
  مـجـلـة  الـبـشـيـر
بـشـري فـى قـطـر   مـجـلة شـهـريـة يـصدرهـا احـفـاد اـل

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

  هـ1419رمضان  )        السنة الثانية(م           العدد الثالث عـشر  1999يـناير      
     ----------------------------------------------------------------------  

  

  )رمضان  كرمي ( كلمة العدد               
شهر رمضان الذى أُنزِلَ فيه " قال الـلـه تعاىل 

القـرآن هدى للناس وبينات من اهلدى والفرقان 
  صدق الـلـه العظيم" 

نا فإن شهر رمضان الكرمي قد نال هذا ومن ه
الشرف العظيم حيث أنه الشهر الذى أنزل الـله 
فيه القرآن على رسوله سيدنا حممد صلى الـلـه 
عليه وسلم وهو ايضاً شهر الصيام الفريضة الثالثة 

كما أن شهر رمضان هو شهر , ىف اإلسالم 
اخلريات حيث أن اوله رحـمة ووسطـه مغفرة 

اللهم اجعلنا من , تق من النار وآخـره عـ
عتقائق من النار ىف هذا الشهر الفضيل إنك واسع 

  .املغفرة جميب الدعاء 
  

  إقـرأ ىف هذا العدد
 ----------  

  
  كلمة العدد*  
  اخبار عامة*  
  خمتارات* 
  شخصية العدد* 
  اخبار رياضية* 
  )شعر(بشري اخلري*  
  الصوم جـنـة * 
  الصفحة األخرية* 
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  أخبار  عـامـة 
     ___________  

مبناسبة حلول شهر رمضان الكرمي تقام ىف مجيع *
احناء مجهورية مصر العربية موائد الرمحن تلك 
السنة الكرمية الىت تنتشر ىف كل مكان اعاده 

  .الـله علينا باخلري والربكات 
  
حة شهر رمضان الكرمي متفقة مع بدأت الدو* 

السعودية وبعض بلدان اخلليج وذلك يوم 
السبت وذلك على العكس من مصر وباقى 
  .الدول العربية حيث بدأ رمضان يوم األحد  

أغارت الطائرات األمريكية والربيطانية على *
العراق وذلك ىف بداية شهر رمضان مما كان له 

ان  فاللهم اسوء األثر على املسلمني ىف كل مك
امحنا من األعداء ىف اخلارج والداخل يارب 

فأما اعداء اخلارج فهم امريكا وبريطانيا ,العاملني 
وأما اعداء الداخل فهم الزعماء الذين حيكمون 

  .شعوبـهم باحلديد والنار 
  
  
  

      

  مـخـتارات    
  حممود البشري ابوالعزائم/ اعداد األستاذ    

 ----------------------  
  
هل تعلم أن عدد حروف القرآن هى * 

  ,وهذه غري املـمدود   300320671
وأن من قرأه صابراً حمتسباً كان له يكل حرف 

  .زوجةٌ من احلور العني 
قال سيدنا على بن ابىطالب كرم اللـه *

أن لكل آية من القرآن ظاهر وباطن "وجهه 
ولكل آيةٌ حد ومطلع  ولكل آية اربعة من 

   :املعاىن وهى
  املعىن الظاهر وهو للعلماء والفقهاء -1
  املعىن الباطن ألهل املعونة  -2
  احلـد وهو ألهل احملبة واإلقبال  -3
  املطلع وهو ألهل الشهودوالوجود -4
  :قال اإلمام اىب العزائم*   

  فرغ القلب من سوانا ترانا
  يا مريداً جـمالنا وبـهانا                 

  وتدبروتأمل ىف صـنعنا 
  ترق بالـنورِ آمناً لـحمانا                 

  
  

  
  

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



  شـخـصـيـة الـعـدد
  "أم مجال " عائشة ابوالليل / السيدة الفاضلة       

من فُضليات النساء ومن كبار النساء "تيتة "عائشة ابوالليل أو كما كنا نطلق عليها /كانت جدتنا السيدة 
وكفاها شرفاً أا كانت زوجة السيد حممود ماضى    ابو العزائم األديب , مام أىب العزائم ىف أسرة اإل

وهى , امحد ماضى ابوالعزائم مؤسس جريدة املؤيد الشهرية /والكاتب الصوىف والشاعر الكبري ابن السيد 
الدعوة العزمية وقد ابوالليل على مهدى العامل الكبري ورجل من الرجال األوائل ىف / ايضاً ابنة الشيخ 

وقد كانت صوامة ,وهكذا كانت جدتنا نبتةٌ صاحلةٌ ألصلٍ كرمي . صحب األمام فترة كبرية من الزمن 
وكانت أماً للجميع ىف بيت اإلمام ابىالعزائم وكان ايضاً هلا ,  قوامة ارها ىف القرآن وليلها ىف الصلوات 
ن ىف جملة البشري ال جند اعظم من تلك األبيات الىت كتبها وحن.اميان عميق وحب كبري لإلمام اىب العزائم 

  :امساعيل ابوالعزائم وذلك يوم وفاا قائالً / ابنها املغفور له                األستاذ 
       ملهالـم ـخفى الفؤادما ي هِلتوج               مجـائت تـودعىن بثـغرٍ يبس  
      راقأن حان الف وجهِلت مت وأىن غـافلٌ  ال أعــلمـلوأنـها               ع  
      ونـنـعـم   كُنا نـقَر بـه مـحبةٌ               فيض ىف الـحياة كهجن يا أم  
  يا أم أنـت االم إن هـمو عظموا             روح األمومة ىف النـساِء وكـرموا      
ـِم يهنيك أن جاهدت حـني إس         ـتـحـكـمـت حلقاتـها  وامتد ليلٌ  مظل
      الـظالم تراكم بطـيات ـحبوانـجابت  به              س الفجر حىت رأيت  
      الضياَء   لديـهم من كُنت وبنيك                يحِ اجلميلِ ودفـئهبالص متونع  
  كـيف اللـقاء مبن يـعز ويرحم  يـا رحـمةً كانت لنا ومـحبةً                    
       معنوي خلوده يـقـضى بـهـن               ىف جنـاته  كيف اإللف واإللف  
     وثـيـقـةٌ               وبنوك ما غابت صفاتك عـنهـم قوىل له إن الـعهود  
  تـيها الثـم   يـا دار أيـن األم كانت هـاهنا            تـسعى وكـنت لراح     
       السلوى لنـا والبلـسم يـا مـصحفاً كانت تردد آيـه              فـى آيك  
    كـن قدر آيك رحـمةً وسكينةً              فهما هلـا نعمى هـناك ومـغـنم  
  
  

  

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



   

  1/1/99     – 1/91/ 1ىف الذكرى الثامنة لوفاة الوالد احلاج البشري     

  يـربـشـيـر الـخ
*******  

  بشري الـخريِ واأليام عادت         تذكرنا بِكُم شوقـاً  وأُنـسا
  ثـمانيةٌ من األعوامِ  مـرت         فما غـبتم وما كُنا  لنـنسى
  وزاد الشوق واآلهات تترى         وشوق القلبِ ىف ألـمٍ وأقسى

الروحِ معىن العنيِ يـمألهادموعاً        وشوق اوشوقسليس  ح   
                  *               *             *         *  

  بشري الـخريِوالذكرىكتاب       من األشواقِ ينسج ليس يمحى
  وكـم كانت ليالينا نعـيماً        نعيش بقربِكم طربـاً وفرحـا

م األهلَ واألحفاد ـعمـماالً       يحـاونـنهلُ من أُبوتكم جر  
  وكُلُ الناسِ  تذكُركم  وفاًء         وفاض مدحيكُم قوالً وشرحـا

                *             *           *          *  
  بشري الـخريِ إىن فىإشتياقى        أُمـىن  النفس   يوماً  بالتالقى 

  قِوهاؤم إخوتى واألم جاءوا         وقد جرت الدموع  مع الفرا
  نعيد تذكُرِ األيامِ أُنـسـاً         ونـسعد  بالتقاربِ   والوفاقِ
  فما غابت أياديكم لدينـا         فنور  البدر  يرأى ىف    املَحاقِ

                 )ابن البشري ( بقلم                                         
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  أخـبـار ريـاضـيـة          
**********  

فازت الصني ببطولة الدورة األسيوية األوملبية * 
الىت اقيمت ىف تايالند وكانت الكويت هى 

  .الدولة األوىل عربياً ىف هذه الدورة 
مت تعيني " كرول"بعد اقالة املدرب األجنىب * 

فاز الزمالك على , فاروق جعفر مدرباً 
لزمالك ومت تقليص الفارق بني ا 2/0املقاولون 

نقاط وذلك اثر تعادل األهلى  7واألهلى اىل 
  . 1/1مع احمللة 

فاز فريق جنوب افريقيا على الفريق القومى * 
ىف املباراة الودية الىت اقيمت ىف  2/1املصرى 

  .جنوب افريقيا
فاز فريق نادى قطر الرياضى ببطولة كأس * 

  . األحتاد ىف دولة قطر

ىف األسبوع  تقام بطولة قطر الدولية للتنس* 
األول من يناير وسوف تشهد هذه البطولة 
العديد من املفاجاءات حيث يعود اليها بعد 

كما " بوريس بيكر"غياب االعب الكبري 
يشارك ا عدد كبري من ابطال العامل ىف لعبة 

ومن املعروف هذه البطولة للرجال , التنس 
امين عزمى أن بطولة /وقد صرح الكابنت , فقط

  . م هى من اقوى البطوالت هذا العا
مشاركة ىف مباراة اعتزال العب نادى *  

القادسية الكويىت تعادل املنتخب املصرى ىف 
مع املنتخب الكويىت وذلك   1/1مباراة ودية

  ىف األسبوع األخري من شهر ديسمرب 
  
  

  كـرمي  البشريابوالعزائم/  اعداد 

----------------------- -------------------------------------------  
  772628فـاكس   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/ لتـحرير مدير ا –نـادر سعيد البشري ابوالعزائم / رئيس التـحرير 
  شـيـريـن سعيد البشري ابوالعزائم/ اإلشراف الفىن 
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  الصوم جـنـة
                                            ________________________  

مع إطاللة شهر رمضان الكرمي اقـدم إلصدقاءنــا الكـرام هذا احلديثٌ 
صلى الـلـه عليه وسلم والذى جيمع عدة حكَمٍ  الشريف لرسول الـلـه

, فمعىن أن الصوم جنـة أى أن الصوم وقايةٌ وعالج , من أحكامِ الصيامِ 
  احلديث هى أن الصيام وقايةٌ وعالج ها الطبثبتواحلقيقة العلمية الىت ي

  .للجسمِ والنفسِ معاً من أمراضٍ  كثرية 
أمراضِ سوء اهلضمِ وهو ينظم افراز انزميات  فالصوم يعترب وقايةللجسم  من 

كما ان الصوم ¸اهلضم ىف اجلسم وهو ايضاً حيفظ توازن السوائل ىف البجسم 
  يعتري وقايةً للنفسِ من حيث أنه يقوى األرادة 

  .ويصفى السريرة ويشحذ اهلمة 
لعالج فكثري من األمراض يكون الصوم هو ا, والصوم يعترب عالج للجسم 

والصوم يكون , األمثل هلا مثل مرض ضغط الدم وبعض امراض السكر  
عالجا فـعاالً للنفس  ىف حاالت اإلدمان وبعض حاالت اهلالوس  حيث 

  يفرض الصوم على املرضى ىف بداية العالج 
" وهكذا تظهر لنـا بـصورة جلية عظمة وحكمة احلديث الشريف    

  .لـه صلى الـلـه عليه وسلم صدق رسول الـ" الصوم جنة 
  اعداد وتلخيص نادر البشري ابوالعزائم
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  الصفـحـةُ األخـرية                
                               _____________________________  

    )   ذكرياتى مع احلاج البشري(                        

                          -------------  
وكان اول هذه , كانت لقاءاتى مع الوالد احلاج البشري ماضى ابوالعزائم حمدودة لكنها مؤثرة 

املهندس سعيد البشري اىل إحياء ليلة ذكر وصلوات ) ابونادر(اللقاءات عندما دعاىن زميلى 
وكنت قد , 1982على الرسول صلى الـلـه عليه وسلم وذلك ىف ليلة مخيس من عام 

واتيت اىل احلضر والىت “ مسقط رأسى"ت من الذكر منذ أن تركت القرية نسيت هذه احللقا
جيتمع فيها اهـاىل القرية مساء كل يوم اثنني ىف حلقة ذكر تبدأ بعد صالة العشاء وكنا 

  " .احلضرة"نسميها 
وضعت جلباىب وسرواىل األبيض ىف املوعد وذهبت اىل منـزل الزميل العزيز وطبعاً كنت ال 

ضور بدأنا الـتعارف وكانت جلسىت بني اثنني اراهم ألول مرة عن اليمني اعرف مجيع احل
بوجهه األمسر الالمع املنري " تفصيل مصرى"كان الوالد البشري ىف جلبابه األبيض البلدى 

ىف حديثه مهس الصوت وبني , برضى الرب عزوجل وعالمة السجود على جبهته عريضة 
ن يتغىن بابيات من الشعر ىف مديح رسول الـلـه احلني واحلني واثناء سكوت اجلماعة كا

وعن يسارى  كان جيلس الدكتور احلفناوى  رفيع وطويل القامة , عذبة اللحن سامية املعاىن 
  .خفيف احلركة تظهر عليه عالمات اخلشوع الداخلى وليس الظاهر فقط

وكنت , عزائم ىف هذه اجللسة وزعت علينا كتيبات صغريةفيها دعوات وصلوات لإلمام اىب ال
اول مرة اقرأ فيها هذه األدعية ووجدت معظم احلاضرين حيفظوا عن ظهر قلب ويتغنون ا 

وهكذا كانت هذه هى بدايىت مع اخواىن ىف الطريقة , بصوت وحلن واحد يأخذ بلب القلب 
ق اىل واستمرت لقاءات األربعاء مع احلاج البشري والىت تعلمنا فيها الكثري ىف الطري, العزمية 
  .الـلـه 

  امحد عاشور / بقلم األستاذ                                                                    
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