
  مـجـلـة  الـبـشـيـر
بـشـري فـى قـطـر   مـجـلة شـهـريـة يـصدرهـا احـفـاد اـل

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

  هـ1419ذوالـقعدة  )     السنة الثانية(م        العدد الـخامس عشر  1999مـارس      
     ----------------------------------------------------------------------  

  

  كلمة العدد                       
  الـحـج عـرفَـة

إن الـحـج وهـو الركن الـخـامس مـن 
أركان اإلسالم والذى بـه يكملُ اسالم الـمرء 

الـمرء قـد وصل الـى مرحـلـة  ويكـون
وهـكذا كانت فـريضة , الكمال اإليـمانـى 

احلـج  آخـر الفرائض الىت يؤديـها املسلم 
والبد للمسلم أن يستعد هلذه الفريضة اسنعداداً 

واملسلم عندما , خاصاً من جهد ومال ووقت 
يعود من الـحج يغفر له الـلـه ويكون كما 

  .اء ولدته امه ال ذنوب وال اخط
اللهم اكتب لنا الـحج ومتمه لنا انك انت العليم 

  .     احلـكيـم 
  

  إقـرأ ىف هذا العدد
 ----------  

  كلمة العدد* 
  اخبار عامة*  
  الوطن العرىب* 
  شخصية العدد* 
  اخبار رياضية* 
  براءة ولـكـن* 
  اجلنة حتت اقدام    *  

  األمهات    
  مصاحلـة النفس* 
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  أخبار  عـامـة         
     ___________  

يزور الدوحة ىف اإلسبوع األول من مارس وفد * 
شباىب مصرى وذلك مشاركة ىف النشاط الشباىب 

بني مصر وقطر وقد اقام الوفد املصرى عدة 
قت عروض ىف احلدائق العامة ىف الدوحة وقد ال
هذه العروض استحسان معظم اجلمهور ىف 

الدوحة مـما كـان لـهو اعـظم األثـر 
  .للـجاليـة الـمصرية ىف الدوحة 

محدى البنىب ومعه /قام وزير البترول املصرى *
رئيس هيئة قناة السويس بزيارة عمل للدوحة 

وذلك ملناقشة اسعار مرور الغاز القطرى ىف قناة 
والصناعة القطرى  السويس وقام وزير الطاقة

  .باستقباهلم 
  احتفلت اسرة البشري باعياد ميالداألحفاد* 

  ,مـروة حممد البشري ابوالعزائم / اآلنسة 
شـريين سعيد البشري ابوالعزائم / والصغرية
لترسل  امجل التـهاىن وتدعوا " البشري" وجمـلة 

  لـهـما بالتفوق  والـنـجاح
       . وان يكونا جنمتان ىف مساء البشري 

  
  

  
  الـوطـن الـعـربـى 

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

يتكون الوطن العرىب من امة واحدة تتكلم لغة 
واحدة ومعظم سكانه يدينون بدين اإلسالم ويقع 
الوطن العرىب ىف منطقة الشرق األوسط حيث متتد 

حدوده من احمليط األطلسى غرباً اىل الـخليج 
ر املتوسط مشاالً اىل احمليط العرىب شرقاً ومن البح

ومير ىف الوطن العرىب , اهلندى  ووسط افريقيا جنوباً 
العديد من األار وامهها ر النيل ىف مصر والسودان 
ورى دجلة والفرات ىف العراق وسورياور األردن 

كما يوجد , والليطاىن ىف فلسطني واألردن ولبنان
ن العرىب منها سلسلة من اجلبال ىف معظم بلدان الوط

جبال األطلس ىف املغرب واجلزائر وجبل لبنان 
كما أن الوطن العرىب , واجلوالن ىف لبنان وسوريا

هو مهد الديانات السماوية ففى العراق نشأ سيدنا 
ابراهيم وىف مصر نشأ سيدنا موسى وىف فلسطني 

نشأ سيدنا عيسى وىف مكة املكرمة نشأسيدنا 
كما أن الوطن  مـحمد صلى الـلـه عليه وسلم

العرىب حيوى اقدس اماكن الدنيا وهى البيت احلرام 
   مبكة املكرمة وبيت املقدس فىالقدس الشريف 

كرمي البشري/اعداد               
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  شـخـصـيـة الـعـدد
                         **************************  

  عـلـى يـوسـف/ الشيخ 
  

على يوسف واحدا من املؤسسني للصحافة املصرية حيث أسس جملة /يخ كان الش
  1982عام" امحد ماضى/ الشيخ"مث أسس هو و, عام 1980اآلداب ىف
" علىيوسف "وكان الشيخ , احدى اكرب اجلرائد اليومية الـمصرية " املؤيد "جريدة 

"  صرالباحث بن الع" صاحب قلم رشيق واسلوب رصني وكان يكتب بإمضاء       
وكانت له مناظرات ادبية وعلمية مع الشيخ امحدماضى الذى كان  يكتب بإمضاء 

  وعندما انفرد الشيخ على يوسف " الطائف اجلوى"
امحد ماضى سار الشيخ علىيوسف / مبلكية املؤيد وذلك بعد مرض  صديقه الشيخ  

  .على نفس الطريق
وقد واجه  الشيخ على يوسف الكثري من املواقف الصعبة ولكنه واجهها بكل صالبة 

وذلك عند بداية توىل " عباس الثاىن "وقوة وكانت له عالقة قوية مع اخلديوى 
  الشاب للحكم اخلديوى 
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  !!!!!براءة  ولكـن 
ازاعت وكاالت األنباء العاملية وقنوات التليفيزيون الفضائية وموجات األقمار الصناعية وغريها من وسائل 

خرب الرباءة الذى حصل عليه رئيس اكرب دولة ىف العامل بل هى اإلعالن واإلعالم املرئى منه واملسموع 
الدولة األعظم الوحيدة وذلك طبعا بعد سقوط الدولة األعظم األخرى أو الىت كانت األعظم وهى 

والدولة " بيل كلينتون" والرئيس املذكور هو بال فخر , اإلتـحاد السوفيىت املأسوف على شبابـها 
مونيكا "وحكم الرباءة كان على موقفه ىف قضية " يات املتـحدة األمريكيةالوال"األعظم هى بال فخر 

كما حيلو لألمريكان أن يطلقوا هذا األسم على كل فضيحة حتدث عندهم " مونيكا جيت" أو "لوينسكى
اىل الفضيحة الىت حدثت ىف عهد " ووتر جيت " وما اكثر فضائحهم ابتداءاً من فضيحة الرئيس نيكسون   

وحديثنا اليوم هو , مروراً بكل عائلة جيت من الفضائح " ايران جيت" وهـى فضيحة " رجيان"الرئيس 
فنحن العرب افترقنا وكعادتنا دائماً , عن موقفنا نـحن العرب من هذه الرباءة وتأثريها علينا كعرب 

اءة كلينتون ألنه فالفريق األول يرى اننا البد ان نفرح لرب"فريق المع وال ضد "و" فريق ضد"و" فريق مع"
رئيس حيب العرب وسوف يؤيد العرب ىف قضاياهم وهؤالء هم املنبهرون بالعامل املتقدم وبالدميقراطية ىف 

العامل املتقدم وبكل ما يأتينا من العامل املتقدم وهم يرون ان مجيع مشاكلنا لن تحل إال مبوافقة امريكا والسري 
ينتونية واقاموا األفراح واللياىل املالح بل وساروا ىف املظاهرات على هداهاولذلك فقد فرحوا للرباءة الكل
واتباعها واخذوا يثبتون باألدلة القاطعة والرباهني الساطعة "مونيكا"يهتفون حبياة كلينتون وبسقوط املدعوة 

ان مونيكا ما هى عميلة للمخابرات اإلسرائيلية وانـها قد استدرجت كلينتون ذلك الرجل الشريف 
فقد اغضبه حكم الرباءة بل واحزنه وذلك بعدما مىن نفسه واخذ يدعو ىف " ضد"ريق الثاىن وهو فريق والف.

ألنه ذئب نساٍء ماكر ووحش آدمى فاجر وان تارخيه منذ القدم " كلينتون"كل صالة ان تثبت التهمة على 
يرى ان كل مصائبنا السبب ميتلئى بالقصص املشينة من حترشٍ بالنساء وما شابه ذلك من اوباء وهذا الفريق 

 1948فيها هو الغرب وامريكا وان كل هزائمنا وما اكثرها السبب فيها رؤساء امريكا وزعمائها فنكبة 
كانت " 1990مصيبة "كانت ايضاً بسبب امريكا وأم املصائب  1967كانت بسبب امريكا ونكسة 

فريق الثالث وهم األغلبية بنسبة واما ال.وهكذا فكل مصائبنا صنعت ىف امريكا , بتدبري امريكاىن 
الحول والقوة "كما تظهر معظم استفتاءاتنا فإنـهم المع والضد ولكنهم حزب % 99,99999
  "ودع هواك وانساه وانساىن عمر اللى فات ما حريجع تاىن"حزب "االبالـلـه 

وعذراً ان كنت قد اطلت فكلنا ىف الـهم عرب.  
  ابن البشري/ بقلم                                                             
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  أخـبـار ريـاضـيـة          
**********  

" باكينباور"ىف إطار جولة قيصر الكرة األملانية * 
حلشد التأييد الدوىل ألملانيا إلستضافة كأس العامل 

توقف ىف الدوحة للحصول على تأييدهاوعقد  2006
كلٍ من رئيس اللجنة األملبية ورئيس احتاد إجتماعاً مع 

  الكرة
نبيل /يغادر القاهرة مطلع الشهر القادم الكابنت *  

شحاته السيكرتري الفىن السابق ألحتاد الكرة الطائرة 
القطرىمتوجهاً اىل الدوحة مدعواً من قبل اإلحتاد 

حلضور فعاليات بطولة األندية اخلليجية الثانية عشرة 
  .للكرة الطائرة 

فازت مصر بثالث ميدليت زهبية ىف البطولة *    
األفريقية الثالثة لكمال األجسلم والىت انتهت 

فعالياا األسبوع املاضى ىف مدينة اسيوط  وذلك 
دولة وتعترب هذه الـمشاركة رقم  13مبشاركة 

  . قياسى  من الدول املشاركة 
نادر السيد جنم مصر احملترف ىف /حقـق * 

  بروج البلجيكى اجنازاً غري" أف أس "فريق
   املهندس حـسام جابر / إعداد          

مسبوق بأختياره ضمن منتخب الدورى البجيكى 
  . .للدور األول 

على قائمة العىب " بيت سامربس"تربع األمريكى *  
التنس اية الشهر املاضى وجاء ىف املركز الثاىن 

ائمة وىف ق" كافلينيكوف"والثالث"كورتيجا"األسباىن 
مارتينا "الالعبات تربعت الالعبة السويسرية 

ىف املركز  األول والثانية الالعبة "  هينجس
  "نوفوتنا"والثالثة "ديفنبورت" األمريكية 

من الـمرجح أن يقوم األحتاد اإلفريقى بإسناد * 
لتنظيم بطولةكأس األمم األفريقية " نيجرييا"بإختيار 

  .  2000القادمة ىف عام 
عارف عبد الرمحن كابنت األهلى / لالعبإعتزل ا* 

 99_2_18القطرى للكرة الطائرة يوم اخلميس 
وشارك ىف مهرجان اعتزاله الالعب بيتر فرانس 

عاملياً وكل من املصرى شريف  24املصنف 
  . الساكت والسعودى نبيل الـمقهرى 

  

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

  جمدى البدوى    / سعيد ابوالعزائم           شارك ىف اإلخراج الفىن    املهندس/ رئيس جملس األدارة 
  كرمي سعيد البشري ابوالعزائم/ مدير التـحرير  –البشري ابوالعزائم نـادر سعيد / رئيس التـحرير 
  شـيـريـن سعيد البشري ابوالعزائم/ اإلشراف الفىن 
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  الـجـنـةُ تـحـت أقـدامِ األمـهـات
   ******  

مل أجد اال هذا العنوان ميكن الكتابة حتته وذلك للرد على على بعض الكتابات الىت تتناول املرأة 
واحلقيقة ان املراة ,  خملوق من الدرجة الثانية أو كأن الرجل خملوق مقدس ال خيطئى وكأنـها 

والقرآن .والرجل كطرىف ميزان سواٌء بسواء وانـهما امـام احلقوق والواجبات ايضاً سواٌء بسواء 
الكرمي كتاب الـلـه الذى ال يأتيه الباطل من بني يديه مل يفرق بني الرجل واملرأة من حيث 

يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى لتعارفوا ان اكرمكم عند " اجبات واحلقوق قال تعاىل الو
وهكذا كان اساس احلساب هو التقوى وليس اجلنس او , صدق الـله العظيم "الـلـه أتقاكم

م الىت واملرأة ىف احلقيقة هى األ" اجلنة حتت اقدام األمهات " وقال رسول اهللا صلى اهللا وسلم , اللون 
منحها اهللا تعاىل شرف أعظم مهمة ىف الوجودوهى األجناب واألم أيضاًهى مستودع احلنان والرمحة ىف 

واملرأة هى األخـت الىت " الرحـيم"وهو " احلنان"الكون وهاتان الصفتان من امساء اهللا تعاىل فهو 
ء واملرأة هى الزوجة تشاركنا معظم عمر اإلنسان وتكون هـى الرفيق ألخـاها ىف السراء والضرا

ومن آياته أن خلق لكم من انفسكم ازواجاً " واحلبيبة الىت بوجودها تكون السعادة واهلناء قال تعاىل 
واملرأة ىف النهاية هى األبنة الىت يكتمل بـها تـمـام " لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورمحة 

بالـمرأة الىت يئى له السعادة وهذه  وهكذا نرى أن سعادة الرجل ال تكون اال, سعادة اإلنسان 
واختم كالمى الذى قد يراه الرجال تعصباً للـمرأة .الـمرأة هى األم واألخت والزوجة واإلبنة   

ولكىن اردت ان اقول احلقيقة وهى أن الـلـه قد خلق الرجل واملرأة واعطى كالً منهما مقومات 
ات القوة اجلسمية للرجل وطلب منه القيادة وطلب من كل منهما واجبات فالـلـه قد اعطى مقوم

, والقوامة والـلـه اعطى مقومات الرمحة واحلنان للـمرأة وطلب منها األعداد لألسرة واألبناء
  .وليس معىن ذلك أن هناك جنسا افضل من جنسٍ ولكن كلٌ ميسر ملا خلق له 

  "شرينـادر سعيد الب/اعداد  ) معانـى وكـلمات. . .  فيوضات (من كتاب "
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  الصفـحـةُ األخـرية                    
                                       _____________________________  

  

  مـصالـحـةُ النـفـسِ  
إن النفس البشرية بكل ما تـحمله من تناقـضات وغموض كانت هى العامل 

ومعرفة النفس وحماولة , ن ىف حياته وبعد مـماته األساسى والرئيسى ىف سعادة اإلنسا
التصاحل معها كان هو هدف العلماء واحلكماء على مر السنني قال سيدنا على رضى 

أى أن اول خطوة لـمعرفة الـلـه هى " عرفت نفسى فعرفت رىب" الـلـه عنه 
واها ونفسٍ وما سواها فـألـهمها فجورها وتق" وقال الـلـه تعاىل , معرفة النفس 

  "قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها
اى ان النفس البشرية تـحوى اسباب الفـجورِ واسباب التـقوى فـمن سلك 
مسالك الفجور كان كمن دس النفس ىف الـمفسدات ومن سلك مسالك التقوى 

واإلنسان عندما يتصاحل مع النفس  .كان كمن زكى النفس وسـمـى بـها  
لىت نـهاه الـلـه عنها وهى الـمحرمات فيبتـعد عنها مث فيـبدأ مبعرفة النواهى ا

يعرف األوامر الىت أمره الـلـه بأداءها وهى العبادات فيقوم بـها يكون ىف حالة 
قال الـله تعالـى " النفس املطمئنة"تصاحل مع النفس هذه احلالة الىت يسميها القرآن 

أى أن الرجوع اىل الـلـه "مرضية  يا أيتها النفس املطمئنة إرجعى اىل ربك راضيةً" 
والرضا مبا كتبه الـلـه وما يتبع ذلك من رضا الـلـه يكون هو تـمام التـصاحل 

.مع النفس   

مريفت مصطفى /دكتورة                                                           
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