
  مـجـلـة  الـبـشـيـر
  مـجـلة شـهـريـة يـصدرهـا احـفـاد الـبـشـري فـى قـطـر

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

  هـ1419 اىنع ثيرب                            ن   امثعدد الال                     م   1998س طأغـس        
 --------------------------------------------------  

  
  ـددكـلـمـة الـع

وهـا هـو شـهر ربيعٍ األول شـهـر ميـالد ,ها هى األيام تـمضى بـنا سريعاً 
  الـمصطفى صلى الـلـه عـليه وسلم يـمر سريـعاً وتـمر معـه الربكات والـخريات

وال ميلك   أن يـجـعـلَ كـل أيـام الـسنـة خـريات الـمسلمني إال الدعـاَء لـلـه  
  .لـمسـلمني إنـه هـو السميع الـعـليـم وبـركـات تـعـم جـميع ا

  وهـى تـعـلم أنـنا اآلن فـى األجازة الصـيفية  لـتدعـو " مـجـلـةُ الـبـشـري"و
جـمـيع الطالبِ أن يـنـتـهزوا هـذه الـفرصـة فـى عـمل الـمفيد مـن 

  األعـمال مـن صـالة وقـرآة قـرآن والقيام ببعض الريـاضات الـمفيدة للـجسم
  "الـعقلُ السليم ىف اجلـسم السليم" يقـال  فكـما

فيـا أحفاد البشري هـيا مـعاً اىل األعمال الصاحلة التـى تقوى العقل واجلسم والتـى بـها 
وكـما قـال رسـول الـلـه صلى الـله , نـكون خـري خـلـف لـخـري سـلف 

  "ؤمـن الضـعيفالـمـؤمـن القوى أحـب الـى الـلـه مـن الـمـ" عليه وسـلم 
 وكـما قـال الـشـاعـر " كـتاب جـلـيـسٍ فـى الـزمـان وخـيـر"  
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  أخـــبـار عـامـة

************  
إحـتفـلً الـعـامل اإلسـالمى فـى أنـحـاِء الـكـرة األرضـيـة بالـذكـرى * 

  الـعـطرة  ذكـرى مـيـالد الـمـصـطـفـى صلوات الـلـه وسالمـه عـليـه
كـان فـجـر مـيـالده هـو انـبـعـاث الـنـور الـربـانـى والرحـمـة  الـذى

  .صـلـى الـلـه علـيك وسـلم يارسـول الـله , للـعـالـم أجـمـع 
  
وحـليفه " نتنياهو"مـازال الـعـدو اإلسـرائيلى مـمثـالً فـى رئيس الوزراء * 

  الـعرب والـمسـلمني يـتالعـبان بأقـدار"  كلينتون"األمريكاىن الـرئيس الـخـليع 
فتـارةً  يـتـحـجـجون باألمـن وتـارة بالـمـباحـثات  والـحـقـيقة أنـه لـن 
يـفـلَ الـحـديد إال الـحديد ولـن تـقـوم للـعـرب والـمسـلمني قـائـمة إال 

  .إذا اتـحـدوا واقـاموا دين الـلـه احلـق 
  
إن شـاء " سيدنا رسول الـلهالنجاة ىف سرية "يـصـدر الـعدد الـثـاىن مـن كتـاب *

الـلـه فـى النصف األول مـن شـهـر ربيعٍ اآلخـر  فـندعـو الـلـه أن يـوفـق 
الـقائمـني على اعداده وطـبـعـه عـنا خـري الـجـزاء إنـه نـعـم الـمـولـى 

وكـمـا هـو مـعـلوم فـإن الـعدد األول الذى صـدر , ونـعـم الـنـصـيـر  
  قـد تـخـاطـفـته األيدى  والقى قبـوالً لـدى آل العـزائم فـى ذكـرى الـمولد

  .الـمحـبـني للـعـلم والـذيـن ال يـمـأل قـلـوبـهم إال الـحـب والتـواد 
  

تـهـنـئى جـمـيع أحـفـاد الـبـشـري  " مـجـلـةُ الـبـشـيـر * " 
  عـلىنـجـاحـهم فـى الـعـام الـدراسى وتـدعو للـجـميعِ بالتـفـوق

  الـعـام الـقـادم وتتخـص بالـذكـر الـذينت يـبـدؤن حـياتـهم الـجامعيةفـى 
  مـهـا سـامـى الـمتـولـى/ عـماد مـحمد البشـري واآلنـسـة /الـكـابتـن 

  . فـالـف مـبـروك 
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  شـخـصـيـة الـعـدد
****************  

  "عـثمانُ بـن عـفَّـان "ذو الـنـوريـن        
  

صـورةٌ " عـثـمـان بـن عـفـان " ثـالـث  كـان الـخـلـيـفـة الـ
صـادقـةٌ لـلـرجـلِ الـمـسـلـم ذو الـكرمِ والـحـيـاء والـذى 

يذكر لـه التاريـخ األسـالمى كـثـرياً مـن الـمواقف الـىت تـدلُ عـلى 
فـقـد كـنا هـو الـذى جـهز , صـدق اإليـمـان وقـوة الـيـقـيـن 

نـفـق مـن مـالـه الـكـثـري فـى جـيـش الـعـسـرة وهو الـذى أ
  .سـبـيل إعـداد جـيـش الـمـسـلـمـني 

وقـد أطـلـق الـمـسـلـمـيـن  عـلـى سـيدنـا عثمان بن عفان لقب 
ذو الـنـوريـن ألنـه تـزوج بإثـنتـيـن مـن بـنـات الـرسـول صـلى 
  الـلـه عـلـيـه وسـلـم فـكـان وكـأنـه قـد تـحـلـى بـنـورين

رضـى الـلـه عـلى الـخـليـفة , ور الـمـحـمـدى مـن الـنـ
الـثـالث سيدنا عـثـمان بـن عـفـان وأثـابـه عـن جـمـيـع 

 الـمـسـلـمـيـن الـخـرب والـجـزاء الـحـسـن ووفـق الـلـه
اولـيـاء امـور الـمـسـلـمـيـن أن يـكـونـون عـلى قـدم هـوالء 

نـهـجـهم فـيـعـود  الـصـحـابـة الـكـرام  وأن يـسـيـروا عـلى
مـجـد األسـالم وتـعـود عـزة الـمـسـلـمـيـن فـى كـل األراضى 

األسـالمـيـةفـالـلـهـم ولـى امـورنـا خـيـارنـا وال تـولـى 
  .امـورنـا شـرارنـا 
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  فـى هـذه األيام أيـام اإلنـكـسـار الـعـربـى وزمـن الـغـطـرسـةُ اإلسـرائـيـلـية 
  نـسـان الـعرىب الـمسـلم إال أن يـنـادى عـلى الـجـهاد ويردد صـيـحةال يـسـتطـيع اإل

  !!!!!!!!!!!!!" وا قـدســـــــــــــــاه" الـجـهـاد الـشـهـرية 

  
  وا قُـدســـاه

 -----------  
  خـمـســونَ عـامـاً قـد مـضـت         والـحـالُ حــالُ  اإلرتـــداد

  فـى نـكـســـة ـكـبـةــن نيـمـضـى فـى إزدياد        م والـظلـم  
  وبـنـو الـعـروبـة فـى ســـبات           ونـعـــاسٍ ال ســـهـــاد
  ال شـىيء يـذهـب نــومـهـــم            فـحـياتـهـم  ملئـت فـسـاد
  شــغـلـوا بـكــلِ تـفـاهــة            هـــانـوا عـلى كلِ  الـبـالد

  تــالــوا كــشـرازمٍ           فَــأذلـهـم  كـلُ الـعـبــادوتــقــا
  أمــا الـيــهــود فــإنـهــم           تـركـوا الـتـكاسـلَ و الرقـاد
  وتـجـمـعـوا فـى هـجــمــة            قـد حـقـقـواكـلَ الـمــراد

  الـسـواد  والـقـدس يـاويـل الـعــــرب            فـى األسـرِ فـى هـذا
  ال سـلـم يـنـفـع هـا هـنـــا             فـسـبـيلـنا نـحـو الـرشـاد
  أنْ نـسـتـقـيـم لـديـنـنـــا             ونـهــب نـأبـى  اإلنـقـيـاد 
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  أخـبـار ريـاضـيـة
**********  

الـدولـة الـمـضـيفـة بـبـطـولـة كـأس " فـرنـسـا " فـازت *
وذلك   1998عـالـم لـكـرة الـقـدمِ الـى أقيـمت فـى يـونيو الـ

  بـعد تـغـلـبـهـا فـى الـمـباراة الـنهائـية
عـلى الـربازيل  بـعـد مـباراة رائـعـة أثـبـت فـيـهـا 

  الـفـرنـسيـون أنـهم يـسـتحـقـون بـطـولـة كـأس العامل
  .عـن جـدارة  وكـفـاءة 

لـبطـولـة الـدورى الـعـام باألشتـراك يـستـعـد الـنـادى األهـلى *
  فـى بـطـولة دورة الصداقة الىت يقيمها اهلى جـدة 

وقـد ظهـر الـنادى األهلى بـمـظهـرٍ مـشـرف فـى هـذه البطـولـة 
  . مـما جـعـله مـن الـمرشـحني للفـوز بـهـا 

يـسـتـعـد نـادى الـزمـلك الـمـنافـس التـقليدى للـنادى األهلى * 
  ولة الدورى وذلك باإلشتراك  فـى دورة األهرام الـىت تقام فـىلبط

  .مـديـنة األسـكـنـدريـة فـنـدعو لـه بالـتوفـيق 
شـهـر سـبـتمـرب  ـفصتتـقـام فـى مـديـنة الـدوحـة فـى مـنـ* 

  الـقـادم بـطـولـة كـأس الـعرب لـكرة القدم
  .والـى يـشـرك فـيـهـا مـعـظـم مـنـتخـبات الـعرب 

بـشري   إعـداد كـريـم سـعـيد اـل
 ------------------------------------------------------------------  

  772628فـاكس   50100قطر ص ب –تصدر مؤقتاً مـن الدوحة " جملة البشري"
  سعيد ابوالعزائم/ رئيس جملس األدارة 

  كرمي سعيد البشري ابوالعزائم/ ـحرير مدير الت –نـادر سعيد البشري ابوالعزائم / رئيس التـحرير 
  شـيـريـن سعيد البشري ابوالعزائم/ اإلشراف الفىن 
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  الـصـفـحـة األخـيـرة
*********  

إن الـخـلـفاء الراشدين أربـعة خـلفـاء هـم اخلـليفة األول *
ابوبكر الصديق واخلليفة الـثاىن عـمر الفاروق بن اخلطاب واخلليفة الثالث 

عثمان بن عفان واخلليفة الرابع على بن اىب طالب كرم الـله  ذوالنورين
وقد كـان لكلٍ مـنهم صـفـةٌ متيزه فابوبكر الصديق كان , وجهه 

 يوصف بالكرم وعمر بن اخلطاب بالعدلِ وعثمان بن عفان بالـحياء وعلى
  .بن أىب طـالبٍ بالعلمِ 

  
  -:مـسـابـقـةُ الــعــدد 

خامس اخللفاء "ـة الذى أُطـلق عـليه اذكـر مـن هـو الـخـليف* 
  ولـماذا أُطلق عليه ذلك اللقـب ؟" الراشدين

  
   -ابوالعزائم–أم سعيد  50100قطر الدوحة ص ب :أرسل األجـابة على العنوان التاىل

   0974772628أو عـلى فـاكس  
  

  نادر سـعيد البشري /اعـداد 
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