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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 االفتتاحية
 
 

بتوقيـ  وسـ    صـباحاا  يف حنو الساعة احلادية عشرة 
وقـع يف بـاريس همـوم     م1065ينايي  /7يف : أوربا 

السـاخرة  " شـارلي إبـدو  "عنيف علـ  مقـر صـحيفة    
ــر الصــحيفة،    ــتحم ملثمــان مق ــث اق الفرنســية، حي

أدى  .كالشانوف  وبدؤوا إطالق النار من أسـلحة  
ــل   ــوم إىل مقت ــذا اهلم ــابة   61ه ــًا وإص  66شخص

وذلــك  ،آخــرين مبــن فــيهم رئــيس حريــر الصــحيفة
انتقاما من نشر هذه الصـحيفة األسـبوعية السـاخرة    

لنيب حممـد صـل  اهلل   إىل ارسوما كاريكاتورية مسيئة 
عليــه وســلمث حيــث قامــ  الصــحيفة بنشــر رســوم 

لنيب حممد إىل ا َسيَِّئة ومثرية للغاية مسيئة كاريكاتورية
صل  اهلل عليـه وسـلم يف عـددها الـذي صـدر يـوم       

 –الـنيب    فيهـا  َصوََّرِتوم، 1/1061/ 61األربعاء 
ــام   ــًا إيغــااًل يف االســتهزاء  –علــ  زعــم الرس  . عاري

وكان  هذه الصحيفة قـد نشـرت رسـوما لا لـة يف     
هلمـوم  م أيضـاث ولكـن الصـحيفة بعـد ا    1066عام 

بدل أن تعتذر عـن نشـر هـذه الرسـوم املشـينة الـ        
أفسدت العالقَة بينها وبني العامل اإلسـالمي، ازدادت  
إيغااًل يف انتقاد اإلسالم وإ ارة املسلمني بنشـر نفـس   

 بعـد اهلمـوم  الرسوم ُمَمدَّداا يف عددها الـذي صـدر   

حبمة أن  ذلـك هـو حريـة الـرأي الـ  يتمس ـك بهـا        
 اب  من مبادئه الدستوري ة احلكومي ة، الغرب كمبدء 

وَكثََّف  الصحيفة اإلساءَة إىل الرسول العربي حممـد  
صل  اهلل عليه وسـلم َعبرـَر توزيـع أعـدادها اةتويـة      
عل  الرسوم الكاريكاتورية املسيئة إىل النيب صل  اهلل 
عليه وسلم، وَصرَّح  أن غرضها الوحيد مـن وراء  

ــاد اإلســالم،  ــاحتج  املســلمون يف  نشــرها هــو انتق ف
ــبالد اجملــاورة ضــد  موقــف الصــحيفة    فرنســا ويف ال
االستفزازي غري احلضاري احتماجًا صارخًا كاسحًا، 

إىل اختـاذ تـدابري أمنيـة إضـافية      البالد حت  اضرطَُّرتر
واجلديُر بالذكر  ،حول مراكز حكومية و قافية مهمة

ــاد    ــني دول االح ــدة ب ــة الوحي أن  فرنســا هــي الدول
وربي الذي يكثـر فيـه السـكان املسـلمون الـذين      األ

 .بني جمموع السّكان ٪60ُيَشكِّلون نسبة 
وما إن َعمَّ اخلرُب َعبرـَر الصـحف و وسـائل اإلعـالم      

حتـــ  اشـــتد ت وتكـــا رت واتصـــل  املظـــاهراُت  
ــدات   ــتنكارات والتنديـــ ــاُت واالســـ واالحتماجـــ

البالد  يف واالعتصامات يف شت  أحناء العامل، والسي ما
اإلسالمية عمومًا ويف باكستان خصوصـًا، وَتَسلسَسـَل   
ذلــك أليــام، وَأَشــدج االحتماجــات يف هــذا الصــدد  

http://ar.wikipedia.org/wiki/7_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%B4%D9%86%D9%83%D9%88%D9%81
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ــة  ــْهدرتها دول ــا نيمــرالَش ــاميف أفريقي ــ  ق ــا ، ال  فيه
ُأطسِلـَق  قـد  عنيفـة، و  جيـة املسلمون مبظـاهرات احتما 

لا أد ى إىل مقتل كثريين فيها الرصاُص عل  اةتمني 
ــثريين، ويف  ــابة ك ــ    وإص ــبالد تعرض ــن ال ــدد م  ع

البضائع الفرنسية لسخ  اةتمنيث حيـث إن عـدداا   
 . منها أعلن مقاطعَة البضائع الفرنسية

واجلدير بالذكر أن الغرب بدأ حيـارب اإلسـالم منـذ    
بأساليب خمتلفة غـري مسـبوقة، وقـد اختـار     أمد بعيد 

حـد  يف  من بينهـا أن يُ والغرب لذلك طرقا كثرية، 
الظــن باإلســالم ونبيــه عليــه  قلــوب الشــباب ســوء

 ،الصــالة والســالم حتــ  َيَتَقــزََّز منهمــا الشــباب     
واحتضن كـلَّ مـن َأَسـاَء إىل اإلسـالم تعاليمـه ونبيـه       
إساءًة بالغة بأسلوب مـثري للغايـة واسـتهزأ بقولـه أو     

ه ولطفــه وأغــدق عليــه اجلــوائَز فــفعلــه، ومشلــه بعط
ه والثناء والوساماِت، ورفع قامَته وقيمَته باالحتفال ب

ــاهرة      ــلمني   ــباب املس ــرت يف ش ــ   ه ــه، حت علي
ــي أن كــل   ــف  أحــدا خطــريةث وه التشــد د والعن

مســؤولي َتها  - مثــل األعــداء -لــون واإلرهــاب حيم 
املسلمني واإلسالَم، ويقومون بـدعايات مكثفـة بـأن    
اإلسالم دين اإلرهاب وأبناَءه إرهـابي ون ُمَتَشـدُِّدون،   

سلمني امُللسَتْزِمني باإلسـالم  ويسريون مقولَة أن مجيع امل
قد اليكونون إرهابينيث ولكـن مجيـع اإلرهـابيني هـم     
املسلمون الذين ال يقدرون عل  احتمـال غريهـم يف   
أي مكان من اجملتمع البشري ث وإن اجلمعي ات اخلريي ة 
ــة مــع اإلرهــاب والتطــرف   اإلســالمي ة كّلهــا متعاون

إاّل لتفـريخ  والتشد د، وأنها ال تتحرك يف جمال اخلـري  

اإلرهابث يقولون أن نـيب اإلسـالم حممـدا صـل  اهلل     
 .   م هذه املعاني وخمرج أمته عليهاعليه وسلم معلِّ

يريد األعداء من خالل هذه احلرب ال  بدأت باسم 
القضاء عل  اإلسالم واملسلمني، " افحة اإلرهابكم"

وألجل إجناز هذا اهلدف َهَمَم األعداء بقيادة أمريكا 
كل من أفعانسـتان والعـراق وباكسـتان وعـدد     عل  

ــة يف حــرب ســاخنة    ــدول اإلســالمي ة والعربي مــن ال
وباردة معًا، وَجَعَلوها جحيمًا ال ُتَطاق علـ  أهلـها،   
وقتلوا أهَلها بعدد املاليني، وَجَرَحوا عدداا الُيحرَص ، 
ــالمي امُللسَتــْزم       ــباب اإلس ــن الش ــوا كــثريا م واعتقل

ــ   ة لكنــة، وزجــوا بهــم يف   وُماَلَحَقِتــه بكــل طريق
ــلوب     ــا بأس ــذبوهم فيه ــَتَقاَلت، وع ــمون وامُلعر الس
ََ صـور    اقسَشَعرَّتر منه جلوُد كلِّ الذين شاهدوا بعـ
التعــذيب الــ  س  تســريُبها وعرُضــها علــ  شاشــات 
ــرَي      ــ  غ ــ  حت ــا أبك ــة، ل ــ  العاملي  ــاز واإلنتن التلف

ري املسلمني الذين كانوا مل يفقدوا بقايا من حياة الضم
اإلنساني، الذي يرق  ال حمالة لالعتداء الوحشي  يقع 

 .عل  فرد من بين البشر
وكذلك َزَرَعوا يف ربوعها اخلـراَب والـدماَر بشـكل    
غري قابـل للـتاليف علـ  مـدى قـرون طويلـة، مهمـا        
ــ      ــائل، وتعاون ــوّفرت الوس ــود، وت ــافرت اجله تض
اجملتمعات البشرية عل  تـاليف اخلسـائر الـ  َلِحَقـِ      

ــرب األمريكيــة الغربيــة      ال ــامَل اإلســالميَّ مــن احل ع
ــداء    ــمَّتره األعـ ــا َسـ ــ  مـ ــهيونية علـ ــليبية الصـ الصـ

أي « اإلرهـابيني »أي اإلسالم، وعلـ   « اإلرهاب»بـ
املسلمني والسي ما امُللسَتْزِمني، كمـا َزَرَع األعـداء مـن    
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خالل احلرب عل  اإلرهاب بقيـادة أمريكـا يف ديـار    
ومَة احلرب األهلي ة غري القابلة اإلسالم الطائفي َة وجر 

للمكافحــة، حتــ  الُيَتــاَأ هلــا أبــداا األمــُن والســالُم  
وكـلج ذلـك   . والتعايُش السـلميج والتضـامُن الشـعيبج   

ا كحمر الفالسقة باسم زرع الدميوقراطي ة ال  َعرََّفه
 .والبالد َواِجه الشعبُيلعالج كل مشكلة 

ال  أعلن  احلرب عل   ءهاأن أمريكا وحلفابوعلما 
مجيع البالد اإلسالمية بشكل مسـتور، وعلـ  بعـَ    
ــا     ــد حلقته ــبالد اإلســالمية بشــكل مكشــوف،  ق ال
خسائُر ال ُتَعوَّض وتؤد ى بهـا إىل اإلفـالس الـذي ال    
ُتفسِصح عنه اليوَم اجتنابًا افتضاَحها أماَم العاملث ولكـن  

كل بش –إن شاء اهلل تعاىل  –فضاحتها ستظهر قريبا 
ِتلسَقاِئيٍّ رغَم حماولتها إلخفاء أمرهـا، وحينئـذ تضـطر    
إىل أن  تعلن عنها وليس ذلك احلـني ببعيـد ونانـب    
ــة،    ــة  شــم  أمريكــا خســائَر معنوي اخلســائر املالي

 .وخسائَر عسكريًة فادحًة
وإســخاطهم  ومــا هــذه األعمــال إال إ ــارة املســلمني

شـيء  حيتملـون كـل     ألنهم يعلمون جيدا أن املسلمني
مـن خسـارة يف األرواأ واملمتلكـاتث ولكـنهم لــيس     
بوسعهم أن حيتملوا اإلساءَة إىل حرمـة الـنيب األعظـم    
سيدنا حممد صل  اهلل عليه وسـلم الـذي حيبونـه أشـد      
وأكثر مـن حـبهم ألنفسـهم ولوالـديهم وألوالدهـم،      
ويفدونه مُبَهمهم وأرواحهم، وَيَرورَن حقًّـا أن ـه القيمـَة    

ا يف الـدنيا إذا انتهـك أحـَد َحرمَتـه     حلياتهم ولكـل مـ  
ــنَي     ــبَ وع ــرَق ين ــيهم ع ــلم وف ــه وس صــل  اهلل علي

 .تطرفث ولذلك َتحوََّل العامُل اإلسالميج ناراا تتقد

كل  ذلـك حـد  وحيـد  حبمـة أن إنتاجـه ونشـره       
عمَل حبري ـة الـرأي، والتنديـُد بـه عمـَل ُمضـاد  هلـذه        

 دَّساحلرية ال  هي أقدُس لديه من كـل شـخم ُمقَـ   
إن  حري ة الرأي شيء عميب يف الغرب اليكاد يـدرك  
كنَهها اإلنساُن مهما كان عاقاًل، حيث يرى أن العـامل  
حيتق، واملخاوف َتَتَدلَّ  عل  رؤوس أبنائـه كالسـيف   
امُلصرــَل ث ولكنــه ال يرضــ  أن َينرــُبَس ببنــِ  شــفة يف 
 االعتذار عما قام به السفهاُء من أبنائه من اإلساءة إىل

ديانة كربى يف العامل مثل اإلسالم وإىل أقـدس وأعظـم   
شخصي ة لدى املسلمني مثل النيب الكريم حممـد صـل    

 اهلل عليه وسلم
ــرين     ــرأ مشــاعر ا خ ــ    ــة ال ــذه احلري ــف ه كي

إىل أي ديانـة والسـي ما    ءخصوصا املسـلمني، وتسـي  
صـرار علـ  اإلسـاءة إىل    اإلسالم،بل إنهـا وسـيلة اإل  

 .مل حبرية الرأياإلسالم حبمة الع
ويف هذا الوضع نريد مـن كـل الـبالد اإلسـالمية أن     
ــ  تســمح    ــبالد ال حــتج احتماجــًا صــارخًا ضــد  ال
ــال     ــب باعتق ــوم وأن تطال ــذه الرس ــل ه بصــدور مث
ــال      ــذه األعم ــل ه ــاهمني يف مث ــع املس ــاب مجي وعق
ــة الــ    ــأمر بــملغالق املواقــع اإلنتنيتي الشــنيعة، أن ت

و .   اهلل عليـه وسـلم  إىل اإلسـالم ونبيـه صـل    ءتسي
تعــزز العالقــة بــني الــدول الــ  حــتم باألديــان وأن 
تطالب األمم املتحدَة بوضع قانون صارم للمنـع مـن   
اإلساءة إىل اإلسالمث حيث يوجد يف الـدول الغربيـة   
قــانون مينــع مــن اإلســاءة إىل اليهــود وإىل الــديانات 

                        .األخرى
 رئيس التح ي 
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 الوضع الراهن في بنغالديش 

 لدكتاتوريةيهدد بعودة ا
 

ــنغالديش متــر ــوم ب ــة الي  فيهــا يتعــرض خطــرية، مبرحل
 علـ   واعتـداءٍ  وتشريٍد وتدمرٍي وإبادٍة قتٍلل املعارضون

 احلاليـة  احلكومـة  قبـل  من وذلك واألعراض، األرواأ
 بشـكل  عـام  منـذ  الـبالد  يف احلكم تتوىل ال  العلمانية

 للقضـاء  والشـرطة  القضاء تستخدم وهي شرعي، غري
 فـتة  ألطـول  السـلطة  يف للبقـاء  حماولة معارضيها عل 
 املعـارض  احلـزب  دمـاء  تريق احلالية احلكومة و .لكنة
 علـ   الـنريان  بـملطالق  الشـرطةَ  أمـرت  وقد نهاَر، ليَل

 عند عشوائي بشكل املعارضني

 أي يف أو الطريـق  يف تـراهم  ما
 كـبري  عـدد  فانضم آخر، مكان

 إىل الـبطشْ  بهذا املعارضني من
 كرسـ   وقـد  .الشـهداء  قافلة

ــة ــا احلكومـ ــة عملياتهـ  اإلبادي ـ
 مقرًّا تعد ال  املدن يف خصيصًا
 املعارضـون  شـن ها  ال  التحرير وحركة للثورة ومنطلقًا

 أن بالـذكر  واجلـدير . اجملنونة الظاملة احلكومة هذه ضد 
 اإلنسـان  وحقـوق  الرأي، حرية تدَ عي احلالية احلكومة

 من قانون بأي حتفظ ال احلقيقة يف لكنها ثوالدميقراطية
 .اإلنســان وحقــوق واحلريــة الدميقراطيــة قــوانني

 للمعارضـني  عـداء  األحـزاب  أشـد  من تعترب واحلكومة
 خالل من املعارضني استهداف عمليات واصل  حيث

ــة ــة منظوم ــ  تعمــل فاســدة إعالمي  الوجــود هــدم عل

 ألنهـا  ثشـرعيتها  يف يشككون الناس وأصبح .املعارض
 فيه شاركي مل الذي الصوري باالنتخاب السلطة تول 

 هنـاك  كـان  أنـه  واملشكلة ، ،احلزب املعارض الرئيسي
 يسـتقيل  احلـاكم  احلزب أنَّ عل  ينم دستوري قانون

ــن ويتنحــ  ــتة خــالل احلكــم ع ــات، ف  وأن االنتخاب
ــة " ــة االنتقالي ــوىل "احلكوم ــم تت ــني إىل احلك ــام ح  إمت

 احلــزب قبــل مــن التزويــر عــدم لضــمان االنتخابــات
 قـد " عوامي رابطة" حزب نأ بالذكر ديَراجلو .احلاكم

 وعـن  احلكومـة  هـذه  عن دافع
 أن قبل الدستوري القانون هذا

 عـــــام الســـــلطة يف تكـــــون
 وصــل بعــدما لكنــه، م6111

ــلطة إىل ــدَّل الس ــتور، ع  الدس
 االنتخابات سُيمرري أنه وأعلن
 الـ   التعديالت ضوء يف العام ة

 حكومتــه تكــريس لصــاح الدســتور علــ  أدخلــها
 الـ   الرئاسـي ة  الصـالحي ات  مـن  مزيـد  عل  واحلصول

 مـع  والوحشي ة الدكتاتوري ة من مزيٍد لارسة عل  تعينه
 املتحـدة  األمـم  منـدوب  جاء وقد .األيام قابل يف شعبه

 االنتخــاب قبـل  السياسـية  األزمـة  هـذه  حلـل " نكـو تر"
ــد، ــي الفاس ــاد  وبق ــة حي ــة احلكوم ــزاب احلالي  وأح
 إىل يتوص ـل  أن دون أيـام  عـدة  األزمـة  بشأن املعارضة

 تعــرض بــنغالديش يف بقائــه وخــالل .هلزيارتــ نتيمــة
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 والتعــذيب القمــع إجــراءاِت ألســوأ املعــارض احلــزب
 مكسـباً  ُيَحقِّـق  أن دون خائبـاً  منهـا  رجـع   م واإلبادة

 وقال .الربيء البنغالي الشعب دماء إراقة إيقاف بشأن
 يـدي  بني وضع إن ه: بنغالديش مغادرته قبل« ترانكو»

ــة ــزاب احلكومـ ــة وأحـ ــات املعارضـ ــلة مقتحـ  ملواصـ
 وأحـزاب  احلكومـة  بـني  األزمة حل  أجل من اةاد ات
 إجيابيـة  نتـائج  بتحقيق كفيلة مقتحات وهي املعارضة،

 هـو  اةاد ـات  اسـتئناف  فملن املتأزم، املوقف حل  بشأن
 واالضـطربات  والعنـف  الصـراع  إلنهـاء  الوحيـد  احلل

 املعــارض احلــزب كــان احلــني ذلــك ويف .السياســية
 صـورة  يف احلقيقيََّة اإلجابَة احلكومَة طالب قد الرئيسي
 فيهـا  مبـا " ترانكو" مقتحات يف جاء ملا العملي  التطبيق

 ولكـن  .املدني ـة  واحلري ـة  اإلنسـانية  احلقوق إعادة تأمني
 احلكومــة وزراء َصــرَّأ بــل صــماءث تــزل مل احلكومــة
 املتحـركني  بـأن  :"  وبيانـاتهم  حماد اتهم خالل بوضوأ

ــن ــل م ــة أج ــة احلري  ــدل الدميقراطي ــتوري والع  الدس
 حـرب،  وجمرمـو  إرهـابيون  كلـهم  اإلنسـانية  واحلقوق
 تنفـع  لـن  ضـدنا  ومتظاهرين البالد يف ُنَشَطاَء وماداموا

 صـرب  عيـل  حتـ  " !. ودبلوماسـي ة  داخلية حماد ات أيُة
 الشـوارع  مفارقـة  عـدم  علـ   وعزموا املعارضة القوى

 وتظـــاهرات مســـريات ينظمـــون وأخـــذوا وامليـــادين
 وهلذا .الفاسدة االنتخابات عل  لالعتاض وإضرابات

. االنتخابـات  مقاطعـة  املعارضـة  أحزاب قررت السبب
 ولكـن ، العـامل  أمـم  من ومسمع مرأى عل  ذلك وكل
 حبـق  البنغالية احلكومة تفعله ما إ اه ساكنا يزل مل العامل

 ومل، الشديد والتعذيب العشوائي التقتيل من املعارضني
 مسـاوئها،  عـن  والكشـف  إلدانتهـا  مـنهم  أحد يتحرك

 لـه  نظـري  ال الـذي  الظلم من ومنعها تغيريها عن فضال
 اهلنديـــة احلكومــة  إن  بــل  .الدميقراطيــة  الــدول  يف

 البنغالية احلكومة تساند كان  ال  اجملاورة الدميقراطية
 سيطرتها ح  بنغالديش كون رغم تساندها تزال وال

ــم ــتاف ورغ ــات اع ــوق منظم ــان حق ــاة اإلنس  باملأس
 خـالل  مـن  البنغاليـة  احلكومـةَ  حـث  بـل  ثفيها البشرية

 ُيحسـبون  أنهـم  مبـا  املعارضـني  حماربة عل  قوتها تعزيز
 ما أن الصحفيني من عدد صرأ وقد .اإلسالميني عل 

ــنغالديش يف جيــري ــع يف يشــكل ب ــًة الواق ــة بداي  حلمل
 املعارضني مطاردة عل  الشرعية إلضفاء مكثفة جديدة

 علـ   قانونيـا  وإرغامهم عليهم والتضييق بنغالديش يف
 انزعـاجهم  الصـحفيون  أبـدى  وقد .البالد من اخلروج
 شـيئاا  تصـنع  مل الـ   املتحـدة  األمـم  موقف من الشديد

 11: مـيس اخل يـوم  السـطور  هـذه  كتابـة  تـاريخ  حت 
ــ 6341 األوىل مجـادى 1 املوافـق  م1065 فرباير  ، ه
 قتلـ   أن َأكََّدتر بها املو وق املصادر من عدداا أنَّ رغم

 األمـن  وأحزاب الشرطة بأيدي السياسية االضطرابات
 والشـك  األقل، عل  600 عددهم بلغ النار وإطالق

 املعلومـات  علـ   مبنيـة  واإلحصـاءات  األرقـام  هذه أن
 إىل التوص ــل أن  واحلــقج .اإلعــالم إليهــا توص ــل الــ 

 املتأزمـة  احلرجـة  الظروف مثل يف الصحيحة املعلومات
 الـ   اجملـزرة  وإن. جـدًّا  صـعبَ  بنغالديش بها متر  ال 

ــري ــنغالديش يف ا ن   ــة ب ــفية حماول ــني لتص  املعارض
 جـدا  الواضـح  ،ومن احلالية احلكومة يؤيدون ال الذين

 املعارضـني  حبق احلكومة ترتكبه مبا تفاجأ قد اجلميع أن
 كل عل  النريان بملطالق واألمر العشوائي، التقتيل من
 تفعله وما احتماج، مسريات يقيم أنه الشرطة ترى من
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 غـري  انتهاكـات  مـن  السمون يف املعتقلني حبق الشرطة
 الــ  املختلفــة التعــذيب أســاليب عــن فضــال آدميــة،
َُ ُنشرت ََ اإلعالم، وسائل يف أخبارها بع  منهـا  وبع

 صــورة علــ  ســلبيا تــنعكس ال حتــ  أخفــي، قــد
 و . والدميقراطيـة  احلرية بلد أنها تدعي ال  بنغالديش

 بـنغالديش  يف ا ن حيد  مبا نتفاجأ مل حنن األمر حقيقة
 بـه  تفاجـأ  كمـا  األبـدان  هلـا  تقشـعر  ال  األحدا  من

 أخرى بزاوية األحدا  إىل ننظر أننا حبكم الناس عامة
 والناشـطني  اخلـرباء  بـني  اإلمجاع يشبه ما آخر ومبقياس

 ولكـن ، كـبري  حـد  إىل ضـعف  قـد  البنغـالي  النظام بأن
 العاصـمة  داكـاً  تتحـرك  مل مـا  تأتي لن القاضية الضربة
 تفعلــه مــا  ــاه ســاكتا زال مــا والعــامل كــبرية، بكثافــة

 مـن  املعـارض  واحلـزب  املسلمني حبق البنغالية احلكومة
 أحـد  يتحـرك  ومل العشوائي، والتقتيل الشديد التعذيب

 عــن فضــال مســاوئها عــن والكشــف إلدانتهــا مــنهم
 يف لـه  نظري ال الذي الظلم من وإبعادها ومنعها تغيريها
 مـن  مينعهـا  رادع إجراء اختاذ وعن، الدميقراطية الدول

 واحلكومـة  . املعـارض  احلـزب  ضـد  محاقـات  ارتكـاب 
 القــوى صــنعته مــا املعــارض احلــزب مــع تصــنع اليـوم 

 االنفصـال  حـرب  عند البنغالي املواطن مع الباكستانية
 سبقتها ما كل  من ضراوًة أشدَّ هي بل،  م6116 عام
 بيـوتَ  احلكوميـة  الشـرطة  داهم  حيث أحدا ث من

 عـن  الرصـاصَ  عليهم وأطلق  املعارض احلزب أهالي
 والشـرطة  القضـائي  النظـام  أن بالـذكر  واجلدير .قرب

ــتخدمها ــة تس ــع احلكوم ــنيث لقم ــة ألن املعارض  رئيس
 وعينـ   اختـارت  الـ   هـي " حسينة الشيخة" الوزراء
 عل  ينم القانون كان وإن، حزبها أعضاء من القضاة

 رئـيس  مـع  بالتشـاور  الـرئيس  قبـل  مـن  القضـاة  تعيني
 األمــن وقــوات والشــرطة، القضــاء ولكــن .الــوزراء
 الـ   "حسـينة  الشـيخة " تصـرف  حـ   كلـها  األخرى
ــد رواتــب رفعــ  ــذلك مــنهم، العدي ــأمترون هــم ول  ي
 يقيمـوا  أن بملمكـانهم  بـأنهم  تـدعي  احلكومة و، بأمرها
 مـع  يتعـاملوا  وأن أسـبوع  يف الـبالد  يف والنظـام  األمن
 ولكنهـا  ثواإلنصـاف  بالعـدل  البلـد  يف املـواطنني  سائر

 عاملـ   بـل  ثالبلـد  يف والنظـام  األمن إقرار يف فشل 
 حـواد   فيهـا  حـد    حتـ   واالحنيـاز  بالظلم الشعب
 وأحـزاب  احلكومـة  نـدعو  حنـن  .االضـطراب  و العنف

 فقد السياسي، اإلصالأ وتنفيذ اةاد ات إىل املعارضة
ــٌة احلاجــُة باتــ   أن ا ن جــدًّا عاجلــة بصــورة و ماس 

 يسـكن  مـن  مجيـع  ونطالب. واالستقرار األمن نستعيد
 مـن  والدبلوماسـيني  والصـحفيني  املعلمني من البالد يف

 فورية و حامسة إجراءات باختاذ احلكومة وغري احلكومة
 الـ   اجملـزرة  لوقـف  احللـول  مجيـع  فشـل  بعد وصارمة
 الغيارى املسلمون حنن .بنغالديش يف الناس هلا يتعرض

 الغرُب بالدنا يف يتدخل أن حنب ال وعقيدتنا ديننا عل 
 أو عسـكريًّا  يتـدخل  أن نـود   وال. الصـهيوني  الصلييب
 أيج دولنـا  مـن  دولـة  يف  قافيًّـا  أو سياسـيًّا  أو اقتصاديًّا

 أو صـليبية  أو صـهيونية  شـرقية  أو غربيـة  أجنبية دولة
 جلودنـا  حنّك أن واألفضل ليربالي ة، أو ملحدة أو و نية

ــا ُنَرتِّــب وأن بأنفســنا، قضــايانا وحنــل  بأ فارنــا،  بيوَتن
 واهلل .أطبائنـا  طريـق  عـن  جروَحنـا  نعـا   وأن بأيدينا،
 .واملعني املوفق

 حممد شعيب 
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 امللك عبد اهلل يف رحاب اهلل
 

 شاه حممد أنور◘ 
 .بنغالديش ،شيتا غونغ، خادم طلبة دار العلوم معين اإلسالم بهاتهزاري

 

وكذلك  ،لقد عم احلزن بالد العرب واملسلمني     
األقليات املسلمة يف مجيع احناء العامل  عل  رحيل خادم 

فقد فقدت  ،احلرمني الشريفني امللك عبد اهلل رمحه اهلل
األمة اإلسالمية بوفاته رمزاا وعلماا بارزاا وقائداا حمنًكا 

ة  نافذة وسداد يف الرأي وحكمة كان يتمتع ببصري
لا كان له أكرب األ ر يف حقيق القفزات  ،واضحة

املتميزة واإلجنازات اهلائلة ال  شهدتها اململكة خالل 
عهده امليمون وبلوغها مكانة مرموقة وضعتها يف 
مصاف الدول املتقدمة إىل جانب دوره البارز 

 .زماتهاواإلجيابي وإسهاماته يف حمل مشاكل أمته وأ
 :كل من عليها فان

فاحلمد هلل رضاا  ،واخلطب فادأ ،إن املصاب جلل    
وتسليماا  ،والحول وال قوة إال باهلل إمياناا به ،بالقضاء

جعل ا جال  ،إنه هو اللطيف اخلبري ،له سبحانه وتعاىل
اهلل أكرب  ،من علمه الذي مل يسلمه ألحد من خلقه

ينفخ األرواأ يف األبدان و يقبضها بعلمه وقدرته م  
فمن أصيب مبصاب أومات له عزيز فليتعظ  ،شاء

إنك مي  وإنهم : "الذي قال له ربه برسول اهلل 
وإذا كنا نودع اليوم قائداا حكيماا ورجال ترك  ."ميتون

فعزاؤنا فيه أن  ،آ اراا ملموسة يف شت  نواحي احلياة
وأننا مسلمون لقضاء اهلل وقدره فهذه هي  ،قاملوت ح

لكل  سنة احلياة فاملوت حتم الزم ال مناص منه

كل نفس ذائقة املوت " :كما قال تعاىل ،املخلوقات
وقال  ".ونبلوكم بالشر واخلري فتنة وإلينا ترجعون

ولو   ".ويبقي وجه ربك ذو اجلالل واإلكرام" :أيضاا
جنا أحد من املوت لنما منه سيد البشرية وخرية اهلل 

وما جعلنا " :الذي قال له ربه من خلقه حممد 
  ".لبشر من قبلك اخللد أفائن م  فهم اخلالدون

والدود ،والتاب مضمعه ،فحري مبن املوت مصرعه
وبطن  ،والقرب مقره ،ومنكر ونكري جليسه ،أنيسه

واجلنة والنار مورده  ،والقيامة موعده ،األرض مستقره
 .أال يكون له فكر إال يف املوت

 :هوخدمات هإجنازات
كان خادم احلرمني الشريفني من تلك الفئة القليلة    

ومن يعرف  ،النادرة ال  فازت بوسام حمبة الناس
يعرف أن كل فرد فيه يعترب امللك  ،الشعب السعودي

 .ملًكا و أباا وشقيًقا وصديًقا -رمحه اهلل-عبد اهلل 
يدرك عراقة املاضي وحمم اإلر   -رمحه اهلل -كان   

وخصوصية املكان وقداسته  وهلذا كان حارس اجلذور 
وكان يعرف  ،والثواب  ال يفرط فيها وال يتهاون بها

وإن أفصح دروس  ،تأن الثواب  حمي بملدراك املتغريا
لقد كان مولعاا  ،التاريخ االنهماك بصناعة املستقبل

 .بتحقيق اإلجنازات
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مرحلة ذهبية يف عمر  -رمحه هلل -قاد امللك عبد اهلل    
النمو السعودي فقد كان رجال  رحيماا اتسع صدره 
للكثري  من هموم الغري فسع  إىل  تو يق رواب  

ع أصحاب الرؤى أو الوحدة االجتماعية باستيعاب مجي
االختالفات املذهبية يف اطار املصلحة االجتماعية 

رحم اهلل امللك عبد اهلل رمحة واسعة جزاء ما . املشتكة
و ما بذله من جهود  ،تقدم ألمته من خري و إجنازات

خالقة يف حقيق النهضة باململكة وإرساء دعائم التقدم 
وإنه ملن دواعي االعتزاز . والرقي للشعب السعودي

واالمتنان أن تري اليوم آ ار ما صنع خادم احلرمني 
الشريفني جلية يف كل منح  من مناحي احلياة يف أحناء 

املقدسات اململكة  من أمن وأرف الظالل وعناية بالغة ب
وامللك عبد اهلل  ،وخدمات فائقة حلماج بي  اهلل احلرام

وكما يعرف اجلميع كان رجال تقياا نقياا وال نزكي عل  
اهلل أحداا عاش حياته مهتماا بهموم أمته و كان دائماا 
يسع  إىل مجع الشمل العربي واإلسالمي باذال وقته 

 .وكل ما ميلك من أجل هذا هلدف

 :توسعة احلرمني الشريفني امللك عبد اهلل و
إننا نذكر ويذكر العامل بأسره  مدي احلياة أعمال     

الفقيد اجلليلة واإلجنازات اخلالدة  ومآ ره الباقية 
مبادرته الصادقة لتوسعة : من أهمها، وحكومته الرشيدة
 ،واملعتمرين ومضاعفة مرافق احلماج، احلرمني الشريفني

وجهوده  ،م واملسلمنيورعايته البالغة بقضايا اإلسال
 .املشكورة يف اخلدمات اإلنسانية يف أحناء العامل

إن ما قام به خادما احلرمني الشريفني امللك فهد  
وامللك عبد هلل من توسعة للحرمني الشريفني هلو عمل 

ويدهش اإلنسان وال سيماا من كان  ،غري مسبوق

فمساحة احلرمني . يعرف حمم احلرمني قبل التوسعة
تضاعف  كثريا وأصبح  تستوعب  أعداداا هائلة قد 

فقد أصبح  . كان  ال  د هلا مكاناا إال خارج احلرم
احلرمان الشريفان مهيئني أفضل من ذي قبل للحاجني 

وهذه شهادة   ،والقائمني والعاكفني والركع والسمود
فقد أكد بالفعل أنه  ، فر بها خادم احلرمني الشريفني

بل ولكل األمة  ،ني الشريفنياخلادم املخلم  للحرم
 . اإلسالمية

 : جوائز عاملية و إنسانية للملك عبد اهلل
 رمس  اجلوائز ال  حصل عليها خادم احلرمني الشريفني
امللك عبد اهلل طوال سنوات حكمه شخصية فريدة 

وغط  إجنازته اةافل العربية واإلسالمية  ،لقائد
 .والعاملية

 :و من أبرز تلك اجلوائز
واره فخرية يف خدمة العلوم والتعليم الطيب من دكت

 .هـ 6346جامعة اخلليج العربي مبملكة البحرين لعام 

 .هـ6318لعام جائزة املك فيصل العاملية خلدمة اإلسالم 

 هـ6318جائزة الصحة العاملية ملكافحة التدخني لعام. 

  م 1008جائزة البطل العاملي  ملكافحة اجلوع  لعام. 

  نائف بن عبد العزيز العاملية للسنة النبوية جائزة
والدراسات اإلسالمية املعاصرة خلدمة السنة النبوية 

 .هـ6311املطهرة  لعام 

  جائزة امللك خالد إلجنازاته الوطنية يف التعليم  لعام
 .هـ6340

  جائزة االحاد العربي يف املكتبات و املعلومات
 .هـ 6340التقديرية  لعام 

  هـ6311الدولة التكية  لعام جائزة. 

 (14:البقية يف صفحة)
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 املساحة واحلدود والطبيعة اجلغرافية: بنغالديش
 حييى يفسف الندوي  ◘

 املساحة واحلدود: أوال 

وحــدها غربــا (. 1كــم 631،510)بــنغالديشمســاحة 
منطقة بنغال الغربية اهلندية ومشاال منطقة آسـام وميغااليـا   

ــديتني ــزورام   . اهلن ــورا ومي ــا تريب ــوم إىل الشــرق منه وتق
ويبلغ طول . اهلنديتني وبورما، وحيدها جنوبا خليج بنغال

مشـتكة  % 1431منهـا  ( كـم   3131) احلـدود الربيـة   
 61ومقـدار امليـاه اإلقليميـة    . رمـا مع بو% 1مع اهلند و 
  كم 11311) ميال حبريا 

و در اإلشارة إىل أن املساحة واحلدود ال  استقر عليهـا  
اسم بنغالديش يف الوق  الراهن شـهدت عـدة حـوالت    

االسـم   – " بـنغال " يف الزمن القديم، كما تباين  داللة 
الـ   مصاحبة للتغريات الظرفية  –القديم للديار البنغالية 

شهدتها املنطقة بفعل عوامل جغرافية وسياسية يف خمتلـف  
  .العصور

 ــم إن اســتقرار اســم بــنغالديش ليــدل علــ  كيــان حــر 
مستقل شهد ملساته األخرية بعد االنفصـال عـن شـقيقتها    

أما قبل هذا فكـان يطلـق علـ  املنطقـة     . باكستان الغربية
عـان  الـذين يرج " بونغـو  " و " بنغلـه  " أمساء عديدة مثـل  

ــي واألدب    ــر اهلندوسـ ــتعماهلما إىل العصـ ــل اسـ يف أصـ
مع الفارق أن استعمال هاتني الكلمـتني يف  . السنسكري 

العصــر اهلندوســي كــان ينحصــر يف نطــاق الداللــة علــ  
اجلزئني الشرقي واجلنوبي للديار البنغاليـة، بينمـا املنـاطق    

فالبنغـال   .األخرى كانـ  تعـرف آنئـذ بأمسائهـا اخلاصـة     
بونـدو  " والبنغال الشمالية " راُر " كان يعرف بـ الغربية 

واجلزء اليسـري  ". اللكهنابوتي" و " باريندرا " و "باردن
 ."غورو " من مشالي غربي بنغال بـ

وتشري املعطيات ال  تركهـا الرحالـة ابـن بطوطـه الزائـر      
، تشـري بكـل   (م  6431 -6435)للمنطقة بـني عـامي   

نــوبي للمنطقــة هــو وضــوأ، إىل أن اجلــزء الشــرقي واجل
وكان سـكان هـذه املنطقـة     ،الذي كان يشمله اسم بنغال

  .يُاعرفون بالبنغاليني

" ويف عهد السلطان إليـاس شـاه أصـبح  تطلـق كلمـة      
عل  املناطق الشاسعة ال  كان  متتد " بنغال " أو " بنغال

حــدودها مشــاال إىل سلســلة جبــال همااليــا، وجنوبــا إىل  
سلسلة جبال لوساي، وغربا إىل خليج بنغال، وشرقا إىل 

وكان (. ناغبور الصغيـرة)األراضي املرتفعة لسوتو ناغبور
هذا السلطان يشعر بكـبري اعتـزاز بـملطالق كلمـة بنغـال      

أمـا  . عل  الديار البنغالية املوحدة والبنغالي عل  سـكانها 
سلطان بنغـال  " ) شاه بنغال " هو فقد اختار لنفسه لقب 

ا جنده وبطانته فقـد فـرض علـيهم    أم" شاه بنغاىل " أو( 
و ـدر اإلشـارة إىل أن    .لقـب رعـاة بـنغال و جنـد بـنغال     

السلطان إلياس، عل  الرغم مـن بـدء حكمـه مـن بنغـال      
عاصمة له، كـان مصـرا علـ     " باندوا " الشمالية متخذا 

وذلـك كخطـوة مهمـة يف     " شـاه بنغـال  " أن يلقـب بــ   
رده ضـد  طريق كسب تأييد الشعب البنغـالي يف قـرار متـ   

ــوك اهلنادكــة    ــدهل ، يف حــني أن املل ــة ب ــة املركزي احلكوم
" إلـه غـورو، أو   " غورإشور " والبوذيني كانوا يلقبون بـ 

 .(ملك غور" )غورو راجا 
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أيا كان  نوايا السلطان إلياس شاه، فملن مبادرته تلـك  
قد مجع  شتات الديار البنغالية وأقامتهـا علـ  أرضـية    

ــز، موحــدة، هلــا كيانهــا السيا ســي واالجتمــاعي املتمي
فكان هذا السلطان املؤسـس احلقيقـي   . ولغتها اخلاصة

لسلطنة بنغال ال  متتد مـن تيلياغـاره  إىل شـيتاغونغ    
إنهـا، وال شـك،    .ومن سفوأ همااليا إىل خليج بنغال

وهـي أيضـا   . نقطة حول كبري يف تـاريخ منطقـة بنغـال   
لغتــه نقطــة بدايــة فعالــة للممتمــع البنغــالي و قافتــه و 

  .وآدابه

 الطبيعة اجلغرافية:  انيا 

إذا استثنينا بعـَ املنـاطق اجلبليـة يف شـرقي وجنـوبي      
شرقي بنغالديش فملن السهول املنبسطة والتبة الطميـة  

كمـا   .املمتدة يف ربوع هذه الديار لا يستوقف انتباهنا
أن هذه األراضي املنبسطة تتـدفق خالهلـا امليـاه العذبـة     

األنهـار يف العـامل أمثـال غانغـا، وبرامـا      لبعَ كربيات 
بوترا، وميغنـا، وكـاروتوا، ومهانانـدا، وكوشـي، ومـا      
تفرع عنها من األنهار واحلياض ال  لعب  دورا كبريا 

وهــذه األنهــار كانــ  متثــل . يف حيــاة ســكان املنطقــة
مصدرا غنيا للتنمية اإلقتصادية باملنطقـة وإليهـا يرجـع    

ط الكـثري مـن املـدن    السبب األكـرب يف صـعود وسـقو   
  .والقرى

يؤكد علماء اجلغرافيا وعلم طبقات األرض أن الطبيعة 
الغالبة عل  الديار البنغاليـة تركـ  آ ارهـا البعيـدة يف     

فاملعطيات الـ  ميكـن    .تغيري ا اه األنهار مرات عديدة
استقراءها يف  نايا االنتـاج األدبـي ومـا سـملته أقـالم      

ىل القول بأن غانغا، و برالا الرحالة واملؤرخني تقودنا إ
بوترا، ومهانندا وغريها من األنهار قد غريت ا اهاتها 

ونورد . يف العهد اهلندوسي واإلسالمي عل  حد سواء
ــول     ــا نق ــحة م ــ  ص ــة عل ــَ األدل ــي بع ــا يل  : فيم

" بـاغي روتـي   " غانغا ال  كان  تعرف يف القديم بـ -
وشـق   " راج حمـل " قد غريت جمراهـا الضـيق قـرب    

طريقها من خـالل شـاوتال و بورغونـا، سـوتوناغبور،     
كمـا أن  . وصب  قـرب مينـاء متلـوك يف خلـيج بنغـال     

هناك براهني كافية عل  أن نهـر أوجـي، ودامـودر، و    
روبنراين، كانـ  آنئـذ أنهـارا كـبرية حمـ  نفسـها يف       

  .جمرى باغي روتي

ويقدم لنا ما قاله ابن بطوطة دليال آخر علـ  صـحة    -
يده هنا، فقد قـام هـذا الرحالـة بزيـارة إىل     ما نريد تأك

 :م وقال 6431 – 6435الديار البنغالية بني عامي 

" تشاتغاون"إن املدينة ال  دخلناها أول األمر امسها  "
. وهذه املدينة تقع عل  ساحل حبر عظيم( شيتاغونغ ) 

وأن نهر غانغا ال  حيمها احلماج اهلندوس هـي ونهـر   
تصبا يف البحـر تلتقيـان قـرب     قبل أن( جامونا) جون 

لا يدل عل  أن مصب األنهار يف منتصف " تشاتغاون 
القرن الرابع عشر ماكان بعيـدا عـن مدينـة شـيتاغونغ     

  .كما هو الواقع ا ن

تلــك املدينــة " تانــدا " يف القــرن الســادس كانــ   -
املشهورة الواقعة يف ضفة غانغا، عاصمة سليمان خـان  

وضـاع  بسـبب تغـري ا ـاه     كراني، غري أنهـا ذبلـ    
  .جمرى مياه غانغا

كالهما كانتا من املدن الثرية " باندوا " و " غورو" إن  -
الواقعة علـ  ضـفاف غانغـا، إال أن تغـري غانغـا ال اههـا       
ــدينتني     ــريا إىل م ــا أخ ــا وحوهلم ــل أهميتهم أدت إىل تقلي

وهـــذا هـــو شـــأن معظـــم األنهـــار اجلاريـــة يف . مهمـــورتني
 (يتبع إن شاء اهلل تعاىل)                                .بنغالديش
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 كيف تكتب مقالة جيدة تعارض فيها رأيا معينًا
 حممد مشس احلق صديق ◘

 والفو  اإلسالمي، مريبفرو أستيذ ميدة التعبري واإلنشيء بدار العلم  .أستيذ اللغة الع بية بيجليمعة اإلسالمية للتونفلفجيي، غيزيبفر

 (بقية العدد السابق)
 

 :الفقرة املساندة الثانية وحتوى عل  أربع مجل: الفقرة الثالثة
إن تفعيل الطالب وجعلهم : مجلة العنوان: اجلملة األوىل 

 .يلتزمون بالنظام أمر مهم يف اجملال التعليمي
وهذا شيء مشاهد عندما يقوم : املثالمجلة : اجلملة الثانية

أحدنا بتدريس الطلبة الصغار حيث حيتاجون إىل إجياد 
الدوافع لديهم وجعلهم منتظمني حت  ميكن للمعلم لارسة 

 .العملية التعليمية بصورة فعالة
فاألستاذ ا لي ال ميكنه أن يفعل : مجلة املناقشة: اجلملة الثالثة 

عَ الظروف إىل إعادة حيث حتاج ب. ذلك بكل بساطة
 .تقييم املوقف ما إذا كان  الطالب يتصرفون بصورة سيئة

وبعد هذا التحليل قد : مجلة خامتة الفقرة: اجلملة الرابعة
بصورة جلية بأن األستاذ البشر سيستمر يف مهامه  اتضح لنا 

 .ويبق  حمتاجًا إليه إىل األبد
 :مزيدًا من الشرأ

 .اندة الثانية وحتوى عل  أربع مجلالفقرة املس: الفقرة الثالثة
إن تفعيل الطالب وجعلهم : مجلة العنوان: اجلملة األوىل 

 .يلتزمون بالنظام شيء مهم يف اجملال التعليمي
هذه اجلملة تشري إىل ما ستفصله يف بقية الفقرة، وقد وضع  
هذه الفقرة لتوضيح البند الثاني من بني البندين املذكورين يف 

 .م يف الفقرة األوىلمجلة التلخي
وهذا أمر مشاهد عندما يقوم : مجلة املثال: اجلملة الثانية

أحدنا بتدريس الطلبة الصغار حيث حيتاجون إىل إجياد 
الدوافع لديهم وجعلهم يتقيدون بالنظام، وذلك حت  ميكن 

 .للمعلم لارسة العملية التعليمية بصورة فعالة
 .مجلة العنوان هذه اجلملة توضح باملثال ما ذكرته يف

فاألستاذ ا لي ال ميكنه أن يفعل : مجلة املناقشة: اجلملة الثالثة 
حيث حيتاج بعَ الظروف إىل إعادة . ذلك بكل بساطة

 .تقييم املوقف ما إذا كان الطالب يتصرفون بصورة سيئة
هذه اجلملة ترد عل  الرأي القائل بملن التكنولوجيا ستحل 

 .حمل األستاذ اإلنسان
وبعد هذا التحليل قد : مجلة خامتة الفقرة: الرابعة اجلملة

اتضح لنا بصورة جلية بأن األستاذ البشر سيستمر يف مهامه 
 .ويبق  حمتاجا إليه إىل األبد

وهذه اجلملة ال تذكر شيئا جديدًا، وإمنا تعيد ذكر ما أوردته 
يف كامل الفقرة، وما ذكرته يف مجلة التلخيم يف الفقرة 

 .األوىل
 :ا ن الفقرة بكاملهاوإليك 

إن تفعيل الطالب وجعلهم يلتزمون بالنظام شي مهم يف اجملال 
وهذا أمر مشاهد بكل وضوأ عندما يقوم أحدنا . التعليمي

بتدريس الطلبة الصغار حيث حيتاجون إىل إجياد الدوافع 
لديهم وجعلهم يتقيدون بالنظام، وذلك حت  ميكن للمعلم 

فاألستاذ ا لي، كما . صورة فعالةلارسة العملية التعليمية ب
حيث حيتاج بعَ . ترى، ال ميكنه أن يفعل هذا بكل بساطة

الظروف إىل إعادة تقييم املوقف ما إذا كان الطالب 
وبعد هذا التحليل قد اتضح لنا . يتصرفون بصورة سيئة

بصورة جلية بأن األستاذ البشر سيستمر يف مهامه ويبق  
 .حمتاجًا إليه إىل األبد

 :قرة اخلامتة، وحتوى عل   ال  مجلف
من خالل حليل قدرة األستاذ : مجلة التلخيم: اجلملة األوىل 

كووا عل  االستمابة ملطالب التالميد وإجياد الدوافع لديهم لي
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 –أناسا ناجحني، اتضح لنا أن
التكنولوجيا : مجلة إعادة ذكر موضوع البحث: اجلملة الثانية

، ولن تسعه أن نقوم مبا يقوم لن حل حمل األستاذ البشر
 .األستاذ البشر، فال حل حمله أبدا

وإن كنا ال منانع من : مجلة ذكر التوصيات  : اجلملة الثالثة
 .استمرار التكنولوجيا يف لعب دور مساعد يف العملية التعليمية

 :مزيدا من الشرأ
 :فقرة اخلامتة، وحتوى عل   ال  مجل

ا جديدا، وإمنا تلخم ما ورد يف يف فقرة اخلامتة ال تذكر شيئ
 .كامل املقالة مع إعادة ذكر موضوع البحث بألفا  جديدة

من خالل حليل قدرة األستاذ : مجلة التلخيم: اجلملة األوىل 
عل  االستمابة ملطالب التالميذ وإجياد الدوافع لديهم ليكووا 

 .–أناسا ناجحني، فد اتضح لنا أن
ا وإمنا تلخم النقطتني اللتني هذه اجلملة ال تذكر شيئا جديد

 .فصل  القول فيهما يف فقرتني مساندتني
التكنولوجيا : مجلة إعادة ذكر موضوع البحث: اجلملة الثانية

 .لن تسعه أن تقوم مبا يقوم األستاذ البشر، فال حل حمله أبدا
وإن كنا ال منانع من : مجلة ذكر التوصيات : اجلملة الثالثة

يف لعب دور مساعد يف العملية  استمرار التكنولوجيا
 .التعليمية

يف هذه س ذكر مقتأ مفاده أننا ال منانع من استمرار 
 .التكنولوجيا يف لعب دور املساعد يف العملية التعلمية

 :وإليك الفقرة بكاملها
من خالل حليل قدرة األستاذ عل  االستمابة ملطالب التالميد 

ناجحني، فد اتضح لنا أن وإجياد الدوافع لديهم ليكووا أناسا 
التكنولوجيا لن نسعه أن نقوم مبا يقوم األستاذ البشر، فال 

وإن كنا ال منانع من استمرار التكنولوجيا يف . حل حمله أبدا
 .لعب دور مساعد يف العملية التعليمية

 :وهذه هي املقالة بكاملها
 األستاذ البشر يف يوم من األيام؟هل حل التكنولوجيا حمل 

كنولوجيا، يف هذه األيام، تشهد منوًا متسارعا وزيادة الت

فما نراه بأم أعيننا يف قاعات . مطردة يف عرض العامل وطوله
وليسمح لي . التدريس باجلامعات ،اليوم، إمنا يدل عل  هذا

القارئ الكريم بأن أعرض هنا موقفًا يعارض ملا يقال بأن 
ر يف قاعات التكنولوجييا ستحل يوما ما حمل األستاذ البش

وهذاما سأ بته، إن شاء اهلل تعاىل، من خالل حليل . التدريس
كيف أن األساتذة البشر باستطاعتهم وحدهم أن يستميبوا 

ملطالب الطالب، وميكنهم، كذلك، تفعيلهم وتنشيطهم 
 .وجعلهم يلتزمون بالنظام

إن من أهم جوانب التعليم هو أن يكون األستاذ قادرًا عل  
فعل  . مهمته التعليمية وفقا الحتياجات الطالبإعادة هيكلة 

سبيل املثال إذا كان الطالب ال يستمعون إىل ما يقوله 
األستاذ فملنه بملمكانه أن يعيد طرأ عنوان الدرس بأسلوب 

. جديد، ويقدم ما لديه من املعلومات بصورة أكثر فعالية
والشك أن الكمبيوتر يصعب عليه مثل هذه املسايرة أيا كان 

ومن هنا يتبني لنا أن التكنولوجيا ال ميكنها أن حل حمل . هنوع
 .األستاذ البشر يف يوم من األيام

أضف إىل ذلك، أن تفعيل الطالب وجعلهم يلتزمون بالنظام 
وهذا أمر مشاهد بكل وضوأ . شيء مهم يف جمال التعليم

عندما يقوم أحدنا بتدريس الطلبة الصغار حيث حيتاجون إىل 
ع لديهم وجعلهم يتقيدون بالنظام، وذلك حت  إجياد الدواف

فاألستاذ . ميكن للمعلم لارسة العملية التعليمية بصورة فعالة
حيث . ا لي، كما ترى، ال ميكنه أن يفعل هذا بكل بساطة

حيتاج بعَ الظروف إىل إعادة تقييم املوقف ما إذا كان 
وبعد هذا التحليل قد اتضح . الطالب يتصرفون بصورة سيئة

نا بصورة جلية بأن األستاذ البشر سيستمر يف مهامه ويبق  ل
 .حمتاجا إليه إىل األبد

ومن خالل حليل قدرة األستاذ عل  االستمابة ملطالب 
التالميد وإجياد الدوافع لديهم ليكووا أناسا ناجحني، اتضح 

لنا أن التكنولوجيا لن تسعه أن تقوم مبا يقوم به األستاذ 
وإن كنا ال منانع من استمرار . أبدا البشر، فال حل حمله

 .التكنولوجيا يف لعب دور مساعد يف العملية التعليمية
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 بالقلم األحمر
 ،  م نقوم بنقد تلك املقاالت والكتابات،"احلراء"هذه صفحة، نتلق  هنا مقاالِت وكتاباِت األقالم الواعدة من قرَّاء 

 حممد شعيب/ ُيشرف عليها األستاذ (.يف كل عدٍد مقاُل واحٍد) 
 أخفني حممد شهيدت حسني من اجليمعة الع بية إمداد العلفم ف يدابيد،  هذه مقيلة أرسل إليني

 .مقيلته ونقدني –أيهي الق اء  –حتتفي على أخطيء كثرية، إليوم 

 نسان النظافة يف حياتنا وأثرها عىل اإلأمهية 
قلب أ ر كبري عل   هلا لنظافةإن او

فاإلنسان الذي يعيش يف  اإلنسان،
أكثر مـن   يشعر السعادةبيئة نظيفة 

اإلنسان الذي يعـيش يف بيئـة غـري    
نظيفـــة، إضـــافة اىل ماســـبق فـــملن 

و علـه   النظافة تزيـد املكـان مجـاال   
، حيب اإلنسان أن يعيش فيه، رائعة

 خيلـو عـن النفايـات   فاملكان الـذي  
يكون عادة أمجل وأبه  من املكان 
امللو  بالنفايات، وإنها تدل علـ   

نسـتطيع  يالحـظ أوال نظافتهـا، ف   أي زائر ملدينة ماسالمة ذوق اإلنسان، وكذلك عل  تطور البالدث حيث أن 
 . ن مستوى نظافة أي مدينة يعكس حقيقة مستوى تطور البلد ومستوى وعي سكانهاإ أن نقول

األرض وامليـاه وختربهـا    تلـو  ملـو  بنفايـات الـ     ديش، النهتم بالنظافـة، فاملكـان فيهـا    حنن نعيش يف بنغال
أننا هو الذي النبالغ إن قلنا و، نرمي النفايات يف هنا وهناك، ستخدام يف بعَ األحيانو علها غري صاحلة لال

 يف جمـاري املائيـة  ه يف الطريق أو منزليرمي نفاياته من شباك منا من فكم البيئة ملو ا باألقذار والنفايات، جيعل 
يف الطريـق  فالنفايـات املرميـة   إن كان  ضـيقة فتسـبب يف إغـراق الطريـق،      جماري املائيةحت  يتسبب يف سد 

مـن هـواء البيئـة الفاسـدة،      أن الناس يتـنفس خترب البيئة و عل الناس مريضا، وكذلك تضر باحليوان، حيث 
 .  حت  يصري مريضا

 :وهي، همةاملاإلرشادات العامة علينا أن نهتم ب بالنظافةاحلفا  فألجل 
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 . هوبعد طعامتناول ال غسل اليدين جيدًا قبل. 6
  .استخدام املاء الساخن والصابون السائل بعد استخدام دورات املياه. 1
 .استخدام اةارم الورقية لتمفيف اليدين. 4
 .و ةاستخدام األشياء املللبس قفازين من املطاط قبل . 3
 . االهتمام بنظافة املكان الذي نعيش فيه. 5
 .اجلر ومغسلها جيدًا باستمرار للقضاء عل  ي حبيث االهتمام بنظافة األدوات املستخدمة . 1
 . عدم تناول األشياء السوقية قبل الغسل .1
 . جيدا اللحوم النيئة واألغذية املطبوخة واخلضروات والفواكهغسل . 8

إليكم األخطاء أيها : إال أنه حيتوي عل  بعَ األخطاء اللغوية  وروعة تعبريه وحسن أسلوبهكتابته  رغم مجال
 !القراء الكرام

   

 السعادةبيشعر  عدم استخدام الصلة لفعل يتعدى بها يشعر السعادة
 خيلو من النفايات استخدام الصلة غري املناسبة خيلو عن النفايات

 و عله رائعا اخلطأ النحوي رائعةو عله 
فاملكان فيها ملو  بنفايات 

 تلو  األرض واملياهال  
"  بنفايات"عدم مطابقة املوصوف مع الصفةث ألن 

 صفة..." ال  تلو  "موصوف، و
فاملكان فيها ملو  بالنفايات 

 تلو  األرض واملياهال  
 اجملاري املائية عدم مطابقة املوصوف مع الصفة جماري املائية

 نناأإن قلنا 
يف موضع يتقضي السياق " استخدام أن

 نَّإإن قلنا "إن"أن يكون 

 نرمي النفايات هنا وهناك زيادة حرف جر اليقتضيه املقام نرمي النفايات يف هنا وهناك
أننا هو الذي النبالغ إن قلنا 
 سوء ترتيب الكلمات داخل اجلمل ..جيعل

النبالغ إن : واألحسن أن يقول 
 ..ا إن هذا هو الذي جيعلقلن

 الناس يتنفسونأن  إفراد ما يقتضي السياق مجعه أن الناس يتنفس
  ح  يصريوا مرض إفراد ما يقتضي السياق مجعه حت  يصري مريضا
 احلفا  علي استخدام الصلة غري الناسبة احلفا  بالنظافة
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 من أقالم األصدقاء 
أسيمة حممفد ◘     !حقيقة أدبية 

 

  هل تعلم؟

ينتسبان ملدرستني متقاذفتني يف األطراف، والنيات .. وكل من مي  إليه بصلة.. أن األدب العربي احلديث
 ..والنوايا

 ..مدرسة العقاد: إحداهما يتأسها فارس القلم الرافعي، واألخرى

يف النهوض باألدب العربي احلديث، إال أنهما حتفظان يف .. املدرستني أقدام عريقة وآ ار عميقةولكل من هاتني 
خري شاهد عل  .. وصفحات جملة الرسالة واملنهل و أخواتهما والصحف آنذاك.. أنفسهما روأ التنافس الشديد

مثال املنفلوطي والطنطاوي عارك ال  دارت برحاها عل  ساحات هاتني املدرستني، ففي جانب، عباقرة كأامل
.. وحممود حممد شاكر والبيومي وأمحد حسن الزيات، وغريهم من أعمدة القلم والبيان، ويف الطرف املعاكس

 .هاك منوذجا طه حسني و شوقي ضيف وجنيب حمفو  وشغلهم الشاغل العقاد.. أدباء وشعراء لا لون وجها لوجه

ألحد باحلق، ولن أرمي ا خـر بألقـاب الـبطالن     شهم، ولن أحكم ولن أخوض يف املواضيع ال  كان  موضع نقا
 .فأنا أرمي إىل غري هذا.. واستحقاق العذاب

إن احلقيقة املؤسفة أن املعركة مل تند ر بآ ارها بعد، فقد  د كثريا من طالب ا داب حيفظ سلسلة طويلة ونسبا 
فملن سها فأخطأ لساُنه ذكَر .. مدرسة أخرى عريضا ألعالم إحدى املدرستني، وال يكاد يذكر أي إنسان من

 ..أحدهم، فيمهد كل اجلهد أن ميحو خطيئته ال  انزلق بها لساُنه ببيان بعَ املساوئ املختلقة هلذه الشخصية

بالطنطـاوي لـن   ( املكـتفني )وكـثري مـن   .. العقاد، أو طه حسني، ال يعرفون عـن الرافعـي شـيئا   ( متابعي)فكثري من 
م العقاد، فضال من أن يكونوا قد قرؤوا من أعماله الضخمة ال  متثل يف ذاتها جملـدات عظيمـة   حيسنوا النطق باس

 ..تشغل رفا عريضا من رفوف املكتبات العامة

فملن املدرستني ال أجد هلما مثال أضربه أحـق و أدق  مـن قطـارين سـائرين     .. وال أجد سبب ذلك إال الذي ذكرت
يرتبطا فيما بينهما، فملذا اقتب أحدهما من ا خر فكأن كال منهما اقـتب   عل  سككهما، صمما أن ال يندجما أو

 !من املوت النازل اةتوم

 ..فيفوته خري كثري ونفع كبري.. فيصبح طالب إحدى املدرسة ال يعرف عن مدرسة أخرى شيئا
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  حاجتنا إلى قراءة السيرة النبوية 
، و ل االهتمام بها لتدا عرب القـرونث ألنـه ضـرورة الميكـن ملسـلم أن      إن للسرية النبوية مكانة عظيمة يف قلوب املسلمني

يستغين عنها، فتويف النيب صل  اهلل عليه وسـلم و لـ  سـريته قائمـة بـني املسـلمني، فهـم ينفـذون مـا كـان يـأمرهم بـه،             
ومـا  .  وحتـ  يومنـا هـذا   ويبتعدون عما كان ينهاهم عنه، وهلذا ألف  يف السرية النبوية كتب كثرية بدءا من عهد التـابعني 

 .كان هذا إال تلبية للحاجة، وشعورا من علماء هذه األمة بأ ر هذا العامل يف توجيه األمة إىل املسار الصحيح
وإن السرية النبوية منهج صحيح حلياة اإلنسان، ومعني رائق لفهم الشريعة اإلسالمية، مل تشهد األرض مثل هذا املـنهج  

أن يـدعو النـاس إىل   فكان من أهم تعاليم سريته الدعوة والتبليغ، فقد أمر اهلل سبحانه وتعاىل نبيه صل  اهلل عليه وسلم  
يـا معشـر قـريش،    : ، فقام النيب صل  اهلل عليه وسلم بالدعوة بني الناس، فقال ميان ليخرجهم من الظلمات اىل النوراإل

اشتوا أنفسكم ال أغين عنكم من اهلل شيئا، يا صفية عمة رسول اهلل صل  اهلل عليه وسلم ال أغين عنـك مـن اهلل شـيئا،    
ته صل  اهلل عليه وسلم هذه أ ـر  فكان لدعو. يا فاطمة بن  الرسول سليين ما شئ  من مالي ال أغين عنك من اهلل شيئا

كبري يف اجملتمع، فكان اجملتمع العربي جمتمعا فاحشا و فـاجرا متـزقهم العصـبية القبليـة وتـنغم حيـاتهم أباطيـل الو نيـة         
وأخالقها املنحلة، ولكنه صل  اهلل عليه وسلم استطاع يف أقل من ربع قرن من الزمن أن ينقلهم من أقوام متنـافرين إىل  

ماسك يشعر فيه املؤمنون باإلخوة والعدل والتسامح وهم يقيمون حياتهم علـ  هـدى املـنهج الربـاني اجلديـد      جمتمع مت
 .ويدينون مجيعا بالعبودية هلل رب العاملني

ولكن أعداء اإلسالم واملسلمني يبذلون قصارى جهودهم لتشويه أخالق الرسول األعظم سيدنا حممـد صـل  اهلل عليـه    
ه اتهامات كاذبة شنيعة ،  ويلصقون بـه بعـَ اجلـرائم األخالقيـة مـن الزنـا،  وتعـدد األزواج،         وسلم ،  ويوجهون إلي

وقـد  . وشرب اخلمر وحريَ الناس عل  العملية اإلرهابية ال  ال ميكن أن تصدر إال من الطبقة غـري املتعلمـة واملثقفـة    
أن التاريخ وتعـاليم اإلسـالم يـرفَ ذلـك كلـه       والتهوين من شأنه مع -صل  اهلل عليه وسلم –اعتاد بعضهم ذم النيب 

نميع أشكاله وأساليبه ،  ويعتربها  لما وبهتانا ،  ألن مثل هذه اجلرائم األخالقية تتناف  مع تعاليم اإلسالم احلميـدة ،   
مصـدر   ومبادئه السامية ال  تدعو الناس إىل تركها واجتنابها ،  فمن الطبعي أن ال ميكـن أن تصـدر هـذه اجلـرائم مـن     

الشريعة وتعاليم اإلسالم،  وإن هـؤالء األعـداء لالسـالم مـن أقـدر النـاس علـ  تزييـف الوقـائع والتـواريخ لصـاحلهم            
وليس هـذا بدايـة عهـد جديـد يف تـاريخ العـامل،        . ويستغلون يف تروجيها كل ما لديهم من إمكانات اقتصادية وإعالمية 

 .عل  قدم وساقوإمنا كان امتدادا ملؤمرات األعداء ال   ل  

فندعو مثل هؤالء األعداء لالسالم واملسلمني أن يقرؤوا السرية النبويـة اةمديـة ،  فـملن هلـا مكانـة عظيمـة يف نفـوس         
يغتب  بها كل مسلم يؤمن باهلل ورسوله وقـد  ـل االهتمـام بهـا لتـدا عـرب القـرون،  ألن خـري مـا يتدارسـه           . املسلمني

 .الدينية والعلماء واملثقفون و دراسة سرية النيب حممد صل  اهلل عليه وسلم املسلمون وال سيما طالب املدارس
 (طيلب الفضيلة الثينية بيجليمعة) حممد دالور حسني ◘
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  الصرب يف الوضع الذي يعيشه المسلمون   

 كلنا يعلم أن املسلمني يف هذه األيام يتعـرض لألزمـات واملصـائب املختلفـة الشـديدة، ولكـن األزمـات الـ         
تتصاعد شيئا فشيئا يف بالد املسلمني ليس  شرا حمضاث بل قد حمل يف  ناياها عربا كبرية وخـريا كـثريا، فـملن    

ا حمـل يف  ناياهـا منحـًا ربانيـة وبشـرى سـارةث ختفـف مـن         كل اةن والشدائد رغم مرارتها وآالمها إال أنهـ 
ِفي ابرِتَغاِء السَقـورْم إن َتُكوُنـوا َتـأسَلُموَن َفـملنَ ُهمر َيـأسَلُموَن      َوال َتْهُنوا }: -تعاىل  –املصائب، وتقوي العزائم، قال اهلل 

 [. 603: النساء] {َكَما َتأسَلُموَن َوَتررُجوَن ِمَن اللَ ِه َما ال َيررُجوَن َوَكاَن اللَ ُه َعِليماا َحِكيماا
هـذه األزمـات تـذكر األمـة     وميكن أن تكون هذه األزمات فرصة للتحول إىل التوبـة والرجـوع إىل اهلل، وإن   

وتريد أن تدفعهم إىل حسن الصلة باهلل سبحانه وتعـاىل، واللمـوء    المية بالعودة الصادقة إىل اهلل عز وجلاإلس
إليهث فملن ذنوبنا ال  نرتكبها هي من ضمن األسباب ال  أنزل  لنا هذه األزمات لتكون لنـا عقوبـة وابـتالَء،    

َوَما َأَصاَبُكم مِ ن مُ ِصيَبٍة }وقال اهلل تعاىل  فتوبتنا تنزل الرمحة والفرج، ،بالتوبة لذا وجب علينا أن نبادر إلي اهلل
َأَو َلـمَ ا َأَصاَبترُكم مُ ِصيَبٌة َقدر َأَصـبرُتم  }: ، وقال سبحانه[40: الشورى] {َفِبَما َكَسَب ر َأيرِديُكمر َوَيعرُفو َعن َكِثرٍي 

َما َأَصاَبَك ِمنر َحَسَنٍة َفِمـَن  }: ، وقال تعاىل[615: آل عمران] {ُقلر ُهَو ِمنر ِعنِد َأنُفِسُكمرمِ ثرَليرَها ُقلسُتمر َأنَ   َهَذا 
الكـافرين الـذين ال يت عظـون     –عز وجـل   –، وذمَّ اهلل [11: النساء] {اللَ ِه َوَما َأَصاَبَك ِمن َسيِ َئٍة َفِمن نَ فسِسَك

ُهم َبأسُسَنا َتَضرَ ُعوا َوَلِكن َقَسـ ر ُقُلـوُبُهمر َوَزيَ ـَن َلُهـُم الشَ ـيرَطاُن َمـا َكـاُنوا        َفَلورال إذر َجاَء}: بالفنت، فقال سبحانه
البد للناس أن يستشـعر ذلـك عنـد نـزول الفـنت وأن يتضـرع إىل اهلل، واالشـتغال        [. 34: األنعام] {َيعرَمُلوَن

، فملن بـالرجوع إىل اهلل تعمـر   [53: البقرة] {َوالصَ الِةَواسرَتِعيُنوا ِبالصَ برْر }بعبادته تعاىل كما قال سبحانه تعاىل 
النفوس، ويسـتنزل بهـا نصـر اهلل     القلب بالطمأنينة، ومتلؤه بالراحة، وتزيل عنه اخلوف، وتذهب الوحشة من

بدعوتهم، وصالتهم، : إمنا ينصر اهلل هذه األمة بضعفيها: )وقد صح عن النيب صل  اهلل عليه وسلم قوله تعاىل،
 .واهلل املستعان(.هموإخالص

طيلب الفضيلة األوىل ) هادي الزمان حممد ◘
 اكتبوا إلينا (بيجليمعة ال محينية صفت احل اء

مفتوحة لكم كلكم، فابعثوا إلينا " صدى األطفال"صفحة ! أحبائي األطفال 
باستمرار بكل ما ترونه مفيدا ونافعا من علوم ومعارف وقصم وحكايات 

 .االنتظاروغريها، وحنن يف 
 مع حمب 
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 صدى األطفال
 

 

 

 قصة إمرأة ملفوفة بالكفن
 حممد معصفم حسن: بقلم 

 

أياما طويلة، لكـن اهلل سـبحانه    هاقض  معو يف قديم الزمان كان يف اهلند ملك، وكان امسه عبد اهلل، تزوج عبد اهلل امرأة مجيلة، 
 .زواجالكثر من مخس سنوات دون محل بعد أ دامو وتعاىل مل يرزقه أي ولد، 

ومل تكـد تصـدق   ة، نهـا حاملـ  أ ةهـا الطبيبـ  تخربأذات يوم مرض  زوجته مرضا شديدا، فذهب  إىل املستشف  وزارت الطبيبة، ف
فـرأ فرحـا شـديدا،    ف ة،نها حاملـ أخربته أزوجها وباتصل  و ة،الفرحطارت من أيقن  أنها حاملة  عندماو من الطبيبة، ماتسمع

 . فسمد شكرا هلل ،ن يطري عقله من الفرأأكاد حت  
ىل السـوق لتمهـز   إ الزوجـة ذهب  . ابننه أشهر أبعد عدة  ةخربتهم الطبيبأحيث ث ن بهذا احلملان سعيدايام والزوجسارت األ

 . لصغريه ة ا  ليمهز غرفىل حمالت األإ باأل ذهبو ،قل من شهرأال إنه مل يبق أل ثمالبس صغريها
الم الـ  حـس   ليـل بسـبب ا   لنها مل تنم طـول ا أخربته بأيقض  زوجها من النوم وة، فأالم الوالدآب املرأةيف تلك الليله حس  و

نـ   أقال اختاري ؟ ا ستسميهذا رزقنا اهلل مبولود ماذإ !زوجي له يا :يف الطريق قال ، ىل املستشف إيأخذها  نأوطلب  منه . بها
 ن اهلل قبَ روحي وانا ألـد فانتبـه البـين يـا    ألو ، حزن ةبصوت حزين فيه ابتسام :وقال ، ترك االسم لكأ ،ال :قال ! ياحبيب 
لذلك من الطبيعي  ،تلدين ةول مرأ! ا حبيب ن  يأ: ا، وقال هلا ن يهدئ من روعهأراد أخوف و ةنظر اليها زوجها بنظر! زوجي

 .ال اخلريإ اليصريهلل ء ان شاإتفائلي باخلري  ديه و. حيد  هلن مكروه هلل ال يلدن واحلمد املرأةكل ، داعي للخوف ال، ختايفن أ
 والـزوج  عبـد اهلل،  و واملمرضـات  ةومعهـا الطبيبـ   ةالوالد ةغرف الزوجةدخل  ذهبا إىل املستشف ، والتحق  املرأة باملستشف ، 

بعـد مضـي   ة، ن يسـهل علـ  زوجتـه الـوالد    أاهلل  وتزوج وهو يـدع  ول ماأمن  زوجتهري  حياته مع يتذكر شينتظر أمام الغرفة 
 ـم   ،مل يتملـك نفسـه مـن شـدة فرحتـه     ففرأ عبد اهلل فرحا حت  أنـه   رزقك اهلل بولد أهال بك،: و قال  له ةالطبيب أت ساعتني 

قـال  ة، املركـز  ةىل العنايـ إقلـيال ونقلناهـا    ةنهـا تعبانـ  إ :قالـ  ؟ هو حال زوجـ   وما ة م قال للطبي وسمد شكرا هلل ةتوجه للقبل
وتوضأ  م  عبد اهللذهب  ،وحنن سنفعل مابوسعنا ،عليك بالدعاء هلا: وقال  فلم تقل له الطبيبة شيئا، ! أيها الطبيبةمابها : الزوج

بسـبب   ةفرحـا بابنـه ويبكـي تـار     ةك تاروهو يضح بعدها ذهب لريى ابنه، ن يشفيها اهلل لا هي فيهألزوجته ب اصل  ركعتني دع
 :بقي عبد اهلل أمام الغرفة ينتظر ويفكر، بعد قليل خرج  لرضة من الغرفة، وسألته هل أن  عبد اهلل؟ قال م ، ماحل بزوجته

حتـ    الـ  حلـ  بـه وبكـ      ةمـن الصـدم  عبـد اهلل   سق ، ن زوجتك قد فارق  احلياةأن خنربك أردنا أ: فقال  له املمرضة. نعم
 .مبا حل  بزوجته خربهمأهل زوجته وأخيه ووالده وبأاتصل ، جف  عيونه من الدموع

ىل إوخرج الطفل ملفوفا خبرقـة بيضـاء    ،بيَ مودعة الدنيااأل بالكفن ةفم ملفومجيع من يف املستشف  بك  هلذا املنظر خرج  األ
 .ولدها ىرتن أولكنه مل يكتب هلا ة واحد ةارويف سي  ةواحد ةويف دقيق ةواحد ةيف حلظ اخرجو، مأهذه الدنيا من دون 
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 مسابقةالحراء
 1 املسابقة

صحابي جليل وقريب مـن رسـول اهلل صـل  اهلل    . 6
 عليه وسلم لقب بسيد الشهداء، فمن هو؟

 ل  حب الوطن عند رسول اهلل صل  اهلل عليـه  . 1
وسلم بأعل  صوره يوم اهلمرة، بعـد أن خـرج مـن    
مكة، وقف عل  حدودها، والتف  إليها وقال مقولة 

 فماذا قال؟ ... مشهورة 
سعد خرج  مرضـعة  من ديار بين ... من هناك . 4

 ؟ فمن هي. رسول اهلل

  2املسابقة  

  (evsjv Ki): ترجم النم ا تي بلغتك الفصح 
 ر َّة، و ياَب باليٌة أمساَل وعليِه معدوُم، فقرُي رجُل مرَّ

 جـاهَ  ال النَّسـِب،  مغمـور  القـدْم،  حايف البطسن، جائع
 وال إليـِه،  يـأوي  بيـ َ  لـه  ليس عشريٌة، وال ماَل وال

 مع بكفَّيره العامَِّة احلياْض من يشرُب متاع، وال أ ا 
 وفراُشـه  ذراُعـه،  خمدَُّتـه  املسمِد، يف ويناُم الواردين،
 لكتـابِ  وتـالوةٍ  لربِّـه  ِذكـرٍ  صـاحبُ  لكنَّه البطحاُء،

 والقتاْل، الصالِة يف األوْل الصَّفِّ عْن يغيُب ال موالُه
 - وسـلم  عليـه  اهلل صل  - اهلِل برسوْل يوٍم ذات مرَّ

 ؟ تتـزوَّجُ  أال ُجليربيـبُ  يا: ))  به وصاأ بامِسِه فناداُه
 وال مـالَ  وال ُيزوُِّجين؟ ومنر اهلِل، رسول يا:  قال. ((

 األوْل، قولـهِ  مثرـل  لـه  فقـال  أخـرى،  به مرَّ  مَّ جاَه؟

ــنفْس وأجــاب ــًة، ومــرَّ اجلــواب، ب ــه فأعــاد  الث  علي
 عليـه  اهلل صـل   - فقال اجلواب، هو وأعاد السؤال
ــا: ))  - وســلم ــقر جليبيــُب، ي  فــالٍن بيــِ  إىل انطِل

 عليـه  اهلل صـل   - اهلِل رسـولُ :  لـه  وُقـلر  األنصاريِّ
 ُتـزوِّجين  أن منـك  ويطلـبُ  السالم، يقرُئك - وسلم
 ((. ِبنرتك

  3 املسابقة

  (Aviex Ki) :انقل الفقر إىل اللغة العربية

MZKvj hLb Zzwg welYœZvi AwfÁZv jvf 

K‡iQ، ZLb Zzwg `ytwLZ nIqvi Kvi‡Y †Zvgvi 

Ae¯’v fv‡jv nqwb| Zzwg cixÿvq †dj K‡iQ 

Avi Zzwg welYœ n‡q †MQ; wKš‘ †Zvgvi welYœZv 

wK †Zvgvi GB ev¯ÍeZv‡K e`jv‡Z †c‡i‡Q? 

†Zvgvi wcZv gviv †M‡Qb Avi Zzwg fMœü`q n‡q 

†MQ; wKš‘ wK Zvi Rxeb wdwi‡q w`‡Z ‡c‡i‡Q? 

†Zvgvi e¨emv‡Z †jvKmvb n‡q‡Q Avi Zywg 

welYœ n‡qQ; wKš‘ †Zvgvi welYœZv wK †Zvgvi 

‡jvKmvb‡K jv‡f cwiYZ K‡i †Zvgvi Ae¯’v 

cwieZ©b K‡i w`‡q‡Q? Zvn‡j Zzwg Rxe‡bi 

welYœ I `yt‡Li NUbv¸‡jvi Rb¨ Avd‡mvm K‡iv 

bv| KviY Zv †Kej wZ³ZvB evov‡e|  

 جوائز الفائزين
 .إىل  ال ة أشهر" احلراء"جملة : اجلائزة األوىل  ¤
 .جملة شهرين: اجلائزة الثانية  ¤
 .جملة شهر واحد: اجلائزة الثالثة  ¤
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المسابقة حلول
 املسابقة األوىلحل 

 

 : السؤال األول 
 بن علي ينادي وسلم عليه اهلل صل  الرسول كان
 ."أبوتراب" بـ عنه اهلل رضي طالب أبي

 : السؤال الثاني 
 صـل   اهلل رسـول  أمَّـره  عنه اهلل رضي زيد بن أسامة

 اجلـيش  ويف الـروم  لغـزو  جيش عل  وسلم عليه اهلل
 .وغريهم وأبوعبيدة وسعد وعمر أبوبكر اجليش

 : السؤال الثالث 
 نسبة بذلك ومسي  أفغانستان، للكة اسم كان أريانا

 تنطلق همرتها كان  ال  القدمية ا رية الشعوب إىل
 .املنطقة تلك من

 : السؤال الرابع 
 .السوفيي  واالحاد الشعبية الصني

 

 الثانيةسابقة املحل 
 

GKRb bvweK cÖkvšÍ gnvmvM‡i c_ nvwi‡q 

†d‡jwQj Ges Gfv‡e GKzk w`b c_nviv 

wQj| †m hLb bvRvZ †cj †jv‡Kiv Zv‡K G 

NUbvq me‡P‡q eo Kx wkÿv †m jvf K‡i‡Q 

wR‡Ám Kij| †jvKwU ejj, G NUbv †_‡K  

me‡P‡q eo ‡h wkÿv Avwg jvf K‡iwQ 

Zvn‡jv, ¯”̂Q cvwb I chv©ß Lvevi _vK‡j 

KLbI Awf‡hvM Kiv DwPZ bq|   

 الثالثةسابقة املحل 
 

ولكــن  ليشــكروه، هــمورزق ُهعبــدولي العبــاد اهلُل خلــق
، غالبـة يف نفوس اإلنسان  اجلحوِدو النِّعم طبيعة ُكفسراْن

أكثر النـاس يعبـدون غـريه، نسـوا إحسـانه إلـيهم، إن       
: اإلنسـان كفـور، يكونـون كفـورا هلل وللنـاس، مـثال       

 ، ُهيسـق يو طعمـهُ يو يُهكسـ يو ُهيـ غذ يواألب يربي إبنه، 
ــُهيؤو ــام ســهري ، علَّمــُهيو ، دَّب  ، ليشــبع عوجيــو ، لين
 ، ساعده قوييو االبن هذايكرب  فلمَّا ، لريتاأ تِعبيو
 . كفورا، ويستخفه لوالدِه صبحي

 

مساء الفائزني
 
 أ

 :الفائزون يف املسابقة األوىل
 (طيلب املتفسطة الثينية بيجليمعة)حسني إمسيعيل حممد 
 (طيلب املتفسطة الثينية بيجليمعة)الو يم رضفان حممد 
 (طيلب اجليمعة األهلية دار العلفم معني اإلسالم هيتهزاري) حممفد احلسنحممد 

 

 :يف املسابقة الثانيةالفائزون 
 (طيلب املتفسطة الثينية بيجليمعة) شهيدات حسنيحممد 

 (طيلب املتفسطة الثينية بيجليمعة)حممد رضفان الو يم 
 (طيلب م كز البحفث اإلسالمية مريبفر) احلسن إك امحممد 

 
 :الفائزون يف املسابقة الثالثة

 (طيلب املتفسطة الثينية بيجليمعة) سليمينحممد 
 (طيلب املتفسطة الثينية بيجليمعة) مصبيح احلقحممد 
 (طيلب امل كز اإلسالمي) أمحدسعيد  حممد
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ردودنا رسائلكم و
 األخ حممد عبد الرحيم 

 ( طيلب املتفسطة األوىل بيجليمعة الش عية ميلي بيغ، داكي)

 ،"صفحة األصدقاء"إىل صفحة مقالتك حول  * 
بملمكانك أن تشتك يف مجيع أبواب اجمللة، نعدك و

وباملناسبة . ك إذا كان  صاحلة،تبنشر كتابتك ومقال
ال ترسل أي مقال مرتنيث فملن النشر قد يستغرق 

 .وشكرا.. أحيانا بعَ الوق 
  

األخ حممد األمني  

 ( تنغي، غيزي ففر دار العلفم،)

 .معذرة..الشخصية تنشر املوضوعات جملة احلراء ال* 
  
 األخ راشد اإلسالم 

 (اجلامعة اإلسالمية مريبور)

موضوعك حول إىل صفحة االنطباع * 
نظن أن  .فيحسن بك أن تكون يف االنتظار

ن بأن تكوِّإن كن  راغبا ننصحك عربيتك ضعيفة، 
حلقًة من أصدقائك وزمالئك ملطالعة اجمللة،  تمعون 

كل يوم، تقرؤون اجمللة معا، يعني يف وق  معني من 
ََ،  م تلتزمون التكلم بالعربية فيما  َُ البع البع

أيَّدكم اهلل . بينكم، وبهذا ستنمو مقدرتكم اللغوية
   .تعاىل بالتوفيق

 

  األخ ميزان الرمحن 

 ( اجلامعة اإلسالمية مدني نغر)

ضعف ذاكرة الطفل من األمور ال  قد تؤ ر عل  * 
، وعل  املدى الطويل يعود عل  سلبيا أدائه الدراسي

لتقوية وهناك العديد من الطرق . بالسلبية شخصيته
 . الذاكرة، ننصحك بأن تعمل بها وشكرا

  رضواناألخ حممد  
 (طالب املتوسطة الثانية باجلامعة)

، امالكـ  هـا نا، قـد قرأ قصـتك الرائعـة  شكرا عل   * 
ملـاذا تركـ     ولكـن أسلوبك لتـاز، وتعـبريك بليـغث    

ــها ــ   نصــحكن ،القصــة دون أن تكمل ــا حت بملكماهل
بالسعي املتواصل  تستطيع اجمللة أن تنشرها، وكذلك

والتمرن الدائم علـ  الكتابـة بالعربيـة، فبهمـا تبلـغ      
 .غايتك املنشودة بملذن اهلل تعاىل، وشكرا مرة أخرى

  األخ إمساعيل 
 (طالب املتوسطة الثانية باجلامعة)

وحظي  بثنائك، ومـع   سرتكقد ُسْرررنا بأن اجمللة * 
قصـتك القصـرية    تمكن من نشرناألسف الشديد مل 
بأسـلوب   اكتـب  ،مالئمـة للمملـة  بسبب أنهـا غـري   

، تتحقـــقر رغبتـــك إن شـــاء اهلل مناســـب لألطفـــال
 .وشكرا..تعاىل
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 (01:بقية املقيل املنشفر يف صفحة)
 

  اعتاًفا بعلمه يف ( بولندا)جائزة فاليسا
 .م1008اجملال اإلنساني واخلريي  لعام 

  وسام شرف من الدرجة االوىل
 .م1003لعام ( النمسا)

  وسام اجلنرال سان مارتن
 (.االرجنتني)

 ( الربازيل ) وسام الكروس احلنوبي
 .م1001لعام 

  وسام االستحقاق الدرجة األوىل
 .م6111لعام  ( ايطليا)

  لعام ( كازخستان)وسام الصداقة
 .م1003

  لعام ( باكستان) نشان باكستان
 .م1001

  َلعام ( بولندا)وسام النسر األبي
 .م1001

  لعام (  اسبانيا) وسام الصوف الذهيب
 .م1001

  اللمنة )وسام الذئب الربونزي
 .م1066ية الكشفية العامل

إنا هلل : ويف اخلتام ال نقول إال ما يرض  ربنا
ما أخذ وله ما أعط  وكل شيء عنده 

ونسأل اهلل العلي القدير أن .  ألجل مسم 
يتغمد الفقيد برمحته وأسكنه يف فصيح 

 جناته، إنه عل  ما يشاء قدير  واإلجابة 
 .جدير

 قالوا عن المجلة
 مجلة الرحاء هي الواحة الخرضاء

 أمحد إب اهيم م عفه◘ 
 بنغالديشماذا أقول عن جملة احلراء يف 

هي اجمللة اإلسالمية ال  حتوي علي القيم الدينية اإلسالمية وآدابها،وال و
وكل ذلك )تكتفي بذلك بل تبحث أيضا يف علوم اللغة العربية وآدابها 

برغم أنها تصدر عن  البنغاليةباللغة العربية نانب بعَ التمجات باللغة 
لتكون مزجيا من ( بنغالديش –اجلامعة الرمحانية صوت احلراء، داكا 

 انس اللغات اإلسالمية بأدبها وفقهها ودينها ـ وهذا كله بفضل اهلل 
اجلمع الغفري من الشيوخ والعلماء الذين يعدون أواًل ـ  م بفضل جهود 

 دب والفكر والدين،من النخب الكبرية يف العلم واملعرفة واللغة واأل
 : ليكونوا زخرا لألمة اإلسالميةحفظهم اهلل مجيعا 

مشس الرمحان اجلسوري / فضيلة الشيخ: ـ فمنهم السيد مدير اجلامعة
 .حفظه اهلل تعالي

 .إمساعيل حفظه اهلل تعالي/فضيلة الشيخ: ـ والسيد نائب مدير اجلامعة
عة اإلسالمية دار العلوم ـ والسيد رئيس قسم اللغة العربية وآدابها باجلام

 . صفي اهلل فؤاد حفظه اهلل/مبدني نغر فضيلة الشيخ
ـ والسيد الباحث يف اللغة العربية وآدابها باجلامعة اإلسالمية باملدينة 

 . حمي الدين عبد القادر الفاروقي حفظه اهلل/املنورة وفضيلة الشيخ
خورشيد عامل /الشيخـ والسيد رئيس الشؤون التعليمية باجلامعة فضيلة 

 .حفظه اهلل
 .حممد شعيب/ـ والسيد رئيس التحرير األستاذ

 .حممد معصوم حسن/ـ والسيد رئيس التحرير التنفيذي األستاذ
 .حممد شفيق اإلسالم/ـ والسيد سكرتري التحرير األستاذ

 .أمحد علي بن عبد العزيز/ـ والسيد املساعد األستاذ
 .عبد الرقيب/ ـ والسيد املساعد 
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 والعلماء العظام انطباعات القراء الكرام
 

النيب   والصالة عل  سيدنا حممد بسم اهلل الرمحن الرحيم
حفظه اهلل " احلراء"سعادة رئيس التحرير جمللة  .األمني
 .ورعاه

،  "احلراء"يسرني أن أحصل كل شهر  نسخة  من جملة 
حقا إنه عمل يثلج الصدور ويريح النفوس، وإن 

عاتقها   أخذت عل " اجلامعة الرمحانية صوت احلراء"
اطلع  عل  هذه املسؤولية املهمة ال  الجيرأ عليها أحد، 

رأيي )ح  عنوان السابع يف عددها ( احلراء)ما نشرته 
 : فأقول الدكتور جاسم علي جاسم، بقلم ( يف اجمللة

إن االحتفال باللغة العربية بدعة، وكل  صدق الكاتب
بدعة ضاللة، فاللغة العربية الحتاج إىل تزكية األمم 
املتحدة لكي تدرجها ضمن اللغات العاملية، فهي لغة 

هي لغتنا ال   للعاملني، وكفاها شرفا أنه لغة القرآن،
، ومجاهلا، وبالغتها، وقوة عباراتها، بكلماتها الناستسحر

أي فيها البالغة واإلجياز واإلعماز، والبيان، وال تستطيع 
أن  اريها، وكيف ال  قوية أو عاملية لغة مهما كان 

وهي لغة القرآن الذي هو كالم اهلل، أي  ؟تكون كذلك
أن اهلل تكلم بالعربية، وهي لغة أهل اجلنة وبها 

 ،الكريم والصحابة والتابعني و لغة الرسول يتخاطبون،
بل أين إعالمنا، وقنواتنا، ! أين حنن عن لغتناولكن 

نا، لقد ضاع  لغتنا وحنن من اتوخطباؤنا وجمتمع
، ملاذا وصل بنا احلال إىل هذا املستوى، حت  !!ضيعها

نستحي من أن  مدارسنا العربيةأصبحنا غرباء يف 
اذا وسأ ل مل! مدارسنا وجامعاتنانتحد  بلغتنا وحنن يف 

أال حنب أن نتكلم بلغة اهلل والرسول ولغة  !أقول ملاذا؟
أليس  املدراس ! بيئة عربية؟ألسنا يف  القرآن واحلديث،

تكتب إعالنات املدرسة بغري ملاذا !  الدينية بيئة عربية؟
أليس   !؟بغري العربية املدرسيةوملاذا التقارير ! العربية؟

ملاذا ال !! ن العربيةع حننأين  !املدارس العربية؟هي 
! بالعربية؟ ملدارسيف ا واألساتذة يتحد  املسؤولون

وقبل أن أضع قلمي أعمب ! وملاذا ال يلزمون بذلك؟
، البالد العربية بعد العمل هناكيأتينا من  عام يمن رجل 
الفصح ، وحنن ال نعرف كيف نتعامل  العربيةمتحد ًا ب

فملىل ! العربية األننا ال نعرف لغتنوكيف نتكلم معه؟ معه 
  .اهلل املشتك 

فهذه اجمللة تهتم بتعليم اللغة العربية لطالب املدارس 
الدينية ال  تشمل موضوعات ومضامني خمتلفة ترضي 

. من مجيع املستويات العلمية والثقافية  مجيع األذواق
ومن بواعث الفرأ والسرور أنه يشارك فيها طالب 

المية ببنغالديش جامعتنا وطالب مجيع اجلامعات اإلس
ويكرسون جهودهم   بأفكارهم، ومشوراتهم واقتحاتهم

من أجل إنتاج عمل مشتك جيمعهم من أجل تطويرهم 
مدرستهم  انيا،  وتطور وتقدم   أوال  وتطور مواهبهم

فال يسعدني يف هذا االنطباع إال أن أتوجه بالشكر 
ملنسوبي هذه اجمللة عل  بذل جهودهم من أجل إخراج 

 .فمزاهم اهلل خري اجلزاء. جمللة إىل حيز الوجودهذه ا
 

 فضيلة الشيخ صالأ الدين ◘  
 مش   سون الطالب بيجليمعة


