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  مـجـلـة  الـبـشـيـر
بـشـري فـى قـطـر   مـجـلة شـهـريـة يـصدرهـا احـفـاد اـل

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

  هـ1419ذواحلـجة                )  السنة الثانية(العدد السـادس عـشر       م          1999أبريـل  
     ----------------------------------------------------------------------  

  

  كلمة العدد                
  عـيـد األم             

           *  * * * * * * * * * * * * *  
تـمر علينا هذه األيام مناسبة سعيدة على قلب  

م عيد األم ىف كل انسان وهى اإلحـتفال بيو
احلادى والعشرين من شهر مارس وقد كرم 

الـلـه األم واشار اىل فضلها ومقامها كما أن 
رسول الـلـه صلى الـلـه عليه وسلم كرم 

" اجلنة حتت اقدام األمهات " األم حيث قال 
وحنن اذ نتذكر هذه املناسبة لندعو لكل األمهات 

و ان باخلري لألمهات االتى توافاهم الـلـه وندع
جيمع اهللا اجلميع من االمهات على ابنائهم باخلري 

  والسعادة فليس اسعد لإلنسان من رضى امه عليه
   

  إقـرأ ىف هذا العدد
 ----------  

  
  كلمة العدد*  
  اخبار عامة*  
  خمتارات* 
  شخصية العدد* 
  )ذات النطاقني(
  اخبار رياضية* 
  )شعر(سرالطواف*  

  الـمتنطنعون * 
  ةالصفحة األخري* 
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  أخبار  عـامـة 
     ___________  

عيسى / توىف اىل رمخة الـلـه تعاىل الشيخ * 
امري دولة البحرين وذلك " بن سلمانآل خليفة

محد "إثر نوبة قلبية مفاجئة وقد توىل ابنه الشيخ 
ئيس وقد قام الر. امارة البحرين " بن عيسى

حسىن مبارك بتقدمي واجب العزاء لدولة /
النحرين عن الشعب املصرى حال زيارته 

  .للبحرين ثاىن يوم للوفاة  
استقبلت اململكة العربية السعغودية ارعة * 

طائرات خمترقة للحظر اجلوى وهى حتمل حجاج 
  .بيت الـلـه احلرام 

ماذال الصرب يتيهون عربدة وقتـالً أللبان *
لمون وذلك حتت مسع وبصر العامل كوسوفا املس

امحع والحياة ملن تنادى ومازال حلف األطلنطى 
يـماطل ىف أيـجاد احلجج الواهية ىف عدم الرد 

على الصرب الغاصبني وال حول وال قوة إال 
بالـلـه وال منلك إال ان ندعوالـلـه ان 

  ينصر اإلسالم واملسلمي
  

  

  مـخـتارات         
  حـمد عـاشور ا/ اعداد األستاذ    

 ----------------------  
  
قال رسول الـلـه صلى الـلـه عليه * 

ان للـخري خزائنه وللشر خزائنه ( وسلم 
فرحم الـلـه امرءاً كان مفتاحا للخري مغالقا 

كل ( وقال صلى الـلـه عليه وسلم ) للشر  
مسلم على ثغر من ثغور األسالم فاحرص على 

  )اال يؤتى االسالم من جهتك  
اذا كنت تعرف ( قال االمام ابوالعزائم *   

نقيصة ومكرمة واحدة فال تذكر له  99الخيك 
  .اال هذه املكرمة 

ووصينا االنسان بوالديه " قال الـله تعاىل *
حـملـته امه وهنا على وهن وفصاله ىف عامني 

صدق )ان اشكر ىل ولوالديك اىل املصسري 
  14الـلـه العظيم  لقمان 

  
  

  
  

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



3 
 

  
  شـخـصـيـة الـعـدد

  )أسـماُء بـنت أبـى بـكر( ذات النـطاقـيـن 
  

ووالدها هـو أبو بكرالصديق أول من أسلم من , هي السيدة  أسـماء 
و زوجها هـو الزبـريإبن العوام أول , الرجال خليفة الـمسلمني األول

اهللا بن الزبـري الفارس البطل من رفع راية اجلهاد يف سبيل اهللا و ابنها عبد 
وقد أسلمت بعد سبعه عشر إنساناً فكانت يف طليعة جيش , الشهيد 

وعندما أراد رسول الـلـه , اإلسالم الذي مأل األرض نوراً وإمياناً 
الـهجرة وصاحبه فيها أبو بكر الصديق كانت أسـماء تعد الطعام 

قت مرة سفرتـها وتـحمله اىل الرسول وصاحبه و مها يف الغار و متز
فشقت نطاقها اثنني فربطتها بواحد وانتطقت باآلخر فسميت ذات 

النـطاقـيـن و كانت تعد هلما  الطعام مره فجاءها ابوجهل وأصحابه ىف 
زهوه الباطل فسأهلا عن أبيها وكانت الـهجرة سـراً  ال يعرفه ىف مكة إال 

هددها فلم ختف فرفع رجـلٌ وإمرأة مها على وأمساء فأبت أن تذيع السر ف
وأما قصتـها مع . يده فضربـها وهى حامل وكذلك اجلبناء ىف كل عصر 

فـعندما جاءها ابنها الزبري ابن العوام , احلجاج وهـى قصـةٌ مشـهورة
يقول لـها ان األعداء سوف يـمثلون بـجـثـته بعد قتله قالت له 

جاج جثته فوق وبعد مقتله علق احل" وهل يضري الشاة سلخها بعد ذحبها"
اما آن هلذا الراكب أن "شجرة ملدة ايام فذهبت اليه امساء وقالت له 

  .  رضى الـلـه عن السيدة امساء ذات النطاقني"  ينـزل
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  سر الطواف

           أجـمعـه  الـكون مـسار الطـواف ـرس  
                                             ـتبــعـهت  واآلنـام ـنذُ  الـخليقـةم  

  سـر أحـاطَ بِنـا فـى  سـالف  الـزمـنِ           
                                            ـنـبعـهتـألأل  فـى  اآلفـاقِ  م ـورن  

            مجوالـن واألفـالك هـذى هى الـشمـس  
       والبدر فـى  سـعيـه  واألرض  تدفـعـه                                           

ـربس           الطـيورِبـدى والـعـني تـرقـبه  
                                           يـمنـعـه الشيئى قطاف يف طـريه  

  والـذر وهـو جـسيم فائـق  الـصـغـرِ          
                                           ـجمـعـهوهـى ت حـولَ نـواة ـدوري

  والــكـونُ  يف  دوران كـان  لـألزلِ  
                                            دعـاُء الـخلقِ ترفـعـه حيثُ الـطواف  

  يف البـيت حيثُ الـهدى والنور للـخلقِ             
                                                  ـعـهطـمم الـفرد مـراد كانَ الطـواف

        ـفغوفـوداً كُلـهم ش جـاَء الـحـجيج  
                                                ـعـهثَـوابِ الـنـفسِ تصنـنال خـريي  

  طـافوا لـدىالبـيت بالدعـوات واهلمـمِ            
                                               ـنفـزعـهل أمـنـاًسـالمـاً فـالشيئى  

  تـلك  الشـعريةُ كانت  خـامس  الـفـرضِ  
                                             ـشـفـعـهت لدينِ الـلـه وهَىالـتـمام  

    بـدى رمـزاً  لشاهـده فـيهـا الـطواف         
                                            الـبـيت  أودعـه عند مـن الـلـهـرس  

             باإلحـرامِ نـدعـوك  الـكـون ياخـالق  
                                              ـبدعـهـلة األنوارِ تفـى ح والـبـيـت  

  ـتـمـنـحـه           غُفرانـك اللـهم عفـواً فَ
                                                نـفـعـهي  والذكر  ـعـيهوالـمرُء ىف س  
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  أخـبـار ريـاضـيـة         

**********  
قدم نادر السيد حارس مرمى مصر *  

 البلجيكى" اف س بروج"الـمحترف ىف فريق 
هدية عيد األضـحىمقدماً للـمنتخب القومى 

الـمصرى وذلك قبل الـمباراة الودية مع 
مارس وستكون 30الـمنتخب البلجيكى يوم 

عبارة عن رحلة ترفيهية للـمعامل األثرية 
والـمناطق السياحية البلجيكية وأيضاً ساهم 
نادر السيد ىف تعريفاملنـتخب املصرى بكل 

  .لجيكى املعلومات عن املنتخب الب
الرياضى بدولة قطر " الوكرة"احتفظ نادى * 

وذلك " دورى املليون"بتصدره للدورى العام
عند اية النصف األول للدورى وكان الفارق 

  .هو مخسة نقاط " نادى السد"بينه وبني الثاىن 
أعلن عيسى حياتو أنه سريشح نفسه لرئاسة * 

 2000اإلتـحاد األفريقى لكرة القدم عام 
ان يستطيع تنظيم بطولة كأس العامل  وتـمىن

لكرة القدم ىف دولة أفريقية حيث أن القارة 
األفريقية هى الوحيدة الىت مل تـحظى بـهذا 

  . الشرف حىت اآلن 

سيتم توقيع اتفاقية توأمة بني األتـحاد * 
املصرى لإلسكواش واألتـحاد الـهولندى 
لإلسكواش وذلك خـالل اإلحتفال بالعيد 

إلحتاد الدوىل لإلسكواش والذى الـماسى ل
  . سيقام باألسكندريةىف اكتوبر القادم 

احتفظ النادى األهلى املصرى ببطولة *   
الدورى العام املصرى للمرة السادسة على 

التواىل مـما يعد اجنازاً تارخيياً ىف تاريخ البطولة 
.  

أرسلت مخسة عشرة دولة موافـقتها الرمسية *  
بطولة األفروعربية على الـمشاركة ىف ال

للناشئني والناشئات لرفع األثقال واملقر اقامتها 
  .ابريل  15اىل  9خالل الفترة من 

لكرة اليد اول  18كانت بطولة خليجى* 
بطولة ختتتم فعالياتـها يوم بدايتها وذلك 

امري "عيسى بن سلمان"بسبب نبأ وفاة الشيخ 
البحرين كمـا أن اللجنة املنظمة للبطولة تكون 
قد حلت مشكلة تبادل اإلتـهامات بني الدول 

  الـمشتركة بتزوير األعمار 
  حـسام جابـر/ اعداد  الـمهندس 

 .  
 ------------------------------------------------------------------  

  772628 فـاكس  50100قطر ص ب –تصدر مؤقتاً مـن الدوحة " جملة البشري"
  املهندس جمدى البدوى/ سعيد ابوالعزائم              شارك ىف اإلخراج الفىن / رئيس جملس األدارة 

  كرمي سعيد البشري ابوالعزائم/ مدير التـحرير  –نـادر سعيد البشري ابوالعزائم / رئيس التـحرير 
 شـيـريـن سعيد البشري ابوالعزائم/ اإلشراف الفىن 
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  "ت التنوير إلبن البشير مقاما" من كتاب 

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

  !!!الـمتـنـطـعـون) املقامة األوىل(
****************************  

الـمتـنطعون وما أدراك من الـمتـنطعون؟ إنـهم كالطاعون وبني الناسِ 
ال يعرفون االسالم اال ىف الشكليات ودائماً , وباإلسالم يتـظاهرون , ينتشرون 

يقصرون السراويل واليلبسون اجللباب الطويل يطلقون , بالغيـبـيات  يتحججون
عقولـهم كاحلجارة ونفوسـهم تـمألها . لـحاهـم ويرهبون من عاداهم 

تكفري الناسِ غايتـهم والعنف طريقتـهم والبغضاُء وسيلتـهم الواحد , العكارة 
اسِ يـسـري وكأنه منهم يـجهلُ من امورِ دينه الكثـري ورغم ذلك فإنه  بني الن
وكـلـما سـمـع ,  أمري يـعـيب كلَ من  يـراه وينـتـقد كلَ  من يـلقاه 

رأيـاً مـن رجـال الديـن الـفـضـالء أخذ يـردده كالـبـبـغـاء بـال 
يتـمسك بتـوافه األمـورِ و يدعـى أنـه على .  فـهـمٍ وال حـيـاء 

ور وإيـمانـه مـكسور وكل الديـن غيـور والـحـقـيـقـةُ أنـه مـوت
  .حياتـه شرور ىف شرور

ـِعـونَ بال تـزيـيـف الـذيـن جـاء ذكـرهـم  هـؤالِء هم املـتـنـط
فـالـلـهم احفـظـنـا مـن ,  فىالـحـديـث الـشريـف 

الـجـهالـة واهـلـهـا واجـعـلنا من الـذيـن يسمـعـون النـصيحة 
 .ويتبـعونـها 
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  الصفـحـةُ األخـرية                        

                               _____________________________  

    )   ذكريات نـدوة الـجـمـعـة (               
                                                 -------------  

والـىت كانت " ديـنـيةأولـىالعـزم ال"أو ندوة جـمعية ) نـدوة الـجـمـعـة( 
مث بعد دلك ىف قاعة  1968حىت عام 1962تعقد أوالً ىف مسجد اإلمام أىب العزائم مند عام 
وقد كانت هده الندوة حبق واحدة ,  1992اجتماعات مجعية أولـى العزم الدينية حىت عام 

ت وذلك ملا كان من اكرب مصادر الثقافة األسالمية ىف مصر ما بني فترة الستينات حىت التسعينا
وقد كان تشرف بادارة الندوة , يدور فيها من مناقشات وموضوعات دينية وثقافبة ووطنية 

كما , البشري ابوالعزائم رمحة الـلـه عليهما /امساعيل ابوالعزائم واحلاج / للسيدين األستاذا
ميني  ونذكر أنه كان يؤم هـذه  الندوة خنبة من آل العزائم وكوكبة من كبار املفكرين اإلسال

فريد جرب والشيخ /حممد احلسن ابوالعزائم واحلاج/ على سبيل املثال املغفور هلم السيد
حممد السنيطى  واألستاذ على / عبدالباسط القاضى واألستاذ احلسيىن عبد الغفار واألستاد

عـلى مـراد واحلاج إمام واألستاذلطفى الذى كان يقوم بتسجيل /بشري السوداىن واألستاذ
وكذلك الرواد املؤسسني ,  نور الدين شريبة / حممد رشوان والدكتور / لندوة واألستاذ ا

للندوة اطال الـلـه عمرهم ونفعنا م وهم الدكتور مجال ماضى ابوالعزائم ويعد املؤسس 
األول واألب الروحى للندوة وكم كانت له صوالت وجوالت ىف شىت املوضوعات الدينية 

خمتار ابوالعزائم والسيد حممد عبد الباسط القاضى / نة اإلمام  السيد والطبية  وكذلك رحيا
توفيق الضبع واللواء امحد  ابوالعزائم واألستاذ امحد فريد / والدكتور حممود احلفناوى واحلاج 

بـهاء البشري ابوالعزائم  /واملهندس حممد حممد البشري ابوالعزائم واملهندس ) رائد الشباب(
حممود البشري ابوالعزائم / بوالعزائم واملهندس حممد حممود احلفناوى واألستاذوالدكتور خالد ا

كامل وغريهم الكثري الذين كان /يـحى فريد جـرب  واألستاذ دسوقى واألستاذ / واألستاذ
وهـى تتذكر هـذه " مـجـلة البشري" و , هلم شرف املشاركة والـمداومة على الندوة 

النور " نـدوةالـجـمعـة"ان تـعود مثل هذه األيام وترى  األيام العظيمة لتدعو الـلـه
.من جديد 
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