in a graft case. 

 

An Egyptian court has thrown out charges against former President Hosni Mubarak, his 

interior minister and six aides over the killing of protesters during the 2011 uprising against 

him.Mubarak and his sons Alaa and Gamal were also cleared by Chief Judge Mahmoud 

Kamel al-Rashidi of corruption charges related to exporting gas to Israel. 

The judge said too much time had elapsed since the alleged crime took place for the court to 

rule on the matter. 

The verdicts sparked celebrations among Mubarak supporters while those opposed to him 

were dismayed. 

Is the Mubarak regime making a comeback? 

Economic decline and political violence have led some Egyptians to be nostalgic about 

Hosni Mubarak's reign           

Selected by:D.Hany Elsayed 
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