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ٌَم ٚوِحء فٟ ١ٌٍِس جإلٍْجء :كممة العدد  قىح

 

ٍَ ِٓ  ٠حَ ٍٖٙ ٌؾد ٍٖٙ هللا جٌكٍجَ ٚفٝ ١ٌٍس  فٟ ٠ٛ

ْركحْ جًٌٜ  )جالٍْجء ٚجٌّؼٍجؼ جٌطٝ لحي هللا ضؼحٌٝ ػٕٙح 

 ٍْٜ ذؼرىٖ ١ٌالً ِٓ جٌّٓؿى جٌكٍجَ جٌٝ جٌّٓؿى جاللصٝ 

ٍُ ١ٌٍطٙح ٚ٘ٝ ضطٗف ذحٌٓٛجو ٚجٌكُْ فمى ػُ (... ذحضص ِص

ٌُم ٚغُ فّٓ ؾحٔد ؾحءش  قىحَ جالػىجَ ٌّإ٠ىٜ  جٌرالو ٘

ؾّحػس جالنٛجْ ذّح ف١ُٙ جٌٍت١ّ ِكّى ٍِْٝ فأغعرص 

جٌىػ١ٍ ِٓ ِإ٠ى٠ٗ ٚجٖؼٍص ١ٍٔجْ جٌىٍج١٘س ٚجالٔطمحَ ِٓ 

ٚػٍٝ جٌؿحٔد ج٢نٍ لحَ ذؼط , جٌمعحز ِٚٓ جٌّٓإ١ٌٓ  

ِٓ ِإ٠ىٞ جإلنٛجْ ذؿ٠ٍّس لطً جٌمعحز فٝ ِى٠ٕس جٌؼ٠ٍٕ 

ِّح ؾؼً جٌٗؼد ٠رىٟ ػٍٝ ًٖ٘ جٌىِحء جٌّٓطرحقس فٝ 

َ هللا ف١ٗ جٌمطً ٌغ١ٍ ج١ٌٍّّٓٓ  ٍَّ ٍٖٙ هللا جٌكٍجَ جًٌٜ ق

ٚجألػؿد  ْ وال جٌطٍف١ٓ جٌكىِٛس , فّح ذحٌٕح ذح١ٌٍّّٓٓ 

ٚجالنٛجْ ٠ىِّػٟ جٔٗ ٘ٛ جٌؿحٔد جٌّإِٓ ٠ٚٓطٍٖى ذآ٠حش 

!!!!   هللا ػٍٝ يٌه

ج٠ٌٍٗؼس  ذ١ٓ ِٓ ٠ٕحوْٚ خِٙحضٍجشجيٚذىْٚ جٌىنٛي فٝ 

ِٚٓ ٠ٕحوْٚ ذػٌٛز ٠ٕح٠ٍ ٚغٌٛز ١ٔٛ٠ٛ ٚجٌٍٗػ١س 

فٝ ضهح٠ٌف جٌٕمحء جٌػٌٜٛ  ِٚصٍ جٌكعحٌز جٌىنٛي ٚ 

  ٖٚؼحٌجش جالْالَ ٘ٛ جٌكً  ٚنٍػ جٌى٠ٓ ٚجٌطح٠ٌم

ٚذىْٚ جْ ُٔطَُٙ ذحٌؼّحٌس  ٚ ذح١ٌٓحْس ٚج١ٌٓحْس ذحٌى٠ٓ 

ذحالنٛٔس ٚذىْٚ جْ ٔىنً فٝ جضْٛ جٌصٍجػحش ٚفٝ 

فالذى ِٓ لٌٛس قك , جٌٕٙح٠س ِصٍ ٖٚؼرٙح ُ٘ جٌهحٍْْٚ 

ٌٓم  ....   ٚٚجقى ال ٠ٍُجو ذٙح ئال جٌكك ٚجٌكك ذ١

٠ح  ٠ٙح جٌّص٠ٍْٛ  فال ٔؼٛو جٌٝ جٌكك ٚٔؼطٍف جْ جٌؿ١ّغ 

جٌطٛجفك ٚجٌؼٛوز ئال خ ال ِٕح٘ ٖ نطأ ٚجٌؿ١ّغ نحٍْ ٚ ْ

ُٓ ١ٌّٚ جٌكك جًٌٜ ٍٔجٖ , جٌٝ جٌكك                  قمحً ٔك

ٌٓم ٌٍىِحء ٌٚؾٛع ػٓ جٌؼٕحو  جٌكك , ذً جٌكك جًٌٜ ف١ٗ قم

 ٖ ٍَ جٌكك جًٌٜ , جًٌٜ ٘ٛ ٚجؾد جٌٛلص ٚال ٚجؾَد غ١

جٌكك جًٌٜ ٠رٕٝ ٚال ٠ٙىَ , ٠ؼطٍف ذح٢نٍ ٚال ٠ُمص١ٗ 

جٌكك جًٌٜ ٠مَٛ ػٍٝ جٌكمحتك ١ٌّٚ ػٍٝ جالوحي٠د جٌكك 

جًٌٜ ٠كّٝ جٌّٓطمرً ٚال ٠ٙىَ جٌّحظٝ وٝ ٔٓطط١غ جْ 

. ٔؼ١ٕ جٌكحظٍ ذىً ِح ف١ٗ 

  .جٌٍُٙ فحٖٙى ...جٌٍُٙ ً٘ ذٍغص 

 

 

  :إقرأ فى ىذا العدد 
   أحكام ودماء فال ليمة االسراء:  كممة العدد * 

 2ربٌس التحرٌر                                            ص/ٌقلم 
هل مازال ....األزهر و قٌادة األمة  :دفتر االحوال الشخصٌة *

 3ص                               إكرامى نجم  /مهندس قابدا؟؟؟
 من المسؤل عن سفك  دماء المصرٌٌن بدءاً من :صورة الغالف* 

     فض اعتصام رابعة وانتهاءاً بشهداء الجٌش والشرطة 
 4صابن البلد                                                   / بقلم 

 حى االزبكٌة  :مصر التى ال ٌعرفها المصرٌون * 
 5ص                                        ابوالعزابم  كرٌم /د داإعد

  االهلى بفانلة الزمالك والزمالك بفانلة االهلى  :ركن الرٌاضة  *
 6كابتن كٌمو                                              ص/ إعداد 

 6ص          اٌهاب فوزى  /بقلم          خواطر:  وجهة نظر * 

متى ٌعلنون وفاة العرب ´    زارٌات: ركن األدب*

 7ص                                   طارق عبد اللطٌف     / إعداد

عمال الفراعنة هم من قاموا بأول : باحث أثرى   مختارات* 
 8احمد منصور                   ص/    بقلم     إضراب فى التارٌخ

 ..زوجة واحدة ال تكفى:     لك ٌا سٌدتى*
 9ص                                              بنت  النٌل/ إعداد  

 
 10ص:                                   ركن المصرٌٌن بالخارج *

  10ص !!الصورة المقلوبة بٌن الدٌن والسٌاسة : :  قرأت لك   * 

وسٌدنا جبرٌل فى رابعة ..إٌناس الدغٌدى ُتكلم هللا : ِهطحٌجش *
 11ؤىٌجٜٚ جٌٙٛجٌٜ              ٘/   ذمٍُ  إنها ثورة المعجزات

 قطٝ ال ٔؼ١ٕ ّٚٔٛش  غر١حء  :قشةقضٌة للمنا*

                12ابن البلد                                                ص/ اعداد 

                   13٘         قصاصات من االعجاز القرآنى  : واحة االٌمان * 

 ػىٜ جٌٕٙحٌ موال  :صفكس ِٓ غ١ٍ ػٕٛجْ*

 14٘                                               (ٚجقى  فّٙحْجػىجو )

    لماذا ال ٌحترم اإلعالم العربً رمضان؟     :صفحة المنوعات  *

 15ص                               (مصطفى محمود    /ابقلم  د) 

 

AL BASHIR MAGAZINE                           16ص 
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ِحَجي لحتىج؟؟؟....جألٍَ٘ ٚ ل١حوز جألِس            :دفتر األحوال الشخصية ً٘                                                         
وحْ جألٍَ٘ فٟ جٌّحظٟ ِٕرٍج غحتٍج فٟ ٚؾٗ جٌظٍُ ٚ جٌظح١ٌّٓ , ئي ٌُ ضٗٙى ِصٍ غٌٛز ِٓ غٌٛجضٙح جٌؼى٠ىز ػرٍ جٌطح٠ٌم جٌكى٠ع  ئال ٚ وحْ 

جألٍَ٘ ٚ ٌؾحٌٗ ٚ وػحضٗ ٚ ػٍّحتٗ فٟ ِمىِس ج١ٌٍّٓ , ٚ ُ٘ ِٓ ٠مٛوْٚ جٌػٌٛجش ػٍٟ جٌظٍُ ٚ جٌظح١ٌّٓ ٚ جٌطغحز ٚ جٌّطؿر٠ٍٓ , ٚ ٠كىٟ 

فٟ ً٘ج جألٍِ وطرح ال ضؼى ٚ ال ضكصٟ , ػٓ ذطالش جٌؼٍّحء ٚ جٌىػحٖ فٟ جٌىفحع ػٓ جٌكك ٚ جٌؼىي , ٚ ٌّح ال ٚ جألٍَ٘ ًِٕ جٌف ػحِح ٚ ٘ٛ 

٠مف ْىج ١ِٕؼح ٌّكحٚالش ض٠ٛٗٗ جٌٕٓٗ ذؼى جْ وحْ ذٕحتٗ ػٍٟ ٠ى ؾٍٛ٘ جٌػمٍٟ ١ٌىْٛ ِٕحٌز ١ٌٍٗؼس جالّْحػ١ٍ١س ٚ ٌٍٕٗ ًِ٘رُٙ , ٚ ٌىٓ 

جغٍمٗ صالـ جٌى٠ٓ جأل٠ٛذٟ فٟ  غٕحء ذٕحء جٌىٌٚس ج١ٌٕٓس فٟ ِصٍ ضكص ٌج٠س جٌهالفس جٌؼرح١ْس , ٚ ًِٕ جْ جفططكٗ جٌظحٍ٘ ذ١رٍِ ٍِز جنٍٞ 

قطٟ جٌّكط١١ٍٓ جٌغُجز فٟ وً جٌؼصٌٛ ذؼى فطكٗ ٍِز جنٍٞ ػٍٟ ٠ى جٌظحٍ٘ .َ ٚ ٘ٛ ٠ؼى ٌُِج ٌّمحِٚس جٌطغحز فٟ وً ػص1267ٍْٕس 

ذ١رٍِ ٌُ ٠طٛجٔٛ فٟ ئظٙحٌ جٌّٛوز ٚ جٌكد ٌؼٍّحتس ٚ ١ٌٗهٗ جألورٍ قطٟ ٠ٕحي جٌٍظح , ٚ ٌىٓ ١٘ٙحش ٌُٙ فٍمى وحْ جألٍَ٘ ٘ٛ جًٌٞ ٠مف فٟ 

ظً جٌكىحَ ػرٍ جٌطح٠ٌم جٌّصٍٞ ٠ركػْٛ ػٓ  .ٚؾٗ جٌغُجز جٌطحِؼ١ٓ ٚ وحْ ٘ٛ قحتػ جٌصى جألٚي ٌطؿ١ُٙ جٌّص١٠ٍٓ ٌٍُٚو ػٓ ذالوُ٘

ٌظحء ١ٖم جألٍَ٘ ٠ؿٌُْٛ ٌُٙ جٌؼطحء قطٟ ٠ٍظٛج ٚ ٌىٓ وحْ جألٍَ٘ ٚ ١ٖٛنٗ ال ٠مرٍْٛ جٌهٕٛع جذىج ٚ جٌهعٛع ٌٍٓطس جٌكىحَ قطٟ  ْ 

ِرحٌن قحٚي ٍِجٌجٚ ضىٍجٌج ٚ ٌىٓ ٌُ ضأضٗ جٌفٍصس جال ػٕى ٚفحز جٌٍّقَٛ جٌؼحٌُ جٌؿ١ًٍ ج١ٌٗم ؾحو جٌكك ػٍٟ ؾحو جٌكك جنٍ ج١ٌٗٛل ج٠ًٌٓ 

وحٔٛج ٠ًٚوْٚ ػٓ جألِس ٚ ػٓ جٌطك٠ٍف ٚ جٌطع١ًٍ ٚ وحٔٛج ػٍّحء ذكك ٠ؼٍفْٛ لىٌ جألٍَ٘ ٚ لىٌ ِح ٠ّػٍٗ ٌإلْالَ ٚ ج١ٌٍّّٓٓ ػرٍ 

                                                                                                       . ٚ ٌٕٗح٘ى فٟ جٌٓطٌٛ جٌم١ٍٍس جٌمحوِس ٌّكس ِٓ ؾٙحو جألٍَ٘ ٚ ػٍّحتس ظى جٌظٍُ ٚ جٌطغ١حْ. جٌؼصٌٛ

ذٍغص ِظحٌُ جٌؿٕى جٌؼػّحٟٔ  (1805َ)فٟ ػحَ : -٠مٛي جٌىوطٌٛ ِكّى ػّحٌز فٟ ِؼٍض قى٠ػس ػٓ جألٍَ٘ ضكص ػٕٛجْ ِؿٍّ جٌٍٗع 

" جٌىْط٠ٌٛس- جٌٗؼر١س "ِٚظحٌّٗ ٘ٛ ج٢نٍ, ضصحػىش جٌػٌٛز " ن١ٌٖٛى ذحٖح"ٚفٛظحُ٘ ذّصٍ جًٌٌٚز, ٚ ِحَ ظؼف جٌٛجٌٟ جٌؼػّحٟٔ 

ٚوحْ .جٌطٟ لحو٘ح جٌؼٍّحء, فأظٍخ ػٍّحء جألٍَ٘ ٚغالذٗ ػٓ قٍمحش جٌىٌِ, ِٚحؾص جٌمحٍ٘ز ذحٌّظحٍ٘جش جٌطٟ لصىش ِٕحَي جٌؼٍّحء

 – 1755)ِٚٓ  ذٍَ ػٍّحتٗ ج١ٌٓى ػٍّ ِىٍَ  (1798َ)٘ٛ جٌم١حوز جٌٗؼر١س ٌألِس ًِٕ جٌكٍّس جٌف١ٍٓٔس ػٍٝ ِصٍ ػحَ " ِؿٍّ جٌٍٗع"

 (1815َ – 1742)ٚج١ٌٗم ِكّى جٌّٙىٞ  (1812َ - 1733)ٚج١ٌٗم ػرى هللا جٌٍٗلحٚٞ  ( 1812َ)جٌٓحوجش  ٚج١ٌٗم ِكّى (1822َ

ٚفٟ صر١كس ٠َٛ .(1809َ)ٚج١ٌٗم ١ٍّْحْ جٌف١ِٟٛ  (1802َ)ٚج١ٌٗم ِصطفٝ جٌصحٚٞ  (1817َ – 1741)ٚج١ٌٗم ِكّى جأل١ٍِ

ْٚػ ؾّح١ٍ٘ جٌٗؼد جٌػحتٍز, ٚجٌطٟ ذٍغ - وجٌ جٌكىّس جٌىرٍٜ " - ذ١ص جٌمحظٟ"فٟ " ِؿٍّ جٌٍٗع", جٔؼمى (1805َ ِح٠ٛ 12)جألقى 

٠حٌخ ٠ح " .."ٍٖع هللا ذ١ٕٕح ٚذ١ٓ ً٘ج جٌرحٖح جٌظحٌُ: "ػىو٘ح  ٌذؼ١ٓ  ٌفح, ٠ّػٍْٛ غرمحش جألِس ٚ ؾ١حٌٙح, ٚوحْ ٘طحف جٌؿّح١ٍ٘ ٚصٍجنٙح

جْطىػحء " جٌمحظٟ"ِٓ " ِؿٍّ جٌٍٗع"ٌٚمى غٍد ".قٓرٕح هللا ٚٔؼُ جٌٛو١ً" .. "٠ح ٌط١ف ٠ح ٌط١ف"! .. "ِطؿٍٟ  ٍ٘ه جٌٛجٌٟ جٌؼػٍّٕٟ

ِؿٍّ ", ٚ صىٌ "جٌّٗؼىجٔؿٟ"ٚ" جٌىفطحٌ"ٚ" ػػّحْ  غح وطهىج"ٚ" ذ١ٍٗ  غح"ٚ" ْؼى  غح جٌٛو١ً"ٚوالء جٌٛجٌٟ جٌؼػّحٟٔ, فكعٍ 

ٟٚ٘ جٌٛغ١مس " ن١ٌٖٛى ذحٖح"ٚجٌطٟ جٌطَُ ذٙح  ٌوحْ جٌىٌٚس ٚٚوالء جٌٛجٌٟ " ٚغ١مس جٌكمٛق"جٌٛغ١مس جٌطٟ ّْح٘ح جٌّإٌنْٛ " جٌٍٗع

جٌّظحٌُ  (1822َ – 1754٘ـ , 1237 – 1167) ٠ٚكىو جٌؿرٍضٟ .فٟ جٌؼصٍ جٌكى٠ع- ذحٌٍٗق - جٌطٟ ضؼطرٍ  ٌٚٝ ٚغحتك قمٛق جإلٔٓحْ 

, ف١مٛي ئٔٙح ضؼٍٞ غٛجتف جٌؼٓىٍ, ٚئ٠ًجءُ٘ ٌٍٕحِ, ٚئنٍجؾُٙ ِٓ "ِؿٍّ جٌٍٗع"جٌطٟ غحٌ ظى٘ح جٌٗؼد, جٌطٟ جؾطّغ ألؾً ٌفؼٙح 

ِٓحوُٕٙ, ٚجٌّظحٌُ ٚجإلضحٚجش جٌطٟ فٍظٛ٘ح ػٍٝ جٌٕحِ, ٚضكص١ً جٌّحي ج١ٌٍّٞ لرً ِٛجػ١ىٖ, ِٚصحوٌز  ِٛجي جٌٕحِ ذحٌىػحٜٚ 

, "ٚصف ِصٍ"ٚٚجظغ جٌؿُء جٌطحْغ ٚجٌؿُء جٌؼحٍٖ ِٓ وطحخ " ِصٍ جٌكى٠ػس"صحقد وطحخ " -فٛ الذً" ِح جٌّإٌل جٌفٍٟٔٓ .جٌىحيذس

 :فأٗ ٠كىو ِطحٌرٙح, ٟ٘"- ٚغ١مس جٌكمٛق"جًٌٞ ّْٝ ًٖ٘ جٌٛغ١مس جٌطٟ  صىٌ٘ح ِؿٍّ جٌٍٗع 

 . ال ضفٍض ِٓ ج١ٌَٛ ظ٠ٍرس ئال ئيج  لٍ٘ح جٌؼٍّحء ٚجألػ١حْ - 1

 .ٚ ْ ضؿٍٛ جٌؿٕٛو ػٓ جٌمحٍ٘ز , ٚضٕطمً قح١ِس جٌّى٠ٕس ئٌٝ جٌؿ١ُز- 2

 .ٚ ال ٠ّٓف ذىنٛي  ٞ ؾٕىٞ ئٌٝ جٌمحٍ٘ز قحِال ْالقٗ- 3

 .ٚ ْ ضؼحو جٌّٛجصالش فٟ جٌكحي ذ١ٓ جٌمحٍ٘ز ٚجٌٛؾٗ جٌمرٍٟ - 4

جٌٍٓطس جٌمحتىز ٌألِس ًِٕ " ِؿٍّ جٌٍٗع"٘ىًج ضكٍوص جٌؿّح١ٍ٘ ظى جٌّظحٌُ ج١ٌٓح١ْس ٚجاللطصحو٠س ٚظى  ؾُٙز جٌمّغ, ٚ٘ىًج وحْ 

 ٚ ٘ىًج وحْ جألٍَ٘ ذٍؾحٌٗ ٚ ١ٖٛنٗ ُ٘ جٌّؼر١٠ٍٓ ػٓ ٔرط .جٌػٌٛز ػٍٝ جٌكٍّس جٌف١ٍٓٔس ٚقطٝ جٌػٌٛز ػٍٝ ِظحٌُ جٌٛالز جٌؼػّح١١ٔٓ

ً٘ ِحَجي !!!! ضٍٞ ً٘ ِحَجي جألٍَ٘ لحتىج ًٌٖٙ جألِس فٟ غٌٛجضٙح ظى جٌظح١ٌّٓ ؟  .جألِٗ ٚ ل١حوضٙح جٌٟ جٌطكٌٍ ِٓ جٌظٍُ ٚ جإلْطؼرحو

ً٘ ٌٙػٛج ٌٚجء جٌكىحَ ٚ !!!  َ  صرف جٌؿرٓ ١ْى  ناللُٙ ذً ِطحػُٙ فٟ جٌك١حز جٌى١ٔح ؟!!! ١ٖٛنس ٚ وػحضٗ ٠مفْٛ ظى جٌظٍُ ٚ جٌطغ١حْ ؟

 ػطمى جْ وال ِٕح ٠ؼٍف جإلؾحذس ٚ ٌىٕٕح ِٓ صىِطٕح ٍٔف ٚٔىٌٚ ٚ ٔطؼٍُ  ْح١ٌد !!  ١ٖحػُٙ قطٟ  صركٛج قُذح ١ْح١ْح ٠ٗحٌ ج١ٌس ذحٌرٕحْ؟

 جوٍجِٝ ٔؿُ/ جػىجو َ                             !!!جٌىًخ ٚ جٌهىجع ٚ جٌٕفحق قطٟ ٔطؿٕد لٛي جٌكم١مس جٌطٟ ال ٠ٍٔى جْ ٔؼٍٕٙح
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 دهاء الوصريينسفك هن الوسؤل عن      :صورة الغالف

بدءاً  هن فض اعتصام رابعة وانتهاًء  بشهداء  الجيش والشرطة 

 
 

تعيش مصر ىذه المرحمة فترة من اصعب فتراتيا فالشعب المصرى بكل طوائفو وتياراتو يعيش انقساما كبيرا بين تيارين  يتقاتل 
 وىو التيار الذى يرى أن 2013فالتيار االول وىو التيار المؤيد لمرئيس السيسي ولثورة الثالثين من يونيو , كلٌ  مع اآلخر 

 واستولوا عمى الحكم 2011جماعة االخوان ومؤيدى التوجو االسالمى بكل روافده قد ركبوا ثورة الخامس والعشرين من يناير 
, فى مصر بنية أن ترتدى مصر الحجاب وان ُيعمنوا ان مصر دولة اسالمية 

 وعمى الجانب اآلخر نرى نرى التيار الثانى وىو  تيار االخوان المسممين ومن يؤيدىم يرون ان قادة العسكر قد قاموا بانقالب 
وىكذا , الثالثين من يونيو وانيم استولوا عمى حكم مصر وعزلوا الرئيس الشرعى  ومألوا ارض مصر بالسجون والدماء 

!!!!!   اصبحت مصر بين ناكٍر ونكير 
إننا ىنا ُنعمن أن مصر فوق الجميع مصر التوحيد من آالف السنين مصر التى آوت يوسف عميو السالم وشيدت مولد موسى 

مصر التى ذىب الييا عيسى ومريم العذراء ىربا فاحتوتيم ونشرت دعوة التوحيد فى ربوع العالم ,  ودعوتو لمتوحيد عميو السالم
مصر االزىر والكنيسة المصرية  ,  واخيرا مصر التى آمنت باالسالم ورحبت بدعوة محمد لمتوحيد ودخمت الى االسالم كميا 

مصر الرائدة عمى كل العصور , مصر الثقافة واالدب والفنون , مصر العمم والحضارة والشعب المسالم الذى ال يرضى بالذل ابدا 
مصر التى نعرفيا ويعرفيا العالم اجمع , مصر الفرعونية ومصر القبطية ومصر االسالمية ومصر العروبة 

ولم ىذا الفيضان من التقاتل واالنقسام ؟ , فاذا كانت مصر السالم والتوحيد والحب فمم كل ىذه الدماء المسالة 
من المسؤل عن فض اعتصام رابعة والنيضة ؟ من المسؤل عن االرىاب الذى يسرى فى ربوع مصر يقتل المدنيين والعسكريين 

يا سادة كمنا أخطأنا ويجب ان نعترف بالخطأ وأن نعود لمصواب وال عيب فى ان ُنخطىء ولكن العيب ان , من الجيش والشرطة 
مصر تناديكم فيل من مجيب ؟؟؟؟؟؟؟؟ ... نتمادى فى الخطأ 

 
 جذٓ جٌرٍى/ بقمم   
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                                      .. تاريخ ربوا النعرفه  :وجيُة نظر 

  عالقة طه حسين بسعد زغلىل  

 
ٌٚٗ « صػ١ُ األِخ»وبْ عؼذ صغٍٛي ٠ٍمت ثـ

فٟ اٌزبس٠خ اٌؾذ٠ش ٌّصش صفؾخ ٔبصؼخ، 
، «ػ١ّذ األدة اٌؼشثٟ»ٚوبْ طٗ ؽغ١ٓ 

ٚوبْ اٌّزٛلغ أْ رىْٛ اٌؼاللخ ث١ٓ 
اٌؼّالل١ٓ ل٠ٛخ ٌصبٌؼ ٚطّٕٙب، ٌٚىٕٙب ِغ 

 - : ف١شٜٚ أٗ.ٌُ رىٓ وزٌه- األعف
ػٕذِب وبْ طٗ ؽغ١ٓ ٠ذسط فٟ األص٘ش 
وبْ ٚالؼبً رؾذ رأص١ش أعزبرٖ اٌش١خ ػجذ 
اٌؼض٠ض عب٠ٚش اٌزٞ وبْ ِؼبسضب ٌغؼذ 
فشغغ طٗ ؽغ١ٓ ػٍٝ وزبثخ ِمبالد 

ثؼجبساد  ػ١ٕفخ فٟ اٌٙغَٛ ػٍٝ عؼذ
وبْ طٗ ؽغ١ٓ ِٕز١ّب ثفىشٖ إٌٝ . لبع١خ 

اٌؾضة اٌٛطٕٟ اٌزٞ أعغٗ ِصطفٝ 
وبًِ ٌّٕب٘ضخ االؽزالي اٌجش٠طبٟٔ ٚإٌضبي 

ِٓ أعً االعزمالي ٚػٕذِب وبْ طٗ 
ؽغ١ٓ فٟ ثبس٠ظ ٌٍذساعخ ٚصً إ١ٌٙب 

عؼذ صغٍٛي ٚسفبلٗ ٌٍمبء اٌمبدح 
اٌغ١بع١١ٓ ِٓ أعً ششػ ؽك ِصش فٟ 

ٚر٘ت طٗ ؽغ١ٓ ٚصٚعزٗ . االعزمالي
ٌٍمبء عؼذ ٚداس ث١ّٕٙب ؽٛاس ٌُ ٠ىٓ ِش٠ؾب 
ٌطٗ ؽغ١ٓ ألٔٗ ٚعذ اٌضػ١ُ فبلذاً ٌألًِ 
ِّب ٠ٍمبٖ ِٓ رغبً٘ اٌذٚي اٌىجشٜ ٌؾك 

اٌشؼت اٌّصشٞ، ٚوبْ سأٞ طٗ ؽغ١ٓ أْ 
اٌضػ١ُ ػ١ٍٗ أْ ٠ؾزفع ثبألًِ ٚأْ ٠جش 

األًِ فٟ اٌشؼت ٚأْ ٠زخز وً ٚع١ٍخ 
ِّىٕخ ٌٍؾصٛي ػٍٝ االعزمالي ثبٌزفبٚض 
فئرا فشً اٌزفبٚض فئْ ػٍٝ اٌشؼت أْ 

 .٠ؾًّ اٌغالػ ضذ االؽزالي

 

 ج٠ٙحخ فَٜٛ/ ذمٍُ 
 

 

 التارٌخ منصورة  :ركن الرياضة

العبى االهلى بفانلة الزمالك               
 والعبى  الزمالك بفانلة االهلى

 

 
 

روى محمود الخطٌب، نجم األهلً السابق، كٌف 
أوقف جماهٌر األهلً عن سب حسن شحاتة نجم 

وقال الخطٌب فً تصرٌحات لبرنامج .الزمالك السابق
خالل أحد مبارٌات األهلً : "(صاحبة السعادة)

الزمالك، الجماهٌر مألت المدرجات كما هً العادة، 
وعقب نزولنا إلى الملعب وقبل بدء المباراة، بدأت 

الجماهٌر فً إطالق ألفاظ غٌر البقة ضد حسن 
الحكم كان اجنبٌا، وقبل أن ٌطلق : "وتابع".شحاتة

صافرة البداٌة كً ٌبدأ الزمالك فً إطالق الكرة، 
دخلت دابرة منتصف الملعب، فاستغرب الحكم، وانتظر 

ذهبت إلى حسن : "وأضاف ".ولم ٌطلق صافرته
شحاته وأخذته من ٌده، وذهبنا إلى جمهور األهلً، 

قمنا بتحٌته وقام بتحٌتنا، ثم ذهبنا إلى جماهٌر 
: وقال ".الزمالك وفعلنا نفس الشً، وهنا انتهى األمر

ٌجب على الالعب أن ٌكون له دور داخل الملعب "
لتقلٌل التعصب، وإعطاء قٌمة للكرة وللرٌاضة، 

وعن عالقته  ".الرٌاضة منافسة ولٌست انتحار
عالقتً طٌبة معهم، كنت : "بالعبً الزمالك قال بٌبو

صدٌق غانم سلطان وفاروق جعفر والخواجة، غانم 
كان ٌطلب منً الذهاب إلى السٌنما معه ونحن داخل 

 كيمو/ اعداد كابتن      ".الملعب
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ٌّات             :ركن األدب  طارق عبد اللطيف. م/ إعداد            "متى ٌعلنون وفاة العرب" ِنزار

ن أتبّرأَ من ُمْفرداتً أأحاول 
 ...ومن لْعنِن المبتدا واللبرْ 

 .وأنفَُض عنً ُغباري
 ...وأغِغَل ووجً بماا الممرْ 

 ...أحاول من غلمن الرْمِل أن أغتتٌلْ 
 ...وداعا ُمَ رْ ...وداعا  لٌبٌش ...وداعا  رٌيٌش 
**********                                                                                                                               

أحاول أن أتصوَر ما هو ش ُل الومْن؟ 
ًَ فً بْمِن أمً  أحاول أن أغتعٌَد م اِن

 ...وأغبَب  د مٌاا اللمنْ 
وأغرَق تٌنا ، ولولا ، و لولا، 

 .وأر َض ممل العصافٌر للل الغفنْ 
ٌَّل وّنن َعْدٍن  أحاول أن أتل

 ...و ٌل غس  ً ااوالَة بٌن ُنجور العتٌقْ 
 ...وبٌن ُنجور اللبنْ 

ا تشفُق َهشاشَن ُحلمً ...وحٌن أفتقُ 
 ...فال  مرٌش فً غماِا أرٌحا

 ...وال  جوةٌش فً َعَدنْ  ...  وال غمكٌش فً مٌاِا الفُراق
********* 

أنا منذ لمغٌَن عاما، 
 .أرا ُب حال العربْ 

 ...وهه ٌرعدوَن، والٌُممرونْ 
 ...وهه ٌدللون الحروب، والٌلروونْ 

وهه ٌعلِ وَن ولود البالغِن َعْل ا 
 ...وال ٌج مونْ 

*** 
أنا منذ لمغٌَن عاما 

أحاوُل رغَه بالٍد 
بالَد العرْب - موالا - ُتغّمى 

رغمُق بلون الشراٌٌِن حٌنا 
 .وحٌنا رغمق بلون الل بْ 

 :وحٌن انتجى الرغُه، غاالُق نفغً
 ... ذا أعلنوا ذاَق ٌوٍه وفاَة العربْ 

ٌُْدَفنوْن؟  ففً أيِ متبرٍة 
وَمن غول ٌب ً علٌجه؟ 

 ...ولٌي لدٌجه بناقٌش 
 ...ولٌي لدٌجه َبنونْ 

 ، ولٌي هنالك ُحْلنٌش
 !!ولٌي هنالك َمن ٌْحُلنونْ 
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     عمال الفراعنة هم من قاموا بأول إضراب فى التارٌخ:  أثرى باحث :مختارات   

 

قال الباحث األثرى أحمد عامر، إنه على الرغم مما ناله العمال من تقدٌر وإهتمام إال أنه أٌضاً قد نالهم جانب من الظلم وإهدار الحقوق فنجد 

فى الٌوم " آمون نخت"لم تصل المؤن فى موعدها، فما كان إلى أن قام الكاتب " رمسٌس الثالث"أنه فى العام التاسع والعشرٌن من حكم الملك 

ثم ذهب لهذا " قد مضى من الشهر عشرون ٌوماً ولم تصلنا مؤنتنا من الطعام بعد"الحادى والعشرٌن من الشهر الثانى بإعالن العمال بأنه 

وحصل على طعام من أجل الجماعة وعلى الرغم من ذلك إستمر تأخٌر وصول المؤن " حور محب"السبب إلى المعبد الجنابزى القرٌب للملك 

مما أدى إلى قٌام العمال بإضراب، ومن هنا نعرف أن أقدم اإلضطرابات واإلعتصامات فى التارٌخ للحصول على الحقوق ونجد أن اإلضراب 

واإلعتصام كوسٌلة من الوسابل المشروعة للتعبٌر عن الرأى كانت أٌضاً قدٌمة مصرٌة ولكن على الرغم من قدمها إال أنه ٌجب علٌنا أن نتعلم 

من خاللها كمجتمع حدٌث كٌف ُبعّبر عن أرابنا بنظام وُرقى وإٌجابٌة لحل المشكالت،وذلك عندما وقع أول إضراب فى التارٌخ ومظاهرة وصلتنا 

حٌث قام العمال بإضراب فى الشهر السادس من نفس العام وإعتصموا خلف "تورٌن"محفوظة بمتحف "وثٌقة حكومٌة"مدونة على بردٌة 

فحاول مسبولوا إدارة جبانة طٌبة إقناعهم وإدخالهم إلى المعبد لمناقشة مطالبهم إال أنهم رفضوا ذلك وعادوا إلى "تحوتمس الثالث"معبد الملك 

،وفى الٌوم الثالث إستطاعوا إقتحام المعبد فإتخذ "الرمسٌوم"المقبرة التى ٌعملون بها، وفى الٌوم التالى ووصلوا إلى الباب الجنوبى لمعبد 

وقد أثمرت تهدٌداتهم فعالً "أننا جٌاع أرسلوا إلى الملك،أرسلوا إلى الوزٌر"األمر صورة خطٌرة وحاول الكهنة تهدبة العمال فكانوا ٌرددون 

وأوضح أحمد عامر، أنه توالت اإلعتصامات للمطالبة بمتأخراتهم من المأكل والملبس  .فتسلموا مقررات شهر وبعد إنقضابة عادوا إلى العمل

والمشرب حتى إضطرت اإلدارة مع توالى اإلضرابات إلى صرف نصف مستحقاتهم للتهدبة، ولكن هذا لم ٌِف بالغرض وقد عادوا للعمل مره 

أخرى ولكن أحوال البالد كانت تسٌر من سٌا إلى أسوأ فإضطروا إلى اإلضراب مرة آخرى تدخل فٌها الوزٌر وأعطاهم ما إستطاع ولكنه كان 

قلٌل، وبعدها لجأ العمال إلى طرٌقة جدٌدة للتظاهر وهى اإلعتصام باللٌل وحمل المشاعل، إلى أنه فى الشهر التاسع من نفس العام طالب زعٌم 

أو وزٌره، وقد تلخصت مطالبهم فى " رمسٌس الثالث"العمال بعرض مطالب العمال وإتهامهم لرؤسابهم بالفساد المالى واإلجتماعى على الملك 

األجور المتأخرة ومحاربة الفساد الذى تفشى بٌن رؤسابهم من سرقة وفساد خلقى وإجتماعى وإٌصال صوتهم إلى فرعون مصر ووزٌره، وقد 

تعددت وسابلهم للتعبٌر عن مطالبهم فقاموا بالتظاهر إلى داخل أماكن عملهم وهى المقبرة واألماكن الدٌنٌة منها المعابد وواصلوا اإلضراب عن 

هجر سكان دٌر المدٌنة "رمسٌس الحادى عشر"العمل،وتوالت اإلضرابات فى أواخر نفس العام ثم فى العهود المتعاقبة وفى عهد الملك 

قرٌتهم،وكانت الفوضى حٌنذاك قد عمت منطقة طٌبة بسبب تزاٌد غارات اللٌبٌن ونشوب الحرب األهلٌة مما إضطر العمال اللجوء للمعبد 

بمدٌنة هابو إال أن األمن لم ٌكن مستتب هناك أٌضاً،ذلك طرف مما سجلته البردٌات عن ثورات العمال فى ذلك "رمسٌس الثالث"الجنابزى ل

 احمد منصور/ بقلم                                                                                                                  .الحٌن
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 .. زوجة واحدة ال تكفى     :    لِك يا سيدتى

 

 

َٚؾس ٚجقىز ال ضىفٝ ػٍٝ .. "ٚذحٌٕٓرس ٌٍٍؾً جٌٍٗلٝ ضأو١ًىج.. ٕ٘ح فٝ ِصٍ ضكى٠ًىج.. الذى ِٓ ضٛظ١ف جألٌِٛ

فٝ " ْٛذٍ ِحِح"جإلغالق ًٚ٘ج ٔحضؽ ذحٌطرغ ِٓ جٌىٌٚ جٌفٛاليٜ جٌػالغٝ  ٚ جٌٓىجْٝ جألذؼحو جٌطٝ ضمَٛ ذٗ 

جٌّؿطّغ جٌّصٍٜ, ذٗىً نح٘ ق١ع ئْ جٌٍّ ز ٕ٘ح غ١ٍ جٌؼحٍِس ِٙحٔس ألٔٙح ١ٌٓص ٌٙح ل١ّس, ٚال ضأضٝ ذؼحتى 

فٙٝ ػدء ػٍٝ جٌّؿطّغ نحٌؾ١ًح ٚوجن١ًٍح, وّح  ٔٙح جٌٍّذٛغس فٝ ٌؾً ج٠ٌٍٍٓ ذطٕظف جٌر١ص ٚضغًٓ 

 ٠عح ١ٌّ ٌٙح ل١ّس ألٔٙح ذطؼًّ جٌٍٝ وً جٌٓطحش ذ١ؼٍّٛز ِٕ قحؾس .. جٌّٛجػ١ٓ ٚضىٜٛ جٌٙىَٚ ٚضكٍق جألوً

غرؼح ٘ٝ ذطؿ١د فٍِٛ ٠َٙح َٜ جٌٍجؾً .. ٚئيج جٔطمٍٕح ئٌٝ ج١ٌٓىز جٌفحظٍس جٌؼحٍِس!! فًز ٠ؼٕٝ ٚال قحؾس

٘ٝ ِٕ َٜ جٌٍجؾً ٚال قحؾس ٘ٝ الََ ضٍؾغ ِٓ جٌٗغً ذٍٓػس ػٍٝ " !!  َ ِّٕٗ"ذحٌعرػ ذّ وٖ ػٕى 

جٌُٚؾس فٝ ِصٍ ضٗؼٍ ذح١ٙٔحٌ  ػصحذٙح . جٌم.. ضٕظف ٚضطرم ٚضىٜٛ ٚضغًٓ.. جٌر١ص ضمَٛ ذىٌٚ٘ح جألْحْٝ

 ِح ئْ وحْ جٌمىٌ ْه١ًح ِؼٙح ٌَٚلٙح .. ٚضفمى  ػصحذٙح ذحٌىحًِ فٝ ذىج٠س جٌؼحَ جٌػحٌع.. ًِٕ جٌؼحَ جٌػحٔٝ ٌٍُٚجؼ

ح ًِ ِٕ ػٍٗحْ ٚلطٙح .. هللا ذح٠ًٌٌس جٌصحٌكس فطصرف ٘ٝ ذؼى ضٍه جٌّٕكس جإل١ٌٙس غ١ٍ صحٌكس ٌٍُٚجؼ ضّح

ِٚٓ ٕ٘ح !! ألْ وٖ فٝ جٌكم١مس ذ١ىْٛ ِٓطك١ً.. ذ١ىْٛ جٌّطٍٛخ ِٕٙح وأَ ٚوُٚؾس ٚوأٔػٝ فٝ جألصً صؼد

فحٌٍؾٛع ئٌٝ ٍٖع ٌذٕح ؾحتُ ِٚرحـ ؾًىج, ذً ٚ صرف ظٌٍٜٚ ؾًىج ٚ٘ٛ  ْ وً ٌؾً ٠فٍـ ٠ٚطرٓػ ٠ٚرى  فٝ 

 ِح جٌٓطحش ذمٝ ٠كحٌٚٛج ٠طمرٍٛج فىٍز  ُٔٙ ٌؾً ٚجقىز ِٓ .. ضٕف١ً قمس جٌٍٗػٝ ذأٔٗ ٠طؿَٛ جض١ٕٓ ٚال ضالضس

 ٌؾً ج٠ٌٍٍٓ جألٌذؼس ١ٌّٚ ج٠ٌٍٍٓ ذأوٍّٗ, ًٚ٘ج ألٕٔح ضكىغٕح وػ١ٍج ػٓ جٌّٗحٌوس جٌُٚؾ١س ٚضكًّ 

جٌم ٌٚىٓ جٌٕط١ؿس وحٔص غ١ٍ ٍِظ١س ذحٌٍّز فكطٝ ج٢ْ جٌُٚؾس .. ٚ.. ٚ.. جٌّٓإ١ٌحش ٚضمرً جالنطالف ٚ

فرىال ِٓ ئٌمحء جٌٍَٛ ػٍٝ ذؼط !! جٌّص٠ٍس ِطّٙس ذحإلّ٘حي ٚجٌطمص١ٍ فٝ قك َٚؾٙح جٌصرحقٝ ٚجٌّٓحتٝ

ِٓ جٌٍؾحي فمىٚج جإلقٓحِ فٝ جألصً ذح٢نٍ وػٛٔح ٔطٍك ٍْجقُٙ ٚٔؼٍٓ ٌُٙ ِٛجفمطٕح ػٍٝ ضٍه جٌٍٗػ١س 

. ٚجٌٍّٗٚػ١س فٝ جٌُٚجؼ ِٓ ٔٓحء آن٠ٍحش ٌؼٍُٙ ٠صٍْٛ ئٌٝ جٌكم١مس ذّفٍوُ٘ ئغٍ ضٍه ج٠ٌُؿحش جألنٍٜ

!! ألُٔٙ ِحذ١ؼٍفٛٔ ٠مىِٛج غ١ٍ قحؾس ٚجقىز ذّ.. ِٚطهحفٛٔ ِٕ ١٘ؼٍفٛج ٠طؿَٛٚج غ١ٍ ٚجقىز ذّ

 ." َ ِّٕٗ"ٚغرؼح فٝ ٔٙح٠س جٌّمحي وٖ جالػطًجٌ ٚجؾد ٌٍٓص 

ذٕص ج١ًٌٕ  / ئػىجو                                                                                      (أهيرة غريب/بقلن )
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                             :ركن المصريين بالخارج

مرة واحد سألنً هو اٌه نظام الحكم    !!برشاهة  العدد 

اللً ٌنفع مع المصرٌٌن ؟ ال الملكٌة نافعة وال الجمهورٌة نافعة 

وال اإلشتراكٌة نافعة وال الرأسمالٌة نافعة ، وال الحكم الدٌنً 

بمنتهى !! طب اٌه اللً ٌنفع ؟!!! نافع وال الحكم اللٌبرالً نافع 

العدل الشا الوحٌد اللً : السرعة وبدون تفكٌر جاوبته 

ماجربناهوش مع كل دول هو العدل ،بالرغم ان كلهم بٌتكلموا 

تخلٌها بعد كده بقى ملكٌة او ... العدل أساس الملك !! عنه 

  برشامة#  براحتك   .. جمهورٌة او سلطانٌة مفٌش مشكلة 
        

 ابن القٌادى بجماعة (محمد سلطان  ) :سجدُت الشكر أم الندامة

االخوان محمود سلطان ٌقبل االرض بامرٌكا بعد ان تم ترحٌله من مصر الى 

وقد كان مسجونا على ذمة قضٌة ، امرٌكا حٌث تنازل عن جنسٌته المصرٌة  

وفى ، المارٌوت ولكن الدفاع عنه طلب ترحٌله بعد ان تنازل عن جنسٌته 

الصورة الشاب الذى اضرب عن الطعام رفضا لسجنه فوق االربعمابة ٌوم  

غلبته  (امرٌكا)الى ارض الحرٌة  (مصر)وعندما خرج من ارض االعتقال 

مشاعره وهو على كرسٌه الذى ٌسٌر به حٌث انه ال ٌقوى على السٌر 

 فما كان منه إال ونزل من الكرسى و سجد هلل شكرا  ، الضرابه عن الطعام 

 
بأن ُمنِحَت السالمة                 سجدَت  هلل  شكرا  
وتمك  كانت  عالمة    تركَت أرض الكنانة 
 وليس ُيمقي ُحساَمو                 فالمسمُم الحُق يبقى 
 نزلَت أرض الندامة         و يبدو  أنَّك  َمسٌخ 

 فميسوا  إخواَن حٍق   و الحاُل حاُل مالمة  

جٌصٌٛز جٌّمٍٛذس ذ١ٓ    :ُت لكأقر

  !!جٌى٠ٓ ٚج١ٌٓحْس 

  
ضٕطٍٗ ذ١ٕٕح وػ١ٍج ًٖ٘ جٌصٌٛ جٌّمٍٛذس ٚجٌطٟ ضؿّغ 

جٌؿ١ّغ ذحنطالف  ٌٛجُٔٙ ِٚٗحٌذُٙ ْٛجء جٌّطى٠ٓ 

ٚجٌغ١ٍ ِطى٠ٓ  ْٚٛجء جٌّٕطّٟ ًٌٙج جٌط١حٌ ج١ٌٓحْٟ  ٚ 

ًٌجن جٌط١حٌ جٌّؼحٌض  فحٌصٌٛز ٟ٘ ٔفّ جٌصٌٛز  

ًٌم  , جٌّمٍٛذس  ٚجٌؿ١ّغ ِطٓحْٚٚ ٌٚىُٕٙ ٠طمحضٍْٛ ٚو

... ٠ىػٝ  ٔٗ جٌصٛجخ ٚغ١ٍٖ ٘ٛ جٌهطأ 

 

  ٍٖفٕكٓ ؾ١ّغ ٔىػٝ جٌُٕج٘س ٚجٌٍٗف ٚٔى

جٌّكٓٛذ١س ٚجٌْٛطحش ٌٚىٕٕح ٚػٕى ِصٍكطٕح جٚي ِٓ 

٠ركع ػٓ جٌٛجْطس  ٚجٚي ِٓ ٠ٕٓٝ جٌٍٗف ذكؿس 

 !!جالقط١حؼ ٚ٘ىًج وً صٌٛٔح ِمٍٛذس 

 

  ٕٕٗٚ٘حن ِٓ ٠ىػٟ  ٔٗ ِطى٠ٓ ذً ِٚطٗىو فٝ و٠

َ ػٍٝ َٚؾطٗ جٚ جذٕطٗ جْ ضٍضىٞ جٌّالذّ  ٍِّ ف١ك

ٌٚىٕٗ فٝ ٔفّ جٌٛلص جٚي , جٌىحٖفس ٌؿّحٌٙح ٚقٕٓٙح 

ِٓ ٠هطٍّ جٌٕظٍ ٚذٗٙٛز جٌٝ  ٜ جٍِ ز وحٖفس 

 ٌؿّحٌٙح ٌٚكٕٓٙح ٚوأْ جٌطك٠ٍُ ٌٕح ١ٌّٚ ػ١ٍٕح ؟؟

 

  ٕٚ٘حن ِٓ ضٍضىٜ جٌّالذّ جٌطٝ ضغطٟ وً ؾّٓٙح

ػّال ذحٌطى٠ٓ ٟٚ٘ ج٠عح ضٍَٛ وً جٍِ ز ضىٗف ؾّحٌٙح 

ٚضىػٟ جْ ًٖ٘ جٌىحٖفس ٘ٝ جٍِ ز ضر١غ ٔفٓٙح ٚجٔٙح 

ٚفٝ ٔفّ جٌٛلص فٙٝ , جٍِ ز ِٕكٍفس ٚؾ١ٕٓس جٌطفى١ٍ 

ِح جْ ضهطٍٝ ذُٚؾٙح ئال ٚضٍضىٜ وً ٌل١غ ِٓ جٌّالذّ 

ذً ٚضطىحٌد ؾ١ٕٓح ػٍٝ َٚؾٙح ذكؿس جالػطصحَ 

 !!ٚجٌطى٠ٓ ٚ٘ٝ فٝ جٌكم١مس ضأضٝ ِح ضٍَٛ ذٗ جالن٠ٍحش ّ

  ٕٚ٘حن ِٓ ٠صٍٟ ٠ٚصَٛ ٠ٍٚضحو وٌٚ جٌؼرحوز 

 

ٌٚىٕٗ ٠ٍضٗٝ ٠ٚىًخ ٠ٚطٍّك جٌٍؤْحء فٝ جٌؼًّ ٚوأْ 

 !!جٌؼرحوز ١ٖٝء ٚجٌّصحٌف ١ٖٝء آنٍ 

  ٕٚ٘حن ِٓ ٠ٕحوٜ ذحٌك٠ٍس ٚجٌى٠ّمٍجغ١س ٠ٚؼحٌض

جٌكىحَ  ٌٚىٕٗ ِح جْ ٠طٌٛٝ جٌكىُ جال ٠ٚطّٓه ذحٌكىُ 

٠ٕٚٓٝ جٌك٠ٍس ٚجٌى٠ّمٍجغ١س ٚوأْ ِح ٔمٌٛٗ ٌٍٛصٛي 

 !!ٌٍكىُ ١ٌّٚ ٌٍططر١ك

جٔح ٚجٔص ٚ٘ٛ ٚ٘ٝ ٚجٌؿ١ّغ ٠مغ فٝ جٌهطأ ٠ٚطٕحْٝ 

ٌٚىٕٗ ػٕىِح ٠ٍٜ جألنٍْٚ ٠هطأْٚ ٠طكٛي جٌٝ ٚقٕ 

. وحِ ٠أوً ٌكُ  ن١ٗ ٚ٘ٛ قٝ
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 (19)     حي األزبكية  :جٌّص٠ٍْٛ ِصٍ جٌطٝ ال ٠ؼٍفٙح 

      

                              قى٠مس جالَذى١س.لقصر األزبكٌة لوحة فنٌة                             1928ٍِٓـ جالَذى١ٗ         

 حدٌقة األزبكٌة ومن معالمها. أحد أعرق المناطق بمصر حٌث أرتبط بتارٌخ مصر وشهد العدٌد من األحداث الهامة فً مراحل تارٌخها المختلفة

مكافأة قابد جٌوشه األتابك سٌف  قاٌتباي تعود تسمٌة هذا المكان إلى أواخر القرن الرابع عشر إبان حكم دولة الممالٌك، عندما أهدى السلطان. 

ضرٌح سٌدي عنتر وضرٌح سٌدي ، الدٌن بن أزبك قطعة أرض ناحٌة بركة بطن البقرة وكانت حٌنبذ أرض جرداء لٌس بها سوى ضرٌحٌن

وزٌر، فأوصل إلٌها المٌاه من القناة الناصرٌة وشٌد على طولها رصٌف من الحجارة لٌتخذه الناس ممشً، وأقام أٌضا منتزها رابعا حول 

البركة حمل اسمه، وأنشأ الجامع الكبٌر ثم أنشأ حول الجامع البناء والربوع والحمامات وما ٌحتاج إلٌه من الطواحٌن واألفران، وحدد لها فً 

ٌتم فتح السد المقام عند مدخل البركة على الخلٌج الناصري فتندفع المٌاه إلٌها،  النٌل ، فحٌنما ٌرتفع"احتفال فتح البركة"كل سنة عٌدا أسماه 

م شٌد رضوان كتخدا فً 1517بعد دخول العثمانٌٌن مصر عام  .القاهرة كانت األزبكٌة قد تحولت إلى حً كبٌر ٌتوسط 1495 وبحلول عام

، حٌث م1798 مصر عام نابلٌون بونابرت فترة دخول ٚفٝ " العتبة الزرقاء"األزبكٌة قصرا كبٌرا على حافة بركة األزبكٌة الشرقٌة، وأسماه 

لما أراد كسب ود الشعب المصري، بدأ فً تعلم مبادئ الدٌن اإلسالمً فكان ٌتردد على دارة الخلٌل البكري فً مٌدان األزبكٌة لٌدرس على 

ومن مٌدان األزبكٌة خرجت جماهٌر القاهرة فً عصر .ٌدٌه القرآن الكرٌم وٌتلقى دروساً فً آداب اإلسالم وشرابعه، ثم اتخذ لنفسه فٌها دارا

وبعد .أمٌرا على مصر، بدال من الحكم العثمانً الجابر الذي عانى منه الشعب المصري محمد علً  تنادي بمباٌعة م1805  عام ماٌو 13  ٌوم

المؤسس الحدٌث لألزبكٌة وذلك  الخدٌوي إسماعٌل ٌعتبر. تولً محمد علً حكم مصر اختار مٌدان األزبكٌة لٌكون قلب العاصمة الجدٌدة، ، 

، فأقدم علً األزبكٌة لتكون علً شاكلتها، وأعاد بارٌس ، فبهره العمران الحدٌث فًبارٌس من زٌارته لمعرض م1867 عندما عاد سنة

على نصف المٌدان، وسمً النصف اآلخر باسم مٌدان " رضوان كتخدا"الذي بناه " العتبة الزرقاء"وقد أطلق اسم قصر.تخطٌط مٌدان األزبكٌة

 "العتبة الخضراء" ، تم هدم القصر وأعٌد بناؤه مرة أخرى باسمالخدٌوي عباس األول ، ولكن هذا القصر لم ٌبق على حاله، ففً عهد"أزبك"

تم ردم البركة التً كانت تتوسط المٌدان،  م1864 فً عام.تبركا باللون األخضر لمدخله، حٌث أن الخدٌوي كان ٌتشاءم من اللون األزرق

 فدانا أحٌطت بسور من 18، على مساحة "بارٌل دٌشان بك"حدٌقة األزبكٌة على ٌد المهندس الفرنسً  م1872 وأنشا فً نفس مكانها عام

وأقام الخدٌوي إسماعٌل فً طرف األزبكٌة الجنوبً مسرحٌن هما المسرح الكومٌدي .البناء والحدٌد وفتحت بها أبواب من الجهات األربع

، وبعد األنتهاء من ودار األوبرا الخدٌوٌة م تحت إدارة الخواجة منسً،1868 ٌناٌر 4م وافتتح فً 1867 نوفمبر 2الفرنسً الذي إنشا فً 

                                 الفرنسً ناظًرا لها ولجمٌع المتنزهات األخرى" بارٌلٌه"تشجٌر الحدٌقة وتزٌٌنها وإنارتها عٌن الخدٌو مسٌو 

 و٠ٍُ جذٛجٌؼُجتُ/ ٍْٓس ِٓ ئػىجو  و ،

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D8%A8%D9%83%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D8%A8%D9%83%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D8%A8%D9%83%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D8%A8%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D8%A8%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D8%A8%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%8A
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%8A_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%8A_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1864
http://ar.wikipedia.org/wiki/1864
http://ar.wikipedia.org/wiki/1872
http://ar.wikipedia.org/wiki/1872
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9
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 رابعة إنيا ثورة المعجزات  وسيدنا جبريل فى..اهلل الدغيدى ُتكمم إيناس :مختارات
سيدنا ِجْبِريل الذى انقطع عن األرض بعد وفاة سيد الخمق سيدنا محمد, فجأة وبمعجزة, ىبط من جديد أثناء اعتصام رابعة 

أيضا سيدنا الرسول صمى اهلل عميو وسمم ظير فى مسجد رابعة العدوية, وأدى صالة الفجر . العدوية, لنصرة جماعة اإلخوان
الشيخ العريفى, خرج عمينا خالل الساعات القميمة الماضية بفتوى, . جماعة, خمف الزعيم المفدى, المعزول محمد مرسى

أما أسامة الشيخ, رئيس اتحاد اإلذاعة والتميفزيون األسبق, . ٌيشبو فييا المعزول محمد مرسى بسيدنا يوسف عميو السالم
دخل عمى خط الفتوى, خالل الساعات الماضية, واصفا الفترة التى قضاىا فى محبسو عمى خمفية اتيامو بقضايا فساد 

ىدار المال العام داخل مبنى اإلذاعة والتميفزيون, بأنيا فترة اجتباء من ربنا وليس ابتالء, وقال نصا ربنا اختارنى ): وا 
إيناس الدغيدى, فقد تجاوزت كل ( غرف النوم)أما المبدعة, العبقرية, مخرجة أفالم . (لمسجن, كما اختاره لنبيو يوسف

خطوط المعجزات, واستطاعت أن تقف كتفا بكتف مع سيدنا موسى, حيث تكممت مع اهلل سبحانو وتعالى, ولم تكتف بيذه 
:  يناير, واعترضت وخاطبت اهلل سبحانو وتعالى, وقالت لو نصا25المعجزة, ولكنيا تقمصت دور ناشطة ثورية من ثوار 

المخرجة إيناس الدغيدى التى أفتت منذ أيام قميمة بأن . (ربى فيو حاجات من المى بيقولوىا األنبياء مش مقتنعة بييا)
ممارسة الجنس قبل الزواج حالل, وطالبت بتقنين بيوت الدعارة , وأن ترخيصيا إلشباع رغبات الشباب, ومن ثم يصب فى 

أنا حممت حمم أنى كممت ربنا فى مكان فاضى ممكن يكون بحر, وأنا عومت وتعبت شوية ): صالح المجتمع, قالت أيضا
غرف )فتاوى مخرجة أفالم  . (ومكنش فى حاجة, وقمت يا ربى فيو حاجات من المى بيقولوىا األنبياء مش مقتنعة بييا

, إيناس بنت أبى الدغيدى, فريدة من نوعيا, ودشنت لفقو جديد, يجمع بين المعجزات, عندما تكمم اهلل وتعترض عمى (النوم
أنبيائو ورسمو, وبين إباحة الجنس قبل الزواج, وتقنين الدعارة إلصالح حال المجتمع, الذى يعانى من كبح رغبات الشباب, 

والحقيقة, أنا ال أرى فرقا . وعندما يتم تفريغيا فى شقق وبيوت الدعارة, فإنو سُيصِبح شابا نافعا, وينصمح حال المجتمع
مذىال ومدىشا, بين فتاوى جماعة اإلخوان اإلرىابية, ورفاقيا داعش وأنصار بيت المقدس, والقاعدة, وبين فتاوى إيناس 

سالم بحيرى, فجميعيا تصب فى الجنس, وتوظيف الدين ألغراض سياسية, ومآرب شخصية, الجماعات  الدغيدى, وا 
المتطرفة تبيح نكاح الجياد, واغتصاب الفتيات القاصرات, وبيع النساء فى سوق النخاسة, والجياد فى سبيل الفوز بعين 

وباختصار . الحور يوم القيامة, وفتاوى إيناس الدغيدى تبيح ممارسة الجنس قبل الزواج, أو فى شقق وبيوت الدعارة
, والشعب المصرى يعيش زمن العجائب والغرائب والطرائف, وغرق فى فيضانات 2011 يناير 25شديد, إننا ومنذ ثورة 

صرف صحى طفحت من بالوعات المجارى التى فتحتيا الثورة, ويتعرض ليجوم أسراب من العقارب والحيات, والغربان 
 !!!...ولِك اهلل يا مصر. السود, وخفافيش الظالم, لتعبث بأمن وأمان ىذا الوطن, وتعمل عمى تقزيمو وتقسيمو

 

 (موقع اليوم السابع ) دندراوى اليوارى/ بقمم
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  !!غبياءأ  نموت  و نعيش  حتى ال     :قضية لممناقشة  
 

ٚهللا – ذؼط جٌٗرحخ , ذ١ٓ جٌك١ٓ ٚجٌك١ٓ ٌرؼط جٌّٛجظ١غ جٌٍٟ ضطٍغ ػ١ٍٕح جٌٌّٕٗٛز ضىْٛ ّٔٛيؼ ْة ٌألْف ٕ٘حٌه ذؼط جألنرحٌ

ٚٚظؼٙح ذحٌّٕطى٠حش غُ ٔىطٗف  جإل١ّ٠ً  ذًٖٙ جٌط٠ٍمس فٕمَٛ ذحٌْحٌٙح ػرٍ ٚضه٠ٛف ٌٍٕحِ ِٓ جٌّؼحصٟ ٠مِْٛٛ ذطك٠ًٍ -جػٍُ ذ١ٕحضُٙ

 ٚلى لٍ ش فٟ جقىٜ جٌصكف  ْ ٕ٘حن ؾّؼ١س ِٓ جٌؼٍّح١١ٔٓ ج ذغ  فطٍز  ٔٙح وحٔص وًذح فٟ وًخ ٌٚىٓ ذؼى  ْ ٠ىْٛ لى ظكه ِٕح  ػىجؤْ

  :٘ىفٙح ٍٔٗ ِػً ًٖ٘ جٌهُػرالش ْٚػ جٌٗرحخ ٌصٍفُٙ ػٓ جٌى٠ٓ جٌصك١ف ٚف١ّح ٠ٍٟ جِػٍس ِٓ ًٖ٘ جٌكٛجوظ جٌص ٠ػرص وًذٙح ؾ١ّؼح

  لصسجٌفطحز جٌؼّح١ٔس جٌطٟ ضكٛي ضٍؼُٕز ِٗٛ٘س الٔٙح جْطٙطٍش ذمٍجءز جٌمٍآْ :جألٌٚٝ جٌىًذس

                                                                                            جٌصٌٛزٟ٘ صٌٛز ػًّ فٕٟ ضه١ٍٟ ذحٌّٗغ الٔحِ ِٓطٕٓه١ٓ : جٌكم١مس

                                                                                                                           جٌؿػس ٌفطحز ْؼٛو٠سجقطٍلص فٟ قحوظ   : جٌكم١مس  لصس جٌٗحخ جًٌٞ فطكٛج لرٍٖ فٛؾىٖٚ ِطفكُ جِٓ جغٍػًجخ جٌمرٍ :ج١ٔسجٌىًذس جٌع

لصسجألصٛجش جٌطٟ صىٌش ِٓ جألٖؿحٌفٟ جٌغحذس ٠ٚىػٟ جٌهرٍجْ  قى جٌؼٍّحء صُّ ؾٙحَج ٌفه ٖفٍز جألصٛجش ِٚٓ غُ : جٌىًذسجٌػحٌع 

                                         ذغٍض جٌٓه٠ٍس ِٓ ج١ٌٍّّٓٓ                                ' ج١ٌٍرٍج١١ٌٓ جٌؼٍخ'  جٌهرٍِفرٍن ِٓ ِٛلغ ٠ّٓٝ :جٌكم١مس فأٍُْ ذؼى٘ح    ' هللا ' ٚؾى جٔٙح ضٕطك ذىٍّس

                                     لصس ١ًٔ جٌِٓطٍٚٔغ ّْٚحػٗ جاليجْ ِٓ ػٍىٓطف جٌمٍّٚجٌمصسجٌّػ١ٍز الْالِٗ ذؼى ػٛوضٗ جٌٝ جالٌض :جٌىًذسجٌٍجذؼس

  .وّح ػمى ٖهص١ح ِإضٍّج صكف١ح ذحٌٕٙى ٌٕفٟ ًٖ٘ جٌٗحتؼس ذؼى جٔطٗحٌ٘ح فٟ جٔكحء جٌؼحٌُ ,وًخ  جٌِٓطٍٚٔغ ً٘ج جٌهرٍ ؾٍّس :جٌكم١مس

 .. لصٗ ج١ٌٙىً جٌرٍٗٞ جٌؼّالق ِغ ضؼ١ٍمحش ضُػُ جٔٗ جوطٗف فٟ صكٍجء جٌٍذغ جٌهحٌٟ فٟ جٌٍّّىس جٌؼٍذ١ٗ جٌٓؼٛو٠ٗ : جٌىًذٗ جٌهحِٓٗ

                                                                                                                                   ٚجٔٗ ٠ؼٛوالٔٓحْ ِٓ لَٛ ػحو

ٚضر١ٓ ج٠عح جْ جٌصٌٖٛ  ( فٛضٖٛٛخ) ١ٌٓص ْٜٛ صٌٖٛ ٍِورٗ ٖحٌن ذٙح صحقرٙح ٌٍطالػد ذحٌصٌٛذٛجْطٗ ذٍٔحِؽ : جٌكم١مٗ  

ذؼى جٌؼػٌٛ ػٍٝ ١٘ىً ف١ً ػّالق ِٚٓ جٌٛجظف جْ جٌّطٓحذك جٌرحٌع وِؽ  جالص١ٍٗ لرً جٌّؼحٌؿٗ جٌطمطص فٟ قف٠ٍحش جغ٠ٍٗ فٟ ٠ٛ١ٌٔٛن

                                                                                                صٌٖٛ جنٍٜ ِىرٍٖ ١ٌٙىً ػظّٟ ذٍٗٞ ِىحْ ١٘ىً جٌف١ً

                                  صٌٛز جٌؿٓ ٠حًٌٞ لحَ ٖحخ جِحٌجضٟ ذطص٠ٍٖٛ فٟ وٙف ِٚحش جٌٗحخ ِرحٍٖز ذؼى ضص٠ٍٖٛ                 :ٌىًذس جٌٓحوْٗج

جٌؿٕٟ ػرحٌز ػٓ ِؿُٓ ِٕكٛش ِطمٓ فٟ جقى جٌىٙٛف ٚػ١ٛٔٗ ِطصٍسذّفطحـ الظحءز جٌؼ١ٕ١ٓ ذحٌٍْٛ جالقٍّ                                                                                                                    : جٌكم١مس

 صٌٛز ٌكى٠مس ذحٌّح١ٔح ٚق ووْٛ ضؿًٚع جالٖؿحٌ ػٍٝ جٌؿحٔر١ٓ ٖٙحوز جٌطٛقٟ ِغ جالوػحء جْ جٌّح١ٔح لى جغٍمص جٌكى٠مس                                                                                                                :جٌىًذسجٌٓحذؼٗ

                                 جٌصٌٛزٟ٘ ٌٛقس ٌفٕحْ ِصٍٞ ٚلى ضُ قًف ضٛل١ؼٗ ِٓ ػ١ٍٙح                                                                : جٌكم١مس

                                 فٟ جقىجٌّٓطٗف١حش جال٠ٍِى١س ؾٙحٌَُْ جٌمٍرً  قىجٌٍّظٝ ٠ٍُْ وٍّس هللا                                     : جٌىًذس جٌػحِٕٗ

                                            ِٕطىٜ ػٍّحٟٔ لًٌِ٘ٛإٌف ٍِٚٚؼ ًٖ٘ جالٖحػس ١ٌعكه ِٓ جوّحْطٍْٚ القمح                                         : جٌكم١مس

ِح٠ىً ؾحوْٓٛ ٠ؼٍٓ جقطٍجِٗ ٌالْالَ ٌٚىٓ ٠ٕفٟ ذٗى جٌىنٛي ف١ٗ                                                                                      : جٌكم١مس . جْالَ ِح٠ىً ؾحوْٓٛ :جٌىًذسجٌطحْؼٗ

                       ٔفص ض١ٍٟٗٓ ًٖ٘ جٌٗحتؼس ٚجظحفص ذأٔٗ جِٙطّس ذحٌى٠ٓ جالْالِٟ  :جٌكم١مس جْالَ ض١ٍٟٗٓ جذٕس ذ١ً و١ٍٕطْٛ  : جٌىًذس جٌؼحٍٖٖ

                         .                 صٌٛز جٌك١ٍِٓ جٌّىٟ ٚجٌّىٟٔ ضظٍِٙع١ثس ١ٌال فٟ صٌٛ جٌطمططٙح جاللّحٌ جٌصٕحػ١س : جٌىًذس جٌكحو٠ٗ ػٍٗ

ذ١ٛش )جٌكم١مسجٌصٌٛز ٍِفمس ذحٌفٛضٖٛٛخ ق١ع  ٔٙح جٌطمػ ضٕٙحٌج ٚضُ ضغ١ّك جٌّرحٟٔ جٌّك١طس ذحٌكٍِٟ ٍٔال٠كحء جٔٙح جٌطمطص فٟ جٌظالَ 

                                                                                                              (هللا ِع١ثس ذحٌّص١ٍٓ جٌٍوغ جٌٓؿٛو ١ٌٚٓص ذكحؾس ٌفٛضٖٛٛخ 

  . صٌٛز ِٓ ٚوحٌس ٔحِ جضٛظف نػ ػٍٝ ْطف جٌمٍّ ِٓ  غٍ جٔٗمحلٗ ٌٍٕرٟ : جٌىًذس جٌػح١ٔٗ ػٍٗ

                                          جٌصٌٛز  ٠عح ٍِفمس ذحٌفٛضٖٛٛخ ٚذحٌركع فٟ ِٛلغ ٔحْح ي ١ِٛؼ  ٞ  ْحِ ًٌٙج جٌهرٍ                       : جٌكم١مس

جألنرحٌ قٛي جقطٍجق ؾػس جٌٍْحَ جٌىّٔحٌوٟ جٌّٓطُٙب ذحٌّصطفٝ ٚضىطُ جٌكىِٛس جٌىّٔحٌو١س ػٍٝ جٌهرٍ                                                                                               :جٌىًذس جٌػحٌػٗ ػٍٗ

                                       .ظٍٙجٌٍؾً ٠ٚظٍٍِٙجش ػى٠ىز ف ْٚحتً جالػالَ, ِٚٓ يج جًٌٞ ٠كطحؼ جقطٍجق جٌٍؾً قطٝ ٠ػرص ظالٌٗ : جٌكم١مس

ّٙح ي :جٌىًذٗ جٌٍجذؼٗ ػٍٗ                                                                                  ٠ٍُِْٚ جٔٙح ِٓ ػالِحش ل١حَ جٌٓحػس                                                                                      نٍٚؼ ٔحفٌٛز ١ٌٍِس ِٓ جالٌض , ٚذؼط جٌؿ

                                    ضحذغ ٌٍٗوس  ٌجِه ٚٚضُ جٌطؼحًِ ِغ جٌّٗىٍس فٌٛجً ِٓ لرً ج ٌٍٗوس            (ِىفْٛ)ِحٌْٛز  ٚ جٔرٛخ غحَضكص جالٌض  : جٌكم١مس

 جٌفرٍوٗ فٟ جٌؿىٌجْ ٚجٌٗرحوح ٌص ٠كٛي جٌمرٍالضؼ١ٍك                                                      :جٌكم١مٗ  صٌٖٛ ٌمرٍ جٌٍْٛي صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍُْٚ   :جٌىًذٗ جٌهحِٓس ػٍٗ

                                                      ضؼى٠ً ٌٍىنحْ ذرٍٔحِؽ جٌفٛضٖٛٛخ                                                                                : ْرطّرٍ   جٌكم١مٗ 11  صٌٛزج١ٌٗطحْ فٟ :جٌىًذٗ جٌٓحوْسػٍٗ

ج٠عح جقطٍجف١ٗ جنٍٜ ضؼى٠ً ذحٌفٛضٖٛٛ                                                                         : ذؼى جػىجِٗ فٟ جٌمٍّجٌكم١مٗ(ٌقّٗ هللا)ظٌٙٛ صٌٛز  صىجِك١ٓٓ :جٌىًذٗ جٌٓحذؼسػٍٗ

صٌٛز ٌّرٕٝ ِىؼد ذحٌٍْٛ جالْٛو ٠محي جٔٗ ذحٌ ٌٍهٍّ ضُ جفططحقٗ  فٝ ج٠ٍِىح ٠طٍمْٛ ػ١ٍٗ ضفحقس ِىٗ ضٗر١ٗ  :جٌىًذٗ جٌػحِٕسػٍٗ

ًٖ٘ جٌصٌٖٛ ٌّمٍ جقى ِؼحٌض ٍٖوٗ جذً جٌّٕطؿٗ ٌٕظحَ ضٗغ١ً جٌّحوٕطٛٔ جٌّٕحفّ ٌّح٠ىٍْٚٛفص  :  جٌكم١مٗ ذحٌىؼرٗ جٌٍّٗفٗ

  ..ٚجٌّرٕٝ جٌّىؼد ِح٘ٛجال ِىنً َؾحؾٟ ٌٍّؼٍض ٚلى وحْ ِغطٝ ذطرمٗ ْٛوج ءقطٝ ِٛػى جالفططحـ

 (احمد عاشور رحمة اهلل عميو/من مشاركات االستاذ  )المصرى أفندى /إعداد  
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 قصاصات من االعجاز القرآنى          :ٚجقس جال٠ّحْ   

 

ـُ فٝ َؾحؾس -1  جٌّصرح
 

 ٠ٕغؼ أْ لجً رغشثخ آٌف ِٓ ثأآصش اٌىٙشثبئٟ، اٌّصجبػ ِخزشع اد٠غْٛ اٌؼبٌُ لبَ
 ؽٛي صعبعخ ٚضؼ إٌٝ هللا ٘ذاٖ أْ ثؼذ إال ثبٌٕغبػ ٠زىًٍ ٌُ اٌزٞ اآرشبفٗ، فٟ

 لبثالً  اٌّصجبػ ٠ٚصجؼ اإلضبءح، شذح ِٓ ٚرض٠ذ اٌّزٛ٘ظ، اٌغٍه ٌزغطٟ اٌّصجبػ،
 آ٠بد ِٓ اٌىش٠ُ اٌمشآْ فٟ ِب ٠ؼٍُ اٌؼبٌُ ٘زا آاْ ٌٚٛ إٌبط، لجً ِٓ ٌإلعزخذاَ

 ٌّذح ٠ٚضئ ٠ٕغؼ آٞ ثضعبعخ، ٠غطٝ أْ إٌٝ ثؾبعخ ِصجبؽٗ أْ ٌؼٍُ ِؼغضاد،
 ٔٛسٖ ِضً ٚاألسض اٌغّبٚاد ٔٛس هللا" رؼبٌٝ ٌمٌٛٗ ِصذالبً  ٚرٌه ٠غت، آِب ط٠ٍٛخ

 هللا صذق "دسٞ آٚآة آأٔٙب اٌضعبعخ صعبعخ فٟ اٌّصجبػ ِصجبػ ف١ٙب آِشىبح
 .اٌؼظ١ُ

 

 جٌؼٍؾْٛ جٌمى٠ُ -2
 إْ ٌّؼشفخ اٌّبي، ِٓ آص١شاً  ٚأٔفمذ اٌغٙذ، ِٓ آص١شا األِش٠ى١خ اٌفضبء ٚآاٌخ ثزٌه

 اٌجؾش ِٓ عٕٛاد ثؼذ ٌزمشس اٌمّش، عطؼ ػٍٝ اٌؾ١بح ِٓ ٔٛع أٞ ٕ٘بٌه آاْ
 ٚال اٌمّش، عطؼ ػٍٝ اٌؾ١بح ِٓ ٔٛع أٞ ٠ٛعذ ال أٔٗ اٌفضبئ١خ، ٚاٌشؽالد اٌّضٕٟ

 ِب ػ١ٍُٙ ٚفش لذ ٌىبْ رٌه، لجً هللا، آربة األِش٠ىبْ اٌؼٍّبء ٘ؤالء دسط ٌٚٛ ِبء،
 ػبد ؽزٝ ِٕبصي لذسٔبٖ ٚاٌمّش" اٌؼض٠ض آربثٗ فٟ لبي ٚرؼبٌٝ رجبسن هللا ألْ ثزٌٖٛ،

 اٌّبء ِٓ اٌخبٌٟ ا١ٌبثظ، اٌشغشح عزع ٘ٛ اٌمذ٠ُ ٚاٌؼشعْٛ "اٌمذ٠ُ آاٌؼشعْٛ
 .ٚاٌؾ١بح

 

 فٟ ظٍّحش غالغس- 3
 األٔبث١ت، ثأطفبي ٠غّٝ ِب إٔزبط ػٍٝ رغبسثٗ ٠غشٞ آاْ اٌزٞ األثؾبس فش٠ك لبَ

 ٠ٙزذٞ أْ لجً ط٠ٍٛخ، ٌفزشح فشٍُٙ ٚاعزّش اٌجذا٠خ، فٟ فبشٍخ رغبسة ثؼذح
 ٔزبئظ آأذ فمذ ربِخ، ظٍّخ ِظٍُ عٛ فٟ اٌزغبسة إعشاء ُِٕٙ ٠ٚطٍت أؽذصُٙ
 عٛ فٟ رغبسثُٙ ٚاعشٚا ثشأ٠ٗ اخزٚا ٌّٚب ِش١٘ٛٓ، أطفبالً  رٕزظ اٌغبثمخ اٌزغبسة

 .ثبٌٕغبػ رغبسثُٙ رىٍٍذ رّبِبً، ِظٍُ
 ػٍٝ ٚٚفشٚا رؼٍٝ، لٌٛٗ إٌٝ ال٘زذٚا اٌىش٠ُ اٌمشآْ ِٓ ش١ئب ٠ؼٍّْٛ آأٛا ٌٚٛ

 ثطْٛ فٟ ٠خٍمىُ" ٠مٛي رؼبٌٝ هللا ألْ اٌفبشٍخ، اٌىض١شح اٌزغبسة أٔفغُٙ
 ٘ٛ إال إٌٗ ال اٌٍّه ٌٗ سثىُ هللا رٌىُ صالس ظٍّبد فٟ خٍك ثؼذ ِٓ خٍمبً  أِٙبرىُ

 :ٟ٘ اٌمشآْ ػٕٙب رؾذس اٌزٟ اٌضالس ٚاٌظٍّبد "رصشفْٛ فأٔٝ
 
 ٚاٌغشبء األ١ِْٕٛ، غشبء) ٟٚ٘ ثبٌغ١ٕٓ رؾ١ظ اٌزٟ األغش١خ ظٍّخ -١

 (اٌغبلظ ٚاٌغشبء اٌّش١ّٟ،
 .األغش١خ رٍه ثٗ رغزمش اٌزٞ اٌشؽُ ظٍّخ -٢
 .اٌشؽُ ف١ٗ رغزمش اٌزٞ اٌجطٓ ظٍّخ -٣

 



 

14 

 

 

 

   (كتبها جاهٌن قبل األوان بأوان)رباعٌات الربٌع العربً                           

ٌَّه طول فرسخٌن   كان فٌه زمان ِسْحلِ

 كهفٌن عٌونها و خشمها بربخٌن                  

 ماتت لكٌن الرعب لم عمره مات                            

 مع إنه فات بدل التارٌخ تارٌخٌن                                               

  !!!!!!!!!!! عجبً                                                                           

 نوح راح لحاله والطوفان استمر 

 مركبنا تاٌهه ولسه مش القٌه بر                 

 هٌن علٌك ٌا بر آه م الطوفان و                              آ

 ازاي تقدر تبان والدنٌا غرقانه شر                                              

  !!!!!!!!!!!! عجبً                                                                           

 ٌا حزٌن ٌا قمقم تحت بحر الضٌاع 

 حزٌن أنا زٌك و إٌه مستطاع                 

 الحزن ما بقالهوش جالل ٌا جدع                               

 زي الصداع ... الحزن زي البرد                                              

  !!!!!!!!!!!! عجبً                                                                            

 

 ما آنتاش بتلعب لٌه ٌا روح بابــــا ؟ 

 و ال عسكري و ال لص فً عصابة ؟                

 إلعب أسد أو دٌب رهٌب أو غـــــزال                             

 دي الدنٌا فً نهاٌة المطاف غابـــــة                                             

  !!!!!!!!!!!!!! عجبً                                                                           

 و لو انضنٌت و فنٌت وعمري انفرط 

 مش عاوز الجأ للحلول الوســـــــــط              

 و كمان شطط و جنون مانٌش عــاوز                            

 ٌا مٌن ٌقول لً الصح فٌن والغلــــط                                          

    !!!!!!!!!!!!!!عجبً                                                                          

طارق عبد اللطيف. م يكتبها واحد فهمان صفحة من غير عنوان  
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                                                                                                        محمود مصطفى / د بقلم   رمضان؟ العربً اإلعالم ٌحترم ال لماذا :المنوعات صفحة

 ٌّبرا ٠زؾٛي سِضبْ إٌٝ شٙش رشف١ٟٙ ثذال ِٓ شٙش سٚؽبٟٔ ؟

 ٌغذ ش١خب ٚال داػ١خ ، ٌٚىٕٟ أفُٙ ا٢ْ ٌّبرا وبٔذ ٚاٌذرٟ رذ٠ش اٌزٍفبص ١ٌٛاعٗ اٌؾبئظ طٛاي شٙش 
وٕذ طفال صغ١شا ٔبلّب ػٍٝ أِٟ اٌزٟ ِٕؼزٕٟ ٚإخٛرٟ ِٓ ِشب٘ذح فٛاص٠ش ث١ّٕب ٠زبثؼٙب … سِضبْ 

 ”!سِضبْ شٙش ػجبدح ِش فٛاص٠ش“ٌُٚ ٠شف غ١ٍٍٟ إعبثخ ٚاٌذرٟ اٌّمزضجخ .. وً أصذلبئٟ 

                                                                ..  ٌُ أوٓ أفُٙ ِٕطك أِٟ اٌزٞ وٕذ وطفً أػزجشٖ رشذدا فٝ اٌذ٠ٓ ال فبئذح ِٕٗ 
                                                                                                                              سِضبْ؟ فى١ف ع١ؤصش ِشب٘ذح طفً صغ١ش ٌفٛاص٠ش ػٍٝ شٙش

ِٓ ِٕىُ ع١ذ٠ش عٙبص اٌزٍفبص ١ٌٛاعٗ اٌؾبئظ فٟ سِضبْ؟                                                            

ِشد اٌغٕٛاد ٚأخزرٕٟ دٚاِخ اٌؾ١بح ٚغطٝ ضغ١ظ ِؼبسن اٌذساعخ ٚاٌؼًّ ػٍٝ ّ٘غخ عؤاٌٟ 
اٌطفٌٟٛ ؽزٝ أساد هللا أْ رأر١ٕٟ اإلعبثخ ػٍٝ ٘زا اٌغؤاي ِٓ سعً ِغٓ غ١ش ِزؼٍُ فٝ اٌشوٓ 

ا٢خش ِٓ اٌىشح األسض١خ ، وبْ رٌه اٌشعً ٘ٛ ػبًِ أِش٠ىٟ فٟ ِؾطخ ثٕض٠ٓ اػزذد دخٌٛٙب ٌششاء 
لٙٛح أصٕبء ًِء اٌغ١بسح ثبٌٛلٛد فٝ طش٠ك ػٍّٟ ٚفٟ ا١ٌَٛ اٌزٞ ٠غجك ٠َٛ اٌىش٠غّبط دخٍذ 

ٌششاء اٌمٙٛح وؼبدرٟ فئرا ثٟ أعذ رٌه اٌشعً ِّٕٙىب فٟ ٚضغ ألفبي ػٍٝ صالعخ اٌخّٛس ،ٚػٕذِب 
 : ٌّؾبعجزٟ ػٍٝ اٌمٙٛح عأٌزٗ ٚوٕذ ؽذ٠ش ػٙذ ثمٛا١ٔٓ أِش٠ىب (وبش١ش)ػبد ٌٍـ 

٘زٖ صالعخ اٌخّٛس ٚلٛا١ٔٓ اٌٛال٠خ رّٕغ ث١غ “: فأعبثٕٟ” ٌّبرا رضغ ألفبال ػٍٝ ٘زٖ اٌضالعخ؟؟”
 ”اٌخّٛس فٟ ١ٌٍخ ٠َٚٛ اٌىش٠غّبط ٠َٛ ١ِالد اٌّغ١ؼ

 

  ٌّبرا رزذخً اٌذٌٚخ فٝ شٟء ِضً رٌه؟.. أ١ٌغذ أِش٠ىب دٌٚخ ػٍّب١ٔخ : ٔظشد إ١ٌٗ ِٕذ٘شب لبئال 
٠غت ػٍٝ اٌغ١ّغ اؽزشاَ ١ِالد اٌّغ١ؼ ٚػذَ ششة اٌخّش فٟ رٌه ا١ٌَٛ .. االؽزشاَ”:فمبي اٌشعً 

                                        ”إرا فمذ اٌّغزّغ االؽزشاَ فمذٔب وً شٟء.. ؽزٝ ٚإْ ٌُ رىٓ ِزذ٠ٕب 

فبٌخّش غ١ش … ظٍذ ٘زٖ اٌىٍّخ رذٚس فٝ ػمٍٝ أل٠بَ ٚأ٠بَ ثؼذ ٘زٖ ا١ٌٍٍخ  (االؽزشاَ)… االؽزشاَ 
 ٌٚىٓ اٌّغأٌخ ١ٌغذ ِغأٌخ ؽالي أٚ ؽشاَ .. ِؾشَ ػٕذ وض١ش ِٓ اٌّزا٘ت اٌّغ١ؾ١خ فٝ أِش٠ىب 

فُٙ ٠ٕظشْٚ ٌٍىش٠غّبط وض١ف ٠ضٚسُ٘ وً عٕخ ١ٌزوشُ٘ ث١ّالد اٌّغ١ؼ …  إٔٙب ِغأٌخ اؽزشاَ 
 .. ػ١ٍٗ اٌغالَ 

                               … ١ٌٚظ ِٓ االؽزشاَ اٌغىش فٝ ِؼ١خ رٌه اٌض١ف 

                                                   … أٔذ ؽش … فٍزغىش ٌٚزؼشثذ فٝ ٠َٛ آخش إرا وبْ رٌه أعٍٛة ؽ١بره  
أرّٕٝ أْ ٔؾزشَ شٙش ! ٌٚىٓ فٝ ٘زا ا١ٌَٛ ع١ؾزشَ اٌغ١ّغ ٘زا اٌض١ف ٚعزضغ اٌذٌٚخ لبٔٛٔب

  .ٚٔؼشف ِبرا ٔشب٘ذ. ْآاٌمش
(...  ِٚٓ ٠ؼظُ شؼبئش هللا فئٔٙب ِٓ رمٜٛ اٌمٍٛة). ِٕٗاً ِٚٓ رشن ش١ئب هلل ػٛضٗ هللا خ١ش

                                        

 إحسان السوسً/إختٌار  
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Fédération Internationale de Football Association (FIFA) 

English: International Federation of Association Football) 

is the international governing body of association football (soccer),futsal and beach soccer. FIFA is 

responsible for the organisation of football's major international tournaments, notably the World 

Cup which commenced in 1930 and the Women's World Cup which commenced in 1991.FIFA was 

founded in 1904 to oversee international competition among the national associations of Belgium, 

Denmark, France, Germany, the Netherlands, Spain, Sweden and Switzerland. Headquartered 

in Zürich, its membership now comprises 209 national associations. Member countries must each also 

be members of one of the six regional confederations into which the world is divided: Africa, Asia, 

Europe, North & Central America and the Caribbean, Oceania and South America.Although FIFA does 

not control the rules of football, it is responsible for both the organisation of a number of tournaments 

and their promotion, which generate revenue from sponsorship. In 2013 FIFA had revenues of over 

1.3 billion U.S. dollars, for a net profit of 72 million, and had cash reserves of over 1.4 billion U.S. 

dollars.[3]Reports by investigative journalists have linked FIFA leadership with rapaciousness, 

corruption, bribery, and alleged vote-rigging pursuant to the election of FIFA President Sepp 

Blatter and the organization's decision to simultaneously award the 2018 and 2022 World Cups to 

Russia and Qatar, respectively. These allegations culminated with theindictments of nine high-ranking 

FIFA officials and five corporate executives by the United States Attorney for the Eastern District of 

New York on behalf of the U.S. Department of Justice on charges includingracketeering, wire fraud, 

and money laundering. On 27 May 2015 several of these officials were taken into custody for 

questioning by Swiss authorities, who were launching a simultaneous but separate criminal 

investigation into how the organization awarded the 2018and 2022 World Cups. Those among these 

officials who were also indicted in the U.S. are expected to be extradited to face charges there as wel                                       
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