
  مـجـلـة  الـبـشـيـر
بـشـري فـى قـطـر   مـجـلة شـهـريـة يـصدرهـا احـفـاد اـل

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

  هـ1419شعبان            العدد الـثـاىن عـشر             م       1998ديـسـمـرب         
 --------------------------------------------------  

   كـلـمـة الـعـدد
  

***************  
رجب شـهرالـلـه وشعبانُ شـهرى ورمضانُ "قال رسول الـله صلى اهللا عليه وسلم    

ري وكان صلى الـلـه عليه وسلم ال يرى صائماً معظم ايام الشهر ىف غ" شـهر أمـىت
ومن هنا كان لشهر شعبان درجة عظيمة من احلب ىف قلوب , رمضان إال ىف شهر شعبان 

كما أن شهر شعبان قد شهد حدثاً فريداً وذلك احلدث هو تـحويل القـبلة , الـمسلمني 
قد نرى تقلُب وجهِك ىف "من بيت الـمقدس اىل البيت الـحرام قـال الـلـه تعالـى 

وحيثما كنتم فولوا , فولِ وحهك شطر الـمسجد الـحرام , ترضاها السماِء فلنولينك قبلةً
وإنَّ الذين أُتوا الكتاب ليعلمونَ أنه الـحق من ربِهم وما الـلـه بغافلٍ عما , وجهكم شطره

  صدق الـلـه العظيم"  يعملون
ورد ما يسمى  وقد ورد ىف األثر أنه يستحب الدعاء ىف ليلة النصف من شعبان وىف هذه الليلة

بدعاء النصف من شعبان وإن كان كثري من علماء الـمسلمني قد اعتربوا هذا الدعاء من 
البدع إال اننا هنا ندعو انفُسنا واملسلمني مجيعاً أن يكثروا من الدعاء طوال شهر شعبان 

منا الثواب اللهم جنبنا اخلطأ وال حتر, وبذلك ال نكون خمالفني للجماعة وال نحرم فضلُ الدعاء
  .إنك نعم الـموىل ونعم املعني 
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  أخبار  عـامـة 
___________  

يقام معرض الكتاب السنوى مبدينة الدوحة ىف *
وسوف  11/12/98اىل  2/12/98الفترة من 

يشارك ىف هذا املعرض العديد من دور النشر 
  .العربية والـمحلية ىف دولة قطر

  
ضية اىل عاصفة من الشهب تغرضت الكرة األر*

الىت تساقطت عليها ىف منتصف شهر نوفمربىف 
سنة وقد شاهد  30ظاهرة حتدث مرة كل 

  .سكان نصف الكرة هذه الظاهرة باالعني اردة
حيتفل آل العزائم كعادم دائماً بليلة النصف *

من شعبان حيث جيتمعون بعد صالة املغرب اىل 
الصلوات تقرباً صالة العشاء ىف قراءة الدعاء و

  .اىل الـلـه تعاىل 
جملة "انتظروا العدد األول من السنة الثانية من*

  ابتداءاً من العدد القادم ىف" البشري
  . 1999بداية يناير 

  
  
  
  

  والسنة الثانية"جملةالبشري " 
____________   

جملة "بصدور هذا العدد الذى بني ايدينا تكون 
ولن , عمرها البشري قد اكملت العام األول من 

نقول أنـهـا كانت بال اخطاء او عيوب 
ولكننا نقول أنه بفضل الـلـه وتوفيقه ظهرت 

وحنن نشكر كل من ساعد ,هذه الة اىل النور 
ىف صدورها وخنص بالذكر األخوة األستاذان 

امحد عاشور وجمدى بدوى ملا قاما به من مساعدة 
جملة "ومن هذه النقطة فقد قررت , ومساندة

ان خترج من األطار اخلاص والعائلىاىل " شريالب
, األطار العام وذلك يتطلب مساعدة اجلميع 
وان شاء التلته من العدد القادم سوف تتغري 
األبواب والشكل العام للمجلة مع األحتفاظ 

وحنن ننتظر مسامهات القراء ,باملضمون 
ومشاراكاتـهم الىت سوف تكون هى األساس 

العدد األول من "بشري جملة ال"الذى تبدأ به 
السنة الثانية والىت بدونـها يكون عملنا بال 

هدف فالصلة بني اى جملة وقراءها هى املقياس 
  .احلقيقى لنجاح هذه الة وانتشارهـا 
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  شـخـصـيـة الـعـدد

                     ************************************************     ******************* 

  "عـمـر بـن عـبـد الـعـزيز "خامس اخللفاء الراشدين               
______________  

  
  

روان بن احلكم اخلليفة األموى الصاحل والذى أُطلق عليه خامس عمر بن عبد العزيز بن م
وقد "عمر بن اخلطاب"وعدله وجده من ناحية امه هو امري املؤمنني ,اخللفاء الراشدين لزهده 

ذكر ىف مآثر عمر بن عبد العزيز أنه كانت الزكاة ىف عهده ال جتد مصرفا هلا وذلك من 
كما أنه هو الذى اوقف سب امري املؤمنني , ملسلمني كثرتـها وانتشار اخلري والرمحة بني ا

وقد كان عهده عهد خريٍ ورمحة وعدل بني املسلمني ويروى ,  على املنابر" على بن اىب طالب"
عن تواضعه أنه كان هو وبعض اصحابه جلوساً ىف بيته فقرع الباب بعض الزوار فقام اخلليفة 

اصحابه هلذا العمل احتراماً للخليفة إال انه اصر عمر بن عبد العزيز ليفتح الباب وهنا تسابق 
ـِعـت وانـا " على ذلك وبعد أن عاد من فتح الباب قال  قـمـت وانـا عـمـر ورج

وقـد كانت واليته سنتان , فأصبحت تطلق مثاالً على التواضع بني الناس " عـمـر 
  .مني ونصف رحـم الـلـه اخلليفة عمر بن عبد العزيز وادخله فسيح جناته آ

  
  

  اعداد نادر سعيد البشري
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  رجـب الـخـيـرِ                     

*******  
  نفَحات شهر اهللا رجب اخلريِ      هلّت علينا باملُـىن والبِشـرِ
  شـهـر حـرام زانـه الربكات      الـفَـضلُ فـيه عـم كُلَ البشـرِ

  رِ      شـهر الـتوكلِ والـرضا والـيسرِشـهر التـبتلِ والـهدى والنو
  فترى الوجوه بـشوشةً ىف السعى      وتـرى القلوب تـنورت  بالـذكرِ
  شهـر بـه اإلسراُء والـمعراج       حـدثٌ فريد فـاق كلَ  الـفـكَرِ
  أسـرى اإلله بـعبده الـمختارِ       فـى لـمـحة  وضـاءة  بالـنورِ

  د رأى اآليـات ىف اإلسراِء      ولَـقد رأى األحداثَ طـى  الصورِولـق
  مـن بيته الـمعمورِ كان  البدُء       لألقـصى كـانت وجهةٌ للـسـريِ
  ىف رِحـلة ميمونـة  ىف  الدربِ       بـدأت وكانـت ىف ثَـنايا  السحرِ

لِ       كـإشارةسكـلَ الر بـها الـمختار ـرِ أمكالـقَـم   ـاحةوض  
  أنَّ الـرسولَ الـخاتم  املقصود        قَد فـاق كُلَ الـرسلِ  عالِ  القَدرِ
  يـاسيدى يا خري  خلقِ الـلـه        أنت الشفيع  لـنا ليـومِ  الـحشرِ

  بشرِفالـلـه يـغفر ذنبنا ويتـوب         بـشفاعـة الـمختارِ خيـر ال
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  أخـبـار ريـاضـيـة        

**********  
تصدر النادى األهلى املصرى الدورى العام * 

ىف نـهاية النصف األول من يطولة الدورى 
العام املصرى وذلك إثر تفوقه على غرميه 

التقليدى نادى الزمالك وقد فاز األهلى على 
أثبت فيها بعد مباراة رائعة  2/1الزمالك 

النادى األهلى أنه زعيم الكرة املصرية بال 
  .منافس 

تلقى نادى الزمالك املصرى اهلزمية الثانية له * 
 1/0هذا املوسم حيث فاز عليه نادى القناة 

 6وبذلك يتسع الفارق بينه وبني األهلى اىل 
  .نقاط 
فازت دولة الكويت ببطولة دورة اخلليج *   

ىف دولة البحرين الرابعة عشر الىت اقيمت 
وجاءت السعودية الثانية واألمارات الثالثة 

وعمان الرابعة والبحرين اخلامسة وجائت قطر 
  . ىف املركز األخري 

امحد برادة /يشارك الالعب املصرى القدير *
ببطولة قطر الدولية لإلسكواش الىت تقام ىف 

الدوحـة ىف استاد خليفة للتنس واإلسكواش 
  .ألول من ديسمرب وذلك ىف األسبوع ا

ضمن  استعدادات الفريق املصرى لبطولة *  
كأس القارات الىت ستقام ىف املكسيك يشارك 
الفريق املصرى ىف مباراة ودية مع فريق نيجريا 

ومن املعروف أن البطولة تأجلت اىل يوليو 
  1999القادم 
  
  

  كـرمي سعيد البشري/  اعداد 

-------------- ----------------------------------------------------  
  772628فـاكس   50100قطر ص ب –تصدر مؤقتاً مـن الدوحة " جملة البشري"

  سعيد ابوالعزائم/ رئيس جملس األدارة 
  كرمي سعيد البشري ابوالعزائم/ مدير التـحرير  –نـادر سعيد البشري ابوالعزائم / رئيس التـحرير 

  شـيـريـن سعيد البشري ابوالعزائم/ فىن اإلشراف ال
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  الصفـحـةُ األخـرية                
  مـن أقـوالـهـم        

_________________________  

  "امحد عاشور/اختيارو إعداد األستاذ"
ألن يقال الشر فيك وهو ليس فيك " -1

خري من أن يقال اخلرب فيك وهو ليس 
أقوال امري الـمؤمنني على بن من " فيك

  .  ابو طالب
يا أبنائى صلةُ األرحـام تطيلُ األعمار "-2
وتكثر األنصار وجتعل , وترضى الرمحن, 

الرجل سيداً عظيماً ىف عشريته ومها من 
صفات رسول الـلـه صلى الـلـه عليه 

وصلة الرحم صلةٌ للرحيم هذا , وسلم 
م من فضالً عما يشعر به الـمرء الـمسل

الشفقة والعاطفة على اقاربه فلو مل تكن 
صلة الرحم شرعاً وعقالً لكانت 

وقاطع الرحم كأنه يقول أنا , فطرةوسجية
من كتاب اإلسالم نسب "لست إنساناً 

  لإلمام أىب العزائم   

  آيـة  وحـديث             
يا أيها الناس اتقوا "قال الـلـه تعاىل* 

حدةوخلق ربكم الذى خلقكم من نفسٍ وا
منها زوجها وبث منهما رجاالً كثرياً 

ونساءا واتقوا الـلـه الذى تساءلون يه 
  " واألرحام إن الـلـه كان عليكم رقيبا

  صدق الـلـه العظيم    
  من سورة النساء  ) 1(اآلية    
  
قال رسول الـلـه صلى الـلـه عليه * 

  وسلم
إن الـلـه اوحى اىل أن تواضعو حىت "  

احد على احد وال يبغى احد  ال يفخر  
  "على احد 

صدق رسول الـلـه صلى الـلـه 
عليه وسـلـم

  
  
  

  
  

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com


