
  مـجـلـة  الـبـشـيـر
بـشـري فـى قـطـر   مـجـلة شـهـريـة يـصدرهـا احـفـاد اـل

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

  هـ1419رجـب              الـعدد احلادى عـشـر                م       1998نوفمرب         
 --------------------------------------------------  

   كـلـمـة الـعـدد
***************  
الـخـريِ تهـلُ " رجـب "هـا هـى نسمات شـهـر الـلـه احلـرام 

اإلسراِء " عـلـينا فنعيش ذكرى من اعظم احداث اإلسالم وهو حادث 
فقد جـاء , دعوة اإلسالمية الذى كان حبق نقلةً كبريةً ىف طريق ال" والـمعراج 

 عليـه قالـحـزن"حادث اإلسراء والـمعراج  ىف العام الذى اُطل ذلك " عـام
 الـعـام الذى فقد فيه الرسول إثنني من اكرب املساندين لـه وهـما عـمـه

  .ابوطالـب وزوجـه خدجية 
الرسول  وهـكذا جاء حادث اإلسراء واملعراج كرسالة من السماء كى يطمئن فؤاد

بعد ان فـقد عمـه وزوجـته وأيضاً كـى يـتأهـل الرسول لتلقى الفريضة 
الثانية لإلسالم وهى فريضة الصـالة الىت فرضها الـله تـعـاىل ىف رحلـة 

فـقد فُرِضت كل فـرائض اإلسالم ,اإلسراء والـمعراج كتشريف لـهـا 
ـعاىل ىف السماء عـلى األرض أمـا الصـالة فقد فرضها الـلـه سـبحـانه وت

.  
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  أخـــبـار عـامـة
************  

  "اتفاق دمشق"يعقد ىف مدينة الدوحة العاصمة القطرية ىف األسبوع األول من نوفمرب اجتماع * 
وسوف حيضره وزراء خارجية كل الدول األعضاء وهى قطر والسعودية والكويت واألمارات العربية   

  وف يمثل مصر فيها وزير اخلارجية عمر موسىوس, وعمان والبحرين ومصر وسوريا 
ىف التغطية اإلعـالمية علـى الفضيحة الىت تسببت فيها " بيل كلينتون " جنح الرئيس االمريكى * 

والعجوز " نتنياهو"فتمكن من إقناع األرهاىب " مونيكا لوينيسكى " املتدربة السابقة ىف البيت األبيض 
الذى مبقتداه سوف تتعهد اسرائيل باإلنسحاب من " ايت بالينتاشنو"ىف التوقيع على إتفاق " عرفات"
من اراضى الضفة وسوف تقوم السلطة الفليسطينية مبراقبة ومالحقة الفليسطينيني املعارضني % 13

  "ال حول وال قوة إال بالـلـه " وال نستطيع ان نقول إال . إلسرائيل 
حـلة ثانـية اىل الفضاء وايضا وهـو ىف السابعة ىف أول سابـقة مـن نوعـها يقوم رائد فضاء بـر* 

على القيام بـهذه الرحلة وهى الثانية له  وذلك " جيلني " فقد وافق رائد الفضاء , والسبعني من العمر 
لكى يـجرى عليه العلماء بعض التـجارب على تأثري الفضاء عـلـى انسجة اجلسم البشرى ىف 

  .فسبحان اخلالق العظيم , أخرى مراحل متقدمة باإلضافة اىل تـجارب 
وذلك ىف مساء السابع والعشرين من "  اإلسراء واملعراج " يـحتـفل العامل اإلسالمى بذكرى * 

  .رجـب اخلـري شـهر الـلـه الـحـرام 
وذلك ىف السادس والعشرين من رجب وذلك " اإلمام اىب العزائم "يـحـىي آل العزائم ذكرى مولد * 

لتهنئى "  جملة البشري"ش جملس الشعب و 110لقات العلم ىف مسجد اإلمام اىب العزائم بإقامةاألذكار وح
مجيع آل العزائم بـهذه املناسبة وختص بالتهنئة مجعية اوىل العزم الدينية والطريقة العزمية  وجـميع ابناء 

  .فكل عـام وانتتم بـخـري , واحفاد البشري األعزاء 
  جمدى بدوى / الزميل املهندس " مـجـلة البشري "  إنـضـم اىل اسرة التـحرير ىف* 

ومـجلة البشري , وسوف يظهر انتاج الزميل العزيز ىف الشكل الفىن واإلخراج اجلديد للمـجلـة 
  .لترجو للزميل مـجدى النجاح والتقدم 
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  شـخـصـيـة الـعـدد
                     ********************************************************************  

  

                          

                          ابوالـعـزائم" اإلمـام "  
                    ***************************  

  
و الرهبة باطنه و الرغبة ظاهره  و احلرية رداؤه  و  اخلوف قوامه و الذل حليته

الصرب أنيسه و الرضا رفيقه و الشكر زاده و الثـقة كنـزه و الفكر طريقه و 
التسليم مذ هبه و التواضع رفعته و الفقه منهجه و الصدق ضالته   و االخالص 

و الشكر ذكره  مراده و السيد صلى اهللا عليه و سلم مقصوده و اهللا سبحانه معبوده 
و الدعاء عمله وما يقرب اىل النار عدوه وما يقرب اىل الـجـنة  أليفه و بر 

الوالدين سروره و صلة الرحم  حبوره وإدخال السرور على عباد اهللا وصوله و 
الرمحه خبلق اهللا تعاىل حظوته و القرآن الكرمي خلوته و احلضور بقلبه مع احلق 

و األبصار ثبت قلبه و بلغه مراده و هكذا فليكن  سبحانه جلوته يا مقلب القلوب
  .كل ماضى أو من حيب ماضيا 
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                فـوق جـبـيـن الـدهـر                           
  مكتوب فوق جبنيِ الدهرِ وىف أوراقِ الـشجرِ
  مكتوب ىف صفحات الـماِء وىف آيات الذكرِ

  علياِء الكون  ليشقى  طولَ العمرِ أَنَّ اإلنسانَ سيهبِطُ  من
  أنَّ اإلنسانَ سيترك  نور الشمسِ  ليسعى  ىف  ضوِء  القمرِ
  أنَّ اإلنسانَ سريحلُ من واحات األمن ليلقى صفعات القدرِ

  …ساعةَ كنت سأرحل …وهى تلَملم حاجاتى…قالت ىل أمى 
  ياولدى ال ترحل وأبقى وأحرث أرضك

  أمحى عرضكياولدى الترحل وأصمد و
  ياولدى لن تنفَعك دنانري الـغـربة
  سوف تكونُ حياتك ىف أملٍ ىف كُربة
  إنَّ اإلنـسـانُ لَـيـطـغـى
  يسـعـى ىف الكون ليـرقـى
  لَكن األمـر مـيزانُ الـكـفة
  ال تعلو كـفـةَ عـن كـفـة

نـدالعيشِ بال س ىف ظُلُمات أهـلَـك ـتركال ت  
  سرابٍ يـخدع دوماً ىف عمد ال تـجرى خـلف

  يـاولَدى إنَّ الـعمر قـصري
  يـا ولَدى إنَّ  األمر عـسري

  مـهما كانَ الـخوف من  اآلتـى
  إنَّ الـغـربـةَ وحـش عـاتـى

فـى شـوقٍ وأنـا أتـذكـر عـيـناى ـعـتمد  
أكـثر ىف صـفْحتها شوق لُ  ىل كلماترسوبـناتى ت  

 ـطـيـقي األهـلِكـيـف  ـراقالـمـرُء ف  
  كـيـف يـضيع الـعمـر على أوهـامِ األمـلِ

  كـيـف أعـود وطـريـقـى مـمـلؤ الـحـفَـرِ
  كـيـف أعـود وقـد أدمـنـت دعـاَء الـسـفـرِ
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  أخـبـار ريـاضـيـة
**********  

ذلك بعد فوزه على نادى تصدر النادى األهلى املصرى الدورى العام ىف اسبوعه احلادى عشر و* 
حسام حسن نادى املائة وذلك باهلدف /ىف مباراة رائعة دخل بـها الالعب  3/2املقاولون العرب 

  .الرائع الذى سجله ىف اخر دقيقة من املباراة 
فاز نادى الوكرة الرياضى ببطولة كأس الشيخ جاسم لكرة القدم بعد أن تغلب على النادى * 

  هائيةاألهلى ىف املباراة الن
بطولة كأس اخلليج الرابعة عشرة وذلك ىف املدة من " العاصمة البحرينية"تقام ىف مدينة املنامة * 
ويشارك ىف هذه البطولة اندية كلٍ من   98-11-8اىل 30-10-98

وقد فازت الكويت يآخر بطولة ,  عمان–البحرين -اإلمارات-الكويت-قطر-السعودية
  . 1996 والتىاقيمت ىف دولة عمان ىف عام

  
امحد برادة ببطولة األهرام الدولية لإلسكواش الىت اقيمت حتت /فاز الالعب املصرى القدير * 

  .سفح اإلهـرام 
وذلك ىف املباراة الودية الىت اقيمت  1/0فاز منتخب اليابان لكرة القدم على املنتخب املصرى * 

قارات الىت ستقام ىف املكسيك ىف اليابان وذلك ضمن استعدادات الفريق املصرى لبطولة كأس ال
  1999ىف يناير القادم 

  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 / ير رئيس التـحر
  شـيـريـن سعيد البشري ابوالعزائم/ اإلشراف الفىن 
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  الـصـفـحـة األخـيـرة
*********  

  بريد القراء
 ------  

  :وحنن ننشرها مع هذا التعليق  ورامحد عاش/وصل اىل رئيس التحرير  الرسالة اآلتية من القارئى العزيز الوالد األستاذ
  -بـعد التـحية –الـمحترم " مـجلة البشري"رئيس حترير / السيد 

سعدت كثرياً بالعدد األخري من جملتكم العظيمة وخصوصا بعد اإلخراج اجلديد على أنىن أرجو أن يشملها بعض التغيري 
هو امشل واعـم حىت تتحقق الفائدة الـمرجوة منها ايضاً ىف املضمون وكذلك اخلروج ا من النطاق التقليدى اىل ما

وىل اقتراح بسيط هو إضافة . وتدفع بالقارئى الكرمي اىل انتظار العدد التاىل منها وكذلك املشاركة الفعلية ىف ابوابـها 
أخيه واآلباء مجال وعندناتراث عظيم وكبري على قمته أجدادنا اإلمام اىب العزائم و" من أقوال اآلباء"أو " من اقواهلم"باب 

وحىت القاكم ىف , والبشري وغريهم الكثري بارك الـله لنـا  فيهم مجيعاً ونفعنا بعلومهم ونصائحهم وغفر لنا وهلـم 
  رسالة اخرى السالم عليك ورمحة اهللا

  عاشور  امحد/القارئى املـحب ىف الـلـه                                                                    
  :التعليق 
 ----  

مرحبا برسائل الوالد العزيز ونصائحه املفيدة وحنـن نعاهده على العمل يتلك النصائح إن شاء اهللا ونرجو 
  يوسف واخوته الكرام  /منه دوام املراسلة ونرسل له العدد اجلديد حىت يتم ارساله اىل  الصديق العزيز 

  تـــســالـى ومـعـلـومـات
*************** *****************  

  برنامج للسيطرة على أجهزة الكمبيوتر
يف عددها اجلديد لشهر اكتوبر احلايل من استخدام برنامج لالتصال و احملادثة عربشبكة االنترنت انتجته )) انترنت العامل العريب ((حذرت جملة 

 و قالت اله ان برنامج. ةاالسرائيلية  و ميكن احلصول عليه جماناً عن طريق الشبك)) مريابيلس((شركة 

((ICQ))  الشهري و الذي يستخدمه املاليني عرب االنترنت يسهل لـمستخدمه اختراق اجهزة الذين يقيم معهم اتصاال الكترونيا كما ميكن
  .للكومبيوتر الـمراد ختريبه ) HARD DISK(من خالله التحكم الكلى ىف القرص الصلب 

  نادر سـعيد البشري /اعـداد 
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