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 :كممةالعدد
حٌخخعش حالعالَ ٘ٛ  ٚ  حٌىخفشحالس٘خُد 

 
ٍَ حٔظؾش  ١ٔشحْ حالس٘خد حالعٛد فمظٍض ص فٝ حعزٛع دح

حالرش٠خء ٚخشزض حٌؼؾشحص ٚحٌٕظ١دش ٘ٝ حْ حالعالَ ٘ٛ حٌزٜ 

فّٓ طفد١ش ِغدذ ,٠ذفغ حٌثّٓ ٚ حٌّغٍّْٛ ُ٘ حٌخخعشْٚ 

ٌٍؾ١ؼش فٝ حٌى٠ٛض حٌٝ لظً حالخخٔذ فٝ طٛٔظ ٚ حٌٝ طفد١ش 

ِؼًّ ٌٍغخص فٝ فشٔغخ ثُ حخ١شح لظً حٌٕخثذ حٌؼخَ فٝ ِقش 

  .رظفد١ش ع١خسس فٝ ِٛوزٗ 

حٌسم١مش حْ حالعالَ رشٞء ِٓ وً ٘زح حالس٘خد ٚ٘زح حٌذَ 

ٌمذ حفزر حالعالَ ِظقف رخالس٘خد ٚرخٌذِخء سغُ ,  حٌّغخي 

ٚسغُ , ِخ ٠ذػ١ٗ حٌّظؤعٍّْٛ ِٓ حْ زشوظُٙ ع١ٍّش ع١ٍّش 

وً ِخ ٠ذػٛٔٗ ِٓ عفه دِخثُٙ ِٚٓ رطؼ حٌٕظُ حٌؼغىش٠ش 

رُٙ ِٚٓ عدٓ صػّخثُٙ  فخٌٛحلغ ٠ئوذ حْ حالس٘خد فٝ 

حٌؼخٌُ رذأ رٙئالء حٌّظؤع١ٍّٓ  ٌٚالعف فُٙ ِغ وً ٘دّش 

حس٘خر١ش ٔشحُ٘ ٠فشزْٛ ٠ٚئوذْٚ حُٔٙ ع١ٍّْٛ ٚحُٔٙ ال 

 !!!!! ٠ئ٠ذْٚ حالس٘خد 

٠خ عخدس ٠خ ِٓ طئ٠ذْٚ حالعالَ ٚحالعال١١ِٓ ٚطٕخدْٚ رؼٛدس 

حٌُ ٠ىٓ ِٓ حالٌٚٝ حْ , حٌؾشػ١ش ٚدزش حٌؼغىش ٚحٌؾشهش 

  زذ طىٛٔٛح ِغ١ٍّٓ ٚحْ طظزؼٛح عٕش حٌٕزٝ حٌىش٠ُ حَ حْ

 .حٌغٍطش ٚحٌىزد رخعُ حٌذ٠ٓ حفزسخ ُ٘ د٠ٕىُ حٌدذ٠ذ 

ِخر ػٕذوُ فٝ ُخؼزظىُ ٚلذ حٔىؾف حٌغطخء  

ً٘ ِسخٌٚش طفد١ش ٚلظً حٌٕخثذ حٌؼخَ فٝ ِقش ٘ٝ ِٓ فٕغ 

حٌٕظخَ وّخ طذػْٛ وً ِشس ؟ 

 ًٚ٘ حٔظُ فؼال ع١ٍّْٛ ؟ 

 ِٚخرح طش٠ذْٚ ً٘ طظسٛي ِقش حٌٝ حطْٛ ِٓ ح١ٌٕشحْ وٝ 

!  طفشزْٛ

 

! ً٘ ٠فؾً حٌٕظخْ ٠ٚؼُ حٌخشحد ِقش وٝ طٕٙئْ 

  رخهلل ػ١ٍىُ ً٘ حٔظُ حٔفغىُ طقذلْٛ ؟؟؟؟

 
 

 

 
 

  :إقرأ فى ىذا العدد 
 الخاسر واالسالم ىو   حٌىخفش رىابٌ الا:    كممة العدد * 
 2رئيس التحرير                                                ص/يقلم 

 ميرجان الدعاية الييودية  :دفتر االحوال الشخصية *
 3ص                                             إكرامى نجم  /مهندس

  استشياد النائب العام ىشام بركات                 :صورة الغالف* 

 4صابن البلد                                                    / بقلم 
  فرحة جماىير الكرة المصرية   :ركن الرياضة  *

 5كابتن كيمو                                                ص/ إعداد 
 5ص           ايهاب فوزى  /بقلم          خواطر:  وجهة نظر * 

    قصيدة  صوفية  للحالج    :  ركن األدب*

 6ص                                   طارق عبد اللطيف     / إعداد

 ضخمنا من سيئات  "الجماعة اإلسالمية    مختارات* 
 7ناجح ابراهيم     ص/ بقلم " عن حسناتو السادات وغفمنا

التطرف  "أول شييدة عمم ذبحيا "  ىيباتيا":  لك يا سيدتى*
           8ص                                    بنت  النيل/ إعداد     "الدينى

 9صبرشامة                         :    ركن المصريين بالخارج *

  9     ص هدى ابوالعزائم/ اجمل االرزاق  بقلم : :  قرأت لك   * 

     مدينة سفاجا  :مصر التى ال يعرفها المصريون * 
 10ص                                        ابوالعزائم  كريم /د داإعد

 رسالة الروائى يوسف زيدان للرئيس السيسي   : ِخظخسحص *

 11ؿ                                       (التجمع بين النقيضين)   

االغتياالت ىى سمة جماعة االخوان    :قشةقضية للمنا*
                12المصرى افندى          ص/       اعداد والتاريخ خيُر شاىد

                                          !دعوة لكل متشكك في عظمة الخالق    : واحة االيمان * 

                   13عخسس ػزذحٌخخٌك                                                ؿ/رمٍُ

 14ؿ             (ٚحزذ  فّٙخْحػذحد )   : ففسش ِٓ غ١ش ػٕٛحْ*

 15ص   ملحمة العاشر من رمضان            :صفحة المنوعات  *

AL BASHIR MAGAZINE                           16ص 
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ِٙشخخْ حٌذػخ٠ش ح١ٌٙٛد٠ش          : دفتر األحوال الشخصية 

                   أفزر سِنخْ ٘زح حٌؼخَ ٚ رال ِٕخفغش ٘ٛ ِٙشخخْ حٌذػخ٠ش ١ٌٍٙٛد ٚ حٌزٞ طظٛالٖ ٚ ٌألعف أخٙضس اػالَ فٟ دٚي طذػٟ حٔٙخ دٚي اعال١ِش

ِٙشخخْ حٌؾ١طٕش ٌقالذ حٌذ٠ٓ, خخء رؼذ ززف ِخ ٠ظؼٍك رٗ ٚػمزش  ):  ػٓ ِٙشخخْ ادحٔش فالذ حٌذ٠ٓ فٟ حإلػالَ حٌّقشٞزٍّٟ لخػٛدف١مٛي حالعظخر 

رٓ ٔخفغ ِٓ ِٛمٛػخص حٌمشحءس فٟ حٌظؼ١ٍُ حٌؼخَ رٛففّٙخ ِٓ حإلس٘خر١ّ١ٓ, ْٚٚمغ آخش٠ٓ ِٓ ػ١ٕش ػزذٖ رخٔدٛ ِثخالً ٌٍزطٌٛش حٌغ١ٍّش ٚحٌٛه١ٕش 

٠خ – ٚعزك فٟ حأل٠خَ حٌّخم١ش ِٙشخخْ آخش ٌزشحءس ح١ٌٙٛد ٚغْغً عّؼظُٙ حٌظخس٠خ١ش, ٚحطٙخَ حٌّغ١ٍّٓ حٌّقش١٠ٓ رخمطٙخدُ٘, ٚاسغخُِٙ ! حٌغخهؼش

فٕؼٗ ٠غخس٠ْٛ, " زخسس ح١ٌٙٛد"ٚطّثًّ ِٙشخخْ حٌزشحءس فٟ ِغٍغً حعّٗ ! ػٍٝ حٌٙدشس اٌٝ و١خْ حٌغضٚ حٌٕخصٞ ح١ٌٙٛدٞ فٟ فٍغط١ٓ! - ٌٍٙٛي

, فٟ ِمخرً ؽ١طٕش حٌّغ١ٍّٓ ٚٚفُّٙ رخإلس٘خد (!حٌّقش٠ش)ِٚمخالص أخشٜ وظزٙخ ؽ١ٛػ١ْٛ ٚأؽزخُ٘ٙ ٌظز١١ل ٚخٗ حٌمظٍش ح١ٌٙٛد ٚاثزخص ٚه١ٕظُٙ 

٠قّش أرطخي حٌّؾٙذ حٌثمخفٟ حٌّقشٞ حٌسظخثشٞ ػٍٝ حعظذػخء حٌؾزٙخص ٚدػخٜٚ حالعظؾشحق حٌزخهٍش, ٌؾ١طٕش حإلعالَ, ٚط١ٍّغ ! ٚحٌخ١خٔش ٚحٌظال١ِش

 (.خقِٛٗ ِٓ حٌخٛٔش ٚحٌزخه١ٕش ٚأفسخد حٌفىش حٌٛثٕٟ ح١ٌٛٔخٟٔ حٌمذ٠ُ, ٚطٕق١زُٙ أرطخالً, ِٓ خالي ِظ١ٍِٛش صحثفش

اْ ِٙشخخْ ادحٔش فالذ حٌذ٠ٓ حأل٠ٛرٟ, ٚرشحءس حٌّظآِش٠ٓ ػٍٝ حألِش ١ٌظ حػظزخه١خً, أٚ ٔخطدخً ػٓ خًٙ ٚعٛء  ):   ٠ٕٟٙ حألعظخر زٍّٟ ِمخٌٗ رمٌٛٗٚ

ّٛ ح١ٌٙٛد حٌغضحس ٚع١خدطُٙ ػٍٝ حٌؼٛحفُ حٌؼشر١ش ٌذسخش أْ رؼنٙخ طظٙخفض ػٍٝ ١ًٔ سمخُ٘ ٚوغذ ّٚدُ٘, ٚرؼل سخخٌٙخ  فُٙ, ٌٚىٕٗ ٠ؤطٟ فٟ ع١خق ػٍ

سزُ هللا فالذ حٌذ٠ٓ حأل٠ٛرٟ, ِسشس حٌمذط حٌؼظ١مش حٌزٞ ِخص, ٌُٚ ٠ىٓ ٠ٍّه غ١ش ! ٠ظّْٕٛ حٌدٍٛط ردٛحس ٚص٠شس ٠ٙٛد٠ش فٟ أزذ حٌٍمخءحص حٌذ١ٌٚش

 (!فمذ وخْ ٠ٕفك وً ِخ ٠ٍّه ػٍٝ حٌفمشحء ٚحٌّغخو١ٓ ٚحٌّسظخخ١ٓ! عزؼش دٔخ١ٔش

أْ زخسس ح١ٌٙٛد حٌسم١م١ٗ ٟ٘ حٌظٟ خشخض ِٕٙخ سحل١ٗ " زخسس ح١ٌٙٛد حٌّقش٠ٗ ر١ٓ حٌسم١مٗ ٚحٌخ١خي" ف١مٛي فٟ ِمخٌٗ رؼٕٛحْ أِخ حألعظخر غش٠ذ ِسّٛد

حرشح١ُ٘ حٚ سحؽ١ً ١ٌفٟ حٌظٟ حعظذسخض ػخٌّش حٌزسٖ حٌّقش٠ٗ ع١ّشٖ ِٛعٝ ٚعخػذص فٟ لظٍٙخ ٌٚزٌه وخفجظٙخ حٌذٌٚٗ حٌق١ٔٛ١ٙٗ رخْ خؼٍظٙخ عف١شٖ , 

زخسس ح١ٌٙٛد حٌسم١م١ٗ ٟ٘ حٌظٟ خشخض ِٕٙخ وخ١ٍ١ِخ حٚ ١ٍ١ٌخْ ف١ىظٛس و١٘ٛٓ حٌفٕخٔش حٌظٟ وخٔض ِمشرٗ ٌٍٍّه فخسٚق ِٚٓ حالعزخد حٌشث١غ١ٗ ٌمظٍٙخ 

 , زخسس ح١ٌٙٛد حٌسم١م١ٗ ٟ٘ حٌظٟ خشج ِٕٙخ 1948حٌظدغظ ٌقخٌر حٌذٌٚٗ حٌق١ٔٛ١ٙٗ ٚدٚس٘خ فٟ ٘ض٠ّش حٌد١ؼ حٌّقشٞ ٚحٌؼشرٟ فٟ فٍغط١ٓ عٕش 

وخًِ ح١ِٓ ثخرض حٚ ح٠ٍٟ و١٘ٛٓ حخطش ػ١ٍّٗ خخعٛع١ٗ ٚحخظشحق ٌٕظخَ ػشرٟ ٚوخد حْ ٠قزر ٚص٠ش دفخع عٛس٠خ ٚوخْ ِشؽر رمٖٛ ٌشثخعش حٌدّٙٛس٠ٗ 

حٌغٛس٠ٗ ٚفخزذ حٌٕفٛر حاللٜٛ فٟ زضد حٌزؼث حٌغٛسٞ ,, ٘شد ِٓ ِقش ٚطُ حػذحدٖ رؾىً خ١ذ فٟ دٌٚش حٌقٙخ٠ٕٗ ٚر٘خرٗ ٌالسخٕظ١ٓ وّٙخخش 

عٛسٞ ثُ ػٛدطٗ ٚحعظمشحسٖ فٟ عٛس٠خ , ٌٚٛال ػٕخ٠ش هللا ٌّخ طُ وؾفٗ ٚحػذحِٗ , زخسس ح١ٌٙٛد حٌسم١م١ٗ ٟ٘ حٌظٟ خشج ِٕٙخ حػنخء ؽزىش حٌظدغظ 

ٚحٌظخش٠ذ حٌز٠ٓ زشلٛح ٚدِشٚح رؼل حٌّٕؾجخص فٟ ِقش ٚطُ حٌمزل ػٍٝ خ١ّغ حفشحد حٌؾزىٗ فٟ حٌمن١ٗ حٌؾ١ٙشٖ ٚحٌّؼشٚفٗ رفن١سٗ الفْٛ , زخسس 

ح١ٌٙٛد حٌسم١م١ٗ ٟ٘ حٌظٟ خشج ِٕٙخ ِخشخ١ٓ ِٕٚظد١ٓ ِّٚثالص ٠ٙٛد خشرٛح حٌثمخفٗ ٚحٌٛػٟ حٌذ٠ٕٟ فٟ رالدٔخ , زخسس ح١ٌٙٛد حٌسم١م١ٗ ٟ٘ حٌظٟ وخْ 

٠ؼ١ؼ ف١ٙخ ٚرٕخء ػٍٝ ف١ذ٠ٛ ٌدش٠ذس ح١ٌَٛ حٌغخرغ حؽخسٚح ف١ٗ ٌّٕضي وخْ ٠غىٓ ف١ٗ ِٛؽ١ٗ د٠خْ ٚص٠ش حٌسشد حٌق١ٟٙٛٔ حٌزٞ لخد زشد ٚ حزظالي 

 ٚدخً ردٕٛدٖ حٌمذط ٚحٌّغدذ حاللقٝ , أِخ حٌؼد١ذ فٟ ف١ذ٠ٛ ح١ٌَٛ حٌغخرغ حْ حزذ عخوٕٟ زخسس ح١ٌٙٛد حؽخس حْ ِٛؽ١ٗ 1967حٌذٚي حٌؼشر١ٗ عٕٗ

د٠خْ ٚخّخي ػزذحٌٕخفش وخٔٛح خ١شحْ رٕفظ حٌز١ض , ٚهزؼخ ِؼٍَٛ ٌٍد١ّغ حْ ػزذحٌٕخفش وخْ ٠غىٓ ػٕذ حزذٜ لش٠زخطٗ فٟ زخسس ح١ٌٙٛد , ٌٚىٓ حٌدذ٠ذ 

٘زٖ  (رٛعو حٌمخ٘شس « ِٛؽٝ د٠خْ»ٚ« خّخي ػزذ حٌٕخفش»٠ّىٓ حٌزسث ػٓ ف١ذ٠ٛ رؼٕٛحْ ؽخ٘ذ حٌّٕضي حٌزٜ ػخػ ف١ٗ  )حٔٗ ٠ىْٛ فٟ ٔفظ حٌز١ض , 

ٟ٘ زخسس ح١ٌٙٛد حٌسم١مٗ , حِخ زخسس ح١ٌٙٛد فٟ حٌخ١خي فٟٙ حْ ح١ٌٙٛد حٌّقش١٠ٓ فٟ زخسس ح١ٌٙٛد ِالثىٗ ِسظش١ِٓ حفسخد ٚحخذ , ػٍٝ دسخٗ ػخ١ٌٗ 

ِٓ حٌشلٟ فٟ حٌزٚق فٟ ٚلض وخْ حٌّقش١٠ٓ فٟ زخسس ح١ٌٙٛد حِخ رٍطدٟ حٚ ِظطشف حٚ سحلقٗ حٚ ِغٍٛد ػٍٝ حِشٖ ٚرؼذ وً ٘زح حٌىالَ حٌزٞ لّض 

رخخظقخسٖ رؾىً وز١ش الْ خشحثُ ح١ٌٙٛد حٌّقش١٠ٓ وث١شٖ خذح ٕٚ٘خن ؽخق١خص ِؾٙٛسٖ خذح ِٓ حفٛي ٠ٙٛد٠ٗ حثشٚح فٟ ثمخفش حٌّقش١٠ٓ رؾىً عت 

 (.ٚحٌٕظ١دٗ حٌظٟ ٚفٍٕخ ح١ٌٙخ حالْ ِٓ حخالق ِٕٙخسٖ

فشفش ألْ ٔمظٕـ .. فشفش ألْ ٔفؼً حٌخ١ش ِّٙخ وخْ.. سِنخْ فشفش ألْ ٔغغً خطخ٠خٔخ ٚٔقسر أخطخءٔخ )  :٠مٛي حألعظخر ػٍٟ رط١ر حٌؼّشٞ

سغُ أٔف حِشة أدسوٗ : "سِنخْ فشفش ٌٍٕدخذ حٌذ١ٔٛٞ ٚحألخشٚٞ, ٚحٌّسشَٚ ِٓ سعذ ف١ٗ ٚفؾً أْ ٠ظدخٚصٖ , ٌٚزح خخء فٟ حٌسذ٠ث.. حٌطخػخص

 (" سِنخْ فٍُ ٠غفش ٌٗ

  

 حوشحِٝ ٔدُ/ حػذحد َ 

 



 
 

4 

 

ىـ1436شوال  /              رمضان    (السنة الثامنة عشرة ) 211  العدد                       م 2015  يوليو  

  إستشهاد الىائة العام فى رمضان :صىرة الغالف 
 ومصُر أتذا  له تمىت...                   االرهاُب ال دٌه له

ان جريمة قتل النائب العام ما ىى إال خطوة من خطوات االرىاب                              .. الى كل المتعاطفين مع االرىاب)
 (....باسم الدين  ومصر تقول لكم نحن ابدا لن نموت 

 
ُٓ أرذحً ٌٓ ّٔٛص !!!! ٔس

ِٕ٘خ  َوّـّٛح  حٌىٍّشَ   فٝ  أفٛح

ٚاززغٛح  حٌفىشسَ  فٝ  أػّخلٕخ 

ٕخ  ِِ َْ  حٌس١خِس  رذ ٚافزغٛح  ٌـٛ

ُٓ أرذحً ٌٓ ّٔٛص  ٔس

إِؼٛح  ػَّٕخ    زٛحسحص  حٌىالَ 

ٚالظٍٛح ِٓ وخْ  لذ  سدَّ حٌغالَ 

ٚا٘ظِىٛح حألػشحَك ٚحٌٕخُط ١ٔخَ 

ُٓ أرذحً ٌٓ ّٔٛص  ٔس

ٌٓ طَّٛص  حٌشُٚذ  ف١ٕخ أٙخ  ف١ُل  حإلٌٗ 

ًُ  ِٕخ  هخٌّخ حٌسُك   ٔشحٖ  ٌٓ ٠ن١َغ  حالِ

ٌٓ طْٙٛ ِقُش ٠ِٛخً فٙٝ فٝ حٌمٍذ ِٕخٖ 

ُٓ أرذحً ٌٓ ّٔٛص  ٔس

لـً إلخٛحْ حٌٕذحِٝ َ حً٘  دحػؼ ٚحٌٙٛحْ 

عٛف طزمٝ ِقُش طٕزُل  رخٌس١خس  ٚرخالِخْ 

عٛف ٠ؤطٝ فُٛص أزفخدٜ ٠دٍدً فٝ حٌضِخْ 

َْ  حألٚحْ  ٍٝ  ؽخٍِخ رؼذ  أْ زـخ ٍْ ػشر رٍغخ

ُٓ أرذحً ٌٓ ّٔٛص  ٔس

ُٓ أرذحً ٌٓ ّٔٛص                                                     حرٓ حٌزٍذ/ اعداد                               ٔس
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ىـ1436شوال  /              رمضان    (السنة الثامنة عشرة ) 211  العدد                       م 2015  يوليو  

   :وجيُة نظر 
  مصر ثورات غيرت الدنيا

ايام تؤكد أن الشعب ..  مايو 15..  يوليو 23..  يناير 25.. يونية  30
وعمى الوقوف ضد .. المصرى قادر وفى اى وقت عمى تغيير العالم 

اليجمو االستعماريو الغير مسبوقو لنيب ثروات الشعب العربى من المحيط 
وىا ىو الشعب المصرى يقدم الخير والسالم لمعالم عندما .. الى الخميج 

لكى نثبت لمعالم ..  اغسطس القادم 6يفتتح قناة السويس الجديده فى 
 المتحضر اننا اكثر تحضرًا منيم واننا الزلنا ميد الحضارة وميد السالم

..... 
 وموده وجفاء...  وجزر مد

عالقة طو حسين بسعد زغمول كانت الحكومة وقتما .. تاريخ ربما النعرفو  
كان سعد باشا رئيسا ليا تحيل إلى النائب العام كبار الكتاب المعارضين 

وىي  (السياسة)بتيمة القذف في حق سعد كما كانت تصادر صحيفة 
صحيفة حزب األحرار الدستوريين المعارض، وفي ىذه الفترة تم تقديم طو 

كما تمت محاكمة شخصيات كبيرة مثل الدكتور محمد . حسين لممحاكمة
، ولم يتوقف طو حسين عن (حياة محمد)حسين ىيكل صاحب كتاب 

اليجوم عمى سعد في الكثير من المحافل اتيم فييا سعد زغمول باالستبداد 
قال إن سعد يعشق الحرية ولكن  (ويل لمحريةمن سعد)وفي مقالين بعنوان 

ذلك لم يمنعو من أن يكون عدوا لمحرية، وأن سعد زغمول يعتبر نفسو 
وكيال عن الشعب ليس لمتفاوض مع اإلنجميز ولكنو وكيل عن الشعب في 
كل شيء حتى في قراءة الصحف فيمنع الصحف عن الناس ويكتفي ىو 

وظل .. بقراءتيا والحكم عمييا وحده، وأحيل طو حسين إلى النائب العام
الى ان جاءت صدفو . ىجوم طو حسين عمى سعد حتى بعد أن ترك الحكم

فقد التقى طو حسين بسعد باشا في بيت احمد شوقي :: قاربت بين الرجمين
أثناء زيارتو  (طاغور)بك وكان قد أقام حفال الستقبال شاعر اليند العظيم 

لمصر ودعا كبار الشخصيات السياسية واألدبية فكان لقاء طو حسين 
قرب .. كانت العالقة بين الرجمين بين مد وجزر.وسعد ىذىالمرة لقاًء ودياً 

كانت يسيرة »وطو حسين يصف ىذه العالقة بأنيا .. مودة وجفاء.. وبعد
في ظاىرىا عسيرة في باطنيا ، وأنيا جّرت عميو شرا كثيرا ومع ذلك أتاحت 

 "لو خيرا كثيرا

 ايياب فوزى/ بقمم 

       :ركن الرياضة

      فشزش خّخ١٘ش حٌىشس حٌّقش٠ش 

  
 

أوًّ فش٠مخ حألٍ٘ٝ ٚعّٛزش, فشزش حٌدّخ١٘ش حٌّقش٠ش رخعظّشحس 

حالٔظقخسحص حإلفش٠م١ش فٝ ح١ٌٍخٌٝ حٌشِنخ١ٔش, رؼذِخ فخص حألزّش ػٍٝ 

 فٝ حفظظخذ دٚس حٌّدّٛػخص رخٌىٛٔفذسح١ٌش, 3/0حٌظشخٝ حٌظٛٔغٝ 

, رّغظًٙ دٚس 3/2حٔظقش حٌفش٠ك حٌغىٕذسٜ ػٍٝ حٌّغشد حٌظطٛحٔٝ 

حٌثّخ١ٔش ِغخء حألزذ, ٚعزك حٌثٕخثٝ فٛص حٌضِخٌه ػٍٝ حٌقفخلغٝ 

                               حٌظٛٔغٝ رٙذف ٔظ١ف حٌغزض,

 حٌضِخٌه 

ٚحفً فش٠ك حٌضِخٌه طفٛلٗ فٝ حٌزطٛالص حالفش٠م١ش ٚفخص ػٍٝ فش٠ك  

  رؼذ ِزخسحس ِخسحث١ٔٛش حثزض ف١ٗ حٌضِخٌه حٔٗ 1/0حٌقفخلغٝ حٌظٛٔغٝ 

ٚوخْ ػزذ هللا ع١غ١ٗ الػذ حٌضِخٌه , فخزذ ِذسعش حٌفٓ ٚحٌٕٙذعش  

لذ حزشص ٘ذف حٌفٛص ٌٍضِخٌه فٝ حٌذلخثك حالخ١شس رؼذ ِخ حعظّخص فش٠ك 

حٌقفخلغٝ ٌٍضٚد ػٓ ِشِخٖ فٝ ِمخرً ع١ً حٌٙدّخص ِٓ حٌضِخٌه 

                                              .ٚحٔظٙض حٌّزخسحس رظفٛق حٌضِخٌه رٙذف ٌال ؽ١ٝء 

 عّٛزش
ٌُ ٠ظٍك حٌٕخدٜ حٌغىٕذسٜ أٜ ٘ض٠ّش ػٍٝ ٍِؼزٗ هٛحي ِؾٛحسٖ فٝ  

دٚسٜ أرطخي افش٠م١خ ٘زح حٌؼخَ, ز١ث ٠ؼظزش ٘زح حٌفٛص حٌشحرغ ػٍٝ 

 فٝ حٌذٚس حٌظ١ّٙذٜ ٚفؼذ 1/0حٌظٛحٌٝ, رذأ٘خ ِغ أٍ٘ٝ هشحرٍظ 

, ثُ ١ٌٛرخس 32 فٝ دٚس حٌـ2/0رشوالص حٌظشخ١ر, ثُ فخص ػٍٝ ا١ّٔزخ 

 .16 فٝ دٚس حٌـ2/0

 حألٍ٘ٝ
 ٚحفً حألٍ٘ٝ طفٛلٗ ػٍٝ حٌظشخٝ فٝ حٌمخ٘شس, ز١ث ٌُ ٠ٕدر حٌفش٠ك

حٌظمٝ حألٍ٘ٝ  .حٌظٛٔغٝ فٝ حٌفٛص ػٍٝ حألٍ٘ٝ فٝ أٜ ِزخسحس رخٌمخ٘شس

, 6, ٚطؼخدي فٝ 4 ِشس, فخص حٌّخسد حألزّش فٝ 13ٔظ١شٖ حٌظٛٔغٝ 

 .. ِشحص فمو3ٚعمو فٝ فخ حٌٙض٠ّش 

رٙزح حٌفٛص ػخدي حألٍ٘ٝ أوزش فٛص فٝ طخس٠خ ِٛحخٙخطٗ أِخَ حٌظشخٝ 

 .2007رثالثش أ٘ذحف دْٚ سد فٝ

 كيمو/ اعداد كابتن 
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طارق عبد اللطيف . م/ إعداد                                                             :ركن األدب  

 صوفية                                             

 لّبيك لّبيك يا قصدي و معنائـي     و نجوائـــي.. لّبيَك لّبيَك يا ِسّري   

 ناديُت  ّياك أم ناجيَت  ّيائـــي      ليك ففـلْ  أدعوك بْل أنت تدعوني   

 يا منطقي و عباراتي و  يمائـي      هممي  وجودي يا مدى يا عيَن عينَ   

 يا جملتي و تباعيضي و أجزائي     لِّي يا سمعي و يا بصريـ كُ   يا ُ لَّل   

 و  ل  ـّلك ملبوس بمعنائــي              ملتبس  و  ّل ال ـلّ  يا  ّل  ـّلي   

 َوْجدا فصرُت رهينا تحت أهوائي             َتلَلتْ   فقد ُعلَقْت روحي يا من به   

 طوعًا و يسعدني بالنوح أعدائـي            من فرقتي وطني أب ي على شجني   

 شوق تمّ ن في م نون أحشائـي        خوف فيقلقنــي   فيبعدني  أدنو  

 موالي قد مّل من سقمي أطّبائـي              به  حّح َ ِلْلتُ    أصنع في  ف يف  

 يا قوم هل يتداوى الداء بالدائـي               لفـم   فقلت  به منه  قالوا تداَو   

 ف يف أش و  لى موالي موالئـي        أضناني و أسقمني   لموالي  حّبي  

 فما يترجم عنه غير ايمائـــي               يعرفـه     ألرمقه و القلح  ني    

 صل بلوائـــيأعليَّل مّني فإّني       روحي من روحي فوا أسلي  يا وييَ   

 و هو في بحر من المـاء  َتغوثًُّا               أناملــه     تبدو  َغِرٌق   ّنني أك  

  سويدائـي   ال الذي حلَّل مّني في             حدٍ أمن   ما القيت    َيْعَلم   وليس  

   حيائــي و في مشيِئِته موتي و              من دنفٍ   القيتُ    العليم بما   ذاك  

  و دنيائي يا عيش روحي يا ديني     يا س ني  السسِل و المممولِ  يا غاية  

 ِلْم ذا اللجاجة في ُبعدي و  قصائي          َفَدْيُتَك يا سمعي و يا بصري  ُقْل لي  

فالقلح يرعاك في األبعاد و النائي            بالغيح عن عينيَّل ُمْحَتِجباً   ِ ن  نَت   
                                                                   الحالج
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 " ػٓ زغٕخطٗ  مخّٕخ ِٓ ع١جخص حٌغخدحص ٚغفٍٕخ "حٌدّخػش حإلعال١ِش    :مختارات

                                                       

                                                                                                                                                                                               الرئٍس المصري الساتق اوىر السادات                                                                                             

ٚؽٓ ارشح١ُ٘ فٟ طقش٠سخص .لخي ٔخخر ارشح١ُ٘ ِٕظش حٌدّخػش حإلعال١ِش اْ زشد حوظٛرش طؼذ حٌشحفذ حٌسم١مٟ ٌٍقسٛس حإلعال١ِش فٟ ِقش

حٌٍٕذ١ٔش فٟ ػذد٘خ حٌقخدس حٌغزض ٘دِٛخ ػٍٝ حإلعال١١ِٓ ألُٔٙ أمخػٛح حٌذسٚط حٌظٟ أٔظدظٙخ حٌسشد ٚحٔمٍزٛح ػٍٝ " حٌؾشق حالٚعو "ٌقس١فش 

ٚألش ارشح١ُ٘ رؤْ حٌغٍز١خص حٌظٟ ؽٙذطٙخ ِشزٍش ِخ رؼذ حٌسشد وخٔظؾخس ".ٌخًٍ فٟ حٌؼم١ذس أٚ طم١ٍذح ١ٌٍغخس١٠ٓ"حٌشث١ظ حٌشحزً أٔٛس حٌغخدحص 

حإلعال١ِْٛ لذسٚح حٌّٛلف ٚلظٙخ "ٚلخي ارشح١ُ٘ .حٌشؽٛس ٚحٌفغخد ٚأرخهشس حالٔفظخذ ٚطؼطً حٌظ١ّٕش ٔظدض ػٓ خًٍ ِدظّؼٟ أوثش ِٕٗ ع١خع١خ

"  ٚحإلفشحج ػٓ حٌّؼظم١ٍٓ ٚاطخزش زش٠ش حٌذػٛسٔقش أوظٛرشطمذ٠شح خخهجخ ٚمخّٛح ِٓ ع١جخص حٌغخدحص ٚغفٍٛح ػٓ زغٕخطٗ حٌؼظ١ّش حٌّّثٍش فٟ 

وخِذ د٠ف١ذ وخٔض ٟ٘ حٌخ١خس حألِثً حٌّظخذ رؼذ حٌسشد ٌىٕٕخ وّقش١٠ٓ فؾٍٕخ فٟ ادحسس فظشس حٌغالَ ٚزٍّٕخ وً حألخطخء "الفظخ اٌٝ أْ 

ٔقش حٌغخدط ِٓ أوظٛرش ٠ؼذ فٟ ٔظشٞ ِٓ " ٔؾش ِمخال ٌٗ ػٍٝ ِٛلغ حٌدّخػش حإلعال١ِش لخي ف١ٗ اْ حٌدّخػش حإلعال١ِشوخْ ِٕظش ".ٌٍغخدحص

ٚ٘ٛ حٌزٞ مخ فٟ ؽشح١٠ٓ ِقش ِٓ خذ٠ذ سٚذ حٌؼض٠ّش ٚزذ حٌؾٙخدس . أُ٘ سٚحفذ حإلعالَ ٚحٌذ٠ٓ ٚاز١خء حٌّٛحص فٟ حٌؾؼذ حٌّقشٞ ِٓ خذ٠ذ

حألخٛحء حإل٠ّخ١ٔش حٌظٟ فٕؼٙخ حٌٕقش ال ٠غظط١غ ١ٍِْٛ خط١ذ أٚ دحػ١ش أٚ ٚحػع أٚ ِشد أْ ٠قٕؼٙخ فٟ ظشف "ٚأؽخس اٌٝ أْ ".فٟ عز١ً هللا

أؽذ ِخ أعظغشرٗ زظٝ ح١ٌَٛ ٘ٛ طم١ٍذ رؼل حإلعال١١ِٓ ٌزؼل ح١ٌغخس١٠ٓ غ١ش حٌّٕقف١ٓ "ٚحمخف ".غ١ش ٘زح حٌظشف ٚفٟ خٛ غ١ش ٘زٖ حألخٛحء

حٌز٠ٓ دفؼظُٙ وشح١٘ظُٙ حٌؼ١ّخء ٌٍغخدحص ٌٍمٛي رؤْ زشد حوظٛرش ٟ٘ طّث١ٍ١ش ر١ٓ حٌغخدحص ٚاعشحث١ً ٌظسش٠ه حٌّٛلف حٌغ١خعٟ حٌّظدّذ ر١ّٕٙخ 

ٚدحفغ ارشح١ُ٘ ػٓ ".ٚ٘زح ٚهللا ال ٠مٛي رٗ ػخلً أٚ ِٕقف أٚ ػٕذٖ رسس ِٓ ػٍُ حٌظخس٠خ ٚحٌزٞ ٠مٛي رٌه ٌُ ٠مشأ أٚ ٠ؼشف ػٓ زشد أوظٛرش ؽ١جخ

ٌٛ دسعٛح خطش زشد أوظٛرش حألعخع١ش ٌؼٍّٛح أٔٗ ٌُ ٠ىٓ ِٓ خطظٙخ طسش٠ش : "حٌغخدحص فٟ حطٙخَ حإلعال١١ِٓ ٌٗ رؤٔٗ طخٍٝ ػٓ فٍغط١ٓ ِغظطشدح

ٌمذ . ز١ث اْ لذسحص حٌد١ؼ حٌّقشٞ خخفش حٌط١شحْ ٚحٌذفخع حٌدٛٞ وخٔض أمؼف ِٓ ٘زٖ حأل١ِٕخص حٌطّٛزش.ع١ٕخء وٍٙخ أٚ طسش٠ش فٍغط١ٓ

ٚر١ّٕخ ٌفض ِٕظش حٌدّخػش اٌٝ أْ حٌؼ١ٍّخص حٌظٟ ٔفز٘خ رؼل حإلعال١١ِٓ ".ٚمؼض حٌخطش ػٍٝ حٌّّىٓ ٚحٌّظخذ ١ٌٚظ ػٍٝ حألزالَ ٚحألِخٟٔ

خخفش ِدّٛػش ِقطفٝ ؽىشٞ فٟ عزؼ١ٕ١خص حٌمشْ حٌؼؾش٠ٓ ِثً لظً حٌؾ١خ حٌز٘زٟ ٚطىف١ش حٌسخوُ ٚحٌّسىَٛ طؼزش ػٓ خًٍ فٟ حٌؼم١ذس فبٔٗ 

ٔفٝ أْ ٠ىْٛ ٘زح حٌخًٍ حِظذ ٌٍدّخػش حإلعال١ِش ِؾ١شح اٌٝ أُٔٙ ػخٔٛح فمو ِٓ طمذ٠ش خخهت ٌٍّٛلف ر١ّٕخ وفش ؽىشٞ ٚصِالإٖ وً حٌّدظّغ 

ٚأمخع . أمخع ػٍٝ حإلعال١١ِٓ خ١ّؼخ حٌفشفش حٌز٘ز١ش ٌسش٠ش حٌذػٛس اٌٝ هللا ٚطشر١ش حٌٕخط ػٍٝ حٌذ٠ٓ "1981ٚؽذد ػٍٝ أْ لظً حٌغخدحص ػخَ .

                                                                             ".ثّخسح ػظ١ّش ِٓ ثّخس ٔقش أوظٛرش

 ناجح ابراهيم/    بقلم 

http://www.masrawy.com/News/Egypt/Politics/2009/october/5/6thoctoberwar.aspx
http://www.masrawy.com/News/Egypt/Politics/2009/october/5/6thoctoberwar.aspx
http://www.masrawy.com/News/Egypt/Politics/2009/september/28/faroklose.aspx
http://www.masrawy.com/News/Egypt/Politics/2009/september/28/faroklose.aspx


 

8 

 

 "انتطشف انذيُٗ "أٔل شٓيذج عهى رتحٓا "  ْيثاتيا" : لِك يا سيدتى

 

 ميالديا، تجمس بداخميا فاتنة الوجو، 415فى شير مارس من عام " الصوم الكبير"عربة يجرىا حصانان، فى إحدى ليالى 
راجحة العقل، فجأة تقف العربة فى منتصف الطريق القريب من صحراء وادى النطرون، تمتد أياد فى الظالم لتمسك بالمرأة، 

من " ىيباتيا"تطرحيا أرضا وبمنتيى القسوة تجرىا جرا إلى صحن كنيسة قيصرون، يتمادى الرىبان فى عنفيم، يجردون 
مالبسيا تماما، يتقدم أحدىم لذبحيا، ثم ينيال الباقون عمى تقطيع جسدىا قطعة بعد األخرى، تجمع القطع المتناثرة ويتم 
إحراقيا بالكامل، والتيمة تمسكيا بوثنيتيا، والخروج عمى مفاىيم الكنيسة بابتكار نظريات عممية تضمل البشر، وممارسة 

بالتحريض ضد ىيباتيا، التى تعتبر أول شييدة عمم فى " سيرل"ويتيم األسقف . فى ذلك الوقت" سحرا"الفمسفة التى اعتبرت 
التاريخ، ألنو كان يدعو لبقاء النساء فى منازلين لعدم أحقيتين فى العمل، وحظر حتى التفكير عميين أو االستماع 

كانت . عمى الفيمسوفة التى كان يتوافد عمييا طمبة العمم من كل صوب وحدب" ساحرة"آلرائين، وىو أول من أطمق لقب 
ىيباتيا ابنة أستاذ الرياضيات الشيير بجامعة اإلسكندرية ثيون، وكانت أول عالمة فى الفمك والرياضيات، عاشت فى فترة 

القرن الرابع الميالدى، ودرست فى جامعة اإلسكندرية عمى نفقة الدولة فى فترة الحكم الرومانى، وكان ذلك استثناء 
خاضت ىيباتيا فى مجاالت العمم التى كانت حكرا عمى الرجال فى . 25لعبقريتيا، بدأت التدريس فى الجامعة وىى فى سن الـ

، وكان ليا وضعيا بين طمبة العمم لما امتازت بو "فتنة"ذلك الوقت، الذى حرمت المرأة فيو من العديد من حقوقيا واعتبرت 
تميزت ىيباتيا فى شرح الفمسمفة، فى مجالس العمم التى اكتظت . لمعموم الطبيعية الحديثة" أما"من ذكاء وعبقرية، وتعتبر 

بطالبى العمم الذين تعرفوا عمى رموز الفالسفة مثل أفالطون وأرسطو من خالليا، وكانت ىذه المجالس بمثابة حمقات 
يعود إلى ىيباتيا، بحسب . ، وانتمت إلى المدرسة األفالطونية الجديدة"مألوفا"لمتفكير واألسئمة والتطرق إلى كل ما ليس 

، كما نقحت شروح أبييا فى عمم الفمك، وكتبت تفسيرات "القسمة الستينية"الرياضيين، الفضل فى ابتكار طريقة جديدة فى 
لم يكن قتل ىيباتيا، من قبيل المصادفة فقد شيدت فترة القرن الرابع الميالدى فى مدينة . لقوانين بطميموس الفمكية

اإلسكندرية العديد من الممارسات العنيفة، كان من بينيا اقتحام عناصر لمجماعات المتطرفة لمكتبة اإلسكندرية التى كانت 
صرحا من صروح العمم، واالعتداء عمى المعابد اإلغريقية والرومانية، وىدم التماثيل وحرق األبحاث العممية والخرائط التى 

اثبات والئيم لدينيم وتجنيب كل " المسيحية"، فى الوقت الذى حاول بعض أصحاب الدين الجديد "الوثنى"انتمت إلى العصر 
وانتشرت فى ذلك الوقت أيضا دعوات الفتك بالييود واالعتداء عمى ممتمكاتيم وقتميم، . ما يمكنو تعكير صفو المؤمنين بو

 .والتى تبناىا األسقف سيرل أيضا الذى حرض ضد ىيباتيا

 (منقول من موقع اليوم السابع) َثيهح يجذٖ/ بقلم 

 بنت النيل / إعداد 
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                             :ركن المصريين بالخارج

   !!ترشامة  العذد 

 وطن الذكريات

 

لم يعد الوطن سوى مجموعة ذكريات عن األهل واالصدقاء 

وزمالء الدراسة ، كم اشتاق لوم ، وكم اشتاق لجلساتنا هنا 

هل عاد الوطن . وهناك ، وشرب الشاي الكشري على الرصيف 

.. ال اعتقد بل اصبح مرآبا للخوف والترقب والشك !! كما كان ؟

مستقبل ال يبدو ... حيرة ... غموض ... حالة الال أمل و الال يأس 

! هل هناك عمل ؟.. لى إشراق ، و أجيال جديدة تبحث عن عمل 

اصبح ... لم يعد األصدقاء كما كانوا ولم نعد نحن كما كنا .... 

. الوطن أغنية قديمة وصورة تذكارية و ذكرى لقاء  

نور _عامود#  

برشامة #  

 _________________________________ 

 

 

 

خالد الفحام / اعدا د  كيميائى 

  أجمُل األرزاق  :قرأُت لك

 
إٌ أجًم األسصاق 

..             َٕٔس انعمم .. سكيُح انشٔح 
 .. ٔصحح انجسذ
 ... ٔساليح انفكش... ٔصفاء انمهة 

 : ٔإٌ يٍ أجًم األسصاق
  ٔضحكح اتٍ... ٔٔجٕد أخ ... دعٕج أو 

 ٔاْتًاو صذيك ٔدعٕج يحة في هللا
 إرا أحثثت شخصاً خزِ يعك

  في دعائك دٌٔ عهًــّ،
  فٓكـزايكـٌٕ انحـة أجًـم،

  أصفـٗ،أَمـــــٗ،
 .ٔالــــشب إنـــٗ هللا

كم يحثح يمطعٓا انذْش إال انًحثح في 
فإٌ حثهٓا يًذٔد إنٗ سياض انجُح  هللا
،،، 

انهٓى إَي أسأنك حفظ انشفاق يٍ كم 
 فشاق،

ٔأٌ تضيم عُٓى كم كشب ْٔى ٔشماق 
،،، 

  حثتيألانهٓى ال تذع ني ٔال 
  ًْاً إال فشجتّ ،،،

  ٔال ديُاً إال لضيتّ ،،
  ٔال يشيضاً إال شفيتّ،

  ٔال ييتاً إال سحًتّ،
ٔال حاجًح يٍ حٕائج انذَيا نك فيٓا 

  سضا
 ٔنُا فيٓا صالح إال لضيتٓا ،،

 .

 اختيار م االستاذة ىدى ابوالعزائم
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   حٌزسش حألزّش  ػٍِٝذ٠ٕش ِقش٠ش عفخخخ,( 20):ِقشحٌظٝ ال ٠ؼشفٙخ حٌّقش٠ْٛ 

        

ٚفٟ الخِش ِغخرمخص حٌق١ذ ٚحٌؼذ٠ذ ِٓ حألٔؾطش  حٌغٛؿ طسظٜٛ عفخخخ ػٍٝ حٌؼذ٠ذ ِٓ حٌمشٜ حٌغ١خز١ش وّخ طؼظزش ِظخققش فٟ حٌظذس٠ذ ػٍٝ س٠خمش

ٚطظ١ّض عفخخخ رخٌشِخي حٌغٛدحء حٌّف١ذس فٟ ػالج رؼل . ٠ٚٛخذ فٟ عفخخخ ػذد ِٓ حٌفٕخدق ِٚطخػُ حألعّخن حٌّؾٙٛسس ػخ١ٌّخ. حٌغ١خز١ش حٌظشف١ٙ١ش

اٌٝ غ١ش رٌه طؼذ عفخخخ ١ِٕخء ِقش٠خ ٘خِخ فٟ ػ١ٍّخص أعظ١شحد ٚطقذ٠ش حٌزنخثغ .حألِشحك حٌدٍذ٠ش ٚأِشحك حٌّفخفً حٌّضِٕش وخٌقذف١ش ٚحٌشِٚخط٠ٛذ

, خخفش فٟ ِٛعُ حٌسح , ٚرٌه ٔظشح ٌمشرٙخ ِٓ حٌٍّّىش حٌؼشر١ش حٌغؼٛد٠ش وّخ أٔٙخ و١ّٕخء رحص أ١ّ٘ش وز١شس وزٌه فٟ ٔمً حألفشحد اٌٝ. ٚحٌّؼخدْ

 ٚطّظخص  رٙذٚء خ١ًّ ػٍٝ ؽٛحهجٙخ ٌٛخٛد خض٠شس حِخِٙخ طدؼٍٙخ رذْٚ حِٛحج ِظالهّش . وّخ طظ١ّض عفخخخ ردٛ٘خ حٌغخزش هٛي حٌؼخَ . عٛحزً حٌٍّّىش

       

 وُ ٤ٓحٌمش٠ذ ِٓ حٌؾخهت ػٍٝ رؼذ  ؽشَ حٌٕدخ ِٚٓ أؽٙش٘خ. ػٍٝ ِغظٜٛ ػخٌٝ ِٓ حٌدٛدس ٌىثشس حِخوٓ حٌغطظ رٙخ غطظ ٠ٚٛخذ فٟ عفخخخ ِشحوض

ّٟ عفخخخ حٌغشدلش ِٓ ٚحٌؾؼخد  حٌؾؼخد حٌٕخس٠ش فمو, ِئٌفش ِٓ أِظخس 4ػٍٝ ػّك  مسخٌش حٌؾؼخد حٌّشخخ١ٔش أوثش أخضحء. ٚرنؼش و١ٍِٛظشحص ؽّخٌ

 [2].ٚحٌقذف حٌنخُٚحألخطزٛه حألعّخن ٚطظٕٛع حفٕخف .حٌّشٚز١ش

 .ِٕٚٚٗ حٔطٍمض سزالص اٌٝ أسك حٌزٕو رخٌمشْ حألفش٠مٟ.  عٕش4.000طٛخذ رخٌّذ٠ٕش آثخس ػٍٝ حعظخذحَ حٌفشحػٕش ١ٌٍّٕخء ِٕز  حٌظخس٠خ

ِٚؼظُ .  ِغ اوظؾخف حٌفٛعفخص1911ٚلذ طُ أؾخء حٌّذ٠ٕش عٕش .  و60ُحطمغ ِذ٠ٕش عفخخخ فٟ خٕٛد حٌغشدلش ٚ ٠زٍغ هٛي ؽٛحهجٙخ زٛحٌٟ ٌدغشحفٟح

 .أٔؾطش عىخٔٙخ فٟ حٌقٕخػش ٚحٌظؼذ٠ٓ ٚحٌغ١خزش

 عخػخص, 8 ألقش هش٠ك ٠شرو ر١ٓ ِقش ٚحٌٍّّىش حٌؼشر١ش حٌغؼٛد٠ش ز١ث أْ حٌّغخفش ر١ٓ ١ِٕخء عفخخخ ١ِٕٚخء مزخ طغظغشق أ١ّ٘ظٙخ حالعظشحط١د١شطؼظزش

ٚطؼذ ِذ٠ٕش عفخخخ حلشد ِذْ حٌزسش حألزّش .٠ٚٛخذ رخ١ٌّٕخء لش٠ش حٌسدخج ٌخذِش حٌسدخج ٚطغ١ًٙ سزالص حٌسح ٚحٌؼّشس ِٓ ٚاٌٝ ١ِٕخء مزخ حٌغؼٛدٞ

طظ١ّض ِذ٠ٕش عفخخخ رظٕٛع أٔؾطظٙخ فٟٙ ِؾٙٛسس ربٔظخج حٌفٛعفخص ٚ٘ٝ ١ِٕخء رسشٞ . و160ُاٌٝ ِسخفظخص ٚحدٞ ح١ًٌٕ ز١ث طزؼذ ػٓ لٕخ رّغخفش 

مخُ ٠ظُ ف١ٗ طفش٠غ حٌمّر ٚحعظمزخي خخَ حأل١ٌَّٔٛٛ ٚحٌزنخثغ حألخشٜ ٠ٚؼظزش ح١ٌّٕخء ِٓ أُ٘ ِٕخفز ِقش حٌزسش٠ش ػٍٝ لخسس آع١خ ٌٚٗ أ١ّ٘ش 

 .حعظشحط١د١ش وز١شس اٌٝ ِخ زخرظٗ حٌطز١ؼش ِٓ ١ِّضحص ال طظٛفش الٜ ١ِٕخء آخش

 وش٠ُ حرٛحٌؼضحثُ/ عٍغش ِٓ اػذحد  د ،

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D9%85%D8%AF%D9%86_%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D9%85%D8%AF%D9%86_%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D9%85%D8%AF%D9%86_%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%88%D8%B5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%88%D8%B5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%88%D8%B5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%AF%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%AF%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%AF%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A7#cite_note-2


 

11 

 

 السيسي رسالة لمرئيس  أجرأ يوسف زيدان فى          :مختارات

"ال تجمع بين النقيضين "   
و الروائى يوسف زيدان، عبر حسابو عمى موقع التواصل االجتماعى   ، رسالة إلى الرئيس عبدالفتَّاح السيسى،"فيس بوك"وجَّ

وىى تعيد نشر الرسالة لتعمن تأييدىل لمروائى يوسف زيدان ودعواتيا لمصر ورئيس مصر بالتوفيق " مجمة البشير "و
  : وبالقرار المصيب والدقيق

              
               الرئيس عبد اللتاح السيسي                                         الروائى يوسف زيدان              

أطمقت سراح محبوسى اإلخوان .. ُكن حازمًا أو حنونًا، أيًّا ما شئت، ولكن اعمم أن النقيضين ال يجتمعان"  )
.. فى مستيل رمضان، فجعموه عمى الناس شيرًا لألحزان، وال يزال فى جعبتيم مزيد كيٍد وشديد بأٍس واغتيال

اعتذرت لشيخة قطر نيابًة عن صحفّييك، فانبرى صحفّيوىا المأجورون يرمونك باألشد من الشتائم واألنكى 
حممت عمى مبارك وصّرحت بأنو أفسد البالد ثم استعنت : "وأضاف زيدان فى رسالتو لمرئيس". من الصفات

راعيت خاطر الغرب وخاطر .. برجالو الذين أفسدوا، والذين أفسدوا فى األرض لن يكونوا يومًا ىم المصمحون
، ثم "الحزم"ناديت بالجدية والصرامة و.. الشرق، والغرُب غرٌب والشرُق شرٌق ولن يمتقيا ميما امتد الزمان

تغافمت عن إعالٍم يعيث فى عقول الناس سفاىًة وسفالًة وُقبحًا ويريد ربحًاتغاضيت عن ىرولة التافيين 
وتابع ". حولك، فمحقوا بك وصخبوا لك وىّمموا، فانزوى الجادون الذين تحتاجيم فى وقت الجد والشدائد

قمت لك، وكتبت عمى المأل، أننا نحتاج ثورًة ثقافيةً  تعيد بناء المفاىيم األساسية ": "زيدان"الروائى 
والتصورات العامة، فدعوت إلى ثورة دينية وجعمت عمى رؤوس اإلدارات الثقافية وزيرًا أزىريًا ال رؤية لو فى 

ُكن : لن أطيل عميك يا رئيس مصر، لكننى سأكّرر عميك القول: "واختتم الرسالة قائالً ". ماٍض أو حاضر
واعمم أننى ناصٌح لك، وال أريد منك جزاًء .. حازمًا أو حنونًا، ولكن ال تجمع بين ىذا وذاك، فيما ال يجتمعان

 (."وال شكورًا وال غضبًا وال سرورًا، فيذه الرسالة من أجل مصر، فقط
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 االغتياالت ىى سمة جماعة االخوان والتاريخ خيُر شاىد      :قضيةلممناقشة
 2015والنائب العام المستشار بركات1948بين اغتيال القاضى الخازندار 

                           
                        القاضى الخازندار                                       المستشار هشام بركات 

المتجو  القطار  ليستقل  بحموان  رياض خرج القاضي أحمد بك الخازندار من منزلو بشارع 1948 مارس 22 في صباح يوم
وكان في حوزتو ممفات قضية كان ينظر فييا وتعرف بقضية . حيث مقر محكمتو القاىرة إلى وسط مدينة

اإلخوان المسممين، وما أن خرج من باب مسكنو حتى  ، والتي اتيم فييا عدد من المنتمين لجماعة"مترو تفجيراتسينما"
فوجئ بشخصين ىما عضوي جماعة اإلخوان حسن عبد الحافظ ومحمود زينيم يطمقان عميو وابال من الرصاص 

وزير  أحمد حسن الباقوري وقد ذكر الشيخ.أصيب الخازندار بتسع رصاصات ليسقط صريعا في دمائو. مسدسينيحمالنيما من
اإل إن الشيخ البنا آنذاك غضب مما "األوقاف المصري في مذكراتو تعميقًا عمي الحادث غضب حسن البنا من تمك الجريمة 

حاول  "حدث وكان ثائرًا، وقال يعني ليس معنى أنو يخطئ قاٍض في حكمو أن يقتل، وأن ما حدث لم يعمم بو اإلمام البنا
اليادئ تجمعوا فورا عقب سماع صوت الرصاصات التسع  حموان الجناة اليرب سريعا والتصرف بيدوء لكن سكان حي

عمى الناس الذين تجمعوا لمطاردتيما فأصابوا البعض، لكن الناس تمكنوا من  قنبمة وطاردوا المجرمين، فقام أحدىما بإلقاء
لتقوم النيابة  اإلخوان المسممين عثر بحوزتيما عمى أوراق تثبت انتمائيما لجماعة الشرطة وفي قسم.القبض عمييما

لكن . لسؤالو حول ما إذا كان يعرف الجانيين إال أن البنا أنكر معرفتو بيما تماما حسن البنا باستدعاء مرشد الجماعة آنذاك
لممرشد العام لمجماعة حسن البنا،  "السكرتير الخاص" النيابة تمكنت من إثبات أن المتيم األول حسن عبد الحافظ كان

. القاضي الخازندار اغتيال وىنا اعترف البنا بمعرفتو لممتيم إال أنو نفى عممو بنية المتيمين

 وبعد ان اعمنت جماعة االخوان بيانيا الذى وقع عميو عمماء جماعة 2015وفى صباح يوم التاسع واليعشرين من يونيو 
االخوان كمنددة بالقضاء المصرى وميددة ليم بالقتل  انفجرت سيارة ممموءة بالمتفجرات فى موكب المستنشار بركات فاودت 

بحياتو واصابت العشرات وقد اعمنت جماعة تابعة لالخوان مسؤليتيا عن الحادث ز 

 المصرى أفندى /إعداد                    ويبقى السؤال ابعد كل ىذا العنف يظل ىناك من يتعاطف مع االخوان ؟؟؟؟؟

https://ar.wikipedia.org/wiki/22_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/22_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/1948
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A8%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A8%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A8%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%83%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%83%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%83%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84
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!دعىة لكل متشكك فً عظمة الخالق      :   ٚحزش حال٠ّخْ  

 

!؟ (ُِ ٠ظىْٛ حٌّخء): ػٕذ عئحٌه ألٞ و١ّ١خثٟ أٚ زظٝ هخٌذ ٠ذسط ِخدس حٌى١ّ١خء ٘زح حٌغئحي  

.أٔٗ ِشوذ ِىْٛ ِٓ رسطٟ ١٘ذسٚخ١ٓ ٚرسس ِٓ حألوغد١ٓ: عظىْٛ اخخرظٗ ػ١ٍه رىً عٌٙٛش  

ٚفٟ حٌسخٌش حٌغخثٍش ٠ىْٛ ؽفخفخ رال ٌْٛ, ٚرال هؼُ, . ٠ٕٚظؾش حٌّخء ػٍٝ حألسك رسخالطٗ حٌّخظٍفش, حٌغخثٍش ٚحٌقٍزش ٚحٌغخص٠ش

٠ٚغّٝ حٌّخء . ِٓ عطر حألسك ِغطٝ رخٌّخء, ٠ٚؼظزش حٌؼٍّخء حٌّخء أعخط حٌس١خس ػٍٝ أٞ وٛوذ% 71وّخ أْ . أٚ سحثسش

.ػ١ٍّخ رؤوغ١ذ ح١ٌٙذسٚخ١ٓ, زغزّخ روشص ِٛعٛػش ٠ٚىز١ذ٠خ  

[: 45:آ٠ش]٠مٛي هللا طؼخٌٝ فٟ عٛسس حٌٕٛس !حٔظش أوثش ٚطّؼٓ فٟ حٌذٚحد ٚحٌىخثٕخص حٌس١ش حٌظٟ طؼ١ؼ زٌٛه .. حٔظش زٌٛه

{ ُ ٰٝ أَْسرٍَغ ٠َْخٍُُك هللاَّ ِؾٟ َػٍَ ّْ َ٠ َِّٓ  ُُٙ ْٕ ِِ َٚ  ِٓ ٰٝ ِسْخ١ٍَْ ِؾٟ َػٍَ ّْ َ٠ َِّٓ  ُُٙ ْٕ ِِ َٚ  ِٗ ٰٝ رَْطِٕ ِؾٟ َػٍَ ّْ َ٠ َِّٓ  ُُٙ ْٕ ِّ خٍء فَ َِّ  ٓ ِِّ ًَّ َدحرٍَّش  ُ َخٍََك ُو هللاَّ َٚ
ٍء لَِذ٠شٌر  ْٟ ًِّ َؽ ٰٝ ُو َ َػٍَ َّْ هللاَّ خ ٠ََؾخُء اِ ٠ٕزٗ ػزخدٖ ػٍٝ ِخ ٠ؾخ٘ذٚٔٗ, أٔٗ - عزسخٔٗ ٚطؼخٌٝ – أْ هللا : خخء فٟ طفغ١ش حٌغؼذٞ .{َِ

خءٍ }خٍك خ١ّغ حٌذٚحد حٌظٟ ػٍٝ ٚخٗ حألسك,  َِ  ْٓ ٍء }: ِخدطٙخ وٍٙخ حٌّخء, وّخ لخي طؼخٌٝ: أٞ {ِِ ْٟ ًَّ َؽ خِء ُو َّ ٌْ َٓ ح ِِ ٍَْٕخ  َخَؼ َٚ
ٍّٟي  ٚحٌس١ٛحٔخص حٌظٟ طظٌٛذ ِٓ حألسك, ال طظٌٛذ اال ِٓ . فخٌس١ٛحٔخص حٌظٟ طظٛحٌذ, ِخدطٙخ ِخء حٌٕطفش, ز١ٓ ٠ٍمر حٌزوش حألٔثٝ.{َز

حٌشهٛرخص حٌّخث١ش, وخٌسؾشحص ال ٠ٛخذ ِٕٙخ ؽٟء, ٠ظٌٛذ ِٓ غ١ش ِخء أرذح, فخٌّخدس ٚحزذس, ٌٚىٓ حٌخٍمش ِخظٍفش ِٓ ٚخٖٛ 

ِٗ "وث١شس,  ِؾٟ َػٍَٝ رَْطِٕ ّْ َ٠ ْٓ َِ  ُْ ُٙ ْٕ ِّ ِٓ }وخٌس١ش ٚٔسٛ٘خ, " فَ ِؾٟ َػٍَٝ ِسْخ١ٍَْ ّْ َ٠ ْٓ َِ  ُْ ُٙ ْٕ ِِ وخ٢د١١ِٓ, ٚوث١ش ِٓ حٌط١ٛس,  {َٚ

ِؾٟ َػٍَٝ أَْسرَغٍ } ّْ َ٠ ْٓ َِ  ُْ ُٙ ْٕ ِِ ٠ذي ػٍٝ ٔفٛر ِؾ١جش هللا, ٚػَّٛ - ِغ أْ حألفً ٚحزذ– فخخظالفٙخ .وز١ّٙش حألٔؼخَ ٚٔسٛ٘خ {َٚ

خ ٠ََؾخءُ }: لذسطٗ, ٌٚٙزح لخي َِ  ُ ٍء لَِذ٠شٌر }ِٓ حٌّخٍٛلخص, ػٍٝ ِخ ٠ؾخإٖ ِٓ حٌقفخص, : أٞ {٠َْخٍُُك هللاَّ ْٟ ًِّ َؽ َ َػٍَٝ ُو َّْ هللاَّ وّخ  {اِ

فِٟ حأْلَْسِك }أٔضي حٌّطش ػٍٝ حألسك, ٚ٘ٛ ٌمخذ ٚحزذ, ٚحألَ ٚحزذس, ٟٚ٘ حألسك, ٚحألٚالد ِخظٍفٛ حألفٕخف ٚحألٚفخف  َٚ
 ًِ َٙخ َػٍَٝ رَْؼٍل فِٟ حأْلُُو ًُ رَْؼَن ُٔفَنِّ َٚ حِزٍذ  َٚ خٍء  َّ ٍْ ٠ُْغمَٝ رِ ح َٛ ْٕ َغ١ُْش ِف َٚ ٌْر  ح َٛ ْٕ ًٌر ِف َِٔخ١ َٚ َصْسعٌر  َٚ ْٓ أَْػَٕخٍد  ِِ َخَّٕخصٌر  َٚ َِٚسحصٌر  ظََدخ ُِ لِطَغٌر 

 َْ ٍَ ٠َْؼمٍُِٛ ْٛ َّْ فِٟ َرٌَِه ٠٢ََخٍص ٌِمَ .. لخدس ػٍٝ وً ؽٟء.. عزسخٔٗ ٚطؼخٌٝ  .{اِ

!٘زح حٌّشوذ حٌؼظ١ُ حٌؾفخف ٘ٛ أعخط وً ؽٟء زٟ ػٍٝ ٚخٗ حألسك .. حٌّخء  

فىً ٘زح حٌىْٛ ِٚخ٠سظ٠ٛٗ ِٓ .. ٚخٍمه أٔض أ٠ٙخ حإلٔغخْ ِٓ ِخء.. خٍك وً ٘زٖ حٌذٚحد ٚحٌّخٍٛلخص- خال ٚػال - فخٌٌّٛٝ 

..وخثٕخص ز١ش ِٚخٍٛلخص الل١ّش ٌٗ رذْٚ ٚخٛد حٌّخء  

  !طزخسوض سرٟ ٚطؼخ١ٌض .. ٚحالخظالف وز١ش.. فخألفً ٚحزذ .. فٙزٖ حٌّخدس حٌٛحزذس فٕغ حٌخخٌك ِٕٙخ ِخٍٛلخص ٚأؽىخي ػذس

! ءحٌٗ غ١ش هللا ٠مذس ػٍٝ فؼً ٘زح؟

ٚحدػٛ وً ِٓ ٠ؾىه أٚ ٠ٕىش ػظّش حٌخخٌك -.. عزسخٔٗ ٚطؼخٌٝ – حٚف١ىُ ٚأٚفٟ ٔفغٟ لزٍىُ رخٌظّؼٓ ٚحٌظفىش فٟ خٍك هللا

! ءحٌٗ غ١ش هللا ٠مذس ػٍٝ فؼً ٘زح؟.. ٚطزوش دحثّخ  !٠ٚظفىش .. أْ ٠ّؼٓ حٌٕظش ِشس أخشٜ
 

 عخسس ػزذ حٌخخٌك/ رمٍُ
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 "مختصر من كتابات أحمد منسي"            نفحات رمضانية  

 وكلما, فكلما رصدت معنى برز معنى آخر, لعلً أدرك شٌئا من عظمته , حاولت أن أقف على بعض معانً رمضان *

 غٌر أنها ساعة أسبح فٌها بروحً وعقلً, ال أعرف من أٌن ابدأ وإلى أٌن أنتهً , أحسست بنفحة من نفحاته غمرتنً نفحات 

 . إنه رمضان, ومن كرم هللا , فً بحر من عطاء هللا و من هبة هللا , فً بحر من النور والخٌر والجمال

وكأنً بصوت السماء , كان ذلك هو التنبٌه اإلنسانً العام لفروض الرحمة واإلنسانٌة والبر , مع إثبات رؤٌة الهالل وإعالنها 

  والشٌاطٌن صفدت وغلت, وأبواب النار أغلقت , ٌنادي فً الكون أن أبواب الجنة فتحت 

 كان أقوي ما, وإذا كان اإلغالق إغالق هللا , كان أجمل ما ٌكون الفتح , فإذا كان الفتح فتح هللا , هذا المشهد جدٌر بالتأمل *

  إن هذا لرمضان وحده, كان التصفٌد أشد ما ٌكون وأحكم , وإذا صفد هللا الشٌاطٌن , ٌكون اإلغالق 

عام مضى من الحرب ,التواقٌن إلى رحمة هللا ورضوانه ومغفرته    عرس فً األرض وعرس فً السماء وعرس فً قلوب*

قال هللا , حتى إذا جاء رمضان , عام من التعب والضٌق والمشقة , والسجال بٌن اإلنسان وشٌطانه ونفسه ونزواته وشهواته

فقد , أما نفسك التً منها الشهوات , وصفدنا لك الشٌاطٌن , وأغلقنا لك أبواب النار, للعبد استرح فقد فتحنا لك أبواب الجنة

 فخذ من ذلك كله فرصتك ونصٌب روحك, أفرغنا بطنك بالصوم لتهدأ وتطمئن وترتقً

 ذلك ألن الناس ال ٌختلفون فً اإلنسانٌة بعقولهم وال, إن نكبة الفكر ونكبة النفس ونكبة اإلنسانٌة كلها تأتً من البطن *

 . وإنما ٌختلفون ببطونهم وأحكام هذه البطن على العقل والعاطفة, بأنسابهم وال بمراتبهم وال بما ملكوا 

 وذلك بمنع الغذاء وشبه الغذاء عن, وهذا بعض السر فً عظمة الصوم , من قواعد النفس البشرٌة أن الرحمة تنشأ عن األلم *

فمتى تحققت رحمة الجائع الغنً للجائع الفقٌر , وهذه طرٌقة عملٌة لتربٌة الرحمة فً النفس, البطن وحواشٌه مدة من الزمن 

 .أصبح للكلمة اإلنسانٌة الداخلٌة سلطانها النافذ

 إال, فجمٌع العبادات تؤدى أمام الناس أو من خاللهم , ٌفرض مراقبة هللا إلتمامه , ٌضٌف الصوم بعدا مختلفا فً العبادات *

 .فإنك ال تستطٌع أن تقول ألحد من الناس انظر إلى صومً أو اسمعه فأنا صائم, الصوم 

 به تكتمل عطاءات هللا للعبد فً األخذ بٌده إلى جنة عرضها السموات, وفرصته للناس, وهبته , إن رمضان منحة هللا *

 .دون أن ٌجهد فً ذلك جهده العام كله, واألرض 

 ال ٌوجد زمن أنسب وال أخصب من ومن لم ٌغفر له فً رمضان وٌعد إلى هللا فأنى له ذلك ؟! من لم ٌرق فً رمضان فمتى ؟

 ,هنا ندرك لماذا بلغنا النبً صلى هللا علٌه وسلم أن الذي ٌدرك رمضان ولم ٌغفر له , رمضان لنٌل رحمة هللا ورضوانه *

 . أي خاب وخسر ومرغ أنفه فً التراب– رغم أنفه 

 وٌمد به الروح بقوة تجعل, وٌعالج به آفات البشر النفسٌة واالجتماعٌة , ٌطبب به هللا علل الجسد , إن رمضان نظام حٌاة *

 .وتتهٌأ ألٌام العٌد, انه زمن تغتسل فٌه االدنٌا وتتطٌب , لها الغلبة على المادة 

 

 #.اللهم نسألك ُحْسَن الخاتمة: إذا رأٌَت إعالن حسن حسنً األخٌر,  فقل - كلمة أخٌرة# 

 

 

طارق عبد اللطيف. م يكتبها واحد فهمان صفحة من غير عنوان  
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                                                    --                              رمضان من العاشر ملحمة            :المنوعات صفحة

   

فى ذكرى انتصار العبور فى العاشر من رمضان نسترجع ذكريات ذلك االنتصار العظيم الذى عبر بمصر من ُذِل اليزيمة الى 
ونتذكر كيف كان الشعب المصرى بكل طوائفو عمى قمب رجل واحد يقف وراء جيشو وقادتو داعما ومؤيدا ، فخر االنتصار 

والحقيقة أن النصر ما كان لو أن يكون من غير ، وكميم ييتفون بصوت واحد الميم انصر مصر واحفظيا يارب العالمين 
فقد كان الشعب المصرى من ، تكاتف الشعب والجيش ومن غير االعتماد عمى تمك الروح التى عمت جميع طوائف الشعب 

شمالو الى جنوبو ومن شرقو الى غربو كميم نسيج وحدة سواء كانوا من اليسار ومن الناصريين الذين القوا معارضة كبيرة 
وكذلك المصريون من االخوان ومن ، ليم فى بداية عيد السادات ولكنيم وقفوا فى اثناء الحرب مع مصر وتناسوا خالفاتيم 

الجماعات االسالمية وقفوا مع اخوتيم من الشعب وتناسوا خالفاتيم فى عيد عبد الناصر ووقفوا مع مصر وشعب مصر 
وكذلك االخوة المسيحيين كانوا من ضمن النسيج الشعبى لمصر وىذا ىو سر انتصار العاشر من رمضان أن الجميع تناسوا 

وىو ما ننادى بو اآلن فنحن ننادى كل الطوائف المصرية باختالف ميوليم من ، خالفاتيم وتذكروا مصر ومصر فقط 
ناصريين واخوان مسممين وسمفيين وجماعات اسالمية ومسيحيين وكل طوائف مصر ان يتناسى الجميع خالفاتيم وان 

، فكل شيىء زائل ومن يحكم اليوم قد ال يحكم غدا ولكن يبقى الود وحب مصر بيننا ، يتذكروا مصر ومصر فقط 
 ...... فيل نستميم روح العاشر من رمضان ؟؟؟ الميم آمين

وكذلك وفى ىذه المناسبة نتذكر روح القومية العربية التى سادت بيننا فى حرب اكتوبر وكيف شارك الجيش المصرى والجيش 
ونتذكر مواقف القيادات العر بية وعمى ، السورى والجيوش االخرى من الجزائر والعراق والكويت والسودان فى تمك الحرب 

رأسيا الممك فيصل والشيخ زايد وجميع المموك والرؤساء واالمراء العرب ووقفتيم مع مصر وسوريا فى حرب اكتوبر وقطعيم 
 تمك الوقفة التى كانت سببا فى انتصار العاشر من رمضان فأين نحن االن من روح العاشر من رمضان؟؟؟، لمبترول 

وىنا فنحن نيمُس فى أذن رجال الدين فى مصر وخارج مصر أن ال يزيدوا النار اشتعاال وان يكونوا دعاة لمتآلف واالتحاد وال 
ويكفى ان نتذكر ، وأن يكون خطابيم دائما لمسالم والمحبة ميما كانت آراءىم وتوجياتيم، يكونوا دعاة لالختالف والتقاتل 

ومن ىؤالء الرجال " اهلل أكبر"رجال الدين االفاضل فى حرب اكتوبر وموقفيم الذى جعل صيحة الجنود فى الحرب صيحة 
  . رحميم اهلل جميعاً ، فضيمة الشيخ محمد الغزالى والشيخ عبد الحميم محمود والشيخ الشعراوى

وكذلك ندعو قنواتنا الفضائية المصرية منيا وغير المصرية أن يكونوا بابا لمخبر الصحيح وال يكونوا بابا لالشاعات والتفريق 
وأن يحاولوا أن يكونوا عمى الحياد ما أمكنيم وال يكونون طرفا فى أى ، فالحق واحد ولكننا نراه بعيون متفرقة ، بين الناس 

 . ألنيم فى النياية بابا لمخبر وليسوا طرفا فى صناعة الخبر، صراع 
إدخموا مصر إن " أننا ننتظر من الجميع ان يتحموا بروح العاشر من رمضان وان نحقق االية الكريمة بسم اهلل الرحمن الرحيم 

فيل نتحمى بروح رمضان ونحقق االية الكريمة سواء كنا معارضين أو مؤيدين سواء ، صدق اهلل العظيم " شاء اهلل آمينين 
    ين الميم آمنالميم آمي، كنا مصريين او غير مصريين وندخل جميعا الى مصر آمنين إن شاء اهلل 
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Fanous Ramadan 

       

The traditional use of fanous as decorations associated with Ramadan is believed to have 

originated during the Fatimid Caliphate, primarily centered in Egypt, where tradition holds that 

the Caliph Al-Muizz Lideenillah was greeted by the Egyptian people holding lanterns to 

celebrate his arrival at Cairo during the holy month of Ramadan. Its use has now spread to 

almost all Muslim countries. 

Fanous 

In Ancient times it was similar to a lamp, and would have incorporated either candles or oil. 

The fanous originally developed from the torches used in thePharaonic festivals celebrating 

the rising of the star Sirius. For five days, theAncient Egyptians celebrated the birthdays 

of Osiris, Horus, Isis, Seth andNephtys—one on each day—by lighting the streets with the 

fanous (torches).[1]Torches or candles were also used in early Christianity. This is recorded by 

Egyptian historian Al-Maqrizi (1364 - 1442), who noted in his book, "Al Mawaiz wa al-'i'tibar bi 

dhikr al-khitat wa al-'athar", that these torches or candles were used at Christmastime for 

celebration. 

Selected by: Shereen   
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