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        ) !!!الحزب الوطنى فى السجنالنظام مع  و األخوان فى مجلس الشعب( يناير ٢٥عام على ثورة 

______________________________________ 
  !!!! "البرلمان " و " الميدان " الشرعية بين      :      كلمة العدد   *

رجال الدين"وحكم  "  العسكر" مصر بين حكم     : ة قضية للمناقش* 
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  "البرلمان"و"الميدان" الشرعية بين:ددلعاةمكل

كتمال االنتخابات فى مجلس الشعب بعد ثورة بإ

الخامس والعشرين من يناير وعقد أول جلسة 

للبرلمان وانتخابات رئيس المجلس ونائبيه اصبح عند 

جابية كبيرة مصر اول برلمان للثورة وهو نتيجة اي

اع وقد تبع  اجتم, من يناير لثورة الخامس والعشرين 

المجلس تسليم المجلس العسكرى للسلطة التشريعية 

وقد صاحب عقد اول , جلس الشعب والرقابية لم

سات مجلس الشعب الذكرى االولى لثورة الخامس جل

والعشرين من يناير وما صاحبه من اختالف كبير فى 

ن شباب الثورة يؤيده الليبراليين راء فهناك فصيل ماال

رى للسلطة اما الى وهم ينادون بتسليم المجلس العسك

رئيس مدنى يتفق عليه الجميع ل مجلس الشعب او

بالمسؤلية عن وهم بذلك يتهمون المجلس العسكرى 

االحداث التى حدثت فى عدة مناسبات كان العنف ضد 

وعلى الجانب , المتظاهرين هو عنوان المواجهة 

آلخر كان هناك فصيل يمثل  االغلبية فى مجلس ا

الشعب من االخوان وبعض القوى المتعاطفة مع هذا 

التيار وهم ينادون باالحتفال بالثورة وشكر المجلس 

العسكرى ومطالبته باستمرار الخطوات حتى يتم 

وهو  ٢٠١٢انتخاب رئيس جديد فى نهاية يونيو

ولكن ,  موقف القى موافقة االغلبية فى مجلس الشعب

الفصيل المعارض بدأوا يتظاهرون فى الميدان منادين 

وهو موقف , بأن الشرعية للميدان وليس للبرلمان 

خطير ويعتبر قفز على الشرعية والديمقراطية التى 

  ...قامت ثورة الخامس والعشرين من يناير لها 

       فهل تكون الشرعية للميدان أم للبرلمان ؟؟؟؟؟؟

  

 إقرأ فى هذا العدد
             الشرعية بين الميدان والبرلمان   : العدكلمة *

  ٢ص                            )بقلم رئيس التحرير(

    :دفتر االحوال الثورية* 

  ٣ص                           نجم   اكرامى/ بقلم م 

االخوان فى المجلس والنظام :صورة الغالف   *

  نالسابق والحزب الوطنى فى السج
  ٤ص                        المصرى أفندى / بقلم   

                             السناريو االسوء : مع الحكواتى*

  ٥ص                       خالد الفحام/كيميائى   بقلم

 :                          خواطر مصرى فى الغربة *

  ٦ص                        ابوعمر  /  فكرة واعداد
             قد بلغت الستين ويحك فاعلم   :ركن األدب     *

  ٧ص                              ابن البشير/ اعداد 
مصر بين حكم العسكر وحكم رجال  :قضية للمناقشة*

  ٨ص                        ابن البلد   /بقلم            الدين
                                  اريخنا المفترى عليهت  :مختارات  *

     ٩ص                                        آيمو آابتن / بقلم
يامصريين  بأيدينا ال :  همهمة فى الشارع المصرى*

   ١٠ص     عمرو عسل/ بقلم د     بيد نستروداموس

جك نصائح لكي تجعلي زو عشر  :لك يا سيدتى  *

   ١١ص             بنت النيل/ اعداد      يستمع إليك
فى ذكرى المصطفى صلى اهللا عليه :مختارات * 

  ) وإنك لعلى خلق عظيم( وسلم 
  ١٢ص                   محمود محمد البشير/ اختيار

  خواطر مصرية    :ـن غير  عنوانصفحة م*
                          ) عابر سبيل/ اعداد (

  ١٣ص

  رباعيات :  نوعاتـمال صفحة*
   ١٤ص                محمود محى الدين/ اختيار م  

                                                       
English Section                    ١٥ص   
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  إكرامى نجم/ بقلم م                                       - : دفتر االحوال الثورية
قال الدآتور معتز عبد الفتاح تعليقا علي ما حدث في التحرير في ذآري الثورة األول "لو اسرائيل 

هاجمت مصر سنتوقف عن آل هذا الجدل لندافع عن بلدنا و لكن اسرائيل عمرها ما هتعمل آده 
 وفقا لنظرية لما تجد عدوك يدمر نفسه فال تقاطعه"

هذا هو حالنا و هذا ما حدث لنا في االيام الماضية .... هذا ما يتمناه أشد االعداء و ال يتمنون 
أآثر من ذلك.. فرقه و تشرذم ، تخوين و عماله ، و اتهامات و انقسامات....لم أآن أتوقع ان هذا 

 يكون ما وصل اليه ابناء الشعب الواحد...
نهم آانوا عاقدي أو ا الشباب الذين غالوا و تطرفوا فى رد فعلهم و تناسوا تماما تاريخ اإلخوان ان

يلقون الزجاجات بل و الحجارة أحيانا و  أخذواومنهم  العديدتطاول  و النيه علي نسيان هذا التاريخ
ومنصة االخوان فإني أحب ان أقول لهم ما هكذا آانت  اإلخوان شباب على و القوليعتدون بالفعل 

سدين الذين يسعون لخراب هذا أخالق التحرير التي تعود العالم أجمع عليها هذه آانت أخالق المف
هل هذا هو المكان الذى  ؟ وحدنا جميعا تحت علم مصرهل هذا هو الميدان الذى طالما ف  ..البلد

رمز ميادين هل هذا هو  ؟بدم شهداء مصر من آافه أرجائها و من جميع طوائفها اختلط ترابه 
ر لهذا الوطن؟ أخشي انني أآون قد و جمعنا تحت لواء الخيفيه  توحدناالذى  الثورة في العالم أجمع

أخشي ان تكون عيناني ...أخشي أنني أآون قد تاهت أقدامي و لم تعرف الميدان.....أخطأت العنوان
ألم تكن هذه هي ...لماذا يا ثوار مصر ال يجمعنا حب مصر....قد ضعفت و قادتني خارج الميدان

ابها هم من أمنوا الميدان في جميع أيام ألم يكن شب...جماعة االخوان التي حمت الثورة و الثوار
هل نسي الشيخ الذي دعا علي االخوان منذ ايام علي آوبري قصر النيل ان من آان مكانه ...الثورة

هو من صلي بالجموع علي الكوبري و استشهد فيه و ....في العام الماضي هو أحد رجال االخوان 
.و شتان المقارنه بين الموقفين...أحداهو الشهيد أحمد عبد الرحمن و ال نزآي علي اهللا   

و هذا ما نقدمه لها ....أن ما تريده إسرائيل هو ان نقطع بلدنا بأنفسنا بدون ان تتعب هي في شئ
علي طبق من لؤلؤ و نحن ال ندري أو بمعني أدق هناك فئة تدري و تتناسي الن مصلحتها أعلي 

ميين و اتهمهم بعقد الصفقات للخروج والي آل من خَون االسال....من مصلحه مصر و ابنائها
اآلمن للمجلس العسكري نظير ترك السلطه اليهم أحب ان أقول لهم إن الرئيس المخلوع هو من قدم 

فلقد هرعت زوجة المخلوع بعد ان سيطر ...شهادة البرائه السالمي مصر االسبوع الماضي
التي آانت تناصر زوجها الي ان االسالميون علي مجلس الشعب الي مناشدة قادة و زعماء الدول 

تتدخل النقاذ ه و أبنائها من أعدائهم التاريخين الذين تولي زمام السلطة التشريعية في البالد و لن 
يترآوا زوجها اال وحبل المشنقة حول رقبته و أرسلت اليهم مندوب شخصي برسائل بخط 

عرآة البناء و التقدم لبلدنا لم و لن إخواني الكرام ان م....فهل هؤالء قوما عقدوا صفقات....زوجها
تتم اال تحت راية وحدة جميع ابناء هذا البلد و لهذا يسعي آل من له مصلحه في تأخر مصر الي 

و أخيرا أرجو اهللا عز وجل أن تنقشع هذه الغمة إزآاء نار الفتنه بين جموع طوائفها و ابنائها   
يدا واحدة و أذآر الجميع بقول اهللا فى مقام و نرجع  للوحده والتماسكبسرعة و أن يعود الصف 

                                                         نصر تنازع فى المنتصرون فعاتبهم موالهم به قائال
ِبْيِنُكْم َوَأِطيُعوْا الّلَه  َيْسَأُلوَنَك َعِن اَألنَفاِل ُقِل اَألنَفاُل ِلّلِه َوالرَُّسوِل َفاتَُّقوْا الّلَه َوَأْصِلُحوْا َذاَت"      

" َوَرُسوَلُه ِإن ُآنُتم مُّْؤِمِنيَن  
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  صورة الغالف:           عام على ثورة ٢٥ يناير     

          !!! )و النظام مع الحزب الوطنى فى السجن ...األخوان فى مجلس الشعب(        

  
 

 
س الشعب المصرى بعد اول انتخابات تجرى بعد ثورة فى واحدة من اكبر العظات والعبر كان يوم افتتاح مجل

وذلك , حيث شاهد ماليين المصريين مشهدا  من مشاهد التاريخ , الخامس والعشرين من يناير هو موعد مع التاريخ 

ن وهم االغلبية فى مجلس الشعب يجلسون خوان المسلموحيث كان اال ٢٠١٢فى يوم الثالث والعشرين من يناير عام 

وفى نفس الوقت والزمان كان اقطاب النظام السابق , االغلبية ويتم انتخاب رئيس المجلس باالغلبية منهم   فى مقاعد

  .......والحزب الوطنى وهم يقبعون فى السجن متهمين ويقفون فى قاعة المحكمة مدانين 

  .......كبير  وحكم القدر ليس له, اءت من احكام القدر  جبرة ولكنها دلم تكن تلك اللحظة مدروسة وم

يالها من مفارقة حيث نجد االخوان المسلمين وهم الذين القوا البطش والسجن والتعذيب على يد النظام السابق بل 

جدهم حسن البنا وحتى اآلن ن/ حركة االخوان المسلمين مؤسسها الشيخ  علن قيام أنذ وعلى يد كل االنظمة السابقة م

ونشاهد فى نفس الوقت الرئيس مبارك وابنيه ) البرلمان( لشعب المصرى مجلس ا يجلسون فى مقاعد االغلبية فى

  ,ووزير داخليته ومساعديه وهم يحاكمون فى اروقة المحاكم متهمين ومقبوض عليهم كى يودعوا فى السجن

بحمد هللا بال تشفى وال تكبر ولكن ) اُهللا أكبر وهللا الحمد ( ال نملك إال ان نردد شعار االخوان المسلمين قائلين 

 ........واستغار له ودعاء لكل الشهداء الذين القوا شهادتهم حتى نرى هذا المشهد ونعيشه 
 

اللحظة لنتذكر كيف تم قتل الشهيد حسن البنا على يد البوليس السياسى واالنجليز وكيف تُركت جثته  فى هذهإننا 

, ت سيارات االسعاف ان تصل اليه حتى الموت منعكيف وو مقر االخوان السابق تنزف امام قسم الدرب االحمر وه

ونكاية فى اسرة الشهيد تم منع اى احد من ان يسير فى جنازته  وخرجت جنازة الشهيد حسن البنا يسير ورائها 

إن ذلك المشهد كان رد القدر ان نرى جماعة االخوان وهى تجلس فى مجلس الشعب بإرادة , اقاربه من النساء 

  .ن يرحم شهدائنا وان يحفظ مصر من كل سوء ندعو اهللا ا.الشعب 

 المصرى أفندى/بقلم                                                                            
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  خالد الفحام/ بقلم   )منقول و محّسن(تاريخ الثورات فى العالم     :مع الحكواتى

  )عبد الكريم صالح المحسن و المفكر العراقىللكاتب (                                                       
 

والذي ترأس جمعية الشرطه المرعبه والتي تشكلت من قبل العمال بتحشيد جورج جابون م قام الكاهن األرثوذكسي ١٩٠٥في العام 

يع، هذه المسيرة شكلت اكثر من مائه وخمسون ألف عامل روسي للخروج في مسيرات عبرت شوارع العاصمة خالل موسم الصق

وأشعلت حراكاً شعبياً شامالً أثمر في النهاية عن أول برلمان منتخب  أول احتجاج سلمي من نوعه لسلطة قمعية في القرن العشرين

حركة عصيان مدني واسعة النطاق ضد  غاندى م قاد المهاتما ١٩٣١-م١٩٣٠في روسيا وقيام الملكية الدستوريهبين عامي 

ي الهند، بدأها بإقناع أتباعه بضرورة التوقف عن دفع ضريبة الملح وشراء المالبس والمشروبات، وهي التجارة التي البريطانيين ف

، أي فترة الحكم البريطاني في المنطقة حيث كانت المناطق المستعمرة تمثل دولة "الحكم"والراج تعني  الراج كان يهيمن عليها 

أولى في مسيرة طويلة وناجحة من الحراك الشعبي الهندي من أجل االستقالل وهي بحق كانت تلك خطوة . واحدة، في ذلك الوقت

رفض المواطنون .نتيجه الخالف الديني والعرقي والمذهبي" غاندي"الثوره التي حققت مطالبها دون اراقة دماء سوى دم قائدها 

ثانية تقديم دعمهم آللة الحرب النازية، ونجحوا في صيف عام الدانماركيون في فترة االحتالل األلماني لبالدهم في الحرب العالمية ال

م في فرض حالة من الركود التام في بلدهم، وهو ماأجبر األلمان على إنهاء حالة الحظر والحصار المفروضة على البالد؛ هذه ١٩٤٤

واستخدمتها شعوب أوروبية مختلفة الوسيلة ومثيالتها من الوسائل السلمية كانت متبعة أيضاً في العديد من المدن األوروبية 

م حملة ١٩٤٤في السلفادور بأمريكا الجنوبية، نظم مجموعة من الطالب واألطباء والتجار عام .لمقارعة الزحف األلماني على أوروبا

الة، ونجحت على االستق الجنرال مارتينز" إضراب عام ضد االنتهاكات المتواصلة للحكم العسكري الدكتاتوري للبالد، أجبرت الحملة

دون استخدام قطعة سالح واحدة في إقناع أقرب الموالين للدكتاتور، بما فيهم كبار الضباط، بإيقاف دعمهم له، مما اضطره في 

م، وبعد أقل من عشر سنوات من خروج البريطانيين من الهند، وصلت ١٩٥٥في عام  النهاية إلى الرحيل إلى المنفى وانتصار الثوره

مارتن لوثر كينغ  وهو الزعيم االمريكي . د  إلى الواليات المتحدة وألهمت مقاالته وافكاره الواعظ المسيحي" انديغ"أصداء نجاحات 

من اصول افريقية ومن المطالبين بأنهاء التمييز العنصري و الذي قاد بدوره حملة سلميه تواصلت على مدى خمسة عشر عاماً ضد 

ريكي، مستعينة بشكل أساسي بالمسيرات ونشاطات العصيان المدني والمقاطعة سياسة التمييز العنصري في الجنوب األم

م شهدت إيران احتجاجات سلمية واسعة جمعت اإلسالميين واليساريين والعلمانيين في  ١٩٧٩- م١٩٧٧بين األعوام .واإلضراب

ت المعارضة اإلسالمية على الثورة بقيادة م، هيمن١٩٧٨بنهاية . جبهة واحدة لإلطاحة بحكم الشاه محمد رضا بهلوي الموالي ألمريكا

مليون إنسان في أوسع تظاهرة شعبية عرفها التاريخ حتى ذلك  ٩-٦آية اهللا الخميني، وتزايدت أعداد المحتجين إلى أن بلغت 

في النهاية  واجه المتظاهرون قوات األمن بالورود وأطلقوا حمالت إضراب عام واسعة شلت اقتصاد البالد بشكل كامل، وأدت. الوقت

بعد سقوط الحكم العسكري في االرجنتين انطلقت الحركة الشعبيه ضد .إلى هرب الشاه وعائلته إلى المنفى وانتصرت الثوره السلميه 

م وسرعان ما تصاعدت وتيرتها على شكل مسيرات واضرابات ١٩٨٣اوغستو بينوشيه في جمهورية التشيلي عام  حكم الجنرال 

ه ضد نظام حكمه ،نجحت االحتجاجات في اسقاط نظام بينوشيه على خلفية  استفتاء شعبي لتمديد حكمه بعد واحتجاجات شعبيه شامل

م، وبعد محاولة تزويرٍ قام بها ١٩٨٦في الفلبين عام .ان وافق الدكتاتور نفسه على هذا االستفتاء ظناً منه بأنه سيحقق الفوز

كورازون اكينو   ئاسية في البالد  ، قادت أرملة أحد الزعماء الذين تم اغتيالهم سابقاًلسرقة االنتخابات الر الدكتاتور فرديناند ماركوس

اضطر الجيش للوقوف . مئات اآلالف من المواطنين إلى الشوارع في إحدى أكبر التظاهرات السلمية التي شهدتها البالد في تاريخها

ء على السلطة بالقوة،مما اضطره الى الهرب هو وعائلته الى في صف الثورة وسحب دعمه للدكتاتور وحرمه من أي فرصة لالستيال

م، توحدت مجموعة من النقابات والتنظيمات والقيادات الدينية ١٩٨٣في جنوب أفريقيا عام .خارج الفلبين وانتصار الثوره في الفلبين

دولية التي فرضت على جنوب أفريقيا، في حملة سلميه واسعة ضد سياسة الفصل العنصري، نجحت الحملة، بالتزامن مع العقوبات ال

، وبدأت على إثرها مفاوضات أدت فيما بعد إلى ترسيخ األسس  في الضغط على السلطة إلطالق سراح الزعيم نيلسون مانديال

،  ينبعد أيام من سقوط جدار برل الثوره المخملية  ، قامت الثورة التي اطلق عليها ١٩٨٩في التشيك عام .الديمقراطية في البالد

". ليس بحوزتنا أي أسلحة والعالم بأسره يتطلع: "في براغ وبدؤوا بالغناء  اجتمع اآلالف من الطالب على أطراف ساحة وينتشسالس
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تعرض الطالب للضرب بقسوة من قوات حفظ النظام، إال أن الحركة واصلت تصعيدها وبلغت أعداد المحتجين خالل   )بقية الحكواتى( 

و "وبذلك، سقط النظام الشيوعي في التشيك تحت وطأة ما كانت تعرف بالثورة المخملية . لنصف مليون متظاهرأسابيع فقط قرابة ا

م أطلقت إحدى الحركات الطالبية فى صربيا حركة مقامة واسعة ضد نظام الديكتاتور سلوبودان  ٢٠٠٠ –م  ١٩٩٩فى ".الناعمة

أبطلت , م من مؤسسات ديمقراطية أجنبية و إئتالف موحد للمعارضة ميلوسوفيتش ونجحت فى هزيمته فى صناديق اإلقتراع بدع

نشاطات الحركة السلمية سلطة قوات األمن التابعة للديكتاتور بشكل كامل ونجحت حملة اإلضراب العام فى إنهاء حكم ميلوسوفيتش 

تحت اسم ثورة البلدوزر رمزيا إثر قيام وأطلق على تلك اإلحتجاجات والتظاهرات , معلنة عن سقوط آخر الديكتاتوريات فى أوروبا 

تشرين  ٥مواطن يوغوسالفى يدعى لوبيساف ديوكيتش ويعرف بإسم جو بقيادة مركبة كبيرة توجه بها بطريقة البلدوزر يوم 

ثورة , م لمهاجمة مبنى التليفزيون واإلذاعة الرسمى والذى كان رمزا لحكم ميلوسوفيتش  ٢٠٠٠اكتوبر من العام /األول

من ) حركة مقاومة(وسالفيين على الديكتاتور اليوغوسالفى الصربى المذكور والتى إضطلعت بها حركة أوتبور والتى تعنى اليوغ

حزبا في المعارضة بينهم حلفاء انقلبوا  ١٨ضمن الثورات السلمية التي اطاحت بأحد أشهر األنظمة الدموية في العصر سلميا بتكتل 

إلى هنا .ن تعصب عرقي متطرف يؤيده فيه كثيرون في بالده حتى بعد كل المجازر التي ارتكبها، رغم ما كان يستند إليه م عليه

   http://www.elaphblog.com/posts.aspx?u=6279&A=95474:رابطه  أتوقف عن سرد باقى المقال للكاتب المحسن وهذا

مما دعا عددا من المغفلين والمسطحين , إبريل المصرية قد إتخذت نفس الشعار الذى إتخذته حركة أوتبور لها  ٦ف أن حركة وأضي

إبريل ممولون من الخارج من قبل إحدى المنظمات الصربية بالرغم من أن تلك الحركة اليوغوسالفية  ٦فكريا بإدعاء أن شباب 

ومن الجدير بالذكر أيضا أنه من المعروف فى التاريخ أن كثير من حركات !!كتاتور صربى المعارضة سلميا جاءت إلنهاء حكم دي

كاللون البرتقالى مثال الذى إتخذه حزب .. المقاومة حول العالم تقلد بعضها البعض ليس فقط فى الشعارات بل أحيانا فى األلوان حتى 

لألسف  من يقوم بالثورات . ة وإستقاللية أخرى فى أوروبا الشرقية رمزا له ومن قبلهم إتخذته حركات إحتجاجي) أيمن نور(الغد 

عادة هم األقلية ولألسف أيضا فإن تلك األقليات حول العالم  تعانى األمرين فى إقناع األغلبية التى عادة ال تقرأ كثيرا وال تهتم 

م الثورة بسنوات من معاناة كثير من القيادات حدث هذا فى مصر قبل قيا... بالسياسة بشكل أو بآخر بأفكارهم وبجدوى حركاتهم 

السياسية المعارضة والمثقفين و الكتاب من إقناع عموم الشعب المصرى بأن اإلصالح السياسى يجب أن يأتى أوال قبل اإلصالح 

 ٢٥بالنزول يوم  وعانوا أيضا فى إقناع الناس, ) بعكس ما أوهمهم به جمال مبارك وحاشيته(اإلقتصادى وإال فإن األمر لن يجدى 

وكذلك عانوا بعد الثورة فى إقناع الناس بأن , م لوقف الظلم والفساد بدال من اإلكتفاء فقط برفع األيدى إلى السماء  ٢٠١١يناير 

واآلن ويا للعار هم يعانون أيضا فى إثبات أنهم , حكم العسكريين لن يؤدى إلى خير ما لم تكن هناك إعتصامات وتظاهرات تضغط 

     م ٢٥/١/٢٠١٢الدوحة فى                           كل ثورة وكل مثقفى مصر بخير   .بعمالء أو خونة ليسوا
www.eskandarani.net  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------  

  )٢٠١٢يناير  ٢٥و  ٢٠١١يناير  ٢٥بين(الفلول           :    واطر مصرى فى الغربةخ
حيث كان الفلول وهم الرافضون لرحيل مبارك والداعين لبقائه ولو حتى  ٢٠١١يناير  ٢٥هناك فرق كبير بين الفلول فى 

الثوار فى التحرير الذين كانوا  ينادون برحيل مبارك حاالً واآلن وبين , ثم يرحل  ٢٠١١تنتهى مدته القانونية فى اوكتوبر 

فثوار التحرير  ينادون برحيل المجلس العسكرى ) وطبعا من وجهة نظر ثوار التحرير( ٢٠١٢يناير ٢٥ثم بين الفلول فى , 

وعند انتخاب الرئيس  اآلن وحاالً  و الفلول  وهم الذين ينادون ببقاء المجلس العسكرى حتى يرحل فى يونيو كما وعد

فمن , هى نسبية ) الفلول(والحقيقة ان كلمة   ٢٠١٢وفلول  ٢٠١١وشتان بين فلول  ......الجديد واالنتهاء من الدستور 

واآلن من يريد بقاء , فلوال  بر اعتبرهم ثوار التحريروفى اوكت )كما وعد هو (فترته ءكان يطالب ببقاء مبارك حتى انتها

  فهل هم من الفلول ؟؟) عد هو كما و (ى يرحل فى يونيوالمجلس العسكرى حت

  !!!!!وكم من المآسى تُرتكب باسمك ايتها الثورة , قبل اطالق التهم جذافا  كبير اًالمسألة تحتاج منا تفكير

  ابو عمر/ فكرة واعداد  
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 شيرابن الب/ اعداد       َقد َبَلغَت الِستيَن َويَحَك َفِاعَلْم          :ركن األدب 

 
  

 األندلسي ود للشاعر أبي إسحاق إبراهيم بن مسع

 
 َتَلوَّْم      َعَليَك   َبعَدها    ما   َأنَّ             َفِاعَلْم     َويَحَك  َقد َبَلغَت الِستيَن

 َفَأبَرْم     الَقضاَء   الحاِآُم   َفَصَل           َوَولَّت     ِسنوَك   ما ِانَقَضت  َفِإذا 

 َوُيخَتْم     ذاَك  ُثمَّ ُيطوى ِمن َبعِد           حينًا     ُينَشُر  ِجلِّالِس   َأنَت ِمثُل

 َأسُهْم      الَمِنيَُّة    َنحَوُه    َفوََّقت           َلبيٌب       ِبالَحياِة     َيلَتذُّ       َآيَف

 َوَيقِصْم  الُظهوَر  صاِئٌب َيقِصُف           ِمنها     ِهئُيفاج   َمتى   َليَس َيدري

 ُمَقوَّْم    َوآاَن  ِانَحنى    َوِلَظهري            َنضيرًا     ما ِلُغصني َذوى َوآاَن 

 َعَرمَرْم   َوآاَن   ِانَثنى  َوِلَجيشي              ُمبيرًا          َوآاَن    َنبا      َوِلَحّدي 

 ُمَذمَّْم     الِحساِن    ِعنَد   ِبَمشَيٍب         َشبابي      َشرَخ   َأداَل   َوِلَدهري 

 ُمَتيَّْم         ُآنُت      ِبُهنَّ      َوَقديمًا           ساٍل     َهواُهنَّ   َعن  الَيوَم   َفَأنا 

 َفَتَهدَّْم          َهدَُّه      َثهالَن      ُرآُن             َيومًا     َينَطُح  َلو ِبَروِق الَزماِن 

 َوُسلَّْم       الَبقاِء    ِإلى  باٌب   ُهَو             َوَلِكن     الَفناِء  َمنِزِل   في  َنحُن 

 َوَتهِشْم     الَجميَع     َتطَحُن    َأَبدًا            َعَلينا     َتسَتديُر  الَموِت   َوَرحى 

  َْيعَلم    َليَس   َمن  ِفعاُل   َوِفعالي              َعليٌم       ِبذاَك     موِقٌن     َوَأنا 

 َأنَدْم        َذِلَك      َفِعنَد       ُأَتَوّفى            َأن     ِإلى   يناالُهَو   َوَآذا َأمَتطي

 َفَيرَحْم     ِإَليِه    فاَقتي      َسَيرى          َوجهي     ُأَعفُِّر   َلُه  َمن   َفَعسى 

 ُمسِلْم      َوَأّني    َلُه    َوَرجائي             ُظنوني     ُحسُن   ِإَليِه  َفَشفيعي 

 َتَرنَّْم     الَحماُم  ما     الَقطِر   َعَدَد            ِلَهذا      َهداني  َأن   الَحمُد  َوَلُه 

 َجَهنَّْم   ِمن  َشيَبتي  ُمعافاِة    في            َوِابِتهالي           َضراَعتي    َوِإَليِه 
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  "حكم رجال الدين" و " حكم العسكر"مصر بين        :   ضية للمناقشةق
تُحكم إما برجال العسكر أو برجال , دائما ومنذ البداية من اكثر من سبعة آالف سنة  كانت مصر

وهى خصوصية امتازت بها مصر من قديم الزمان , الدين او بمشاركة بين العسكر ورجال الدين 

وهو ايضا , وذلك ألن الشعب المصرى بطبعه شعب متدين يحترم رجال الدين ويقدرهم ويتبعهم 

تبع زعامته القوية القائمة على قوة السالح وهو ايضا شعب حر عندما يثور فيكون شعب مسالم ي

كالبركان ولكنه ايضا شعب الحضارة فنادرا ما يثور على زعامته إال فى القليل والنادر ولذلك كانت 

  .ثوراته دائما سلمية وقوية ولها تاثيرها على المنطقة المحيطة بمصر دائما

  انت تُحكم برجال الدين الفرعونية على مدى آالف السنين ك خ سنرى أن مصرواذا تعمقنا فى التاري

وان كانت الغلبة لرجال الدين حيث كان الكهنة هم  )الجيش( المدعمين بسلطة العسكر ) الكهنة( 

الحكام االقوياء فى مصر وكان الفرعون يستمد شرعيته من الكهنة وال ننسى ان الفرعون كان إالها 

ومن بعدهم الرومانيين بقوة السالح ) البطالمة( واستمر الحال حتى جاء اليونانيين , ر  يعبد فى مص

وحكموا مصر وال ننسى انه فى هذين العهدين كان الدين المسيحيى هو ديانة المصريين وكان للرهبان 

 اى كان لرجال الدين, البطش الرومانى فى بداية العهد المسيحى لمصر دور كبير حتى فى عهود 

حتى دخل االسالم مصر ودخل اغلبية الشعب المصرى , ة الحكم ا وفى تأييده مدورهم إما فى مقاو

يستمد شرعيته من الخليفة االسالمى إما فى المدينة المنورة  او فى دمشق  كم بح الحاصالى االسالم وا

حتى , مانيين فى العهد االموى اوفى بغداد فى عهد العباسيين اوفى اى مدينة اخرى حتى عهد العث

وعند نهاية اسرة , جائت اسرة محمد على وانفصل رجال الدين عن الحكم وانفرد العسكر بالحكم 

ممثلين فى االخوان مع العسكر ممثلين فى الضباط  يوليو تآلف رجال الدين٢٣محمد على وقيام ثورة 

لحكم وتم القبض على االحرار حتى نجحت الثورة وبعد ذلك انفرد العسكر ممثلين فى عبد الناصر با

االخوان مع السادات فى  هد السادات الى ان تآلفواستمر الحال فى ع, البطش بهم االخوان و

حيث رفضها االخوان فتم ن حتى زيارة السادات السرائيل ت ضد الناصريين والشيوعييالسبعينا

السادات قتال  م تصفيةبالحكم الى ان تتماما فى السادات  على االخوان وانفراد العسكر ممثال القبض

بداية حكمه بدا بالبطش بكل التيارات االسالمية فى يار االسالمى وانفراد مبارك بالحكم وعلى يد الت

ئ المجلس العسكرى الى الحكم وتوافق االخوان مع ن من يناير ومجحتى ثورة الخامس والعشري

ويعود الى تكناته ) ىالعسكرالمجلس ( يصدق العسكر  وها نحن ننتظر الغد هل, مجلس العسكرى ال

  إن غدا لناظره قريب  ........نيو ام ينفرد العسكر بالحكم ويتم البطش باالخوان مرة اخرى فى يو
  ابن البلد/ بقلم                                                                                                                 
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  )الثالثةالحلقة (       سلسلة ماذا قدم االسالم للحضارة االوروبية          عليهتاريخنا المفتري 

  )عصر المماليك(
إن الحقائق التاريخية تثبت للباحثين المنصفين، بأن عصر المماليك لم يكن بحال من األحوال عصر إنحطاط، بل هو الذي  

ظهرت فيه حضارة عظيمة في مختلف نواحي الحياة، لقد كان عصر المماليك هو العصر الذهبي في العمارة اإلسالمية، 

ت بمدينة األلف مئذنة والتي تنتشر فيها اآلثار المملوكية الهائلة بدءاً من وهذا يبدو اليوم بوضوح تام في القاهرة التي سمي

البيمارستان المنصوري إلى جامع السلطان حسن، وخانقاه بيبرس الجاشنكير ومسجد األمير أيبك ومسجد الغوري وغير 

الدراسة الظاهرية، والجقمقية التي  ، وأما الذين لم يزوروا القاهرة، فبإمكانهم مشاهدة اآلثار المملوكية في دمشق مثل ذلك

بجوارها، وبين هذه وتلك يمكنهم مشاهدة نموذج رائع من نماذج العمارة المملوكية وهو المئذنة الغربية من مآذن الجامع 

وفي ميدان الفكر .هـ وتم ذلك في بضعة شهور٨٨٤األموي التي أمر ببنائها السلطان قايتباي بعد حريق الجامع األموي 

از العصر المملوكي بأنه عصر الموسوعات الكبرى في اآلدب والتاريخ والتفسير والفقه والحديث وغيرها، ففي علوم قد امت

الدين والفقه والحديث نجد الموسوعات الضخمة لإلمام النووي وابن تيمية وابن رجب والبدر العيني وابن حجر، وفي 

ون وابن تغري بردي والنويري وفي الموسوعات العلمية نجد مسالك التاريخ نجد اليونيني والبرزالي وابن كثير وابن خلد

األبصار، وصبح األعشى، وخطط المقريزي وغيرها، وهؤالء وأمثالهم حفظوا لنا التراث اإلسالمي بالدرجة األولى ثم زادوا 

لحضارة المملوكية لم عليه حتى أصبحنا اليوم نعرف أدق التفاصيل عن القاهرة في عصر المماليك، وهناك جانب آخر من ا

يلتفت إليه الكثيرون ونعني به الجانب العسكري، ذلك أن االنتصارات المذهلة التي حققها المماليك على برابرة الشرق 

هـ فقد تحققت بسبب ٧٠٢هـ ـ ٦٥٨والغرب أي على المغول والصليبيين في غضون أربعة وأربعين عاماً فقط من سنة 

ار ما يسمى بلغة اليوم بالصناعات الهندسية والعسكرية، التي مكنت المسلمين من تحرير الشجاعة والعقيدة ونتيجة ازده

قلعة عكا في فلسطين، وهو الفتح المبين الذي لم يكن في أهميته عن فتح القسطنطينية فيما بعد بشهادة الغربيين أنفسهم 

لمن سبقهم من الملوك والسالطين، فهي دولة عريقة لقد كانت دولة المماليك من حيث طبيعتها إمتداداً طبيعياً لأليوبيين و

الحضارة، أعجمية الحكام، تقود الجهاد اإلسالمي في وجه الخطر الذي كان يتهدد المسلمين، ومن األوهام التي تأثر بها 

طرقون م كان نهاية الحضارة اإلسالمية، ولذلك ال يت١٢٥٨هـ ـ ٦٥٦كثير من الباحثين هو أن تدمير المغول لبغداد عام 

، إن تاريخ األمة  إلى ذكر شيء من إبداعات عصر المماليك وإنجازاته، وهذه فكرة خاطئة ووهم يتطلب الوقوف عنده كثيراً

ثروة فكرية ال تفنى، وكنوز علمية ال تنفذ، تمنحنا األصالة وعز اإليمان وشرف االنتماء فيعيننا هذا المخزون الحضاري في 

قبل واستئناف الحياة الكريمة في ظل مجتمع إسالمي تسوده العقائد الصحيحة وتزكيه تشكيل الحاضر واستشراق المست

العبادات السليمة وتحركه مشاعر رفيعه وتحكمه تعاليم اإلسالم وتوجه اقتصاده وفنونه وسياسته على أننا إذا تلفَّتنا إلى 

القوة على السير سعياً إلى األمام لنربط بين  الماضي فال نلتفت إليه لنرجع القهقري ونمشي إلى الوراء، بل لنستمد منه

الماضي المجيد والمستقبل المشرق، إلى األمام لنصل مجدنا الجديد بمجدنا التليد إننا نعلم أن االستغراق في الماضي وحده 

ن نوم أو جمود واالستغراق في المستقبل وحده هوس وجنون، واالستغراق في الحاضر وحده عجز وقعود، ونحن نريد أ

  .نستمد من الماضي دافعاً وحافزاً، ومن المستقبل موجهاً ومرشداً ومن الحاضر عماداً وسناداً
  )كتاب السلطان سيف الدين قطز و معركة عين جالوت في عهد المماليك للدكتور علي محمد الصالبي نم (

  آابتن آيمو/ بقلم 
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 يد نستروداموسبأيدينا ال ب: يامصريين           :همهمة فى الشارع المصرى

والذى اصابه حاله من الغيبوبه ) م  ١٣٦٦ -م ١٣٠٥( قد ال يعلم الكثيرين عن الصيدلى الفرنسى ميشيل نستروداموس 

المتكرره بعد وفاة زوجته وجميع أطفاله كان يصحو منها وقد كتب نبؤات عن اهم االحداث التى تصيب العالم فى المستقبل 

 ١١ا هتلر والحرب العالميه االولى والثانيه وحرب الخليج وصدام حسين وأحداث محددا تواريخ واوصاف دقيقه منه

  .سبتمبر 

اما اخر ما تم الكشف عنه من هذه النبؤات هو ان الشمس سوف تاخذ وضعيه وسطيه فى مجرة درب التبانه التى نعيش  

زالزل وبراكين وفيضانات متزامنه وهذا سوف يستتبعه كوارث كونيه عنيفه من  ٢٠١٢فيها وذلك فى النصف الثانى من 

ويقوم حاليا علماء أوروبيين . سوف تؤدى الى هالك مناطق شاسعه بسكانها وان دوال كثيره سوف تزال من الوجود 

سته ( عاما  ٢٦٠٠٠وأمريكيين بدراسة ظاهرة وضعية الشمس داخل المجره وقد افادوا بان تلك الظاهره تحدث كل 

ه التى حدثت فيها من قبل ارسلت الشمس موجات كهرومغناطيسية عمالقه الى االرض ادت وان المر) وعشرون الف سنه 

وفيمايستغرق علماء الفيزياء الكونيه والفلك بالغرب حاليا فى . الى ازالة قارات واندثرت كائنات وظهرت كائنات جديده 

ظهار ما سوف يتم فرضه على المجتمع عند تحليل الظاهره نجد نحن فى مصر االخوان المسلمين والسلفيين يتسابقون فى إ

تشكيل الحكومه ، فاالخوان يهادنوا العسكر فى تحالف واضح والعسكر على طريق نظام مبارك والشعب لن يسكت على 

والسلفيين يطالبوا بإلغاء السياحه الفرعونيه والشاطئيه . مهرجان البراءه للجميع وحقوق شهداء الثوره والمصابين 

مدينة االسكندرية  عصا كهربائيه ألعضائها لبدء العمل فى ١٠٠٠بالمعروف المنبثقه منهم اعلنت تسليم  وجماعة االمر

عبد المنعم الشحات يطالب بان تكون مصر كلها منتقبات وانه سوف يسعى جاهدا الن تكون كل مصر البسه / والمهندس 

فهم اما فى وقفه اومظاهرة اواعتصام من اجل زيادة اما البسطاء من الشعب ) اعتقد انه يعنى الرجال والنساء ( طرح 

الحوافز او إضراب عن العمل حتى يتم ازاحة رئيس مجلس االداره والمدير العام واعضاء مجلس االداره النهم اصبحوا 

 وفى دمياط يصر بسطاء المحافظه وهم األغلبيه على ازالة مجمع البتروكيماويات من المدينه والذي.غير مرغوب فيهم 

يشمل مصانع موبكو واجريوم ويونيون فينوسا وميثانيكس بالرغم من تقرير لجنة البيئه والذى أشار الى عدم وجود تلوث 

وكذلك اهل السويس يطالبوا باغالق مصانع الحديد وأهل حلوان يطالبوا باغالق مصانع . بيئى ناجم عن هذه المصانع

  .... ر من البنك الدولى النقاذ خزينة مصر من اإلفالس مليار دوال ٣،٦والحكومه تحاول اقتراض . األسمنت 

او مذيع وكذا الفتيات   معظم الناس ال تريد العمل اواالنتاج فالشباب يريد ان يكون اما مطربا او ممثال او العب كره 

 ١٥٠٠كثر من الكثير من شركات السياحه اغلقت أبوابها وا. واصبح النت والشات والفيس هى الواجبات المقدسه اليوميه

مصنع اعلن التوقف عن العمل والكثير من شركات المقاوالت تستدين من البنوك لسداد رواتب الموظفين والعمال والحكومه 

  . تعمل على تعديل قوانين الضرائب لزيادة الضرائب على الشركات المصريه لسد جزء من عجز الموازنه 

جال والدكتور محمد البرادعى اعلن انسحابه من سباق الترشح لرئاسة والفضائيات امتألت بالخبراء والمحللين فى كل م

الجمهوريه وفريد الديب مايزال يعوى دفاعا عن مبارك ونجليه وكل شعب مصر بما فيهم الديب نفسه يدرك انه دفاع عن 

ير مصرنا كل هذه المؤشرات تشير الى ان المصريين ربما سوف يكونوا اسبق من نبؤة نستروداموس فى تدم. باطل

هذا ام سوف يستفيق هذا الشعب فى الوقت المناسب ليحافظ على مكتسبات  ٢٠١٢فهل تشهد ايام وشهور عام . الحبيبه 

  .ارواح الشهداء ودماء المصابين التى بذلت من اجل رفعة هذا الوطن  

  عمرو عسل/بقلم د                                                          
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  نصائح لكي تجعلي زوجك يستمع إليك عشُر  :سيدتى لِك يا

  
٪ منهن أن الرجال يتغيرون كثيرا بعد الزواج؛ من حيثُ ٩٠في استطالع للرأي ضم ألفي امرأة متزوجة من أنحاء العالم، أكدت نسبة 

انوا آذانًا صاغية، وتساءلت نساء عدم تقدير أحاديث المرأة أو إظهار االهتمام بما تقوله، علما بأنهم في فترة ما قبل الزواج ك
  هل هي المصلحة أم التظاهر لكسب قلب المرأة والزواج منها؟: كثيرات

البرازيلي للدراسات االجتماعية، إلى أن أزواجهن » فييسب«وأشارت غالبية النساء المشاركات في االستطالع، الذي قام به معهد 
الصبر حتى تنهي الزوجة حديثها، ومنهم من يطلب منها عدم الحديث إطالقًا إال إذا  تغيروا بشكل ال يصدق بعد الزواج، فهم ال يملكون

  ٪ منهن أن أزواجهن ال يرغبون في أن يفتحن أحاديث مطولة بوجود أناس آخرين ٢٥وأوضحت نسبة . كان هناك أمر ضروري جدا
فما  .ها يستمع إليها عندما تتحدث معهل زوجنصائح مهمة للمرأة؛ لكي تجع ١٠بعد استطالع الرأي وضع الخبراء  نصائح ١٠

           هي؟                                                                                                                          
اع لزوجته عندما يكون منشغالً بأمريخصه، أكد الخبراء أن الرجل يرفض تماما االستم ال تتحدثي معه عندما يكون مشغوالً: أوالً

الزوج يعتبر أن ما يقوم به أهم بكثير من «: وأضافوا. ولذلك ينصح بأال تفتح الزوجة أي حديث إلى أن ينتهي الزوج مما يقوم به
                                 .                                                  »االستماع لحديث زوجته، حتى ولو كان من أسخف األمور

قال الخبراء إن الزوج، وبخاصة إذا كانت زوجته ال تعمل، يعود من العمل وهو متعب  ال تتحدثي معه فور عودته من عمله: ثانيا
معه إال بعد أن يتناول  إلى حديث زوجته، ولذلك ينصح هنا بأال تفتح الزوجة أي حديث   أي صبر لالستماع   ومنهك، ولن يكون عنده

.                                                                                                    طعامه، ويرتاح ويتغير مزاجه نحو األفضل
أة غضبا بسبب عدم استماع زوجها لها وهي تتحدث أشار الخبراء إلى أن صراخ المر ال تصرخي عندما يرفض االستماع إليك: ثالثًا

يعقد الموقف، ويجعل الزوج أكثر عندا، ومن األفضل أن تتوقفي عن حديثكعندما تشعرين بأنه ال يعير اهتماما لما تقولينه، وانتظري 
وقفه، ويظن أنه ربما يكون بقاءك هادئة ربما يجعل الزوج يعيد النظر في م«: وأضافوا. إلى أن يسألك هوعما كنت ترغبين قوله

.                                                                                                          »هناك هدف لما كنت تودين قوله له
تشاف ما إذا كان الزوج قد استمع لحديثك أم ال، فهو قد برأي الخبراء أن هذه تعتبر طريقة هامة الك اسأليه إن كان قد فهم: رابعا

.                  يهز رأسه عندما تتحدثين، ولكن ربما يكون ذهنه مشغوالًبأمر آخر، لذلك اطلبي منه أن يعيد ما قلته وفيما إذا قد فهم حديثك
رجل ال يحب اإلجابة عن األسئلة المحرجة التي تطرحها أن ال» فييسب«أوضح خبراء معهد  ال تكثري من األسئلة المحرجة: خامسا

أين كنت؟ ولماذا تأخرت في الوصول إلى البيت؟ أو هل تحدثت مع امرأة أخرى؟ أو : زوجته، ومن هذه األسئلة على سبيل المثال
لةالتي ال يحب الزوج سماعها من وغيرها من األسئ. قابلت فالنة؟ أو ماذا كنتتقول لجارتنا التي أوقفتك عندما كنت تدخل باب العمارة؟

.                                                                                                   زوجته، وبخاصة إذا كان مخلصا وال يخون
تكشيرة المرأة، وال يحب حديثها من دون ابتسامةمرافقة؛ فمثل أكد الخبراء أن الرجل ال يحب  تحدثي معه بابتسامة جميلة: سادسا

.                                                                                           هذه االبتسامة قد تكون عنده الرغبة لسماع حديثها
راء إن الرجل ال يحب أحاديث النساء التي فيها تعليقات على اآلخرين أو انتقادات لآلخرين قال الخب اختاري الحديث المناسب: سابعا

بسبب طريقة اختيار الثياب أو طريقة تناول الطعام أو عنسلوك اآلخرين؛ لذلك يتوجب على الزوجة أن تختار األحاديث المناسبة؛ لكي 
.                                                                                 مهتجذب اهتمام الزوج، وبخاصة األحاديث التي فيها أمور ته

ومن أبرز هذه األمور هو حذف التفاصيل الكثيرة والمتشعبة التي تتعب . فلتري مواضيعك لكي ال تفقدي استماعه إلى حديثك: ثامنًا
راد مناقشته من دون مقدمات طويلة، واستنتاجات فيها نقد لشخصية الزوج عقل الرجل الذي يحب العموميات، وطرق الموضوع الم

.                                                                                                                  أو لطريقته في تحليل األمور
ث تتجنبين المرور في بحر عواطفك، فيشعر الرجل أن ما تتحدثين عنه ليس قصةحيادية وإنما موضوع، بحي كوني موضوعية: تاسعا

وكأن لك ضلعا فيه، فعندما تريد المرأة فتح حديث عن موضوع ما يجب عليها أن تعلم أن الزوج ال يحب أن يشعر وكأنها طرف فيه، 
.                                                                                  يةفحديثك يجب أن يكون موضوعيا خاليا من اآلراء الشخص

أكد الخبراء أن الرجل يحب االستماع إلى حديث امرأة تثير انتباهه من حيثُ الرؤية البصرية؛ أي  استخدمي الرؤية البصرية: عاشرا
طر مثير لزوجها وتزينها أمور تجعله أكثر قابلية لمتابعة حديث زوجته واالستماع أن ارتداء الزوجة ثيابا جميلة وأنيقة ووضع ع

الزوج لن يستمع إلى زوجته عندما تخرج من المطبخ وهي بمالبس ال تثير اهتمامه، ولن يستمع إليها وهي تقشر «: وأضافوا. إليها
لبصرية في المرأة؛ ألن مظهرها الجميل وأناقتها يثيران فيه البصل أو الثوم؛ فطبيعة الرجل تميل دوما إلى التركيز على الناحية ا

  النيل بنت/ إعداد                                                                                                 رغبة االستماع إلى ما ستقوله
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  )ٍ عظيم ى ُخُلقوإنََّك لعل(   فى ذكرى مولد الرسول صلى اهللا عليه وسلم:مختارات 
 ********  

أى بيانٍ أعظم وأقوى من أن يقسم رب العزة سبحانه وتعالى فى قرآنه الكريم ليشهِد الخالئق جميعاً أن سيد الخلق 
وكيف ال وانت يا سيدى يارسول اهللا المختار من اهللا , صلى اهللا عليه وسلم لعلى خُلُق عظيم " محمداً"اجمعين 

, وانت ياسيدى يارسول اهللا المصطفى من بين خلقه لتنال شرف الرسالة الخاتمة رسالة االسالم سبحانه وتعالى 
ويكفيك شرفا ان قرن اهللا اسمك مع اسم الجاللة يثتعبد بهما فى الكون واليقبل اسالم من غير هذا االقتران فى 

  " .داً رسول اهللانشهد ان ال إله إال اهللا ونشهد أن محم"شهادة التوحيد عندما نقول جميعا 
) كان خُلُقُه القرآن(سئلت السيدة عائشة ام المؤمنين ذات يومٍ  عن خُلق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالت 

حتى ال تكون حجة للناس على اهللا فهاهو ,أى أنه كان قرآناً يمشى بين الناس وكان تطبيقا عمليا ألحكام القرآن 
اللهم صلى وسلم على عبدك ورسولك محمد صالةً ,   ينقل لنا تطبيقا حياً للمسلم الرسول الكريم االنسان والبشر 

  .تُحل بها الفُرج وتهون بها الصعاب وترضيك وترضيه عنا يارب العالمين 
مله القلوب فقد كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هو الرحمة تَإن الحديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال

والرسول ) بسم اهللا الرحمن الرحيم وما أرسلناك إال رحمةً للعالمين(لخلق وذلك بصحيح نص القرآن المهداة ل
صلوات اهللا عليه كان رحمة فى كل شيئى رحمة فى مولده ورحمة فى بعثته ورحمة فى هجرته ورحمة فى حياته 

ايمان المسلم اليكتمل حتى  ومحبة الرسول فرض على كل مسلم ومسلمة بل إن, ورحمة فى كل انفاسه وخلجاته 
وحب الرسول اليكون إال بحسن اتباع سنته صلى اله عليه وسلم , يكون الرسول احب اليه من نفسه وماله واهله 

ومحبة الرسول صلى اهللا عليه وسلم من محبة اهللا سبحانه وتعالى يقول اهللا تعالى فى القران الكريم على لسان , 
  .فاتباع الرسول هو الطريق الموصل لنيل محبة اهللا ) فاتبعونِ يحببكم اهللاقل إن كنتم تحبون اهللا (نبيه 

وفى تجليات شهر ريبع األول وانواره ذلك الشهر الذى شهد ثالث احداث عظيمة للرسول اآل وهى مولده وهجرته 
حمته قال ووفاته صلى اهللا عليه وسلم فنحن اآلن فى ايام خير وبشر ونحن مطالبون بان نفرح بفضل اهللا ور

  ) قل بفضل اهللا وبرحمته فبذلك فليفرحوا(تعالى
وال اعظم وال اكبر فضال ورحمة منك ياسيدى يارسول اهللا فنحن نفرح بمولدك ونفرح ببعثتك ونفرح بهجرتك 

ونفرح بك فى كل يوم وليلة اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد واجعلنا من اهل شفاعته يوم الدين يارب 
  .العالمين 

فما أحرانا " انه يوم ولدتُ فيه"يقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عندما سئل عن كثرة صيامه من يوم االثنين 
ان نقتفى بسنته صلى اهللا عليه وان نصوم كل يوم اثنين فرحا بمولده واقتفاء بسنته صلى اهللا عليه وسلم وما 

  .ن نصوم هللا تعالى احرانا ان تكون هذه هى سنتنا فى كل افراحنا وذلك ا
وقد إختلف الفقهاء فى االحتفال أو االحتفاء بمولد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ولكنهم اتفقوا جميعا فى ان 

وان نُذّكر ابناءنا بذكراه , نقتدى بسنته وانه ال ضير فى ان نتدارس سيرته  صلى اهللا عليه وسلم فى يوم مولده
وم االثنين كما صامه صلى اهللا عليه وسلم وأن نفرح به صلى اهللا عليه وسلم فى العطرة وان نتأسى به ونصوم ي

  . كل ايامنا وليالينا 
محمد ماضى "وقد تغنت القلوب ولهجت األلسنة  بذكرى رسول اهللا حبا واتباعا لسنته واختم بهذه االبيات لإلمام 

  :رحمة اهللا عليه ورضوانه ان شاء اهللا " ابى العزائم
  أصوغُ لك المديحا         ومدحك صاغه ربى صريحاعلى قدرى 

  ومن أنا يا امام الرسِل  حتى          ُأوفى قدرك السامى شُروحا
  ولكـنىِّ  ُأحبك  مـلء  قلبى         فأسعد  بالوصاِل  فتاً  جريحا 

ليستريح  منك  القُرب  معنى        يروم  وداوى بالوصاِل  فتتنى  
  رد  بعد سؤاِل ربى         وأنت رأيتَه  كشفاً  صحـيحافـموسى  
  بيان       لقدرِك   سيدى أضحى  مبيحا"ربى إشرح" و"ألم نشرح"

                                                                
  محمود محمد البشير/ إختيار                                                                                      
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  سبيل عابر / اعداد                       مصرية خواطر         غيرعنوان من صفحة  

قد يتبادر لذهن القارئ وقتما تقع عيناه على عنوان هذا المقال أنه بصدد البدء بقراءة درس ديني أو  "و اعتصموا "
اده، و لكم وددت أن تكون أولى مشارآاتي بالمثل، و لكن لكل مقام مقال، و حيث أننا في موعظة يرق له قلبه أو يميل لها فؤ

األيام األخيرة الماضية احتفل بعضنا و لم يحتفل البعض اآلخر بالذآرى األولى لثورة الشعب المصري المجيدة، أردت 
 ذآر فإن الذآرى تنفع المؤمنين و"اإلشارة لبعض النقاط قد نتفق أو نختلف على بعض منها و لكنها من منطلق 

 
آلنا يتفق أنه البد للمجلس العسكري من تسليم الحكم إلى سلطة مدنية، و لكن المشكل هنا هو من بالتحديد يمثل :نقل السلطة

تلك السلطة المدنية المنشودة من الجميع؟ هل هو رئيس مجلس الشعب المنتخب من عموم المواطنين في أول انتخابات فعلية 
؟ أم هل هو رئيس ٢٠١١يناير  ٢٥قية نستطيع القول أنها نزيهة إلى حد آبير للغاية لم نكن نحلم به في أعتي أحالمنا قبل حقي

و ذلك وفقا للدستور؟ أم آلخر مقترحات " الذي على حد علمي تم تعيينه من قبل النظام البائد"المحكمة الدستورية العليا 
للبالد حتى موعد انتخابات الرئاسة؟ أم لهذا االقتراح الطريف بتولي المشير  الدآتور البرادعي باختيار رئيس مؤقت

؟؟؟ أطروحات عديدة و افتكاسات مديدة ولكن لم تتم "أصل هي ناقصاك"طنطاوي بشخصه ال بصفته رئاسة الجمهورية 
  من سيحكم مصر؟: اإلجابة بعد على ما يبدو سؤاًال أزليًا
و رد السيد عمرو موسى على مسألة النقل الفوري للسلطة بقوله ال يمكن نقل مسئوليات من أفضل ما سمعت في هذا الشأن ه

و صالحيات رئيس الجمهورية لرئيس مجلس الشعب ألنه هيئة تشريعية و ليست حاآمة و انما البد من نقل تلك السلطة 
فهو آالم واقعي و موضوعي جدا و عمرو موسى و مهما اختلف بعضنا معه أو اتفق   انتهى آالم . لرئيس جمهورية منتخب 

 لكنه ال تعمى األبصار و لكن تعمى القلوب التي في الصدور
 

مع بداية األسبوع األخير من شهر يناير بدأت الجزئية الثانية من الصورة التشريعية الكاملة للبالد :انتخابات مجلس الشورى
بعض من أعرفهم ممن يعدون من حملة المؤهالت العليا أن  أال و هي انتخابات اختيار نواب مجلس الشورى، و لكم آلمني أن

و أآرر أن هذا الكلمان جاء  األحسن يلغوه و يريحوناالمجلس ده و ال ليه أي الزمة و "يتجاهلوا تلك االنتخابات بزعم ان 
ة النظام البائد في على لسان من قد نعدهم في زمرة المثقفين، فماذا سيقول عامة الشعب ممن لم تمهلهم ظروفهم و ال سياس

الحصول على القدر الكافي من العلم و الثقافة حتى و إن آانت محدودة؟؟؟ أليس من الظلم إسقاط هزليات و آوارث مجلس 
صفوت الشريف و زمرته الفاسدة و إلصاقها إلى مجلس يعد الجناح الثاني لنظامنا التشريعي الذي ما نكاد نصدق حتى 

 فاعتبروا يا أولي األلباب. مه من جراثيم الفساد التي آبت على مقاعده لعقود عجاف ثالثاللحظة عملية تطهيره و تعقي
 

سنظل وراءآم و معكم حتى يتم إطالق سراحكم بدون أي شروط، :إلى إخواني سجناء المحاآمات العسكرية بدون وجه حق
جون في مستشفى السجن مقيدون في األسَرة آأنكم فال يعقل أن ينعم المخلوع و زبانيته باإلقامة سبع نجوم و حتة، و أنتم تعال

حتى القضاة و المحامون في تلك التمثيلية السخيفة المسماة جدال (قتلة و مجرمون و الشعب آله يعلم من القاتل و من المجرم 
 لكننا صابرون معكم و عليهم حتي يقضي اهللا أمرا آان مفعوال) محاآمة القرن

 و اعتصموا: وأخيرا

 هلموا فإنا لكم ننتظر* * * العال للهدى  هلموا شباب
 إلى قمة المجد للمستقر* * * وشدوا الوثاق وسيروا معا 

 
 شعوبا عالها الونى والضجر* * * هلموا فقد آن أن توقظوا 
 طريق الخالص طريق الظفر* * * وتنشد من يستبينوا لها 

 
 صروف المنايا بلحن الدم* * * مضينا به أمة لم تخف 

 وإن نلقى حتفا فلم نهزم* * * النصر يوما فذا  فإن نبلغ
 

 وال تنثنوا عند مرأى الخطر* * * فيا إخوتي وحدوا ذي الصفوف 
 بهدي اإلله لهدي البشر* * * أنيروا المعالم أذآوا النفوس 
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               حسين مصطفى طبيب /إختيار              اتيـــعاــبُر               المنوعات صفحة

  :الرجال اربعة انواع 

  ...رجل يعلم ويعلم أنه يعلم  فهذا عالم فإتبعوه 

  ...ورجُل يعلم وال يعلُم أنه يعلم فهذا غافل فنبهوه 

  ...فهذا جاهل فعلموه ,ورجل اليعلم ويعلم أنه ال يعلم 

  ...دبوه فهذا أحمق فأ,  ورجُل اليعلم وال يعلم أنه ال يعلم

_______________________________________________________________  

  :أربٌع من ُآنَّ فيِه آان فيه خصلٌة من ِخصال النفاق 

  ...وإذا خاصم فجر ,   ...  خلفوإذا وعد أ,   ...  من خانُتذا  إأوإ,   ...  آذب   َثإذا حدَّ

_______________________________________________________________  

  والشداقة , والحداقة , و المنانة , األنانة  :بعة انواع ُ ارالزوجات 

  وهى التى دوما تإنُّ وتدعى المرض وتجعل من حياة الزج جحيما ال ُيطاق: انة االنَّ

  تقوم  من اعباء البيت والواجبات العائليةوهى التى تمُن على زوجها بما : انة المنَّ

  لى ما فى أيدى اآلخرين وتتمناهوهى التى تحِدُق فى آل شيىء وتنظر ا: الحداقة

  على زوجها بأهلها ونسبها وشهاداتها) أى تتفاخر(وهى التى تتشدق : الشداقة 

____________________________________________________  

  :أربع درجات لالم 
  عذراً   فيثاغورس   أمى هى المعادلة االصعب 

   عذراً   نيوتن         أمى  هى سر الجازبية
  عذرا ً  أديسون      أمى  هى اول مصباح فى حياتى 

  عذراً   أفالطون       أمى هى البقعة الفاضلة فى قلبى 
 __________________________________________________  

  :أربع حيوانات تحبها المرأة 

       اح لعمل حذاء جلد وتحب التمس, وتحب الثعبان لعمل شنطة جلد , المرأة تحب الثعلب لعمل جاكت فرو 

  وتحب الحمار الذى اشترى لها كل هذه االشياء 
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 Milad an-Nabi - Birthday of the Prophet Muhammad 

 

 
 
in the Islamic calendar, the 12th day of Rabi-al-Awwal marks the 
birthday of the Prophet Muhammad (peace be upon him).  

There is a difference of opinion about whether the Milad Un-
Nabi should be a time of celebration.  

There is evidence that the Prophet, his Companions, and the 
early followers after them did not celebrate or otherwise observe 
his birthday. On the contrary, Muhammad was careful to warn 
his people not to imitate other faiths, whose followers elevated 
their prophets and added to the religion what was not in the 
original teachings.  

Those who disagree claim that although not practiced in the 
early years of Islam, the remembrance of the Prophet's birthday 
is a "good innovation." They see it as a time to read the Qur'an, 
and remember the life, teachings, and example of the Prophet 
Muhammad.  
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