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: ددلعاةمكل 
 ىاجر من َضعِفَك إلى ُقوِتك 

وكما كانت ىـجرُة الرسوِل صمى الـمـو عميِو وسمم 
إنطالقًا بالدعـوة لإلسالم الى الـعـالم أجـمع وأنـيـا لـم 

فيـكذا يـجُب , تـعد فـقـط دعـوًة فى ِرحـاِب مـكـَة وأىمـيـا 
أن تـكوَن ىـجـرَة كٍل منـا إنـطالقًا مـن الضعِف الى القوِة 

فاإلنسـان فى حـيـاتو يـعيـش فى ىـجـرٍة دائـمة وكـأن , 
وعـماًل بـيـذه الُسنة ,ىـذه الـيـجـرة ىـى ُسـنـة الـحـيـاة 

فـقـد , فإننا يـجـُب أن نـتأسـى برسـول الـمـو فى ىـجرتـو 
كـان رسول الـمـو صمى الـمـو عميو وسمم  ُيعـد لمـيـجرة 
إعـدادًا ُمـحـكماوقبل ىذا اإلعـداد كان رسول الـمـو قـد 
حـدد اليدف وىو أن تـكون اليـجرة مـن مـكـة الى 

وىكذا , المديـنة ثـم بعد ذلك كان التوكل عمى الـمـو 
يـجُب عمينا فى حياتنا أن نـحـدد الـيدف وبـعد ذلك أن 

ومن ىنا فكل ,, نـقوم باإلعداد ثـم نتوكل عمى الـمـو 
إنسان مطالٌب أن يبدأ الـيـجـرة الحقيقية فى حياتو 

ُيـياجر من عـمل , فيياجر من ضعفو الى قـوتـو 
يـياجر مـن صـفـاتو , السيئات الى فـعـل الحـسـنات 

السـيـئـة الى صـفـاٍت حــسـنـٍة وذلك طبعًا ال يكـون 
بالتـمنـى ولـكن بـعـزم األمـوِر وضـبـِط النـفـِس عـن 

وىـنا يـتـحـقـق لإلنـسـاِن األرادة الـحـقـيـقـية , الـيـوى 
 الى الـتى ُيـيـاجر بـيـا مـن النـفـِس األمـارة بالـسـؤِ 

النفس المطمئنة التى رضيت بقضاء اهلل فرضى اهلل 
 ,عنيا 

 

 
 

 

هذا العدد إقرأ فى  
 
 بقلم ىاجر من َضعِفَك إلى ُقوِتك  :الـعددكـلـمة *

 2ص                            رئيس التحرير

الدانمرك واالساءة الى الرسول صمى اهلل عميو * 
 3ص        (بدر محمد عون  )  وسمم

                   ركن المرأة* 
  4ص(بنت النيل)ماذا يدور فى رأس زوجك؟ -

  اخبار الجالية المصرية* 

        4ص                          (حسام جابر/ اعداد )
مرٗمّ٘ايو  ذَيَح مأش األٌٍ : ص٘رجاىغالف *

 5ص        ٍعرس تٖاء اىذيِ             األفريقيح
نون النسوة ظالمة أم مظلومة  * 
  6ص                           (رجل حائر ) 
عملٌات التجمٌل بٌن : قضية للمناقشة*

                                    7ص ( احمدعاشورالضرورة والعاهة المستدٌمة
  (ركن األدب )*

 8  ص                                 (ابن البشير)
 هجرة الرسول  ة اإليـمـانواحــ*

 

                            9ص                (اختيار غريب مصطفى)
               ن غير عنوانصفحة م*
 10ص                        (بداللطيف طارق ع)
  11ص                          منوعاتصفحة ال*
 (مصطفى داود  /شرافإ)

                                     

    AL BASHIR MAGAZINE 12ص                               

 Amro Solaiman
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اىذاَّرك ٗاالضاءج اىٚ اىرض٘ه صيٚ هللا عيئ ٗضيٌ 
صمى اهلل عميو وسمم ىى محط اعجاب " محمٌد "عمى مدى العصور وفى مختمف االماكن كانت شخصية رسول االسالم  

واحترام الجميع من مسممبن وغير مسممين وذلك لما فى تاريخو من ايات بيضاء ناصعة يشيد بيا الجميع ويكفى ان 
االسالم جعل من شروط ان يكون المرء مسمما ان يؤمن ويحب ويحترم الرسل جميعا  وقد افرد القران االيات الكثيرة فى 

ولكن ايضا فإ المتعصبين والحاقدين من غير المسممين , الحديث عن الرسل والحث عمى احتراميم وحبيم وااليمان بيم 
نجدىم ال يخمو منيم زمان وال مكان وانيم يصبون حقدىم وكراىيتيم لالسال عن طريق االساءة لرسول االسالم وقد تكررت 
ىذه االساءات وتعددت وصاحبيا رد فعل لممسممين وألخر مثل ليذه االساءات ىى ما نشرتو صحيفة دجانمركية من صور 

مما دعا , كاريكاتورية تسئُى لالسالم ولرسول االسالم واالكثر ان حكومة الدانمرك لم تعبأ لغضب المسممين واستيانت بيم 
بعض المسممين العالن دعوة عامة لمقاطعة البضائع الدانمكرية وىو رد فعل طبيعى ودعوة لمعمل الجماعى وشعور 

وكى يعود يكون ليذه المقاطعة مردودىا المطموب فيذه بعض النقاط التى قد يكون من االفيد ان , الجميع بالمسؤلية 
. نراجعيا ونخرج برؤية واحدة ومؤثرة حيث ان القضية ىى قضية الجميع من المسممين 

يجب ان يؤمن جميع المسممين ان اول واجب عمينا فى الدفاع عن الرسول صمى اهلل عميو وسمم ىى ان نتبعو -1
فاتباع الرسول ىو خير رد عمى الحاقدين وحسن اتباع الرسول من فيم دقيق لسنتو ودراية بسيرتو ىى , ونحسن اتباعو 

وىى ايضا ااول خطوة لنشر دعوتو الى غير المسممين فالمسمم , احسن الوسائل بل ىى خط الدفاع االول عن الرسول 
. المتبع لمرسول والفاىم لدينو عن تدبر ىو الصورة الحقيقية لالسالم 

ان الدعوة لمقاطعة البضائع الدانمركية عمى مستوى االفراد واستجابة الناس ليذه الدعوة ىى خطوة ناجحة وىامة -2
ولكن ىذه المقاطعة لن تؤثر , حيث انيا احيت الشعور الدينى لمجميع واحيت الشعور بالمسؤلية الجماعية عند الجميع 

عمى الدانمرك تأيرا قويا ومباشرا فالبضائع الموجودة فى االسواق قد تم بيعيا من اتمدانمرك ولكن االىم ىو مقاطعة الدول 
االسالمية لبضائع الدانمرك فيذا ىو االىم واالكثر تاثيرا وحبذا فعمت السعودية عندما سحبت سفيرىا من الدانمرك 

 .احتجاجا ويجب ان تحذو حذوىا كل الدول االسالمية 

ويجب ان ننسى , يجب ان تكون ىذه االساءة ورد فعميا عند المسممين ىى سببا لوحدة الكممة بين المسممين  - 3
اختالفاتنا من سنة وشيعة ومن مسممين عرب ومسممين غير عرب ويجب ان نوحد كممتنا فال نختمف مع بعضنا البعض 

ولكننا جميعا مسممون  ويوحدنا حبنا , فيذا يموم شيخ االزىر ألن رده لم يكن قويا وىذا يؤيد السعودية النيا قامت برد قوى 
 .لمرسول واتباعنا لو صمى اهلل عميو وسمم ويجب ان تكون كل القوى موجية لمدفاع الصحيح عن الرسول 

يجب ان نتسمح بكل سالح فعال ومؤثر فى ىؤالء الحاقدين وان نستعمل كل اسمحة العصر الحديث من كومبيوتر - 4
وفضائيات وكل عمى حسب قدرتو فعمى مستوى االفراد يكون سالح الكومبيوتر فعال خصوصا مع االوربيين واالمريكيين 

واخيرا فكل .ولكن باالستخدام الصحيح ووعمى مستو الدول يكون سالح الفضائيات من اقوى االسمحة فى ىذا المجال 
مسمم سوف يشارك فى ىذه الحممة لمدفاع عن الرسول يكون قد شارك ولو بجيد بسيط فى الجياد وندعو اهلل ان يحسبو 

 .فى ميزاننا يوم الدين 
بدر محمد عون/                                                              بقمم 
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 ُركـن الـمرأة    
ماذا يدور في رأس زوجك 

يوجد بعض الحقائق التي تتعمق بالزوج, 
 وينبغي عمى الزوجة إدراكيا جيدًا  

ثالث أشياء تسحر الزوج -1
. جمالك ليمة الزفاف فال يبعد عينو عنك

. وضع زراعك عمى صدره أثناء النوم
. مشاىدة صور حفمة الخطوبة

ست ىدايا يريدىا الزوج يوم عيد ميالده  -2
. قفازات حريرية لتكون ناعمة عمى جمده

ن كان شعرك غير مرتب . صورتك الممونة حتى وا 
. درس في رياضة أو ىواية يحبيا

.  جديدة CD’sبرامج كومبيوتر
. األشياء التي تعمل بالريموت كونترول

. أي شيء متعمق المحم والشوي
. أشياء تزيد رغبة الزوج- 3

قيام الزوجة باستخدام أحمر الشفاه  
لعق قطعة األيس كريم عمى ممعقة بمسانو 

قيامو بكي مالبسك  
. قيامو بعمل مساج لك

. سماح الزوجة لزوجيا بوضع أصابعو في شعرىا
أشياء تدىش الرجل وتعجبو -4

استحمامك دائمًا 
طريقتك الدبموماسية في تيدئة حماتك 

. معرفتك بحاجتو إلى مساج الرقبة والظير
تقبيمك إياه برغم إصابتو بالإلنفموانزا  
بنت النيل /                                   بقمم 

  أخبار الجالية المصرية 
 

احَذ ٍنرً رئيص فرع / غادر اىذٗحح األضرار * 

اىثْل اىرجارٙ اىَصرٙ فٚ اىذٗحح ىرطيٌ ٍٖاً 

ٗقذ اقاٍد اىجاىيح ، ٍْصثٔ فٚ اىقإرج 

اىَصريح حفو ذ٘ديع ىٔ ىَا ذرمٔ ٍِ جٖ٘د 

مثيرج فٚ رتظ اتْاء اىجاىيح اىَصريح ٗقذ حضر 

اىحفو اىطفير اىَصرٙ ٗاعضاء ٍجيص اىجاىيح 

ٍٗجيح اىثشير ذرَْٚ ، ٗىفيف ٍِ اتْاء اىجاىيح 

. ىالضرار احَذ ٍنرً ع٘دج حَيذج 

اترإيٌ / ذ٘فٚ اىٚ رحَح هللا ذعاىٚ اىَْٖذش *

تعذ حياج  (تشرمح قطر ىيثررٗميَاٗياخ)ّصر 

ٍٗجيح ، حافيح تاالّجازاخ فٚ ٍجاه اىنٍ٘ثي٘ذر 

اىثشير ذذع٘ ىٔ تاىَغفرج ٗاىصثر ألٕيٚ ٍٗحثئ 

عاد جَيع اتْاء اىجاىيح اىَصريح تطالً  اىٚ *

اىذٗحح ٗرىل تعذ اداء ٍْاضل اىحج  ٍٗجيح 

اىثشير ذرَْٚ ىيجَيع ع٘دا حَيذا ٗحجا ٍثرٗرا 

. ٗزّثا ٍغف٘راًا 

ذراتع جَإير اىنرج ٍِ اتْاء اىجاىيح * 

اىَصريح ٍثارياخ مأش األٌٍ األفريقيح اىخاٍطح 

ٗقذ اقاٍد ،ٗاىعشريِ اىرٚ ذقاً فٚ ٍصر 

اىْ٘ادٙ ٗاىَقإٚ اىشعثيح االضرعذاداخ اىالزٍح 

. ألزاعح اىَثاراياخ  فٚ ج٘ جَاعٚ تٖيج 

غادر تطالٍح هللا ٗعاد اىٚ ارض اى٘طِ *

فحَذا هلل (تشرمح قاتن٘)غرية ٍصطفٚ /اىسٍيو

... ٗع٘دا حَيذا يا اتٍ٘صطفٚ. عيٚ اىطالٍح

 

 

 
 

ر حسام جاب/ إعداد 
نائب رئيس مجمس الجالية المصرية بالدوحة 
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              ::صورة الغالف
( 2006ذَيَح مأش األٌٍ االفريقيح ٍصر )    مرٗمّ٘ايو              

 
 

 
 

تعيش جماىير الكرة المصرية ىذه االيام حمما كبيرا وىو ان يفوز منتخب مصر 
ببطولة كاس االمم االفريقية الخامسة والعشرين  لكرة القدم  والحقيقة أن المنتخب 

المصرى تحت تدريب المعمم حسن شحاتة قد ابمى بالءًا حسنا وفاز ببطولة مجموعتو 
وتأىل لمدور الثانى كى يقابل الكونجو وتنتظر الجماىير المصرية بالقى المباريات 

.... وىى تحمم بكاس البطولة 
وقد كان حفل االفتتاح لمبطولة كبيرا وعظيما وذو طابع فرعونى اصيل مما اعطى 

أماًل وقوة دفع كبيرة  (وىو المقب الذى اطمقو النقاد عمى المنتخب المصرى )لمفراعنة 
. لمفوز بالبطولة 

, ومما اشاع جوا من االطمئنان ىو دقة التنظيم وحسن االدارة والضيافة فى الدورة 
اثرا كبيرا فى   (كروكونايل)وكان لمتميمة التى ابتكرىا منظموا البطولة وىوتمساح النيل 
ومما ىو معروف فإن . اشاعة جو األلفة االفريقى عمى جميع المنتخبات المشاركة 

. البطولة األفريقية تعتبر ثالث بطولة عالمية لمكرة بعد كاس العالم وكأس القارات 
 معتز بياء الدين/ بقمم                                                       
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 !!!!!   رجلُ حائر / بقلم                   نـوُن النِـسـَوة   ظالمٌة أم  مظلومة  ؟
 

فالذكر واألنثى هما الوحدة األولية للحياة ولذلك فهما  متساويان " وجعلناكم ازواجاًا " قال تعالى   
وقد أقرت جميع األديان السماوية بهذا التساوى  وتلك , فى الحقوق ومتساويان فى الواجبات 

ولكن  ولكى تسير الحياة سيرها الطبيعى كان البد , حقيقة ال نستطيع الهروب منها رجاالًا ونساء 
كما أنه , أن يكون هناك من يتحمل مسؤلية األمن والغذاء بكل ما فيهما من تعب وشقاء وجهاد 

البد ان يكون هناك من يتحمل مسؤلية البيت واألبناء وشؤن الحياة اليومية فكانت الحكمة االلهية 
فى ان يتصف الرجل بالصبر والتحمل والقوة الجسمانية لمواجهة اعباء الحياة وكان للمرأة أن 

وألن تكوين , تتصف بالرحمة واللين والتدبر والحيلة حتى تستطيع ان تدير شؤن البيت واألسرة 
األسرة وتربية األبناء هى الغاية من الحياة وألن هللا اودع فى الذكر الرغبة فى األنثى وأودع فى 

فقد جاءت رغبة الذكر تتماشى مع , األنثى الرغبة فى الذكر فكانا فى هذه الرغبة سواء بسواء 
وكانت رغبة االنثى تتماشى مع , صفاته من القوة الجسمانية والتحمل فهو يرغب فيطلب فيؤدى 

وهكذا كان , صفاتها من لين وتدبر وحيلة فهى ترغب وتعلن رغبتها وتنتظر نتيجة هذا اإلعالن 
وحتى هنا فال خالف بين , الذكر واألنثى متساويان فى العالقة بينهما كل حسب صفاته وقدراته 

والخالف الوحيد واألكيد الذى وجد بين الذكر واألنثى . الذكر واألنثى فالكل يوافق على ماسبق 
وهذا الخالف كان , والحمد هلل انه ليس موجودا عند جميع الذكور واإلناث فهو عند قلة ضئيلة 

بسبب القوامة أو القيادة فمع وجود الذكر واألنثى كان البد من قائد منهما يقود اآلخر حتى تستمر 
ومن اجل ذلك كان الحكم للطبيعة التى قدرها هللا , الحياة وتلك سنة الكون فكل جماعة لها قائد 

فإذا اردنا ان نختار قائدا من الذكر واألنثى اخترنا اوال األقوى وهو الرجل واخترنا المتفرغ للقيادة 
ولكن ليس معنى اختيار , الذى اليعوقه حمل وال والدة وال ضعف بشرى فكان اختيارنا للرجل 

وليس " إن اكرمكم عند هللا اتقاكم" الرجل للقيادة انه األفضل فاألفضلية كما قال هللا تعالى للتقوى 
معنى القيادة للذكر ان يتسلط ويظلم فالعدل اساس الحياة وكان من شروط القيادة للرجل ان يكون 

عاقال فالمجنون ال قوامة له وقد اشترطت القوامة للرجل على المرأة حق االنفاق عليها بل إنه 
يقع تحت طائلة القانون إذا لم ينفق على زوجته وتلك من شروط القوامة وهى هنا تعتبر ميزة 

للنساء تميزن بها على الرجال فالمرأة ليست مسؤلة فى االنفاق على زوجها وال ابنائها 
ولهذه الحكمة كان ميراث الذكر مثل حظ األنثين , والمسؤلية تقع على الرجل زوجا وابا وابنا 

وهنا نصل الى زروة الخالف وهو ان االنثى ظالمة ومظلومة فهى ظالمة عندما تعترض على .
قوامة الرجل وال تعترض على واجباته من انفاق وكد وتعب ومسؤلية وهى مظلومة عندما 

يجحف الرجل  فى تعامله معها ويعتبرها تابعة له تخدمه هى وابنائه وفى آخر الليل يفرغ شهوته 
وجعلنا بينكم " يقول هللا تعالى , وهنا يكون الظلم بعينه , بدون احترا م لمشاعرها واحاسيسها 

فيجب على الذكور رجاال وشباباًا ويجب على االناث نساء وشابات ان يعلموا ان ".مودة ورحمة 
فإلى الجميع أقول احبوا بعضكم البعض فبالحب بدات , الجميع سواسية وان لكل حقوقه وواجباته 

الحب فى األرض بعٌض من " الحياة وبالحب تستمر الحياة وكما قال الشاعر الراحل نزار قبانى 
"       تخيلنا إن لم نجده عليها ألخترعناه 

 



   هـ1427      المحرم (التاسعة نة سلا)الثامن و التسعون لعدد         ام 2006فبراير  

 

مجلة البشير 
 Web site www.saidabulazayem.netطـر،قــة يُـصدرهـا  المصريون في يهـرـة شلـجـم

طارق عثذ اىيطيف :ٍصطفٚ داٗد،ٍراجعح:أحَذ عاش٘ر،األشراف اىفْٚ/ضعيذ ات٘اىعسايٌ،  ٍذير اىرحرير/رئيص اىرحرير                                                                

   e-mail : sazayem@qatar.net.qa   50155ب .                                                                جَيع اىَراضالخ تأضٌ رئيص اىرحرير ص 

  7 

 
 (أحمد عاشور/ بقلم  )                                         ةقـضـية للـمـناقـشـ

  "عمليات التجميل بين الضرورة والعاهة المستديمة  "
موضة جدٌدة دخلت علٌنا أصبحنا نقلد دون وعً أو إدراك للعواقب، وما أكثر " ”New-lookلوك - النيو

. الضحاٌا الالئى نسمع عنها فما بالك بماال نسمع
لٌس فقط الفنانٌن والفنانات فً مصر ولبنان ولكن أٌضاً فتٌات دول الخلٌج بحثاً وراء " النٌولوك' أصاب هوس 
 والمنتشر حالٌا  متشابهةبأشكال  أصبحت الموضة نفخا ولصقا والكل ٌخرج فً النهاٌةحتى ،دالجمال المفقو

 تكون  مادائما، ولألسف  معاٌٌر الجمالهكذا أصبحت وقوام إلٌسا وصدر هٌفاء وجفون أنغام ، دلع نانسً:باألسواق
. النجمات أو غٌبوبة مثلما حدث لبعض النتٌجة عاهة مستدٌمة

حقٌقًة قد تكون عملٌة التجمٌل ضرورٌة للبعض إلزالة عٌباً خلقٌا وذلك ألجل شكل مقبول أمام المشاهد ولكن دون 
وتقوم شركات صناعة الجمال بالكثٌر من الحمالت اإلعالمٌة لما لها من . المبالغة التً قد تؤدي إلى كارثة للشخصٌة

. عائد ٌفوق كل التوقعات
غناء، رقص، ) ٌعتمد على المجال الفنً الذي تمارسه الفنانة الحدٌث عن ضحاٌا عملٌات التجمٌل من الفنانات

وجسدها المناسب لهذا الغرض وخصوصاً مع انتشار مطربات اإلثارة والفٌدٌو كلٌب، وأفالم التجارة  (...تمثٌل
 كثٌراً ماالجراحات نوعا من أنواع تحقٌق الذات واثبات وجود، لكن  ورغم أن الفنانات ٌعتبرن مثل تلكالرخٌصة،  

النتٌجة  عملٌات التجمٌل من األسرار الدفٌنة لدي الفنانات ودائما ما ٌنكرن إجراءهن لها فإن وألن .ٌحدث العكس
 .العكسٌة دائما تفضحهم بسبب ظهورهن أمام الكامٌرات

 ضحاٌا عملٌات التجمٌل حٌث أن عملٌة الشد التً قامت بها إحدىكانت  أحببناها كثٌرا،ً:  الفنانة صفٌة العمري
 بعد الٌسرى حدث لعضالت العٌن  لمافأصبحت وكأنها تغمز بعٌنها الشمال لكل من تراه.. عكسٌة جاءت بنتائج

.  فٌهاعملٌة شد الوجه بصورة مبالغ
خطأ فً الجراحة أثر علً   أصبحت بفضل جراحة التجمٌل مبتسمة دائما رغما عنها وذلك نتٌجةأخرى وممثلة

، والسٌدة خفٌفة الظل سعاد نصر فً غٌبوبة ندعو هللا أن ٌشفٌها، وهناك ممثالت سحبت منهن عضالت الوجه
 إحدىالمطربة اللبنانٌة صباح كادت تفقد بصرها أثناء األدوار ألنهن أصبحن ال ٌعبرن عن الشخصٌات المطلوبة، 

. التً تعرضت لها عملٌات شد الوجه
ضحاٌا  التً ظهرت فً فٌلم السفارة فً العمارة اعترفت علً شاشة التلٌفزٌون بأنها كانت من أٌضا الممثلة مٌسرة

 .العالج تتلق والتً كادت أن تسبب لها عاهة مستدٌمة فً وجهها ومازالت قواللصالحقن 
والتلٌفزٌون مؤكدة أن هذه العملٌات تمنح  الفنانة ٌسرا ال تخفً عملٌات التجمٌل وجاهرت بإجرائها فً الصحف

تجمٌل تجري اآلن هً عملٌات نفخ الشفاٌف تلك الجراحة التً بدأتها نجمات  وأحدث عملٌات .الفنان الثقة بالنفس
 .تقلٌدا للشفاة األمرٌكٌة ألن الكل ٌبحث عن الشفاه الغلٌظة هولٌوود

والٌن خلف ونوال الزغبً   دٌانا حداداتلفنان لٌس لألحسن، كذلك انانسً عجرم غٌرت تماما فً شكلها وشفتٌها
قامت أٌضا بحقن الشفاه العلٌا لتبدو أكثر تحدٌدا ولكن الحقن كان قوٌا  ..إلهام شاهٌن. الكثٌروأمل حجازي وغٌرهن 

 .الشفاه العلٌا تبدو غلٌظة أكثر من الالزم مما أفقد وجهها الكثٌر من الجمال مما جعل
 مقدمة البرامج الدكتورة هاله سرحان أُجري لها عملٌة تجمٌل فً العٌن والحواجب علً الهواء مباشرة من باب 

من تخصصهم التجمٌل فً  أطباء عدٌدٌن لٌس أنضم  مراكز عملٌات التجمٌل،ومن شدة التدافع على..الدعاٌة
رغم إعالناتها المستمرة عن خدماتها العجٌبة  وإنشاء العدٌد من المراكز غٌر المصرح بها.. ممارسة هذه المهنة

 كل طرف لدغدغة أحالم الفتٌات والحدٌث عن ٌسعىالطبٌة والمستشفٌات إذ  وتدور حروب كثٌرة بٌن هذه المراكز
فً  بل أن بعض مراكز التجمٌل والمستشفٌات وصفت فاتورة العملٌات بطرٌقة طرٌفة .جمال تحوٌلهن لملكات

وخصر .. عملٌة شفط الدهون  آالف جنٌه تستطٌعٌن أن تمتلكً رشاقة نانسً عجرم عن طرٌق7إعالناتها فقالت ب
 7 آالف جنٌه وعٌنا أنغام فتساوٌان 5وهبً فٌساوي   آالف جنٌه أما صدر هٌفاء3آالف جنٌه وشفتاها ب5إلٌسا ب 

  ....آالف جنٌه 5آالف جنٌه وأنف نوال الزغبً ب 
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ابن البشير : اعداد                       ركن األدب

 شعر جَاه حَذاُ                     ٍصر

 َفاْحتَـْرُت ِفـْي َأْمـِرْي َوتَـاَه َدِلْيِمـي      َحـاَوْلُت ُأْدِرُك ِسـرَّ ِمـْصـَر َوِنْيَمـَيـا
 َحتََّى َأُعــْوَد ِإَلـَى ِضـَفاِف النِّنـيـلِ        اَل ُتَفـاِرق ُمْيَجـِتيْ  ِإْن ِغْبـُت َعْنَيـا,

ْبـِجـْيلِ  ِمـنَ  َوتَـِخرُّ َأْرَبـَعـِتْي        َفـِإَذا َأَتْيـُت َفَمـا ُأَقــاِوُم ِسْحـَرَىـا  التَـّ
 َوَعـِجـْزُت َأْن َأْحـَظَى َلـَيا ِبَمِثـْيـلِ        َفـَتَدلَّـَمتْ  َقـاَرْنـُت ِمـْصـَر ِبَغْيرَِىا,

  ِشَفـاِء َغِمْيِمـْي؟  َسِبْيٍل ِفـيْ  َىْل ِمنْ        ِلَعْثَرِتيْ  َواِك ِـ س َفَمْن  ِمْصُر؟   السِّنرُّ  َما
 ِفْي ُكـلِّن َحـْقـٍل ُمـْثَبـٍت ِبـَدِلـْيـلِ          الُعـالَ  َلِك ِمْن ِإَبـاِء الشَّاِمَخـاِت ِإِلـىَ 

 َ  الـزََّمـاُن ِبِمثْـِمَيـا َكَبـِدْيـلِ  َعـِقم        الَوَرىَ    فِي    ُمْعِجَزاتٌ   اْلَحَضاَرةُ  َىِذيْ 
َلـُو َمـَقـاَمَيـا ْوَراِة  ِفـْي الـذِّنْكـرِ         َ َأَجـمَّـوُ   و َرَفــَع اإِل  َواإِلْنِجيـلِ  َوالتَـّ

 َأْرَض الَعِزْيـِز,َفـَكاَن َخـْيـَر َنـِزْيـلِ        َجـاؤا ِبُيْوُسـَف ِمْن َغَيـاِىـِب ُظْمـَمةٍ 
 َبـْيـَت النُّـُبوَِّة ِمْن َعـَطـاِء َنِبـْيـِل؟          َتَكفَّمـتْ   ِسَواِك ِمْصُر  َمْن ِفْي الشِّنَدادِ 

 َكالطَّْيِر ِحْيـَن الَوْحـِي َعـاَم الِفـْيـلِ        َقْطـرِهِ  والنِّنْيـُل َيْتَبـُع َوْحـَي ُمْنِشـِئ 
 َفَمـَكْم ِلِنْيـِمِك ِمـْن َيـٍد ِبَجـِمـْيـِل؟        ِبَمْيـِدهِ    َفـَنـامَ  َيْحـُنْو َعَمَى ِطـْفٍل 

ْنـِزْيـلِ          َربُّـَنـا   َتَجـمَّىَ   ُطـْوِر َسْيـَناءٍ  فيِ  ِل الـتَـّ  فـْوَق الَكـِمْيـِم ِبـَأوَّ
  ِبَمـِقـْيـلِ   َوَتْحتَـِميْ  َتْبـِغْي اأَلَماَن          ِبِإْبِنـَيا  ِلِمصـرَ  الَبُتْوُل َأتَـتْ  َوكـَذا 

 ِمـْيـِمْى ِبِتـْيـٍو,َيا ِكَنـاَنـُة ِمـْيِمـي          َىاَجـرٌ    َيا َأْرَض الِكَنانـةِ  َيْكِفـْيـِك 
 َمْن َعـقَّ ِمْصَر َفـَقْد َأتَـَى ِبَجِمـْيـلِ          َواِجـبٌ   َوْصـُمِك  (:ُأمَّ ِإْسَماِعْيلَ ) َيـا 

 ِلَعـِمْيـلِ  َوَبـْمَسـٌم  ِطـْيـٌب َيـُفْوُح,         ُمـْرَسلٍ  َخـْيُر ِعـْتَرِة  َيـْرُقُد  ِبَثَراِك 
 

    رمِ األدب
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 جرجُ اىرض٘ه ٓ         ٗاححااليَاُ  
المدينة )م  من مكة بمد اهلل الحرام وميبط الوحى الى يثرب لكـانت ىـجرُة الرسول صمى الـمـو عميو وس

ألىم فى اىى البداية الحقيقية لمدعوة االسالمية وانتشار نور االسالم بل كانت ىى الحدث  (المنورة
" عمر بن الـخطاب "ليل عمى ذلك أن خميفة الـمسممين امير المؤمنين دالو,تاريخ الدعوة اإلسالمية
ىـم أأن يؤرَخ  ألحـداث المسممين وان يحدد بداية لمتأريخ االسالمى  لـم يجد   عندما أراد الـمسممون

لتقويم ومـنُذ ذلك الوقت والتقويم اليجرى ىو الـمسممون ابو   عظم من حادث الـيجرة لكـى يبـدأأو
اليجرة كانت إشارة  قوية مؤيدة من و.ل مكان  وزمان وحتى يوم البعث كتقويم المسممين فى 

السماء الىشمولية االسالم و بداية الدعوة لإلسالم  فى جميع انحاء الكرة األرضية وأنـيا لم تعد فقط 
بقراءة أحداث الـيجرة وتاريخيا قراءة متأنية نستطيع أن نستميم و.دعوًة فى حيز  مكة وبقاعيا 

ا أى اليجرة واحداثيا قد إشتممت عمى عدة احداث ىامة تبين ان حدث اليجرة كان ـوالكثير ونـجد أن
حدثا صاحبو تخطيط متقن ولم يكن رد فعل وقتى ألحداث اضياد المسممين فى مكة عمى يد الكفار 

: بل نجد انو اشتمل عمى
يل فى لودراسة الطريق واتـخاذ الد " الـجمال"من تييئة أداة الـسفر وىى   (اإلعداد الجيد)   أوالً 

واعداد المؤن الالزمة ووسيمة االتصال عن ,  "الـمدينة الـمنورة"رة وىو ـيجالسفر مع إختيار مكان ال
. وخى التى كانت تنقال االخبار والمؤن: أ سماء بنت ابى بكر"طريق 
وىـذا ىو الدرس األكبر لنا فى حياتنا حتى يكتب اهلل لنا   ,  (ديق الكامل هللصتلاإليمان وا )ثانيًا  
فالرسول وصاحبو ابوبكر كانا يؤمنان باهلل وانو سبحانو وتعالى سوف ينصر دينو فى كل , النجاح

, مكان فموال اليجرة لما انتشر االسالم وعم نوره الكون اجمع 
فالصبر ىو المفتاح لمنصر وىو باب التاييد االليى فالصابرون فى  (الصبر وقوة االحتمال )  ً رابعا 

. طريق الدعوة ىم المنتصرون باهلل وبفضمو سبحانو وتعالى 
وىكذا كانت اليجرة من مكة الى المدينة المنورة حدثا فريدًا وبداية لشمولية االسالم الدين الخاتم 
والكامل لمبشرية الذى انزلو اهلل يبحانو وتعالى عمى نبيو وخاتم رسمو سيدنا محمد صمى اهلل عميو 

بسم اهلل الرحمن الرحيم اليوم اكممت لكم دينكم واتممت عميكم نعمتى ورضيت لكم "وسمم قال تعالى 
  (غريب مصطفى/ اختيار  ) صدق اهلل العظيم                                   " االسالم دينا

 



   هـ1427          المحرم(تاسعة لانة سلا)الثامن و التسعون لعدد         ام 2006فبراير  

 

مجلة البشير 
 Web site www.saidabulazayem.netطـر،قــة يُـصدرهـا  المصريون في يهـرـة شلـجـم

طارق عثذ اىيطيف :ٍصطفٚ داٗد،ٍراجعح:أحَذ عاش٘ر،األشراف اىفْٚ/ضعيذ ات٘اىعسايٌ،  ٍذير اىرحرير/رئيص اىرحرير                                                                

   e-mail : sazayem@qatar.net.qa   50155ب .                                                                جَيع اىَراضالخ تأضٌ رئيص اىرحرير ص 

  10 

 " عنوان غير من صفحة "                                                 

 

 ىشاشة العظام و إشارات قرآنية         

 
يقول سبحانو وتعالى عمى لسان سيدنا زكريا عميو السالم, بعدما كُبر سنُّو ورقَّ عظُمو واشتاق لولد يأنس بو 

. 4مريم{َقاَل َربِّن ِإنِّني َوَىَن اْلَعْظُم ِمنِّني َواْشَتَعَل الرَّْأُس َشْيبًا َوَلْم َأُكن ِبُدَعاِئَك َربِّن َشِقّيًا }: وتقر بو عينو
في ىذه اآلية إشارة إلى ضعف ووىن العظام مع تقدم السن, فقد كان سيدنا زكريا عميو السالم شيخًا كبيرًا ولم يعد 

. فدعا ربو بيذا الدعاء لييبو غالمًا ليرثو وليكون مرضيَّاً . لديو القدرة عمى إنجاب األوالد
تشير إلى نقصان متانة  (وىن)وكممة .  تعبر عن وجود ضعف في العظام نتيجة تقدم السن(َوَىَن الَعْظمُ )إن عبارة 

فمن الذي . وىذا ما رأيناه في الحقائق العممية المتعمقة بعالقة كثافة العظم مع العمر وتقدمو. وصالبة العظام 
أخبر محمدًا صمى اهلل عميو وسمم بيذه الحقيقة العممية ليستخدميا في صياغة قصص القرآن؟ 

ولو كان القرآن من صنع ىذا النبي األمي صمى اهلل عميو وسمم لم نجد فيو ىذه الدقة في االستخدامات العممية 
نَّ الّمَو َلُيَو اْلَعِزيُز اْلَحِكيُم }: وصدق اهلل القائل. لمكممات آل {ِإنَّ َىـَذا َلُيَو اْلَقَصُص اْلَحقُّ َوَما ِمْن ِإَلـٍو ِإالَّ الّمُو َواِ 
. 62عمران

لذلك نجد إشارة لمبنية اإلسفنجية التي نراىا في العظام اليشة في قولو تعالى عمى لسان المنكرين لمبعث والحياة 
في ىذه اآلية إشارة إلى النخر أو التي يسمييا . 11النازعات{َأِئَذا ُكنَّا ِعَظامًا نَِّخَرًة }: بعد الموت, فيم يقولون

 تتضمن إشارة غير مباشرة (َنِخَرة)وكممة . العمماء بالمسامات أو الفراغات في العظام اليشة والمتقدمة في العمر
. لمكثافة المنخفضة في ىذه العظام

وقد رأينا . كذلك ىنالك إشارة قرآنية إلى عالقة بين كبر السن وىشاشة أو وىن العظام  وبين القدرة عمى اإلنجاب
في الحقائق العممية أعاله كيف تؤثر ىشاشة العظام عمى نقص ىرمون االستروجين في الرجال و النساء عمى حد 

ِإْذ َناَدى َربَُّو ِنَداء  {2}ِذْكُر َرْحَمِة َربِّنَك َعْبَدُه َزَكِريَّا {1}كييعص): يقول تعالى في قصة زكريا عميو السالم. سواء
نِّني ِخْفُت اْلَمَواِلَي ِمن  {4}َقاَل َربِّن ِإنِّني َوَىَن اْلَعْظُم ِمنِّني َواْشَتَعَل الرَّْأُس َشْيبًا َوَلْم َأُكن ِبُدَعاِئَك َربِّن َشِقّياً  {3}َخِفّياً  َواِ 

َيا َزَكِريَّا ِإنَّا  {6}َيِرثُِني َوَيِرُث ِمْن آِل َيْعُقوَب َواْجَعْمُو َربِّن َرِضّياً  {5}َورَاِئي َوَكاَنِت اْمرََأِتي َعاِقرًا َفَيْب ِلي ِمن لَُّدنَك َوِلّياً 
َقاَل َربِّن َأنَّى َيُكوُن ِلي ُغاَلٌم َوَكاَنِت اْمرََأِتي َعاِقرًا َوَقْد َبَمْغُت  {7}ُنَبشِّنُرَك ِبُغاَلٍم اْسُمُو َيْحَيى َلْم َنْجَعل لَُّو ِمن َقْبُل َسِمّياً 

بقمم .          9-1مريم ( َقاَل َكَذِلَك َقاَل َربَُّك ُىَو َعَميَّ َىيِّنٌن َوَقْد َخَمْقُتَك ِمن َقْبُل َوَلْم َتُك َشْيئاً  {8}ِمَن اْلِكَبِر ِعِتّياً 
 الدكتورة نيى أبو كريشة

 

  طارق عثذ اىيطيف. ً/ اعذاد 
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     داٗد ٍصطفٚ  .  ً / اعذاد       اىَْ٘عاخ صفحح      

 

                      اىرق٘يٌ حطة اىطريقح اىصيْيح
ذا كمن 2006 يناير 28في   احتفل الصينيون بالعام القمري الجديد ويسمى عام الكمب, وا 

التقويم الغربي يستند عمى دورة الشمس أو ما نسميو السنة الشمسية, واألبراج الغربية 
عمى أشيرىا االثنى عشر, فإن التقويم الصيني يقوم عمى دورة من إثنى عشر سنة 

 االثنى عشر نقمرية, كل سنة كاممة ليا اسميا, وىناك أسطورة صينية أن أسماء السني
ر فقط ضوح. لزيارتو عندما كان قريبًا من الموت دعا كل الحيواناتكانت من قبل بوذا 

 : حيوان منيم 12
الحصان, العنزة, القرد, الديك, الكمب,   الفأر, الثور, النمر, األرنب, التنين, األفعى,

  : سنة باسمووليكرم كل واحد منيم سمى  لزيارة بوذا,أتواجميع ىؤالء . الخنزير
Rat :2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936, 1924, 1912, 1900;  

Ox : 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937, 1925, 1913, 1901;  

Tiger: 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938, 1926, 1914, 1902;  

Rabbit: 2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939, 1927, 1915, 1903; 

Dragon : 2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940, 1928, 1916, 1904; 

Snake: 2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941, 1929, 1917, 1905;  

Horse : 2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942, 1930, 1918, 1906;  

Goat : 2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943, 1931, 1919, 1907;  

Monkey : 2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944, 1932, 1920, 1908;  

Rooster : 2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945, 1933, 1921, 1909; 

Dog : 2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946, 1934, 1922, 1910;  

Pig : 2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947, 1935, 1923, 1909. 

 

 

 

http://www.chinese-zodiac-symbols.com/rat.html
http://www.chinese-zodiac-symbols.com/ox.html
http://www.chinese-zodiac-symbols.com/tiger.html
http://www.chinese-zodiac-symbols.com/rabbit.html
http://www.chinese-zodiac-symbols.com/dragon.html
http://www.chinese-zodiac-symbols.com/snake.html
http://www.chinese-zodiac-symbols.com/goat.html
http://www.chinese-zodiac-symbols.com/monkey.html
http://www.chinese-zodiac-symbols.com/rooster.html
http://www.chinese-zodiac-symbols.com/dog.html
http://www.chinese-zodiac-symbols.com/pig.html
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Enhancing Relationships 
NO OVERPOWERING 
Many relationships fail because one party 

tries to overpower another, or demands too 

much. People in love tend to think that love 

will conquer all and their spouses will 

change the bad habits after marriage. 

Actually, this is not the case. There is a 

Chinese saying which carries the meaning 

that "It is easier to reshape a mountain or a river than a person's character."  

It is not easy to change. Thus, having high expectation on changing the spouse 

character will cause disappointment and unpleasantness. 

It would be less painful to change ourselves and lower our expectations..  

CREATING PERFECT RELATIONSHIPS? 

A person visited the government 

matchmaker for marriage, SDU, and 

requested "I am looking for a spouse. 

Please help me to find a suitable one." The 

SDU officer said, "Your requirements, 

please." "Oh, good looking, polite, 

humorous , sporty, knowledgeable, good in 

singing and dancing. Willing to 

accompany me the whole day at home during my  

leisure hour, if I don't go out. Telling me interesting stories when I need 

companion for conversation and be silent when I want to rest." The officer 

listened carefully and replied, "I understand you need television."  

There is a saying that a perfect match can only be found between a blind wife 

and a deaf husband because the blind wife cannot see the faults of the husband 

and the deaf husband cannot hear the nagging of the wife. Many couples are 

blind and deaf at the courting stage and dream of perpetual perfect 

relationship. Unfortunately, when the excitement of love wears off, they wake 

up and discover that marriage is not a bed of roses. The nightmare begins. 


