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 حرب العاشر مف رمضاف :ددلعاةـكؿ 
نى يشهذ ربسيخ انؼشة وانًسهًيٍ انذذيث اَزصبسا 

اكزًهذ نه كم اسكبٌ انُصش يثم ااَزصبسَب فً دشة 

ونكً  ، 73انؼبشش يٍ سيضبٌ وانًؼشوف ثُصش اكزىثش

َزؼشف ػهً جىاَت انُصش فً سيضبٌ يجت اٌ َؼىد 

انً انًبضً فً َذى يب يزيذ ػهً انثالثخ وانثالثيٍ ػبيب 

 و وهُب َشي اٌ اسشائيم وهً رذزم 1973ديث ػبو 

كبيم فهسطيٍ و شجه جزيشح سيُبء وهً رًثم ثهث 

يسبدخ يصش وايضب يشرفؼبد انجىالٌ االسزشارجيخ فً 

سىسيب و َشي اٌ لطجً انؼبنى فً رنك انىلذ ايشيكب 

واالرذبد انسىفيزً ارفمب ػهً ثمبء انىضغ كًب هى فً 

انششق االوسظ و وهكزا وثكم انًمبييس َشي اٌ اي 

كىيجيىرش سىف يذهم انىضغ ويمىل اَه الدشة فً 

..........   انًُطمخ لجم ػشش سُىاد ػهً االلم

ونكٍ وفً انجبَت اآلخش َشي اٌ انميبدح انًصشيخ 

وانسىسيخ لشسا اٌ يذخال انذشة نزذشيش االسض يؼب 

وثذأ انزخطيظ وانزذسيت انؼشثً ثذوٌ اي يسبػذح 

ديث رى سجىع يئبد انخجشاء انسىفييذ يٍ ، خبسجيخ 

يصش فً خطىح جشيئخ كبَذ يٍ اهى خطىاد االسزؼذا 

نهذشة ديث سزكىٌ انمىاد انًذبسثخ ػشثيخ يبئخ فً 

ورسزًش خطخ انخذاع يٍ َشش اخجبس ػٍ ، انًبئخ 

االسزشخبء انؼسكشي فً انذجهزيٍ انًصشيخ وانسىسيخ 

وفً انذميمخ كبَذ االسزؼذاداد ػهً اشذهب فً انسش 

وانصًذ وهً اهى خطىح فً طشيك انُصش ديث رؼهًُب 

 ديث 67يٍ هزائًُب انسبثمخ وخصىصب َكسخ يىَيى

إٌ انزبسيخ نه  .(...هُذبسة هُذبسة  )كُب َهزف لبئهيٍ

وانزبسيخ ، راكشح لىيخ يهًب دبول اٌ يزيفهب انًزيفىٌ 

يمىل اٌ اػظى اَزصبساد انؼشة وانًسهًيٍ فً انزبسيخ 

انذذيث كبَذ دائًب ػُذيب رزذذ انججهزيٍ انًصشيخ 

وانسىسيخ رخذ ليبدح وادذ فبهًخ ويسزُيشح وَزكشػهً 

سجيم انًثبل يؼشكخ دطيٍ ضذ انصهيجييٍ رذذ ليبدح 

انمبئذ انًسهى صالح انذيٍ وهى يمىد جيشب يٍ يصش 

وسىسيب وكزنك يؼشكخ ػيٍ جبنىد رذذ انمبئذ انًسهى 

لطز وهى يذبسة انًغىل ورذزه جيشب يٍ يصشوسىسيب 

وكزنك سىف يشهذ انزبسيخ اٌ انمبئذ اَىس انسبداد لبد ، 

دشة سيضبٌ واَزصش وهىيمىد جيشب يٍ يصش 

 .العرب اجمعيف وسىسيب وجًيغ 
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حرب العاشر من رمضان العددكلمة *  
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  اخبار الجالية المصرية* 
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6صمختارات شعرية                             -    
 

(عفواً إنى اعترض ) لك يا سيدتى*   
7ص                             (بنت النيل )   

7               ص(حكمة الصيام )  مع الشباب*   

  ياالسينما بين الدين والدن قضية للمناقشة*

8صاحمد عاشور                                      
اختيار   (حياتنا الجنسية)مخنارات*
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 www.tarikislam.com)يٍ يىلغ طشيك االسالو  )     انُبصشيخ االسالو و   :مختارات

-ـ1954رئيس مصر مف عاـ  ) ، نشأت في ظؿ حكـ جماؿ عبد الناصر عربية حركة قومية الناصرية :التعريؼ
 . وفاتو واشتقت اسميا مف اسمو وتبنت األفكار التي كاف ينادي بيا بعدواستمرت  (ـ 1970

 التأسيس نظره تاريخيو عمى

 المسمميف عمى التضحية في سبيؿ الدعوة اإلخوافـ بايع 1946 أوائؿ عاـ في  :الناصر عبد جماؿ-    
 . (مذكرات عبد المنعـ عبد الرؤوؼ  ).  الناصر عبداإلسالمية مجموعة مف الضباط منيـ جماؿ 

ـ أي قبؿ قياـ الثورة بأربعة أشير 1952 (مارس  ) األمريكية منذ آذار بالمخابرات عالقة عبد الناصر بدأت-    
 عف رئيس لمصر بعد الثورة أوؿ  نجيبمحمد المواء وتحدث .  محي الديفخالد اعترؼ بذلؾ أحد رفاقو وىو كما، 

 بالسيارات واألسمحة حرسوىذه العالقة في مذكراتو ، وأنيـ ىـ الذيف كانوا يرسموف لو الخطط األمينة ويدعموف 
. الجديدة 
ـ أعفي محمد نجيب مف منصبو كرئيس لمجميورية ليصبح عبد 1954 ( نوفمبر ) تشريف الثاني 14 في-    

 . التيامي الديف حسيف وحسف كماؿ- عمى حد تعبير رفاقو -  الجديد مصرالناصر فرعوف 
نفذ عبد الناصر حكـ اإلعداـ في  (ىػ 1374 ربيع اآلخر 12 )ـ 1945 ( ديسمبر ) كانوف األوؿ 8 في-    

فضاًل عف .  جماعة اإلخواف المسمميف منيـ عبد القادر عودة مؤلؼ التشريع الجنائي في اإلسالـ قادةستة مف 
 بالتآمر عمى قتمو في اتياميـاالعتقاالت التي شممت اآلالؼ مف أعضاء جماعة اإلخواف المسمميف وذلؾ بعد 

 مسرحية دبرىا عبد الناصر مع المخابرات المركزية بأنياوالتي قيؿ  (في نفس العاـ  )حادث المنشية باإلسكندرية 
 كانوا يشكموف عقبة كبيرة لحكمو الفردي البعيد عف الديف ، ولتمميع الذيفلمتخمص مف اإلخواف المسمميف 

.   حتى تتعمؽ بو الجماىير كزعيـشخصيتو 
سرائيؿ االعتداءـ كاف 1956 عاـ في-     ولـ ينسحب المعتدوف ..  الثالثي عمى مصر مف قبؿ انجمترا وفرنسا وا 

 .  بموافقة عبدالناصر بعد استيالء إسرائيؿ عمى شـر الشيخ  ، وجزيرة تيراف في البحر األحمرإال
.  قتؿ فييا اآلالؼ مف الشعب المصري المسمـ  وخسرت فييا المالييف التي:  في الحرب اليمنية شارؾ-    
. سيد قطب الشييد  عمى إعدـ ثالث مف كبار اإلخواف  منيـ الناصرـ أقدـ عبد 1965 عاـ في-    
 ضد الشيوعييف والتبعية بالعفو الشامؿ عف جميع العقوبات األصمية الجميوري نفس العاـ صدر القرار في-    

 . ذلؾفي مصر ، ودخؿ الماركسيوف في جميع مجاالت الحياة في مصر بعد 
 . قتاؿ الثانية لمعرب والمسمميف ، وسقطت القدس بال النكبةـ كانت 1967 عاـ في-    
ـ بعد أف غرقت مصر في الديوف وبعد أف خرب مصر سياسيًا واقتصاديًا 1970 عبد الناصر سنة توفي-    

 سامى عمارة /اختيار ـ                             . العالـ العربي بالشعارات الجوفاءومؤلوأخالقيًا ، 
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                             أخبار الجالية المصرية
حمد بف جاسـ آؿ ثانى زمالئو وزراء خارجية / شارؾ النائب األوؿ لرئيس الوزراء القطرى الشيخ* 

دوؿ مجمس التعاوف باالضافة الى وزراء خارجية مصر واألردف االجتماع الذى عقد فى القاىرة مع 
وقد دار الحوار حوؿ مستقبؿ المنطقة وتطورات ، وزيرة الخارجية االمريكية جوندوليذا رايس 

 ..  الموقؼ فى العراؽ ولبناف واألراضى الفمسطينية 

أرسؿ حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بف خميفة آؿ ثانى امير دولة قطر برقية تينئة الى اخيو * 
 . 73الرئيس محمد حسنى مبارؾ والرئيس السورى بشار االسد مينئا بذكرى انتصار حرب اكتوبر 

فؤاد الميندس بعد عمر ناىز الثمانيف عاما قضاىا /انتقؿ الى رحمة اهلل تعالى االستاذ الفناف *  
. فى اسعاد الجماىير العربية فى فنوف المسرح والسينما 

واصؿ فريؽ النادى األىمى المصرى انتصاراتو ووصؿ الى دور األربعة فى بطولة كأس االبطاؿ *
. .  فى مباراة الذىاب فى القاىرة 2/0االفريقية حيث فاز عمى فريؽ اسيؾ االيفوارى 

تابعت جماىير الكرة الجميمة فى الدوحة العاصمة القطرية انتصارات فريؽ أـ صالؿ القادـ الجديد *
الى عالـ الشيرة ألوؿ مرة حيث واصؿ تصدره لمدورى القطرى فى االسبوع الخامس بعد فوزه 

 فى مباراة دراماتيكية كاف العربى فييا متقدما حتى آخر 2/1المستحؽ عمى فريؽ النادى العربى 
.  حمسة دقائؽ 

  تتواصؿ الجيود الجبارة فى الدوحة استعدادا لمتحضير لمحدث الكبير وىو اولمبياد اسيا التى
 2006 تستضيفيا الدوحة فى النصؼ األوؿ مف شير ديسمبر

  وقد 73اقيمت االحتفاالت فى المجنة الثقافية فى الجالية المصرية  بمناسبة انتصار اكتوبر 
 .وافؽ ىذالعاـ احتفاؿ العاشر مف رمضاف باحتفاؿ السادس مف اكتوبر  

                                                                

حساـ جابر /                                                                    إعداد  ميندس 

                                                              نائب رئيس مجمس الجالية المصرية فى الدوحة
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 شير رمضاف شير القرآف      : صورة الغالؼ
وىا ىى اياـ الشير الكريـ شير ، وكؿ رمضاف والناس جميعا فى محبة وسالـ ،كُؿ عاـ وانتـ جميعاً بخير وسالمة 

والحقيقة أننا فى رمضاف نرى الدنيا ، وبكؿ ما تحممو مف معاف وقيـٍ دينية رمضاف تمر عمينا بفرحتيا وسعادتيا 
فالمساجد قد امتآلت بالمصميف  والناس قد تحمو بأخالؽ ، وقد تغيرت وكأف الناس ليسوا ىموا الناس  

ولماذا ال تظير ىذه ، ونتعجب لماذا ال تكوف كؿ اياـ السنة ىى شيررمضاف ، الصياـ مف صبر وتحمؿ لالخريف 
؟ ولكف ولمحقيقة ايضا فإننا نرى عمى الجانب االخر نوع آخر مف الناس وىـ ،االخالؽ الجميمة إال فى رمضاف 

الذيف لـ يغير الصياـ فييـ شيئاً  فاالخالؽ كما ىى والصبر ليس لو وجود بؿ نرى  ىناؾ قمة الصبر والعصبية مف 
وقانا اهلل " قـو ليس ليـ مف صياميـ إال الجوع والعطش"وىؤالء الذيف قاؿ عنو الحديث الشريؼ ، كؿ شيىء  

ومف تجميات شير رمضاف عمينا اف نقـو بواجب مف الواجبات المنسية ىذه االياـ وىو واجب االحساف أى . منيـ 
اف اهلل يحب إذا عمؿ احدكـ عماًل " اف نحسف عمؿ كؿ شيىء نقـو بو فكما قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ 

أى اف يقـو االنساف بعممو وىو يرى اهلل امامو ، وكما يقوؿ اىؿ الصوفية  مراقبة اهلل فى كؿ شيىء " أف يتقنو
اف تعبد اهلل كأنؾ تراه فإف لـ تكف تراه فإنو " واالحساف كما جاء فى الحديث الشريؼ ، فيمتـز جانب الحؽ دائما 

وىى تتجمى فى فريضة الصياـ فى شير رمضاف حيث يقـو الصائموف ، وىى اعال مراتب مراقبة النفس " يراؾ
والصياـ فرصة كبيرة منحنا اهلل تعالى . بصياميـ وىـ يستحضروف المولى عز وجؿ فى كؿ حركاتيـ وسكناتيـ 

ندعو اهلل اف نكوف  مف عتقاء ، إياىا كى ننقى  انفسنا مف الشوائب مثؿ االنانية وحب النفس  وما شابييما  
. شير رمضاف اف شاء اهلل آميف آميف

 _______________________________________________________________________
  الماـ أحمد بف حنبؿنصيحة ؿ

يقـو الميؿ كؿ ليمة ويختـ القرآف  بمغو أف أحد تالمذتو.. أف االماـ أحمد بف حنبؿ : يروى  السالـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو
فأراد االماـ أف يعممو كيفية تدبر القرآف فأتى اليو   ثـ بعدىا يصمى الفجر... الكريـ كامال حتى الفجر 

اذف اذىب اليـو وقـ الميؿ كما كنت تفعؿ ولكف اقرأ : قاؿ لو   نعـ يا اماـ: فقاؿ  ... بمغنى عنؾ أنؾ تفعؿ كذا وكذا: وقاؿ 
فأتى اليو التمميذ فى اليـو التالى وسألو االماـ    ثـ أبمغنى غدا... أي كأننى أراقب قراءتؾ .. وكأنؾ تقرأه عمي  القرآف
رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو  اذف اذىب اليـو واقرأ القرآف وكأنؾ تقرأه عمى: فقاؿ لو االماـ  لـ أقرأ سوى عشرة أجزاء :فأجاب
.. اذف اذىب اليـو : فقاؿ لو االماـ   حتى جزء عـ كامال لـ أكمؿ  فذىب ثـ جاء الى االماـ فى اليـو التالى وقاؿ  وسمـ

جاء التمميذ دامعا عميو آثار ... فى اليـو التالى  ..ثـ ذىب... فدىش التمميذ  وكأنؾ تقرأ القرآف الكريـ عمى اهلل عز وجؿ
  !!! واهلل لـ أكمؿ الفاتحة طواؿ الميؿ ... يا اماـ: فأجاب التمميذ باكيا  كيؼ فعمت يا ولدى ؟: فسألو االماـ   السياد الشديد

واف كنتـ   فذاؾ نقص فى ايمانكـ اف كنتـ تعتقدوف أنى ال أراكـ يقوؿ اهلل عز وجؿ فى حديث قدسى شريؼ يا عبادي
 حسف الساعى/إختبار                                             ليكمفمـ جعمتمونى أىوف الناظريف ا تعتقدوف أنى أراكـ
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 ابف البشير/  اعداد ُركف األدب                                   

!! يىو ييالدي 
 العاـ الذي ابمغ فيو التاسعة عشر مف عمري ىذامف مارس يـو ميالدي الذي انتظره سنويًا بسعادة لكف 29 اؿليمة

الحب لف .  مطمب غالي يطمبو مف لـ يصؿ إليو ولف يصؿ ابدًا الكماؿ. ال أشعر بسعادة أو حتى أتظاىر بذلؾ 
 ال لماولف نستطيع حتى الشعور بالرضا عف اإلنجاز الصغير ألننا نتطمع دائما ،  أنفسنا نحبنصؿ إليو مادمنا 

االنتصار انتظار المزيد وال نكتفي حتى يضيع العمر في نطمب.  وال نعطي انفسنا الفرصة لمفرح واإلمتناف، نممكو 
لكؿ ،  ألدركنا أنو ال يوجد منافس لنا عقولناالكبير عمى الحياة وتخيؿ القدرة عمى التفوؽ في المنافسة ولو ارحنا 

فكؿ شخص يعتقد فقط أنو متميز ،  في ىذا المجتمع القاسي الشأفشخص طبيعتو فيو مميز حتى لو كاف بسيط 
 ىو ينظر إليو وينافسو لذا يجب الضغط ال التشجيعحتىالفوزوبالطبع ليس دائما الفوز كموىو وأطفالو وأف العالـ 

 المطموب المطموب ىو ىوالموت وحده ارحـ لو مما سيالقيو حتى لو بذؿ كؿ الجيد الممكف فميس ىذا ، الحميؼ 
أأحتفؿ ! ولماذا وبماذا احتفؿ؟،  بعيدي احتفاالً بعد كؿ ىذا يدىشوف ويسألوف لماذا لـ اقـ ، الفوز... .. الفوز

 عمى الحمـ أـ أحتفؿ بعالـ تقديس األوراؽ ونبذ التفكير الخاطئ وحتى البسيطةبدخولي عالـ الطموح الزائؼ والقدرة 
ال أريد ..ال، الكثير بقضاء العمر بالنظر إلى اآلخريف عوضًا عف النفس التي لو ُنِظر إلييا ألخرجت أـالصحيح 

 وال أتمنى أف يمر العاـ وتأتي العشريف أرجو.الجسداالحتفاؿ بموت عقمي عف التفكير والتطور واإلكتفاء بتعويض 
 عف منتحر ويبحث أف استمر بتغذية عقمي أو كغيري أنافس الفراغعمىالوجود حتى ينتصر كعادتو فإمابنظرة جديدة 

 الغباء ويضحؾ عمى نفسو ضريحآخر ال يقدر نفسو ويستمع لآلخريف أكثر مف نفسو وينافس السابقيف عمى 
  الشافعي محمد طاىرإسراء / بقمـ .ويندـ عمى ضياع فرصة بقائو فريدًا لنفسو 

  ____________________________________________________________________
 

: مخنارات شعرية 
انؼًم انصبنخ 

يا  مف  ولدتؾ  ُأُمػؾَّ  باكيًا       والناس حولؾ يضحكوف ُسرورا 
فإعمد الى عمٍؿ تكوف اذا بكوْا      عند مػوتؾ  ضاحكا   مسرورا 

األَثـً 

ال  تأمِف   األنثى  حياَتَؾ  كميا        إف  تحمفف يوما يمينا  تكذُب 
ُتعطيؾ مف طرؼ المساف حالوًة       وتروُغ منؾ كما يروُغ الثعمُب 
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 !!ػفىاً  إًَ أػزشض :لِؾ يا سيدتى 
 (عمى عودة الفنانات المحجبات لمتمثيؿ) 

بعد ضجة كبيرة سبقت تحجب معظـ الفنانات 
المحجبات و كأنيا ثورة دينية وما كاف معيا مف 

رد اعالمى كبير واعالف توبتيف وندميف عف 
التمثيؿ وانيف اردف العودة هلل والسير عمى 
الطريؽ المستقيـ بعد حياة حافمة مف العرى 

إذ بيف يقمف بعمؿ الداعيات الى ، والتمثيؿ 
فقاؿ ، االسالـ وكأنيف جميعًا رابعة العدوية 

ورغـ اف معرفتيف ، الناس مرحبا وأىال وسيال 
إال اننا شجعناىف كثيرا طالما ، ’كانت سطحية 

ولكف اف ، انيف فى طريؽ التوبة واليداية 
يتسابقف فى العودة لمتمثيؿ مرة اخرى والظيور 
فى المثػمثالت التميفزيونة بيذا الشكؿ المضحؾ 

فينا نقوؿ ، الذى يسىء الى االسالـ والمسمميف 
، ليس ىذا ىو طريؽ التوبة والرشاد ، عفوا 

إننا نعترض .وليس ىكذا يكوف االحتراـ لمديف 
عمى الضجة االعالمية التى سبقت اعتزاؿ 

وتحجب الفنانات فمف تريد اف تتوب الى اهلل 
ونعترض عمى ، وتندـ ففى السر ال العمف 

ظيورىف كداعيات وذلؾ لسطحية معرفتيف التى 
واخيرا نعترض اشد ، تصؿ الى الجيؿ احيانا 

االعتراض عمى عودتيف لمتمثيؿ ونعتبره اساءة 
. بالغة لالسالـ 

  بنت النيؿ/بقمـ                               

 :مع الشباب 
حكمة الصياـ 

وىو فرض عمى ، الصياـ ركف مف أركاف االسالـ    
وتفصيؿ أحكامو مذكور فى كتب ، كؿ مسمـ بالغ 

األحكاـ  والصياـ معناه المفظى الترؾ ومعناه الشرعي 
وقد أثبت القرآف ىذا ، اإلمساؾ عف الطعاـ والشراب  

المعنى في محكـ آياتو قاؿ تعالى فى ترؾ مريـ لمكالـ  
 (( ()إنى نذرت لمرحمف صوما فمف أكمـ اليـو إنسيا ))

وكموا واشربوا حتى  ))وقاؿ تعالى فى معنى اإلمساؾ  
يتبيف لكـ الخيط األبيض مف الخيط األسود مف 

فكؿ ما تركتو وأمسكت عنو زمانا أو مكانا ( ( ()الفجر
. يسمية أىؿ العمـ صياما، أو كالما 

فميس لو ،    وحيث أف الصياـ أساسو الترؾ واإلمساؾ 
ولمساف ولمعيف ، فممجسـ صـو .  نياية فى المعنى 

ولمعقؿ ، ولمخياؿ ولموىـ ولمفكر صـو ، ولؤلذف صـو 
ولمخفا ، ولمسر ولمغيب صـو ، ولمروح ولمقمب صـو 

، وألنواع النفوس اإلنسانية صـو ، ولؤلخفى صـو 
ولمفاريف إلى اهلل صـو ال ، ولنفخة القدس  صـو 

وكؿ حقيقة أو درجة أو حاؿ أو مقاـ إذا . ينتيى أبدا  
والحقائؽ ، تركتو وانتقمت إلى غيره يسمى ذلؾ صياـ 

والترؾ ، والمراتب والمقامات والمواىب ال انتياء ليا 
.   إلى اهلل ال ينقضى  والسير والفرار

 
(مف كتاب احكاـ الصياـ لمشيخ محمد عبدالباسط ) 
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 (أحمد عاشور/ بقلم )             ياالسينما بيف الديف والدف          ةقـضـية للـمـناقـشـ

السٌنما فن ٌستشف الحٌاة؛ فهً تسبق السٌاسٌٌن معظم األحٌان، وٌسود االعتقاد أن لها لغتها التً ال تتكرر، "   
وهً لغة مفهومة فً كل بلد وفً كل شعب، إال أن سرَّ السٌنما األساسً ٌكمن فً روحها الخاصة، وطاقتها التً 

تخترق الشاشة الفضٌة الباردة لتصل إلى القلب نفسه، وال ٌمكن ألحد التوصل إلى ذلك عبر مؤثرات خاصة وحسب، 
 ". فالرمز ٌحتاج إلى جهود عظٌمة تبذلها الروح

لم أقصد أن أثٌر قضٌة السٌنما بٌن الحالل والحرام، وال الخٌر والشر، وال المالك والشٌطان، وإنما كل ما أتمناه أن 
أوجه النظر إلً خطورة هذه الثقافة وتأثٌرها العمٌق على عقول األبناء، وخصوصاً مع ظهور الكثٌر من األفالم التً 

، وال ٌغٌب "شفرة دافنشى"و فٌلم " آالم المسٌح"تصور المسٌح فً أسلوب درامً مغلوط ال تقره األدٌان مثل فٌلم 
من الغرب إلضعاف روح التمسك بالعقٌدة وآدابها، والعمل على تفكك  (مسٌحٌٌن ومسلمٌن)عنا الحرب القائمة علٌنا 

فرقابة ما ٌشاهده األبناء من أفالم سواء كرتونٌة أو غٌرها والقٌام بشرح المفهوم .األسرة ومن ثم تفشً الفساد
الصحٌح لموضوع العرض واجب على كل أب، حتى ال تشطط العقول وٌحدث بلبلة عند األبناء، وترك األوالد 

ٌِّم مدى التأثٌر على فكرك  بدعوى الحرٌة والثقافة الشخصٌة أمر له خطورته المستقبلٌة، ُعد بالتجربة على نفسك وق
. وعقلك ومفاهٌمك

خاتم األنبٌاء أول فٌلم كارتون عالمً عن السٌرة العطرة 
 ،وسلم تحت عنوان محمد خاتم األنبٌاء دخل فٌلم رسوم متحركة أمٌركً ٌتناول سٌرة الرسول محمد صلى هللا علٌه

 التً ٌمتكلها مجموعة ، وهً شركة بدر الدولٌة،االنتهاء من تصوٌر الفٌلم دائرة الجدل بعد أن أعلنت الشركة المنتجة
عددا كبٌرا من المهتمٌن بالفن   وقامت بتنظٌم مؤتمر صحفً ضم،برٌطانٌا  المسلمٌن فًواألعمالمن رجال المال 

تمهٌدٌا لمجموعة من اللقطات من الفٌلم ودعت علماء دٌن   قدمت خالله عرضا،فً القاهرةواإلعالمٌٌن السٌنمائً 
االحتفال بذكرى  واختارت الشركة ٌوم  العربٌة قرٌبااألسواق لطرحة فً استعداداً  همصرٌٌن للمساهمة فً تدشٌن

 اإلنتاجٌة  بلغت تكلفته, وفق احدث تقنٌات السٌنما العالمٌةإنتاجهالذي تم   والفٌلم.المولد النبوي إلطالق دعاٌة الفٌلم
 األمٌرة االوزة وآي بً واٌت أفالم  الشهٌر رٌتشارد رٌتش صاحباألمٌركً المخرج أخرجهعشرة مالٌٌن دوالر 

وٌلٌام كٌد وقامت على تنفٌذ الفٌلم شركة رٌتش كرٌست  وبوق االوزة ووضع له الموسٌقى المؤلف الموسٌقً
  الصوتً عدد منباألداء األجنبٌةعامٌن كاملٌن وشارك فٌه بالتمثٌل فً النسخة   الفٌلمإنتاجواستغرق ·· اٌنمٌش

 طالب وتوفً عقب أبى الممثلٌن الكبار من بٌنهم اٌلً ولٌم الذي جسد شخصٌة عم الرسول صلى هللا علٌه وسلم
 ·تسجٌل الفٌلم مباشرة

الرسول محمد صلى هللا علٌه وسلم منذ مٌالده وحتى وفاته للمراقبة من قبل  وخضع سٌنارٌو الفٌلم الذي تناول سٌرة
اٌه والدكتور  ·ال· اس·  بجامعة ٌواإلسالمً القانون أستاذوسٌنارٌو مثل السٌدة فردوس وارتون علً  ُكتاب حوار

 الشرٌف على باألزهر اإلسالمٌةالبحوث   بنفس الجامعة وتم الحصول على موافقة مجمعاألستاذ لأبو الفضخالد 
 على الفٌلم بعد عرضه على المجمع  ثم الموافقةإنتاجهنص الفٌلم قبل البدء فً 

 مصطلح ساذج
نه باستثناء المخرج الراحل إ  :القضاٌا الدٌنٌة عن العالقة بٌن السٌنما والدٌن وموقف السٌنما المصرٌة من تناولو

· السٌنما المصرٌة استطاع أن ٌعبر عن اإلسالم كمقوم رئٌسً من مقومات الشخصٌة إبراهٌم عمارة ال ٌوجد أحد فً
ال توجد حٌث وهو مصطلح ساذج   األمر اقتصر على مجموعة من األفالم التً أطلق علٌها مسمى األفالم الدٌنٌةلكن

 ولٌس الذي ٌتناول تارٌخ هذا ،فً جوهر الدٌن وتعالٌمه له أي داللة علمٌة أو فنٌة ألن الفٌلم الدٌنً هو الذي ٌبحث
والمنتج  أنجزت السٌنما عشرة أفالم تقرٌبا منها فٌلم لبنانً وفٌلم أمٌركً للمخرجفقد ووفق هذا المصطلح  ·الدٌن

  بدأت برواٌة األدٌب الراحل طه حسٌن ·قرن السوري مصطفى العقاد وهو فٌلم الرسالة الذي أخرجه العقاد قبل ربع
معروفٌن مثل   شارك فً إخراجها مخرجون غٌر1977 وانتهت بفٌلم الرسالة عام 1951ظهور اإلسالم عام 

 1971أبو سٌف فً فٌلم فجر اإلسالم  إبراهٌم عز الدٌن وإبراهٌم السٌد وبعض المخرجٌن المشهورٌن مثل صالح
بأسلوب معٌن للمعالجة السٌنمائٌة ظل السائد من حٌث   واهتمت.1972وحسام الدٌن مصطفى فً فٌلم الشٌماء 

 الصراع بٌن المسلمٌن األوائل والمشركٌن والذي ٌنتهً بانتصار اإلسالموالمسلمٌن الصورة والتعبٌر الصوتً وطابع
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ػًشو ادًذ ػبشىس /   و اخزيبس            انشاثؼخانذهمخ                 ...حياتنا و الثقافة الجنسية

أعرض  بعض األسئلة التً قد تخطر على بال القارئ، وكثٌراً ما ٌستفسر عنها مراجعو عٌادات  :-االمراض الجنسٌة والتناسلٌة- 
. األمراض التناسلٌة والعقم، باإلضافة إلى مواضٌع أخرى متنوعة راجٌاً هللا أن ٌعم بنفعها الجمٌع

 هل ظهور سائل من مجرى البول ٌعنً اإلصابة بمرض تناسلً؟ :س
قد ٌكون ذلك شفاف اللون، صافٌاً، أو ٌظهر عن التهٌج الجنسً أو .  السٌالن بصفة عامة ٌعنً ظهور سائل من مجرى البول:ج

أما إذا كان السائل أصفر اللون ٌشبه الصدٌد وٌترك أثراً . نتٌجة حساسٌة داخلٌة بمجرى البول، وتلك ال تعتبر بالحاالت المرضٌة
ولوناً على المالبس الداخلٌة فإنس هذه الحالة هً مرضٌة، ولٌس بالضرورة أن ٌكون سبب ذلك نتٌجة اتصال غٌر مشروع فقد ٌكون 

. نتٌجة التهابات بالمجاري البولٌة أو بالبروستاتا
 كٌف ٌمكن التفرٌق بٌنهما؟ :س
ٌُحدد ذلك بأخذ عٌنة :ج  ٌمكن تمٌٌز ذلك حسب نوع المادة التً تخرج من مجرى البول ورغم هذا فإن الطبٌب هو الذي ٌستطٌع أن 

. من السائل بالضغط على مقدمة مجرى البول وعلى شرٌحة زجاجٌة وٌتم فحصها بالمجهر فتظهر الخالٌا الصدٌدٌة
وأود أن أشٌر هنا بأنه من الضروري جداً أن تكون هذه خطوة مهمة فً فحص الشخص الذي ٌشكو من السٌالن ومن ثم ٌقوم 

الطبٌب بإجراء المزٌد من الفحوصات فً المختبر، مثل طلب زراعة السائل حتى ٌحدد نوع الجرثومة المسببة والمضاد الحٌوي  
 هل إجراء التحالٌل بالمختبر ضروري قبل البدء فً معالجة السٌالن؟ :س
فمثالً قد ٌشكو من حرقان بالبول أو من .  أود أن أوضح أوالً بأن تقٌٌم اإلحصائً هو فً األساس ٌعتمد على وضع المصاب:ج

وفً كثٌر من األحٌان ُتظهر المختبرات نتائج متفاوتة، . أعراض مختلفة نتٌجة التهابات بالمجاري البولٌة أو من التهابات بالبروستاتا
ٌُعطً العالج النتٌجة المرجوة وفً جمٌع األحوال ٌجب أن ٌتأكد الطبٌب من خلو المصاب . فلو اعتمد اإلحصائً على تلك النتائج قد ال 

بمرض السٌالن من الزهري، إذ أن كثٌراً من المضادات الحٌوٌة لو تناولها المرٌض قد ُتخفً مرض الزهري وال ُتظهر النتائج 
ٌُسبب مضاعفات للمرٌض . ولهذا ٌجب عدم تناول المضادات الحٌوٌة بدون استشارة الطبٌب. المخبرٌة ذلك، مما 

 هل إصابة الحامل بمرض السٌالن ٌؤثر على الجنٌن؟ :س
 إصابة الحوامل بمرض السٌالن نتٌجة العدوى بجرثومة السٌالن دون المعالجة فً الوقت المناسب قد ٌؤدي إلى مضاعفات :ج

ٌُعتبر من أهم أسباب العمى عند األطفال حدٌثً الوالدة. خطٌرة للجنٌن خاصة أثناء عملٌة الوالدة . لقد كان مرض السٌالن 
كٌف ٌمكن معرفة أن الحامل مصابة بمرض السٌالن؟ : س
 الفحص الدوري للحوامل ضروري جداً وذلك لمتابعة وضع الجنٌن ومعالجة أي حالة مرضٌة تظهر أثناء فترة الحمل، خاصة :ج

ٌُبلغ الطبٌب المعالج للزوج من ٌشرف على . االلتهابات الفطرٌة والجرثومٌة أما إذا كان الزوج مصاباً بمرض السٌالن فال بد من أن 
. عالج الزوجة بذلك حتى ٌقوم بعمل ما ٌلزم

 هل ٌجب االمتناع عن االتصال الجنسً أثناء إصابة أحد الطرفٌن بمرض السٌالن؟ :س
 بالتأكٌد ٌجب التوقف عن االتصال وحتى المالمسة الخارجٌة لألعضاء التناسلٌة وأدوات الطرف المصاب الملوثة، مثل المالبس :ج

. الداخلٌة أو الفوط أو كراسً الحمامات الرطبة الملوثة بالسٌالن ألن هذه قد تكون مصدراً للعدوى
. إلى أن ٌحدد الطبٌب المعالج للطرفٌن شفاءهم التام من المرض التناسلً: ج                      إلى متى ٌستمر ذلك؟:س
 هل االتصال الجنسً هو الطرٌقة الوحٌدة لنقل األمراض التناسلٌة؟: س
وٌحدث ذلك تحت ظروف معٌنة أو عن .  تنتقل األمراض التناسلٌة بطرق مختلفة وذلك إما عن طرٌق االحتكاك مع المصابٌن:ج

(. AIDS)طرٌق إفرازات للمصاب مثل المنً أو نقل الدم فً حاالت مرض فقدان المناعة المكتسبة 
قد ٌدعً البعض بأنه أصٌب بمرض السٌالن أو مرض جنسً أثناء اإلجازة وبرفقة عائلته مؤكدا بأنه لم ٌمارس الجنس أو ٌحتك : س

كٌف ٌمكن تفسٌر ذلك؟ .. بأشخاص مشبوهٌن 
. من الممكن أن تحدث اإلصابة من المواد الملوثة بإفرازات المصابٌن  أو من كراسً الحمامات الملوثة أو من المناشف: ج

هناك من ٌتناول المضادات  قبل الممارسة الجنسٌة الغٌر مشروعة معتقداً بأن ذلك ٌقٌه اإلصابة من األمراض التناسلٌة؟ : س
وأود أن أؤكد بأن تناول المضادات الحٌوٌة دون . سمعت ذلك من كثٌر من المرضى أو ممن ٌنوون القٌام بإجازات مشبوهة: ج

ٌُعتبر لٌس خطأ فحسب، بل خطٌئة وقد ٌجنً بذلك على نفسه وٌجلب لنفسه ولغٌره المزٌد من األضرار وسبب ذلك . استشارة الطبٌب 
فإذا أخذت تلك المضادات جزافا . أن الجراثٌم المسببة لألمراض التناسلٌة متنوعة ولكل منها مضاد حٌوي ٌؤثر علٌها بجرعة معٌنة

. قد تكمن الجراثٌم بالجسم مسببة مضاعفات خطٌرة وٌصعب بعد ذلك القضاء علٌها
ٌُسبب مضاعفات  : ج     هل مرض السٌالن من األمراض الخطٌرة؟: س إذا لم ٌعالج بالطرق السلٌمة وفً الوقت المناسب فقد 
 كم ٌستغرق فترة عالج مرض السٌالن؟ وهل هناك أنواع ٌتأخر عالجها؟ :س
أما بعض األنواع من .  فً العادة إذا ُعولج مرض السٌالن مبكراً قد ال ٌحتمل العالج أكثر من أسبوع إذا لم تصحبه مضاعفات:ج

ٌُعط المضاد الحٌوي المناسب وبالجرعة المناسبة، أو كانت  مرض السٌالن فقد ٌتأخر عالجها وٌستغرق وقتاً أطول خاصة إذا لم 
 .الجراثٌم المسببة غٌر حساسة للعالج أولها المقدرة على إفراز مضادات تبطل مفعول المضادات الحٌوٌة
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 احمد جسف/     إعداد  ـ         ثماٍف مف المسائؿ             وادخااليًبٌ 
 

 ... منذ ثالثة وثالثيف سنة: فقاؿ التمميذ  منذ متي صحبتني؟:  عالم تلميذه سأل

 ... ثماني مسائؿ: قاؿ التمميذ   ! فماذا تعممت مني في ىذه الفترة؟: فقاؿ العالـ  

نا إليو راجعوف ذىب عمري معؾ ولـ تتعمـ اال ثماني: قاؿ العالـ    ! مسائؿ؟ إنا هلل وا 

 .. ىات ما عندؾ ألسمع: فقاؿ األستاذ  ...يا أستاذ لـ أتعمـ غيرىا وال أحب أف أكذب : قاؿ التمميذ  

 : قاؿ التمميذ  

 أني نظرت إلي الخمؽ فرأيت كؿ واحد يحب محبوبا فإذا ذىب إلي القبر فارقو: األولي 

 . القبر دخمت معي محبوبو فجعمت الحسنات محبوبي فإذا دخمت 

 وأما مف خاؼ مقاـ ربو ونيي النفس عف اليوي: " أني نظرت إلي قوؿ اهلل تعالي  : الثانية 

 . فأجيدت نفسي في دفع اليوى حتى استقرت عمي طاعة اهلل " فإف الجنة ىي المأوى 

 يضيع ثـ أني نظرت إلي ىذا الخمؽ فرأيت أف كؿ مف معو شيء لو قيمة حفظو حتي ال : الثالثة 

 يدي شيء ذو قيمة فكمما وقع في" ما عندكـ ينفذ وما عند اهلل باؽ : " نظرت إلي قوؿ اهلل تعالي  
 ..  وجيتو هلل ليحفظو عنده

 اهلل تعالي  أني نظرت إلي الخمؽ فرأيت كؿ يتباىي بمالو أو حسبو أو نسبو ثـ نظرت إلي قوؿ : الرابعة 
 .. فعممت في التقوي حتي أكوف عنداهلل كريما" إف أكرمكـ عند اهلل أتقاكـ : " 

 أني نظرت في الخمؽ وىـ يطعف بعضيـ في بعض ويمعف بعضيـ بعضا وأصؿ ىذا كمو: الخامسة 

 فتركت الحسد " الدنيا نحف قسمنا بينيـ معيشتيـ في الحياة: " الحسد ثـ نظرت إلي قوؿ اهلل عز وجؿ  
. واجتنبت الناس وعممت اف القسمة مف عند اهلل فتركت الحسد عني 

 ونظرت إلي أني نظرت إلي الخمؽ يعادي بعضيـ بعضا ويبغي بعضيـ عمي بعض ويقاتؿ بعضيـ بعضا: السادسة 
  فتركت عداوةالخمؽ وتفرغت لعداوة الشيطاف وحده" إف الشيطاف لكـ عدو فاتخذوه عدوا : " قوؿ اهلل تعالي 

انو قد يدخؿ فيما ال  أني نظرت إلي الخمؽ فرأيت كؿ واحد منيـ يكابد نفسو ويذليا في طمب الرزؽ حتي: السابعة 
فعممت أني واحد مف ىذه " وما مف دابة في األرض إال عمي اهلل رزقيا: " ونظرت إلي قوؿ اهلل عز وجؿ .. يحؿ لو

 .. الدواب فاشتغمت بما هلل عمّي وتركت ما لي عنده

وىذا عمي ضيعتو  ىذا عمي مالو، أني نظرت إلي الخمؽ فرأيت كؿ مخموؽ منيـ متوكؿ عمي مخموؽ مثمو : الثامنة 
فتركت التوكؿ " ومف يتوكؿ عمي اهلل فيو حسبو " ونظرت إلي قوؿ اهلل تعالي  .. وىذا عمي صحتو وىذا عمي مركزه

 بارؾ اهلل فيؾ: فقاؿ األستاذ  . الخمؽ واجتيدت في التوكؿ عمي اهلل عمي
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 " عنوان غير من صفحة "  
  فيماف واحد يقدميا   

 (يُمىل يٍ يىلغ اسالو أوٌ اليٍ )         انصىفيــــخ                                    سأٌي فً 

فاعمـ أنو ال إلو إال اهلل   واستغفر  )): لـ يكف اإلسالـ أبدًا ، إال ديف عمـ وعمؿ خالص لقولو تعالى 
(( . وقؿ اعمموا فسيرى اهلل عممكـ ورسولو والمؤمنوف : )) وقولو تعالى ( . (لذنبؾ ولممؤمنيف 

 ((اعممي يافاطمة فإني ال أغني عنؾ مف اهلل شيئًا  )): وقولو الصادؽ األميف صمى اهلل عميو وسمـ 
ذلؾ الديف  )): ولـ   يكف اإلسالـ كذلؾ إال ديف توحيد خالص ، ال توجو فيو إال إلى اهلل وحده . 

( . (القيـ 
واإلسالـ بيذه المثابة ديف صفاء العقيدة ، ونقاء االعتقاد ، ديف بال طرؽ ، ديف بال مذاىب في 

. أصؿ العقيدة ، وال اختالفات حوؿ جوىر وأصوؿ الديف 
ولقد ظؿ اإلسالـ بيذه الصورة العظيمة المتفردة ، حتى ىبت عميو رياح التغيير بعد اتساع الفتوحات 
اإلسالمية ، وازدياد الرخاء ، وحدوث االنغماس في الترؼ الحضاري ، فقاـ نفر مف المخمصيف الزىاد 

بحمؿ لواء الدعوة إلى العودة إلى خشونة الحياة ، آماًل في استمرار النمط األوؿ لمحياة ، وانطمؽ 
نفر مف ىؤالء الزىاد في اتجاه آخر ىو اتجاه التصوؼ ، ولـ يكف ىذا االتجاه في بداياتو األولى 

. يريد غير صالح المسمميف بتربية النفوس عمى مقتضى العقيدة 
ولكف فشو الجيؿ ، واستمراء التعيـ ، وظيور الفتف ، واندساس الحاقديف ، وظيور النفعييف 

المرتزقيف باسـ الديف ، بؿ وظيور أعداء اإلسالـ ، أوجد مدرسة جديدة مارقة عف العقيدة ىي 
مدرسة الصوفية الجديدة التي اتبعت فكر المجوس ، وأولت القرآف ، وأتت بفكر باطني مدمر ، 

وحرفت الكمـ عف مواضعو ، وبدأت تنتشر كالسـ في جسد األمة اإلسالمية ، وكمما نأت عف الكتاب 
والسنة خطوة كمما سرى السـ في جسد األمة المسممة خطوات وخطوات ، حتى أصبح العالـ 

اإلسالمي يموج اآلف بكثير مف الفرؽ الضالة التي تتشح بوشاح الصوفية الذي لـ يكف جوىره سببًا 
  .مف أسباب االنحراؼ 

 طبسق ػجذ انهطيف. و                                   
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     داود يصطفً /  و اػذاد       انًُىػبد صفذخ      
يؼبًَ وكهًبد 

  فترة شقاء بيف الوالدة والموت:         الحياة
  حفؿ تأبيف لعالقة ماتت ولـ يمت أصحابيا بعد :      الوداع
  اال اذا كاف سفرا الى العالـ اآلخر.. ىواية عظيمة ليا فوائد :          السفر
  الموتى يتكمموف مجموعة مف االكاذيب ما كاف يمكف اف يكوف ليا وجود لو كاف:       التاريخ
  مرض يبدأ بالتنيدات وينتيي بالتثاؤب:          الحب

 تعامؿ ، والى التراب عاد كائف ارضي مف التراب خرج ، وعمى التراب عاش ، ومع التراب:       االنساف
  أقداميـ ينبوع يتمنى الجميع أف يصموا اليو وىـ ال يعرفوف انو تحت:       السعادة 

 سفينو تحتاج الى قبطاف ماىر معادف تصدأ بالممؿ ، وتتمدد باألمؿ وتنكمش باأللمالحياه:         الناس
 اجمؿ شعور يعتبره االنساف:         الحب

 اسيؿ ما يمكف عمى االنساف اف يفعمو: الحمـ والخياؿ
  فيروس يقتحـ الكياف البشري ويحطمو اذا لـ يكف مسمحا بالمرضاد وىي الثقو بالنفس:         الفشؿ
 شعمو تشعؿ القمب توىجا         : االمؿ

 نار تمتيـ االعضاء التيابا بالتغدو المسيطر عمى النفس      : الغضب
 يبدو المشاعر الصادقو مف القمب ليثقمو بالبغضاء:       الكراىيو
 عالقو عندما تندمج تكوف جسداف في روح واحده وقمب واحد:       الصداقة
 مصدر يضخ كؿ المشاعر المختمفة في االنساف:       القمب
 معجزة االنساف يصنيا بتوسع مداركو:        العقؿ
 يشد مف عضد االنساف ويمنحو القوة:       الحناف

 تقرب المسافات وتوضح المبيـ:      الصراحو
 واقع يجب مجابيتو والوقوؼ عنده:         الحقيقة
 حبؿ قصير يتالؽ بو الضعيؼ:       الكذب
  مسمؾ يعبره القوي:         الصدؽ
 معوؿ يحطـ الطموح ويكسر االرادة:         الكسؿ

  مابقي لالنساف مف الماضيؿؾ:      الذكريات
 راس كؿ مذلو: الجيؿ
 بستاف يغنيؾ عف الحاجو:  العمـ

 (ايمف طاحوف/اعدىا ىذا االسبوع ـ )
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Guy Fawkes 
 
 

    After Queen Elizabeth died in 1603 
    Catholics hoped that the next King was more 
tolerant     than Queen Elizabeth; unfortunately 
he didn’t turn out     more tolerant.  
   The Conspirators a group that contained 13 
young men  who leader was Robert Catesby and 

thought that a    violent  action was the answer; Guy Fawkes 
was one of  them.  
  They  made a plot to assassinate the king; kill his family  
   and  most  of the aristocracy by blowing up the House of   
Parliamentduring its state opening.  
  To do that they hid 36 barrels of gun powder in a cellar under 
the House of Parliament but many of the men in the group 
knew that they    will kill innocent people even people that 
fought for the Catholics, one   man even sent an anonymous 
letter to his friend to stay away from the   house of the 
Parliament on 5th of November soon the letter reached the  
  king who then made plans to stop the plot. On 5th of 
November Guy Fawkes who was in the cellar with the 36 
barrels of gunpowder when the king stormed in was captured, 
tortured and then executed by the  
 king, later on the king captured the other men in the group 
and executed them also. Every year on 5th of November they 
would  celebrate the safety of the king with fireworks and 
burning effigies of Guy Fawkes; the day is called bonfire night.           

             
   By: Shereen  

           


