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  الكرام القراء خدمة في كلمات
 

صدار إلمنذ أن وفقنا اهلل 
مجلــــتكم األ يــــرة لــــديكم 

 -ونحــــــــــــن  ،"الحــــــــــــراء"
ال نفتــــأ  - كهيئــــة تحريــــر

ـــــذل قصـــــارى  ه دنـــــا و نب
وصـــوالل إلـــى هـــدف بـــال  
الرفعـــة والســـمو أال وهـــو 

ـــنغالديش  ـــو  ب ـــاب اهلل فـــي رب نشـــر لغـــة كت
ــا نســتعين للوصــول إلــى تلــ   الحبيبــة، وكن

مـا تيسـر لنـا بالمهمة الراقية باهلل تعـالى  ـم 
ن المجلـــــة أ األســـــ ولكـــــن  ؛مـــــن وســـــائل

تعاني في هذه األيام من أزمة مالية شـديدة 
فـي الموعـد  تكاد تهدد مسيرتها وصـدورها

ــى  ــدتموه، وإزاء هــذا اضــطررنا إل الــذي اعت
أخــــذ قــــرار يحمــــل حــــالل مؤقتــــال، وهــــو أن 

بال غـالف خـار ي  من اآلنتصدر المجلة 
علــى أن هــذا ال يعنــي أن  .تقلــيالل للنفقــات

المجلـة قـد  لهـا األزمة المالية التـي تتعـر 
ـــي  ؛انتهـــ  ـــد ف ـــل إنهـــا قـــد تتفـــاقم وتتزاي ب

الفترة المقبلة بما يصعب معه صدورها من 
األساس، وبناء عليـه نهيـب بالسـادة القـراء 
رغبة في رفعة لغة دينهم العزيـز،  ـم خدمـة 

 .للغة القرآن

شــكواهم  إننـا إذ نشــكر لهــم تقــبلهم وعــدم
ولكننـا نـرى  ؛من صدور المجلة بال غالف

أن األزمة الحقيقة أكبر من غالفها بل فـي 
ديال لرسالة غاليـة ورفيعـة وراقيـة  أاستمرارها ت

أال وهـــي ترغيـــب طالبنـــا علـــى تعلـــم اللغـــة 
العربيـــة، والمزيـــد مـــن محاولـــة صـــقلها فـــي 
نفوســـنا  ميعـــال، وفـــي ســـبيل الوصـــول إلـــى 
ـــتعلم كيفيـــة  تلـــ  الغايـــة نتعـــاون  ميعـــال ون

الهنــات واألخطــاء غيــر التجــاوز عــن بعــ  
مـ  األسـ  الشـديد  -ولكننـا  ،المقصودة

ـــــــــ   - ـــــــــرى أن بع طـــــــــالب المـــــــــدارس ن
مــن العكــوف علــى  يفــرون اليــوماإلســالمية 

الدراســة والصــبر علــى المطالعــة والمداومــة 
عـن  ويتحاشـونعلى المدارسـة والمـذاكرة، 

بل  ؛برامج العلمية والثقافيةالمشاركة في ال
مـــــن األعمـــــال،  يـــــنفعهمفيمـــــا ال يشـــــاركون

التـي أرسـلها  –يضّيعون فـَُرصـهم ونقـودهم 
إلـــــــيهم أوليـــــــاعهم علـــــــى حســـــــاب بعـــــــ  

 –حا يـــــاتهم الضـــــرورية 
فـــــي المكالمـــــة الهاتفيـــــة 

، وفيما اليفيدهم الطويلة
ـــــــــــــــــال .  ســـــــــــــــــما والعق

مـــن ســـوء  -واليشـــترون 
نســــــخة مــــــن  –حظهــــــم 

المجلــــة فــــي كــــل شــــهر؛ 
ــــــل يعتقــــــدون أن هــــــذا تضــــــيي  للنقــــــود  ،ب

ــة فقــد الشــعور بمكــانتهم  يعيشــون فــي حال
الســـامية، واليتمتعـــون بـــروح و ّابـــة تـــدفعهم 
إلى األمام، كما اليتقدمون في درب التعلم 

فنر و من بعد كسب الكفاءات المطلوبة؛ 
هـؤالء الطـالب أن يشـتروا المجلـة فـي كــل 
شهر ولو نسخة منها. ألن الشراء يدفعكم 

 على القراء والمطالعة والمذاكرة.

إننا نكرر مـرة أخيـرة دعوتنـا ألعـزاء القـراء  
الحراء" "مد يد المعونة لمجلتهم الحبيبة ل

مــــــن أ ــــــل اســــــتمرارها فــــــي أداء مهمتهــــــا 
ــــيهم بــــاأل ر  ــــنعم عل ســــائلين المــــولى أن ي
والمثوبة تجاه ما يبذلون من أموالهم إلنقاذ 
المجلـــة مـــن خطـــر التوقـــ  التـــام، ال قـــدر 

ن رفعــة اهلل، وفــي اســتمرارها مــا يعلمــون مــ
لـــدينهم الحنيـــ   ـــم 
خدمـــــــــــــــة للغـــــــــــــــتهم 

 .العربية
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 لماذا هذا االنتصار للملحدين في بنغالديش؟

 

ــــــدأ المــــــدونون   ــــــدة ب ــــــر بعي ــــــام غي منــــــذ أي
الملحدون يكتبون ضد اإلسالم، وينشرون 
فـــــي اإلنترنـــــ  افتـــــراءات مخترعـــــة حيـــــال 
ـــدأوا يتهمـــون اإلســـالم  ـــه، وب اإلســـالم وأهل
بأنـــــه ديــــــن غيـــــر متســــــام ، وبـــــأن أتباعــــــه 
غيـر متخلفون فكريًـّا وغيـر قـادرين أو ربمـا 

راغبـــين فـــي التكيـــ  والتعـــايش مـــ  القـــيم 
ــة وقبولهــا، وأن اإلســالم يحــث أهلــه  الغربي
على التطرف باسم الجهاد، وإن الحكومـة 
ـــؤوي هـــؤالء الملحـــدين وتجعـــل  البنغاليـــة ت
لهــــم بالدنــــا الحبيبــــة مــــالذا آمنــــا، وتتبـــــ  
عقيـــــــدتهم الكفريـــــــة الفاســـــــدة  ريـــــــا وراء 

 المصال  السياسية والخار ية.

مـــــدونين الملحـــــدين اللئـــــام اآلن قضـــــية ال
ــــة فــــي  قضــــية مهمــــة فــــي السياســــية الجاري
بنغالديش، لقد صار اسم بنغالديش عنوانا 
رئيســــا فــــي وســــائل اإلعــــالم العالميــــة بعــــد 
مقتـــل المـــدون الرابـــ  الملحـــد "نـــيالدري" 

(jxb xªxvjxb)  الـــــذي كـــــان يكتـــــب ضـــــد
صــلى -اإلســالم والرســول األعظــم محمــد 

ــــــــه وســــــــلم والمــــــــع ر والشــــــــعائر  -اهلل علي
ـــرة  ـــل فـــي اآلونـــة األخي اإلســـالمية، وقـــد قُت
 ال ـة مــدونين آخـرين بمــن فـيهم "أفيجيــ  

و"وأشيكور رحمـن"  (q i rRvf A)روي"
(yA   bvfvf i jvq qI)  و"بيجـــــوي

ــــا (qjewv qrAv`vm)داس" ــــوا  ميع . قتل
 على أيدي  ال يعرفها أحد.

وكــــان "نــــيالدري" ر ــــال مجهــــوال اليعــــرف 
أهل بنغالديش فضـال عـن أهـل اسمه حتى 

العلــم، وبعــد قتلــه صــار ر ــال عالميــا حتــى 
أدان األمين العام لألمم المتحدة "بان كـي 

وكـــذل  أدانـــ  مـــون" قتلـــه فـــي بيـــان لـــه، 
ــــــا،  ــــــة، أوروب ــــــات المتحــــــدة األمريكي الوالي

ولكــن الســؤال ههنــا أي شــيء  وأمريكــا؛
 عله مشهورا وعالميـا؟ والجـواب "إلحـاده 

ين الحني  وأهله"، فإن لم وكتابته ضد الد
تكــــــن فــــــي آخــــــر اســــــمه لفظــــــة "المــــــدون 
الملحــــــد" لمــــــا اشــــــتهر فــــــي العــــــالم. ألن 
ـــرة؛  ـــوم مجـــازر كثي بـــنغالديش تشـــهد كـــل ي
ــــــى،  ولكــــــن العــــــالم اليعــــــرف هــــــؤالء القتل

 واليظهر اإلدانة نحو مقتلهم.

بعـــد مقتـــل "نـــيالدري" شـــعرت الحكومـــة  
العنيفـة حتـى بـدأت تقـول : إنـه   بالصـدمة

اليجــــــوز لكاتــــــب أن يكتــــــب ضــــــد ديــــــن 
وكــذل  الينبغــي لمــدون أن يهــين أي ديــن 
بكتابته ويشين شعائره، إال أن الحكومة لم 

تقل هذا فـي األيـام السـابقة، مـ  أن ر ـال 
الحكومة يسمون أنفسهم بأنهم علمانيون، 

ن يظهــروا أنفســهم علمــانين أمــام ويحبــون أ
الغــرب يحــب العلمانيــة كمــا  الغــرب؛ ألن

يحــب نشــرها علــى رهــر األر . ولكــنهم 
يرتـــــدون عنـــــد االنتخـــــاب نقـــــاب اإلســـــالم 
ويظهــرون أنفســهم فــي لبــاس اإلســالميين، 

اإلســالم شــيئا، ويتزيــون  وهــم اليعرفــون مــن
بـــــــــزّي الصـــــــــالحين، وهـــــــــم ليســـــــــوا مـــــــــن 

 يحبـــــــونالصـــــــالحين، ويتظـــــــاهرون بـــــــأنهم 
اإلسالم، وهـم بعيـدون عـن اإلسـالم كثيـرا، 
بل يعرف الجمي  أن هذا التظاهر ليس إال 

فـــي  95للمصـــال  السياســـية فقـــ ؛  ألن 
المــأة مــن النــاخبين مــن المســلمين، ولهــذا 
 يزعمون بعد االنتخاب أنهم علمانيون. 

والعديــد مـــن المثقفـــين فـــي "رابطـــة عـــوامي 
ــــــ " الحــــــزب ــــــنغالديش  لي الحــــــاكم فــــــي ب

يجتهدون أن يظهروا أنفسهم مسلمين أمام 
الناخبين المسلمين وإن كـانوا فـي الحقيقـة 
يعتقـــدون عقيـــدة العلمانيـــة. ولهـــذا يســـبون 

 الحزب القومي بأنه  ماعة متطرفة.

ــــة الملحــــدة المســــيئة إلــــى  وكمــــا أن الكاتب
تســــليمة "الرســــول صــــلى اهلل عليــــه وســــلم 
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نســرين" طالبــ  الحكومــة بــالتغيير للقــرآن 
م، كـــذل  بـــدأ المـــدونون 1994ام فـــي عـــ

الملحــــدون األوغــــاد اليــــوم بنشــــر أقاويـــــل 
المســـــــــــمومة ضـــــــــــد اإلســـــــــــالم وقرآنـــــــــــه، 
واســتهدفوه. ولألســ  الشــديد، أن هــؤالء 
الملحـــدين يـــدنعون أنهـــم يمتلكـــون الحـــق 
-المطلــق فــي تشــويه صــورة النبــي محمــد 

، وتشويه اإلسالم، - صلى اهلل عليه وسلم
يـار مسـلم فـي مل 1.6غير مبالين بمشاعر 

هـــذا العـــالم. وكانـــ  بدايـــة هـــذه الظـــاهرة 
الخطيـــــرة بقضـــــية ســـــلمان رشـــــدي وكتابـــــه 
ــــم يتغيــــر هــــذا النقــــد  ــــات شــــيطانية" ول "آي

عاملا. ولم تنته الخالفات  26الغربي طيلة 
بـــــين المســـــلمين وغيـــــر المســـــلمين حـــــول 
مفهــوم حريــة التعبيــر بعــد مضــي أكثــر مــن 
يـة  ال ة عقود. ولكن السؤال هنا هـل الحر 

تتي  للشخص  أن يُظهـر رأيـه بغـ  النظـر 
أكان الموضـو  مؤذيـا لمشـاعر ومقدسـات 
اآلخرين أم ال؟ أم أنها حملة غربية مضـادة 
لإلســـالم مرتديـــة ُحلـــة الحـــق فـــي التعبيـــر؟ 
يبدو مما يجري في سائر العالم قاطبـة فـي 
العــالم اإلســالمي أنهــا حملــة غربيــة مضــادة 

تعبير. كما لإلسالم مرتدية ُحلة الحق في ال
يبــدو مــن حاد ــة "شــارلي إيبــدو" أو حاد ــة 
الرسوم الدنماركية المسـيئة أنهـا اسـتهدف  

 معاداة اإلسالم قصدا.

ــــر ال  ــــرأي والتعبي ــــة ال والشــــ  فــــي أن حري
ينبغي أن تكون مطلقة؛ بل يجب أن تكون 
مقيــــــدة حتــــــى ال تكــــــون مؤذيــــــة لمشــــــاعر 
ـــدول  ـــر مـــن ال ـــذل  منعـــ  كثي اآلخـــرين، ل

ــــي ال ــــة ف ــــث فيــــديوهات الغربي ــــالم عــــن ب ع
تحــــــر  علــــــى العنــــــ ، وتــــــؤذي مشــــــاعر 
اآلخـــرين أو تهـــين أي ديـــن مـــن الـــديانات، 
وفـــي نظـــرة ســـريعة علـــى القـــانون األوروبـــي 
نجـــــــد أن نصـــــــوم القـــــــوانين والمحـــــــاكم 
األوروبية تؤكد لنا أن إهانة أي دين يعار  

  حرية الرأي والتعبير.

 محمد شعيب 

والد الطفل السوري الغريق على 
 الشاطئ يروي قصة وفاة ابنه

روى عبددهلل ا  رددد"أب  غادد"  وردد  ل و رددهلل  ر  دد  
 رسدددد"رب  ر،"قددددال سادددد و  أ حددددووق ل واددددهللغ  هللق ددددو 

 س ددد   أ ددد"ي  ر  ددد      هبدددال  ردت دددون    ق ددد 
 دو صادورا  واد" ح و دهللصول  ربح" والذ ادور " ر ور"   

 صقت   رقوري ومتسدت ا"ردهللب  ووويتدو و وور دو 
اورقدددددوري  أقتددددد"ي أدددددهلل  حدددددوع ل  دددددو   ر شدددددب  

غط ويل ال ق  ر"  عتى سيهلل   يدو  ل اك دهلل   غصدو    
ميدددت  اددد  ققددديفل رقدددهلل رددد"يت  اددد     ددد" ووويتدددو 

 ."غقض و
غادد"  وردد   ادد  اتددهلل  عدد   ر دد"ي "غصدد"   و ددو 

  "اددددوو ل و ددددو  ق  دددد  يت    سدددد   ر"يتوريدددد  يت 
 وردو و    ر د   ردهللق  اهللاشدال  د"ح اد  حد"رقو 

 ظددا  رسدد"رق  او   ددو عدد   يددو  غقضدد ل  حددو  ا
 - آال   ذ   رسدددددد     محدددددد  ا ددددددو  ا ددددددو  رادددددد،ر

و ردددددددداب  ص شدددددددد"ن صدددددددد"ررو يت ا" سدددددددد   ر " صدددددددد  
و ا ددددو  -  اليت  ددددوع  و راددددحة  ر "ايدددد  و ر وأيدددد 

 ورادد  حدد " ن وغا  ددو رعوصدد ل عتددى  و  وردد   ذ
يتهللقددددددهلل  ر و ت ددددددو  حبيددددددو  غقضدددددد غادددددد  غ  عظددددددى 

 .وغه"   او عا   را،ر  ا يهلل   ع   را" ا
يت  ددددددهللق  ادددددد  ر أقدددددد"  -وسددددددو   غادددددد"  وردددددد   

ويت صددددددددص  صدددددددد"رو صددددددددهللا   -  رسدددددددد"رب  رووصدددددددد  
ممددو يتدد"ىئ  يت ددت   أ جدد"ا  ردداب   قسدد  ا ا ددهلل  

   ر" يددو و ردد "رن رت  دد  يت بددو   رب ددو  ادد يت"  
ردددددددر  ر" يددددددد  ق"اي دددددددو  ددددددد  ال غادددددددهلل قددددددددهللب غو  50

غح جهللب اد  غ دهللل وهدا   أبتدي   قدد  ريد ي دو 
رك  وصدددددت غ دددددو رسدددددوعهللصو ا  دددددور  أ ددددد   ل ردددددا

 غيب وغ و غا و يل ابت، و اوري و عتدى غاد   وقضية
 رددداهوي    غوروادددو رتحاددد"  عتدددى  يدددو  غقضددد  

ل  ووردت اد" ن عهللقدهلل  عتدى قكوق و ر و تو وا   
غادددددد  غ  صادددددد      ري"صددددددو  ويت  دددددد    ددددددووالن 
 رسددددواق    ددددو ص شدددد ل وسبدددد  قدددد   ويتيدددد    ر قيددددت 

 هللمهو ر" د  و   د" حد"رب ع"رد"  عتد   مب "ا  غ
آالف ق"رو يل ور ويتول و وصدو  4ر ت  ا ا دت   

  دددويل ق"قدددهلل   غ  ق  دددا  اددد  غر ددد  قددد"رو رقدددو  غط
 ."رد  ستت رو ا ص  ال غاتك  أ قهلل

شخا دددو  12وا دددهلل ر  يدددهلل  ط"قتددد ل قددد"وب عبدددهلل ائ    دددو 
مخس  غا ور ققديفل  عتى انت سوري صيهلل )قوقص( ط"رو حن"

وا هلل اسوق  سار  اهللغن  وا" ح ر تد" اشدد   بدرل س د  
 أ دددددد"ي  ر  دددددد      ربحدددددد" والذ اددددددور " ر ور"  ددددددو صاددددددورا 
 وا" ح و هللصول  صقتد   رقدوري ومتسددت ا"ردهللب  ووويتدو 
و وور دددددو  ر شدددددب  اورقدددددوري  أقتددددد"ي أدددددهلل  حدددددوع ل  دددددو  
غط ددويل ال ق  ردد"  عتددى سيددهلل   يددو ل ردد"يت  وو  يتدد"    أدد"ح 

 ر "رن ر  و وصقا  ا   ر وو ل غيت ش عبدهلل ا  ل ر ويل
اوربدو  وروا ئ  ر"يت  ا   ر وو وادهللغ  ر ادهلل جد"ح اد  ق دول 
ر"  دددو وصقدددا غا  دددول ق"يتدددهللن وويتدددو سدددهلل ر"قيدددت غقض دددول 

حدددددوعون يت  أددددو     غ  وصددددد    ددددد"  3واقيددددت ا دددددهللهو 
 ." رس"     ر    وغصقاو

غ  غويتدو  ت دو   و  ا  غا"  ور    هللق و اورق" ئ  غرقدهلل
    ددددد   ر دددددو   صظددددد"و      دددددو   رسددددد"رق  ور"غقددددد"  هبدددددال 
حددوعهللوها و   دد"  محت ددال  وصدد  وردد   ر وادد   رسدد"رب 
غ  ا  يو  راب ق  ا را  او ق قورول  أ" ط   ر   ل غمتىن 
 ."قابح  ا   را،ر )آال ( را    رت  وصو   رو مي" هبو  رس"رق" 

 ا  ا"س  ع"يب
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 الخطابة واستخدامها في تعليم مهارات اللغة العربية
 محي الدين عبد القادر الفاروقيبقلم : 

 باحث في اللغة العربية وآدابها
 على رسوله األمين، أما بعد:الحمد هلل رب العالمين، والصلوة والسالم 

يقول النبي مما ال ش  فيه أن الخطابة لها أهمية كبيرة وبالغة مكانة مرموقة وسامية في الشريعة اإلسالمية، ولها تأ ير كبير في نفوس الناس. حيث 
 علها ركنا في صالة الجمعة وألزم  صلى اهلل عليه وسلم:) إن من البيان لسحرا(. ولهذا اهتم اإلسالم منذ بزوغ فجره في إلقاء الخطب حيث

على المصلين االستما  واالنصات لها. وبدأ رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم دعوته بإلقاء الخطبة حيث نادى الناس و عشيرته تح   بل مكة 
 وقال: أيها الناس...

ية الفصحى، ويتقن أصولها وفنونها، ويتعلم من خالل تعلم الخطابة فعلى متعلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها أن يتعلم إلقاء الخطبة باللغة العرب
 المهارات اللغوية األربعة. ففي هذا البحث حاول الباحث أن يلقي الضوء حول هذا الموضو ، أي كيفية استخدام الخطابة في تعليم المهارات

 اللغوية األربعة.

 الفصل األول : الخطابة، تعريفها، نشأتها

 األول:تعري  الخطابة، وفيه مطالب:المبحث 
 المطلب األول:الخطبة في اللغة:

و َخُطب من باب رُرف  ،فعله َخَطب. قال الرازي في مختار الصحاح: َخطب على المنبر ُخطبة بضم الخاء وخطابة ،الخطابة مصدرالخطبة و 
 (1صار َخطيبا.)

الكالم المنثور المسج  أو هي  ،وذل  الكالم : خطبة أيضا، وُخطبة بالضم خاطب على المنبر َخطابة بالفت َخطب الو قال في القاموس : و 
 (2ر ل خطيب : حسن الُخطبة بالضم.)وغيره. و 

 ال يخطب على ِخطبة أخيه(.المرأة للنكاح فهي بكسر الخاء. وفي الحديث: ) و و أما ِخطبة 

 المطلب الثاني:الخطابة في االصطالح: 
 للخطابة.وض  العلماء عدة تعريفات 

                                                 
 (180مختار الصحاح , م ) 1
 (103آبادِي, م )القاموس المحي  للفيروز  2
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 3قنا (.يخاطب به الفرُد الجماعَة قصد اإل:)كالم منثور مؤَل  حسان المجددييقول عميم اإل

 و بعبارة أخرى: السامعين على نحو مقن  ومؤ ر(. )فن إيصال خبر أو فكرة ما  لمجموعة من

 4: بأنها فّن من فنون الكالم ، يقصد به التأ ير في الجمهور عن طريق السم  والبصر معا. وعرنف بع  المعاصرين الخطابة

أما علم الخطابة فله أيضا تعريفات كثيرة. ولكنني أكتفي بتعري  واحد و هو تعري  الدكتور عبد الجليل  ،وهذه التعريفات كلها تتعلق بالخطابة
  5وقواعد  ترشد اإلنسان إلى فن مخاطبة الجماهير بطريقة إلقائية تشمل على اإلقنا  و االستمالة.وهو يقول فيه، علم الخطابة: هو أصول  ،شبلي

 المبحث الثاني: نشأة الخطابة:

جة الخطابة قديمة قدم اال تما  االنساني، ألنها تمثل حا ة إنسانية ا تماعية، ال يستغني عنها مجتم  إنساني على اإلطالق. وذل  من حيث ح
واإلرهار عن آرائها وما يدور في نفسها،  وكذل  حا ة أفراد المجتم  اإلنساني إلى تبادل  ،اإلنسانية إلى التعبير عن مشاعرها وأفكارهاالنفس 
  إذ الخطابة إحدى أهم وسائل تحقيق هذه األهداف واألغرا . ،وتوحيد الرعى والمواق  ،األفكار

يوم، و اء بها رسل اهلل سبحانه: } رُُّسالل مَُّبشِّرِيَن َوُمنِذرِيَن لَِئالن َيُكوَن ِللنناِس َعَلى اللنِه ُحجنٌة بـَْعَد و قد صاحب  الهداية الربانية البشرية من أول 
 6الرُُّسِل وََكاَن اللنُه َعزِيزلا َحِكيملا{.

لى الصراط المستقيم والطريق القويم ويبشرونهم و كان رسل اهلل صلوات اهلل وسالمه عليهم أ معين روادا ألممهم وخطباء لشعوبهم. يهدونهم إ
 بالفوز والسعادة و يحذرونهم من طرق الغواية والضاللة ومن مزالق الشيطان وعواقب الخسران. ولهذا بعثوا ومعهم الحجة و الحكمة وصدق اهلل

ُلو َعَلْيُكْم آيَاتَِنا َويـُزَكِّ   .7يُكْم َويـَُعلُِّمُكُم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َويـَُعلُِّمُكم منا َلْم َتُكونُوْا تـَْعَلُموَن{} َكَما َأْرَسْلَنا ِفيُكْم َرُسوالل مِّنُكْم يـَتـْ

 المطلب األول: الخطابة عند اليونان:

فيقولون إن أول من دون علم الخطابة و عل  ،وأما علم الخطابة فإن الباحثين ير عون تدوينه إلى اليونان ،علمنا أن الخطابة قديمة قدم اإلنسانية
 له أصوال وقواعد هم اليونان.

                                                 
3
 بيروت.،قواعد الفقه لعميم االحسان المجددي البركتي,دار الكتب العلمية 

 ( . 11الخطابة في اإلسالم للدكتور / مصل  سيد بيومي م )  4
 .13الخطابة لعبد الجليل شبلي م  5
 .165سورة النساء  6
 .151البقرة  7
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وضم شوارده وأود  ذل  في كتاب سماه " الخطابة "، فاتخذه الناس أصال لهذا  ،و قد  اء بعد هذا العصر أرسطو. فجم  قواعد علم الخطابة
  8العلم، وصار مر عال في هذا الفن.

 رب:المطلب الثاني: الخطابة عند الع

ان الشعراء و و إذا و هنا و هتنا إلى األمة العربية و دناها قد بلغ  من الفصاحة و البالغة والبيان ما لم تبلغه أمة من األمم قبلها أو بعدها. وك
 9إذا قالوا فقولهم كأنه التنزيل و إذا تكلموا فكالمهم راف  خاف . ،البلغاء هم فخر القبيلة و عزها ومجدها

و خويلد بن عمرو الغطفاني خطيب  ،و خار ة بن سنان خطيب داحس ،خطباء العرب قس بن ساعدة األيادي خطيب عكاظ و كان من أشهر
 وأكثم بن صيفي و غيرهم. ،حرب الفجار

ولقد بال  بع  العلماء في نسبة التفوق في الخطابة للعرب، و علهم أعلى در ة فيها من سائر األمم،ـ كما ذهب إلى ذل  الجاحظ في كتابه 
 البيان والتبيين. 

بة العربية في : و في الحق إن الخطيب العربي يعد في الطبقة األولى بين خطباء األمم. وإن الخطايقول الشيخ أبو زهرة في حق خطباء العرب
خصوصا في قبيلتي عبد القيس و  ،وأولئ  كانوا كثيرين ، وو ود ذوي اللسن والبيان،لتوافر الدواعي إليها ،العصر الجاهلي كان  حية ناهضة

 10إياد.

 المطلب الثالث: الخطابة في اإلسالم:

و فريضة من فرائضه  ،حيث  علها شعيرة من شعائر الدين ،وأعلى شأنها إلى رتبة سامية  ،و لما  اء اإلسالم رف  الخطابة إلى در ة عالية
و يشغل  ،و االمتنا  عن أي حركة أو صوت يشوش على الخطبة ،العظام. و فر  على الناس الحضور إلى المسا د و الجلوس المنص 

يَن آَمُنوا ِإَذا نُوِدي ِللصنالِة ِمن يـَْوِم اْلُجُمَعِة و في فرضية الحضور لصالة الجمعة قال اهلل تعالى:} يَا أَيُـَّها النذِ  الحضور عن االنصات للخطيب،
ٌر لنُكْم ِإن ُكنُتْم تـَْعَلُموَن{.  11فَاْسَعْوا ِإَلى ِذْكِر اللنِه َوَذُروا اْلبَـْيَ  َذِلُكْم َخيـْ

ر تهم، لقداسة العمل الذي يؤدونه، فهو أدى اهتمام اإلسالم بالخطابة إلى انتشارها بين المسلمين، بحيث كثر الخطباء، وعال شأنهم، وارتفع  د
      بمثابة الصالة المفروضة.

                                                 
 .18الخطابة و اعداد الخطيب للدكتور توفيق الواعي م  8
 .18المر   نفسه م  9

 .229الخطابة ألبي زهرة م  10
 .9-الجمعة  11
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 الفصل الثاني: استخدام الخطابة في تعليم مهارات اللغة العربية:
القــراءة و الكتابــة. فمــن الممكــن أن نعلــم الطــالب مهــارات اللغــة األربعــة  ،التحــد  ،لغــة أربعــة: وهــي االســتما مــن المعلــوم لــدينا أن مهــارات ال

 باستخدام الخطابة. وتفصيلها فيما يلي:

 المبحث األول: استخدام الخطابة في تعليم مهارة االستما 
حاضـرات. فتنميتهـا أمـر ضـروري. يحظى االستما  في حياة متعلمـي اللغـة العربيـة بـدور مهـم، وبنـاء علـى هـذه المهـارة يتافـاوت فهـم الـدروس والم

 ويجب على المعلم أن يهتم بهذه المهارة أكثر بكثير.
فأي مدرس للغة العربية يريد أن يعلم الطالب مهارة االستما  من خالل استخدام الخطـب  مسـجلة كانـ  أو غيـر مسـجلة، عليـه أن يسـير درسـه 

 على النحو التالي:
ويحـدد المهـارات التـي يجـب أن يفهمهـا التالميـذ وأن يتـدربوا عليهـا مـن  ،يقـة سـلوكية وإ رائيـةيجب علـى المـدرس أن يحـدد أهـداف الـدرس بطر 

 خالل هذا الدرس.
أوالتعليمـات التـي سـوف يصـدرها مبينـال لهـم  الجيـد بتوضـي  طبيعـة المـادة التـي سـوف يلقيهـاعليهمعلى المدرس أن يثير دواف  تالميذه لالسـتما  

 حتى يكونون حريصين على عملية االستما .  أو متابعة سلسلة من األحدا  مثالل المطلوب مثل التقاط األفكار 
 يبدأ المدرس الخطبة أو يشغل  هاز التسجيل إذا كان  الخطبة مسجلة، بينما التالميذ يستمعون باهتمام وتركيز إلى الخطبة.

 التي أعدها.  وبعد االستما  األول يبدأ المدرس في طرح االسئلة المتعلقة بمهارة االستما 
  وفي نهاية الدرس يقوِّم المدرس أداء التالميذ في ضوء األهداف التي حددها.

 المبحث الثاني:استخدام الخطابة في تعليم مهارة التحد :
الفتـرة  اللغة في األساس هـي الكـالم أو التحـد . ومـن المهـارات األساسـية أيضـا مـن مهـارات اللغـة. ولقـد اشـتدت الحا ـة إلـى هـذه المهـارة فـي

 األخيرة، عندما زادت أهمية االتصال الشفهي بين الناس. ولهذا يلجأون التالميذ إلى تعلم هذه المهارة أكثر بكثير. 
ة ويمكن تعليم هذه المهارة بتدريب الطالب على إلقاء الخطب و المحاضرات، و يطبق المعلم أ ناء القاء الطالـب الخطـوات واال ـراءات الالزمـ

 التحد .مثل :لتعليم مهارة 
 تحديد األهداف.

 تصحي  نطق الكلمات و األلفاظ.
 ضب  الكلمات واأللفاظ .
 التجنب من أمرا  الكالم .

 عر  األفكار بطريقة منطقية و مقنعة.
 و في األخير يقوم المدرس بعملية التقويم.

  التحد  والكالم.وبهذا التدريب يتمكن التلميذ من حفظ التعبيرات واألمثال والحكم فيستخدمها في 
 المبحث الثا :تعليم مهارة القراءة من خالل الخطبة:

 تعد القراءة المصدر األساسي لتعلم اللغة العربية للطالب خارج الص ، وهي مهارة تحتاج إلى تدريبات خاصة ومتنوعة .
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 لتالية: فالمدرس الذي يريد أن يعلم الطالب مهارة القراءة من خالل الخطب يجب أن يتب  الخطوات ا
 ينتخب بع  النماذج من الخطب مراعيا السهولة واليسر. 
 وال يتطرق إلى التفاصيل. ،يعطي الطالب فكرة عامة عن موضو  الخطبة, يحببهم في قراءتها 

 .لطالب على تلخيص أ زاء من الخطبةيشج  ا
 يختار المدرس بع  الطالب لقراءة فقرات الخطبة قراءة  هرية،   

 المطاف يقوم المدرس قراءة الطالب.وفي نهاية 

 المبحث الراب :تعليم مهارة الكتابة من خالل الخطبة:
تعلـيم تأتي مهارة الكتابة متأخرة بحسـب ترتيبهـا بـين بقيـة المهـارات؛ فهـي تـأتي بعـد مهـارة القـراءة . وهـي مـن أصـعب المهـارات تعلمـا وتعليمـا. ول

م أن يــدرب الطــالب علــى كتابــة الخطابــة مــن خــالل بعــ  الخطــب النموذ يــة، مراعيــا التــدرج مهــارة الكتابــة مــن خــالل الخطبــة يجــب علــى المعلــ
 والخطوات الالزمة لتعليم مهارة الكتابة.مثل:

 تشجي  التالميذ على تسجيل الخطبة أو األفكار و المعاني من الخطبة المسموعة على الورقة. -الخطوة األولى:
 ء المتعلقة بالكتابة، و يض  عالمات الترقيم في مكانها المناسب.يصح  المدرس األخطا -الخطوة الثانية:
 يطلب المدرس من الطالب أن يكتب هذا الدرس مرة  انية حتى تخلو الكتابة عن األخطاء اإلمالئية والكتابية. -الخوة الثالثة:

بـة، ولـيس آخـر كـالم فـي هـذا البـاب. بـل لكـل مـدرس أخيرا هذه بع  الخطوات والطرائـق لتعلـيم مهـاراة اللغـة العربيـة عـن طريـق اسـتخدام الخطا
 طريقته للتدريس ولكل معلم أساليبه للتعليم. 

 و بهذا انتهي  من كتابة هذا الموضو  فالشكر كل الشكر هلل سبحانه و تعالى،
 وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.

 .كثيرا كثيراو صلى اهلل و سلم على نبينا محمد و آله و أصحابة و سلم تسليما  
 المصادر
 القرآن الكريم.-1
 دار الكتب العربية/بيروت. -للرازي، مختار الصحاح -2
 م.1987هـ/1407القاموس المحي  للفيروز آبادِي,مؤسسة الرسالة,الطبعة الثانية  -3
 دار الكتب العلمية,بيروت.، قواعد الفقه لعميم االحسان المجددي البركتي-4
 هـ ، الناشر مكتبة المجد العربي بالقاهرة. 1408، الطبعة الثانية الداعية للدكتور مصل  سيد بيومي الخطبة في اإلسالم وإعداد الخطيب-5    

 م.1987-هـ1408الطبعة الثالثة، القاهرة، الخطابة و اعداد الخطيب لعبد الجليل شبلي,دار الشروق-6
 م.1999-هـ1420المنصورة.الطبعة الثالثة، دار اليقين,مصر، وفيق الواعيالخطابة و اعداد الخطيب للدكتور ت-7
 م.1980الطبعة الثانية ، بيروت، الخطابة للشيخ محمد أبو زهرة.دار الفكر العربي-8

                                                                                             م.2008-هـ1428الطبعة األولى، عمان، دار المسيرة، لالستاذ الدكتورعلي أحمد مدكور، تدريس فنون اللغة العربية النظرية و التطبيق-9
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 العلمانية في بنجالديشالمعركة السياسية بين اإلسالم و

 يأبو الحسين آل غاز بقلم :

صرا  الحق والباطل وصرا  النور والظلمة 
وصــرا  الحــالل وصــرا  الصــدق والكــذب 

والحــرام وصــرا  األبــي  واألســود وصــرا  
المــــر  والصــــحة وصــــرا  الزهــــد والتــــرف 
وصرا  الفضـائل والرذائـل وصـرا  األفضـل 
والمفضـــول وصـــرا  المســـتحب والمكـــروه 
 كلهــــا تبقــــي إلــــي يــــوم القيامــــة بـــــإرادة اهلل

، وليسـ  سبحانه وتعـالي ومشـيئته وقضـائه
و بــنغالديش وال أيـــة بقعـــة مـــن األر  تخلـــ

 . من هذه الصراعات

كالمســلمين فــي   المســلمون فــي بــنغالديش
 المغـربأو فـي  مصـر بالد الحرمين أو في

 ، فهــــمأو فــــي الصــــومال أو فــــي إندنوســــيا
ال  ،منقسمون بأفكار شتي وسياسات شتي
، وإنمـــا أريـــد هنـــا التحـــد  عـــن التفاصـــيل

سياسة التي يتبناها أريد إلقاء الضوء علي ال
 .المسلمون هن

منذ أكثر من عقدين من الزمان تدور رحي 
ل حــــزبين متبــــاينين فــــي ا حــــو السياســــة هنــــ
 "الرابطـــة العواميـــة"، وهمـــا حـــزب األفكـــار
 ."القومية البنغالديشية"وحزب 

ــــة" ــــة مــــن  "الرابطــــة العوامي هــــي أنشــــئها  ل
 65السياسيين فـي العهـد الباكسـتاني قبـل 

– "الرابطــة اإلســالمية"ســنة منفصــلين مــن 
ـــــ  التـــــي أنشـــــأها المســـــلمون  - مســـــلم لي

ن الدنيويــــة مــــالبنغــــال الســــتعادة حقــــوقهم 
، م1906االســــــــــتعمار البريطــــــــــاني عــــــــــام 

 أي صلة "الرابطة اإلسالمية"وليس  لهذه 
ـــوم مـــن األيـــام بـــل   ؛بفكـــرة األســـلمة فـــي ي

ــــ  حز  ــــاكان ــــا سياســــيا ديموقراطي ، وبقــــي ب
بهـــــذا بعـــــ  األحـــــزاب السياســـــية ينشـــــ  

، ومنـذ عـام اليـوم ىسم في باكسـتان حتـاال
ـــــن قـــــادة 1960 ـــــر م الرابطـــــة "م كـــــان كثي
يحلمون بانفصال بـنغالديش عـن  "يةالعوام

باكســــــــــــتان وســــــــــــيطرتهم عليهــــــــــــا بــــــــــــدل 
الباكســـــتانيين األردويـــــين الـــــذين اتهمـــــوهم 
ــــي مجــــال السياســــة  بتهمــــيش البنغــــاليين ف
والتجارة، وكان  الهند عدوة لدودة لدولـة 
باكســتان لمطالبهــا بحقـــوق الســيطرة علـــي 

حرب دولة كشمير المسلمة ووقوعها في ال
، م1948عـــــــام  مــــــ  الهنـــــــد مــــــن أ لهـــــــا

فاســتغل  الهنــد فكــرة انفصــال بــنغالديش 
عـــــــن باكســـــــتان فـــــــي األ ـــــــواء السياســـــــية 

خلقهـا األردويـون والبنغـاليون المتوترة التي 
، فقـــــد أصـــــر األردويـــــون علـــــي إبقـــــاء معـــــا

اســة باكســتان وتهمــيش ســيطرتهم علــي سي
أصـــر البنغـــال علـــي رفـــ  ، و البنغـــال فيهـــا

مــ  ، مــا أدي إلــي تحــالفهم هــذا التهمــيش
، فحقــا الهنــد ســرا وبــدأ حــرب االســتقالل

مــارس عــام  26تســلن  األردويــون فــي ليلــة 
م بأســـلحتهم الثقيلـــة علـــي البنغـــال 1971

الرافضين لسيطرة األردويين علـي السياسـة 
ينتهـوا عـن أي  لتأديبهم حـق التأديـب حتـي
ــــين ــــرا مــــن تمــــرد ضــــد األردوي ــــوا كثي ، فقتل

ا ، مـرضين من الرابطة العواميه وغيرهاالمعا
 9يـــرا إلـــي حـــرب داميـــة اســـتمرت أدي أخ
، وقـــــــد دعمــــــ  الهنـــــــد واالتحـــــــاد أشــــــهر

الســوفيتي فيهــا المتمــردين البنغــال سياســيا 
وإعالميـا وعســكريا فـي حــين كانـ  أمريكــا 
والصـــين والمملكـــة العربيـــة الســـعودية بــــل 

مؤيــدة  أكثــر الــدول اإلســالمية والرأســمالية
، إال أن الفكــرة لسياســة القمــ  الباكســتانية

لباكســـــــــــــــتانية واألمريكيـــــــــــــــة والصـــــــــــــــينية ا
االسـتكبارية بـاءت بالفشـل وانهـزم الجــيش 
الباكســــتاني واستســــلموا بأنفســــهم رســــميا 

ديسـمبر مـن عـام  16للجيش الهندي فـي 
فـــــي قلـــــب عاصـــــمة بـــــنغالديش  م 1971

 داكــا ، وقــد قتــل فــي هــذه الحــرب حــوالي
، ، معظمهــم مــن البنغــالألــ  شــخص 30

 ليســاري  علــواإال أن اإلعــالم العلمــاني وا
 .مائة أل  30هذا العدد فيما بعد 

http://muslimconditions.com/%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%81%d9%89-%d8%a8%d9%86%d8%ba%d9%84%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%b4-%d8%b1%d8%a4%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a7.html
http://muslimconditions.com/%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%81%d9%89-%d8%a8%d9%86%d8%ba%d9%84%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%b4-%d8%b1%d8%a4%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a7.html
http://muslimconditions.com/category/islamic-world/%d9%85%d8%b5%d8%b1
http://muslimconditions.com/category/islamic-world/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ba%d8%b1%d8%a8
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-وكان موق  أصحاب اإلسالم السياسي 
الذي نادي به الكاتب المعروف أبو اآللي 
ــات القــرن  ــد فــي أربعين المــودودي فــي الهن

مؤيــدا لسياســة  مــن االســتقالل - المنصــرم
، األمر الذي عينرهم فيما القم  الباكستانية

 "الحريـــــة أعـــــداء"بعــــد االســـــتقالل بلقـــــب 
وشـــجن  مـــوقفهم هـــذا ليتبنـــي قـــادة الرابطـــة 

انيــة المتشــددة العواميــة نفــس الفكــرة العلم
، وقـــد فرضـــ  حكومـــة التـــي تتبعهـــا الهنـــد

را علي السياسة الرابطة العوامية األولي حظ
بـــــل شـــــجن  هـــــذا الموقـــــ   ؛باســـــم الـــــدين

العلمـــانيين اليســـاريين مـــن الساســـة بإقامـــة 
كمعــــار  اإلســـالم البـــريء مــــن كـــل ســـوء  

 للحرية ومبادئ الدولة.

ـــــــرنت العلمانيـــــــة  ـــــــب وف ـــــــر انقل إال أن األم
ــي عقــر دارهــا  15الهنــد فــي  المتشــددة إل

، حـــين  ـــارت م1975أغســـطس مـــن عـــام 
عصــــــبة مــــــن الجــــــيش الــــــراف  للعلمانيــــــة 
ـــي الحكومـــة وقتلـــ  رئـــيس  المتشـــددة عل
الرابطـــــة العواميـــــة ورئـــــيس الدولـــــة الشـــــيخ 

ــ رلمــة رحمن بكامــل أســرتها فــي مجيــب ال
-، وقـــد نجـــ  بنتـــه حســـينة وا ـــد الليـــل

إلقامتهــا حينــذا   - رئيسـة الــوزراء الحاليــة
 م  زو ها في ألمانيا.

بعــد هــذا االنقــالب المســل  حــاول عصــبة 
ب مــــن الجــــيش مؤيــــدة لالشــــتراكية النقــــال

، إال آخـــر لالعـــتالء علـــي كراســـي الحكـــم
ة الجـــيش رافضـــة أنهـــم فشـــلوا لكـــون عامـــ
ــــــــــي للفكــــــــــرة االشــــــــــتراكية ــــــــــانقلبوا عل ، ف

االشــتراكيين و ــاءوا بقائــدهم اللــواء ضــياء 
ـــرحمن  ـــي ال ـــي الحكـــم ف ـــوفمبر عـــام  7إل ن
  ، وكان هذا اللواء من أبرز القادةم1975

كــان مـــن ، و اللالعســكريين لحــرب االســتق
، األمـــر الـــذي المفتخــرين بـــدينهم اإلســـالم

ــــــة ا ــــــادئ علمن ــــــة شــــــجعه بحــــــذف مب لدول
ـــاهلل مكانهـــا ـــواء ، ورفـــوإضـــافة الثقـــة ب   الل

حمن الحظــر عــن السياســة باســم ضــياء الــر 
ــــــــن أصــــــــحاب اإلســــــــالم الــــــــدين ، مــــــــا مكن

مارسة نشاطاتهم السياسية من السياسي لم
 . ديد

وقــــد أســــس اللــــواء ضــــياء الــــرحمن حــــزب 
–م 1977عــــام  "القوميــــة البنغالديشــــية"

ــــذي تقــــوده  الحــــزب المعــــار  الحــــالي ال
وانتخب رئيسا  - أرملة اللواء خالدة ضياء

لـــة فـــي انتخـــاب حــــر نزيـــه فـــي نفــــس للدو 
ن العـــام، وكـــان اللـــواء شـــديد الحـــب للـــوط

األمــر ، وللمــواطن وقامعــا متشــددا للفســاد
، فانقلـــب الـــذي أســـخ  كثيـــرا مـــن مقربيـــه

ط الجــيش وقتلــه فــي مــايو عليــه بعــ  ضــبا
 .م1981عام 

كرسي رئاسة الـبالد   ىوبعد مقتله  لس عل
، إال ائبــا لــه مــن حزبــه يســمي عبــد الســتارن

ـــرال حســـين محمـــد  أن قائـــد الجـــيش الجن
م متهمـــا إيـــاه 1982إرشــاد أطـــاح بـــه عــام 

كرســي   ىحية القيــادة و لـس علـبعـدم صـال
ـــــرال إرشـــــاد مـــــن الحكـــــم ، وإن كـــــان الجن

 أنــــه كــــان المفتخــــرين بــــدينهم اإلســــالم إال
متســـــاهال فـــــي قمـــــ  الفســـــاد، بـــــل اتهمـــــه 

، وبعـــد أيـــام مـــن الحكـــم الـــبع  بالفســـاد
ـــــه ـــــرال إرشـــــاد حزب المعـــــروف  أســـــس الجن

وانتخـــــب فـــــي عـــــام  "الحـــــزب الـــــوطني"بــــــ
للدولـــة فـــي انتخـــاب مـــتهم  رئيســـا 1986
، وقـــــد أضــــــاف الجنـــــرال إرشــــــاد بـــــالتزوير

اإلسالم كديانة رسمية للدولة فـي الدسـتور 
م كســــــــبا لقلــــــــوب الشــــــــعب 1989م عـــــــا

، إال أن التحركــــــــات الجماعيــــــــة المســــــــلم
ـــــ  األحـــــزاب المعارضـــــة  المتواصـــــلة لجمي

مبر عــــــــام أطاحــــــــ  بحكمــــــــه فــــــــي ديســــــــ
، واضـــطر لالســـتقالة بضـــغ  مـــن م1990

 قيادة الجـيش، وألقـي بـه إلـي السـجن مثـل
، وُعيِّن حسني مبار   مهورية مصر العربية

رئـــيس القضـــاة رئيســـا للحكومـــة المشـــرفة 
نتخــاب العــام فــي فبرائــر وانعقـد بزعامتــه اال

القوميـة "، وتصدر فيـه حـزب م1991عام 
ــــدة ضــــياء "البنغالديشــــية ــــادة خال ــــم ، بقي  

بقيـــادة حســـينة  "الرابطـــة العواميـــة"حـــزب  
مـ  أن الجنـرال  ،  م الحـزب الـوطنيوا د

، وقــد ترشــ  الجنــرال إرشــاد كــان مســجونا
إرشــاد مــن الســجن فــي خمســة مقاعــد فــاز 
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، وحصـل علـي في كل منها بأغلبيـة سـاحقة
ودوديــة الدر ــة الرابعــة  ماعــة اإلســالم الم

ازت ، فـــــ- أكبـــــر األحـــــزاب اإلســـــالمية –
 .مقعد 300مقعدا من  ملة  18بـ

والجــــدير بالــــذكر هنــــا أن مشــــايخ ودعــــاة 
االنتخـاب إلـي بنغالديش انقسموا في هذا 

 ،  ــــزء صــــغير مــــنهم ال ــــة أفكــــار رئيســــية
، و ـزء صـوتوا لجماعـة اإلسـالم المودوديـة

صغير منهم ينتمون إلـي عـدد مـن التيـارات 
، "الرابطـة العواميـة"الصوفية صوتوا لحزب 
القوميــــــــــة "توا لحــــــــــزب ومعظمهــــــــــم صــــــــــو 

م ، وهـــؤالء يرفضـــون اإلســـال"البنغالديشـــية
، هـــــم السياســـــي واإلســـــالم العلمـــــاني معـــــا
ــــــــة "يفضــــــــلون التصــــــــوي  لحــــــــزب  القومي

أنه أهون األحزاب شرا بزعم  "البنغالديشية
، وفــي نفــس الوقــ  يكرهــون فــي السياســة

سياسة  ماعة اإلسـالم المودوديـة متهمـين 
ب مؤسســـــها أبـــــو اآللــــــي المـــــودودي بســــــ

وأئمــة الســل  والخلــ  وعلمــاء الصــحابة 
 علـىاأل ا، والجدير بالذكر هنا أن أبـالعصر

المـــودودي لـــه انتقـــادات واســـعة للصـــحابة 
وأئمة السل  والخل  ومشايخ العصر في  

الخالفــــة "كتبـــه خاصــــة فــــي كتابــــه األردي 
يفهموا الدين وما قاموا  بأنهم لم "والملكية
بعـــد  ، وبـــينن فـــي الكتـــاب المـــذكوربإقامتـــه

رضـي اهلل  -انتقاد الخليفـة الثالـث عثمـان 
أن الصــحابي معاويـة رضــي اهلل عنــه  - عنـه

ــــي اإلســــالم  ــــة ف ــــذي أســــس الملكي هــــو ال
الـذي يفهمـه  -وذهب بـالحكم اإلسـالمي 
 .- أبو اآللي ومن علي شاكلته

% مــن 80والجــدير بالــذكر هنــا أيضــا أن 
مشايخ ودعاة بنغالديش ينتمون إلـي فكـرة 

، دار العلـــــوم الديوبنديــــة المعتدلـــــة  امعــــة
لكــونهم  ويــتهمهم غــالة الصــوفية بالوهابيــة

 .يحاربون الشركيات والبد 

 "القوميـة البنغالديشـية"بعد تشـكيل حـزب 
م 1991الحكومـــــة عقـــــب انتخـــــاب عـــــام 

 ـــارت النخبـــة العلمانيـــة بمطالـــب محاكمـــة 
األســـتاذ  أميـــر  ماعـــة اإلســـالم المودوديـــة

، ألنه أيـند بشـدة هغالم عزم وإبطال  نسيت
ــــــة ضــــــد شــــــعب  سياســــــة باكســــــتان القمعي
ـــــــي حـــــــرب اســـــــتقالل عـــــــام  ـــــــنغالديش ف ب

اعتقالــــــــه م ، فقامـــــــ  الحكومــــــــة ب1971
ومحاكمتــه فــي أمــر الجنســية، األمــر الــذي 

، وأخيرا خرج غـالم أسخ  طبيعيا  ماعته
م حاصــــال 1994عــــزم مــــن الســــجن عــــام 

لبنغالديشـــــــــية بحكـــــــــم الجنســـــــــية ا ىعلـــــــــ
 .المحكمة العليا

ــــ ي هــــذا العــــام انــــتف  مشــــايخ ودعــــاة وف
ـــــــــب إعـــــــــالن الطائفـــــــــة  ـــــــــنغالديش بمطال ب
ــــر مســــلمين رســــميا وإيقــــاف  ــــة غي القادياني

بقايـــا الشـــيوعية النشـــاطات اإللحاديـــة مـــن 
ـــة "، إال أن حكومـــة حـــزب المنهزمـــة القومي

لــــم تعمــــل بهــــذه المطالــــب  "البنغالديشــــية
الحزب فـي  ، األمر الذي كثنر أعداءبجدية

، والجـدير بالـذكر اإلعـالمساحة السياسة و 
هنـــا أن بقايـــا الشـــيوعية المنهزمـــة يفضـــلون 

لكونـه  "الرابطـة العواميـة"التصوي  لحزب 
وميــــة الق"أقـــرب مــــن مــــنهجهم مــــن حــــزب 

 ."البنغالديشية

وبعـد خـروج غـالم عـزم مـن السـجن تناســي 
عدائـه القـديم مـ  " الرابطة العوامية"حزب 

م المودوديـــــــــة ونســـــــــيته  ماعـــــــــة اإلســـــــــال
الرابطــــة "، فتحــــر  حــــزب الجماعــــة أيضــــا

والحـزب الـوطني للجنـرال إرشـاد  "العوامية
و ماعــة اإلســالم المودوديـــة معــا إلســـقاط 

 "القوميــــــة البنغالديشــــــية"حكومــــــة حــــــزب 
مـــن البرلمـــان فـــي نهايـــة  واســتقالوا  ماعيـــا

 .م1994عام 

ـــــــــة  إال تحركـــــــــات هـــــــــذه األحـــــــــزاب الثال 
ــم تــتمكن مــن إســقاط حكومــة  المعارضــة ل
ـــة البنغالديشـــية" حـــزب ـــة  "القومي قبـــل نهاي
، إال أن الحكومـة اضـطرت لتحقيـق ميعاده

مطالب األحزاب المعارضـة بإدخـال قـانون 
الحكومة المشرفة المحايدة الالحزبيـة فـي 
الدســــــــتور والتــــــــي تســــــــتولي علــــــــي عقــــــــد 
االنتخـــاب العـــام فـــي مـــدتها الثال ـــة أشـــهر 

  .بعد استقالة الحكومة السابقة الحزبية

 شاء اهلل تعالى يتب  إن 
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 لَم ال نلقي البال للمجالت اإلسالمية وال نهتّم بها؟

 **محمود مجيب
مــن المالحــظ أن بعــ  المثقفــين مــن أهــل 

المجالت اإلسـالمية الخير ال يقبلون على 
في الوق  الـذي نجـدهم فيـه يقبلـون علـى 
غيرهــا مــن المجــالت والصــحائ  بــدعوى 
أنهــم يأخــذون مــن تلــ  الصــح  مــا يفيــد 
ويــَدعون مـــا يضـــر... وإذا مـــا ذكـــرت عنـــد 

ــــدة -أحــــدهم مجلــــة إســــالمية  حيــــث الفائ
فإنه يأخذ يعدد أخطـاء تلـ   -دون الضرر

ل المجلــة وتقصــيرها فــي أمــور معينــة. ونقــو 
لهــــذا األل: ولنفــــر  أنــــ  مصــــيب فيمــــا 
تقول، لكن أال ترى يا أخي أن اإلنسان ال 
يخلـــو مـــن العيـــوب واألخطـــاء؟ فمـــا بالـــ  
بمجلـة يقــوم عليهـا ويســاهم فيهـا مجموعــة 
من الناس وأنا هنا ال أُقر األخطـاء، ولكنـي 
ــــــه إن كــــــان للمجــــــالت  ــــــد أن ــــــد أن أعّك أري
اإلسالمية من عيـوب فهـي قليلـة  ـدا، إذا 

ُقورن  بعيوب غيرها من الصـحائ  بـل  ما
ال و ــه للمقارنــة هنــا. وقــد يكــون مــا ينظــر 
إليها على أنها أخطاء أو عيوب مـا هـي إال 
األخذ بأمر ا تهادي أو أمر يقبل اختالف 
و هات النظر، وقد تكـون فـي أمـور  انويـة  

 كمسألة اإلخراج أو قضية التوزي .
وإننـــي هنـــا أدعـــو لإلقبـــال علـــى المجـــالت 
ــأي لغــة كــان، أو  اإلســالمية ســواء تصــدر ب

قـراءة  -على بعضها أو إحداها على األقل
وإن أمكـــن اشـــتراكا أو مســـاهمة فـــإن فـــي 
ــــث نجــــد  ــــا حي ــــة صــــافية لعقولن ــــ   قاف ذل
الموق  الصادق والرعية األمينـة والتحليـل 

نســتطي  أن  الســليم والموضــو  المهــم...
أســماء بعضـــها، فبالعربيــة مثـــل:  نســرد هنـــا

"البعث اإلسالمي"، "المجمتم "، "األدب 
العربـــــــي"، "الرائـــــــد"، "الـــــــبالغ"، "العـــــــالم 
اإلســـــــالمي"، "الرابطــــــــة"، "المســــــــلمون"، 
"بــــالغ الشــــرق"، "الرحيــــق"،  "الســــنابل"، 
"الحـــــراء"، "صـــــوت أحمـــــد"،. وبالبنغاليـــــة 
"الكو ر"، "المدينة"، "الحق"، "التوحيـد"، 

 سالم"، "رحم ". "معين اإل
ـــا  ـــ  أيضـــا تشـــجيعا ودعمل كمـــا أن فـــي ذل
لتلـــــ  المجـــــالت المفيـــــدة وهـــــي األولـــــى 
ــــه ال  ــــوم أن ــــذل  مــــن غيرهــــا. ومــــن المعل ب
يمكـــن أن تـــنج  صـــحيفة  ـــادة بـــدون أن 
ـــّراء ومتـــابعون يقفـــون بجانبهـــا  يكـــون لهـــا قـُ
يقـــدمون االقتـــراح الجيـــد والتو يـــه القـــويم 

ي  إلــى والنقـد البنــاء والمســاهمة التــي تضــ
 الخير خيرا.

وإذا علمنا حجم العقبـات التـي توضـ  فـي 
و ــه المطبوعــات اإلســالمية، والتســهيالت 

ـــــي تمـــــن  لغيرهـــــا  ـــــرغم مـــــن  -الت علـــــى ال

أصـب  مـن الوا ـب أن  –أخطـاره وعواقبـه 
 – ماعــات وأفــرادا  –يتنــادى المســلمون 

إلــــى تشــــجي  كــــل مــــا مــــن شــــأنه التعريــــ  
ـــه فـــي و ـــه اإل ـــدفا  عن عـــالم باإلســـالم وال

 الـذي يثيـر الشـبهات ويهـدف إلـى تشـويه
 صورة اإلسالم بين أبناءه وأعدائه.

ـــــن الجاميـــــة،  ـــــة م ـــــب الســـــنة الرابع ** طال
بجامعــــــــــــــة دار المعــــــــــــــارف اإلســــــــــــــالمية، 

 شيتاغون ، بنغالديش.
 16صفحة بقية 

و إحــدا  الفــرق الباطلــة لتفكيــ  بنيــة المجتمــ  
اإلســــالمي فإنــــه يجــــب علــــى علمــــاء اإلســــالم أن 

آرائهـــم الســـليمة و مـــواقفهم الصـــحيحة  يوضـــحوا
عنـــــد معالجـــــة األحـــــدا  السياســـــية و الواقعـــــات 
الحديثة إيضاحا تاما ليبتعد المسلمون عن الوقو  
فــي الشــبهات و الضــالل و الــبطالن و الغلــو فــي 

 .أمور الدين و شؤون الحياة
وإن أعـــداء اإلســـالم و المســـلمون علـــى اســـتعداد 

فـي مجتمعـات مستمر لنشر الشكو  و اإل ـارات 
المســـــلمين عبـــــر وســـــائل اإلعـــــالم و الشــــــبكات 
ــرامج المتعــددة. فلــذا ينبغــي لعلمــاء  الدوليــة و الب
اإلســالم أن يكونــوا علــى حــذر تــام و وعــي كامــل 
ضد المؤامرات الغربية و المكايد الداخلية. وفقنا 

لنعـــرف حقـــائق القضـــايا الكبـــرى  -تعـــالى  -اهلل 
لــدفا  عــن للحفــاظ علــى وحــدة األمــة المســلمة ول
 .قيم الدين السامية و العقيدة الصحيحة
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 مشواُرنا في لغة اإلعالم
 ميزان هارون بقلم :

 طالب  الدبلوم في العربية، معهد اللغويات العربية،

 جامعة الملك سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية

ال يحتـــــاج كاتـــــٌب أو صـــــاحب مقالـــــة إلـــــى 
اإلســـــهاب فـــــي أهّميـــــة لغـــــة اإلعـــــالم مـــــن 
ـــــة  ـــــة الحديث شـــــبكات التواصـــــل اال تماعي
ـــــــــــــوات واإلذاعـــــــــــــات، والصـــــــــــــح   والقن
والمجــالت واإلنترنــ  فــي نهايــة المطــاف، 
قـد  فاللغة التـي تسـيطر علـى عـاَلم اإلعـالم

 -الناطقين بغير اللغة العربيـة -تتنكنُر علينا
و تختل  عـن العربيـة التـي نعهـدها ونتربـنى 
عليهــا منــذ انطــالق رحلتنــا، فالــدارس للغــة 
العربيــــة مهمــــا كــــان متقنلــــا للعربيــــة العلميــــة 
الدار ــة فــي الكتــب الدينيــة والشــرعية قــد 
يســــــتوحش مــــــن العربيــــــة اإلعالميــــــة ولغــــــة 

ــم يكــن بهــ الصــح  ا علــى عهــد  مــن إذا ل
ألنهـــا صـــعبة علـــى طـــالب المـــدارس  قبـــل؛

ــــــاطقين اإلســــــالمية بو ــــــه عــــــام وعلــــــى  الن
ــــــرة الكلمــــــات بغيرهــــــا ؛ ألنهــــــا تتســــــم بكث

الدخيلــــــــة والمعربــــــــة والمولــــــــودة حــــــــديثا، 
ـــابير  ـــأ رة بالتع ـــ  أنهـــا مت ـــى ذل باإلضـــافة إل
األ نبيــــة؛ ألن معظــــم األخبــــار تنقــــل مــــن 

مهمــا المصــادر األ نبيــة، فمتــر م األخبــار 
يبلـ  حرصــه علــى ســالمة اللغــة يظــل متــأ را 
فــــي تعبيــــره بالتعــــابير األ نبيــــة التــــي ينقــــل 

الجـــــــــــدير بالـــــــــــذكر أن معظـــــــــــم و  عنهـــــــــــا.

اإلعالميــــــة الدار ــــــة هــــــي المصــــــطالحات 
 .مصطلحات غربية

وهنــا أوّد أن أســوق بعــ  المقتبســات مــن 
الصــــــح  العربيــــــة اليوميـــــــة علــــــى ســـــــبيل 

 المثال. )بع  العناوين(

 ا :  ريدة الري
اإلسـهال أبــرز األعــرا  وعنـد اإلصــابة قــم 

 .بتعوي  الجسم بالسوائل
mq‡P‡Av qov DcmM©v W ‡A fA :v

q µ ewv  ‡bv  fx‡ffv c  j ~j¨Z v

c~iY Kiæb 
ــة مــن النــزالت المعويــة فــي الحــج..  للوقاي

 !حافظ على نظافت  الشخصية
e¨w³MZ cwi”QjœZ fv q¨ c ‡fv

hZœq jv †  j|v  ‡¾fv miAv †c‡Ufv

mim¨ v†_‡b gy³ _vKzb|  
فكثيــر مــن األمــرا  كاإلســهال  .........

والدوســـــنتاريا والتهـــــاب الكبـــــد الفيروســـــي 
وأمــرا  الجهــاز التنفســي ناتجــة عــن عــدم 

 .توافر النظافة
Avi.... †mb f‡Yv †xL v h A، 

W ‡A fA , Avgvkq, hb…RcÖx  v

(‡ c U B Um)vyv ¦ m‡f Mm v q ijœv

cÖb ‡ffv q¨  av GBv c f®‹ f-

cwi”QjœZ fvqi ‡qBv ‡Av_ ‡b| 

فالننزلُة المعوية مرٌ  ُمعد ، يصـيب الجهـاَز 
الهضـــمي، يحـــد  نتيجـــة تنـــاول األطعمـــة 
الملو ـــــة عـــــن طريـــــق الفـــــم، وعـــــدم نظافـــــة 
األطعمــــة، وأعراُضـــــه فـــــي العـــــادة قـــــيء أو 
إســــهال، أو قــــيء وإســــهال معلــــا مصــــحوبة 
ـــــبطن. وتســـــبِّبها  ـــــرا يم أو  ـــــاأللم فـــــي ال ب

تنتقل عبَر الطعام أو  فيروسات أو فطريات
الشراب الملون ين، وأشهُر أنواعها الننـزالُت 
ـــــــة اإليكـــــــوالي  ـــــــة الفيروســـــــية، ونزل المعوي
ــلمونيلنة،  )اإلشــريجية القولونيــة(، ونزلــة السن
ــة )الزُّحــار( وغيرهــا. ولوقايتــ   ــة األميَب ونزل
أخــي الحــاج مــن اإلصــابة بــاإلمرا  يجــب 

 :علي  المحافظة على
‡c‡Ufv mim¨ v GKwU msµvgK 

q¨  a|v GU v i jI‡lfv c b¯’bx‡Zv

 M‡Av q m v q ‡a|v †j sf v yv x~ lZv

L q fv †c‡Uv h yA fv i a¨‡iv GBv

†f Mv  ‡Av _ ‡b|v q fv ZLjv

mvaviYZ GU fv DcmM©v   ‡m‡qv

†xL v†xAvc Zb vc AL j vq vq i|v

bLjyv bLjyv †cUv q¨ _ fv

cvkvcvwk cvZjv cvqLvbv I ewg 

xI‡U Bv Gbm‡½v  ‡Zv c ‡f|v x~ lZv

L x¨v yv c jx‡Afv †iZfv _ b v

q¨ b‡U fA , i Bf mv bsq vQÎ ‡bfv

i a¨‡ivGBv†f Mvi jqv†x‡ vQ o‡Av
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c‡o|v GBv †ÿ‡Îv D‡bøL‡h M¨v

b‡Ab Uv †f Mv  ‡bv, fvBivmRwbZ 

c b¯’bxv yv q‡e¿fv cÖx  , B-Kwj 

(Escherichia Coli) v,  m¨ b‡i ‡jb v

(Salmonella) I A¨vwgev 

(q¨ b‡U fA N UZ)v q i  Av

BZ¨vw`|  

وإذا مــا أصــب  بالنزلــة معويــة ال ســم  اهلل 
فـــإن أهـــّم نقطـــة فـــي عـــالج اإلســـهال هـــي 
ـــا يفقـــده مـــن ســـوائل؛  َتعـــوي  الجســـم عمن

ـــار  ولهـــذا فعلـــى المصـــاب باإلســـهال اإلكث
مــــن شـــــرب المـــــاء والعصـــــائر، واســـــتخدام 
محلــول معالجـــة الجفــاف بإذابتـــه فــي مـــاء 
معقم وشربه، وفـى حالـة اسـتمرار اإلسـهال 
وشـــدته يمكـــن تنـــاول كبســـولتين مـــن عقـــار 
"اإليموديوم" وهو كفيل بمن  اإلسهال فـي 
ــــى ذلــــ  يجــــب غســــل  الحــــال، إضــــافة إل
ل اليـــــدين بالمـــــاء والصـــــابون بعـــــد اســـــتعما

الحمـــــام لمنـــــ  انتقـــــال العـــــدوى. ويمكـــــن 
للشخص تحضير محلول التجفاف بنفسـه  
كمـــــا يلـــــي: وضـــــ  ملعقتـــــين كبيـــــرتين مـــــن 
السكنر والَعَسل في لتر مـن المـاء المغلـي، 
ـــ   مـــ  رُبـــ  ملعقـــة صـــغيرة مـــن الملـــ ، ورُب
ـــات الصـــودا. وفـــي حـــال  ملعقـــة مـــن كربون
ــــ   ــــوفُّر الصــــودا، يمكــــن إضــــافُة رب عــــدم ت

ن الملــــ . أمــــا فــــي حــــال ملعقــــة أخــــرى مــــ
ــــاد شــــدنة اإلســــهال وعــــدم االســــتجابة  ازدي
لهـــــــــذه اإل ـــــــــراءات البســـــــــيطة واســـــــــتمر 

ــــر مــــن  ــــد  24اإلســــهال ألكث ســــاعة أو عن

حــــدو  إســــهال مصــــاحب بمخــــاط أو دم 
عند حدو  حمى، فعلي  مرا عـة المركـز 
الصــــحي فــــورال، حيــــث ســــُيعطى المصــــاب 
ية عن طريـق الوريـد،   بالجفاف محاليل مغذِّ

عطــى أيضــال محلــول الجفــاف وأدويــة كمــا يُ 
 .أخرى حسب حالة المصاب

q fv h xv xIN©Uj µ‡iv †bDv †cU-

cxo Avq µ ewv A, Z‡qvGBv†ÿ‡Îv

W ‡A fA v  ‡bv mq‡P‡Av ¸fæZ¡c~Y©v

 P bRm v  ‡b v c jxAv yv Zfbv L x¨v

MÖ ‡Yfv i a¨‡iv  fx‡ffv c  j ~j¨Z v

c~fYvbf |vq fv†mvb f‡YvW ‡A fA v

q µ ewvq¨ ³‡bv†q  vc fi ‡Yvc  jv

yv d‡bfv fmv BZ¨  xv †L‡Zv  ‡q|v

 qï×vc  j‡Zvm¨ b Bjv i  ‡Avc jv

bf‡Zv  ‡q|v q fv h xv W ‡A fA v

µi MZv qq¨  Zv _ ‡b, Z‡qv

†m‡ÿ‡ÎvxIÕ UvG‡i  WA iv(W ‡A fA v

cÖ Z‡lab)v r ZxAv b¨ cmIbv L yA v

†h‡Zv c ‡f|v Z ‡Zv ZRÿY Rv

W ‡A fA v qÜv  ‡Av h ‡q|v G¸‡b fv

c   c   v †f ‡Mfv msµiYv Go ‡Zv

cÖ b… Zbv W ‡bv m o v †xA fv cfv

c  jv yv m q jv  x‡Av xIBv   Zv †aŠZv

bf‡Zv ‡q|vq if vP B‡bvN‡fvq‡mv

 j‡rv  j‡ryv c  j ~j¨Zv c~iYKvix 

(m¨ b Bj)vq  j‡Av j‡Zvc  f|vGbv

 bU fvdvU ‡j vc  j‡ZvqovxIBvP iPv

 P jvyviaIv†i  ‡Zv ‡q|vZ fvm‡½v

GbvP vP i‡PfvP fvi ‡MfvGbi Mv

bqYv yv GbBv c fi Yv b ‡q© ‡jWv

†m W  †i  ‡Zv  ‡q|v q fv h xv

†m W vj v_ ‡b, Z‡qvGbBvc fi Yv

bqYv †i  ‡Zv  ‡q|v Z‡qv h xv

W ‡A fA v Gijv gvivZ¥K AvKviY 

a fYv b‡fv †hv Gmqv cÖ _ ibv

 P bRm v†b ‡j vb ‡rvq ‡mvj vGqsv

24vN›U fv†q  vPb‡Zv_ ‡b, wKsev 

h xv W ‡A fA fv m‡½v r¡fv yv Z fv

m ‡_v j bv  x‡Av m ›xv q v f³v S‡f, 

Z‡qv ZRÿY Rv †b ‡j v ¯ ̂¯’̈ v ‡b‡›xª 

†h M ‡h Mv bf‡Zv  ‡q|v †mL ‡jv

†f Mxfv qq ’̄ v qjIc ‡Zv

Bj‡ b ‡jfvi a¨‡i  fx‡fvcI óbfv

cvwb¯í̂Zv c~iYKvix Jla, 

m¨vjvBb I Ab¨vb¨ wPwKrmv cÖ`vb 

bf v ‡q|v 

هنا  ما يسمى بالحقيبة الطبية التي أنص  
الحــاج باقتنائهــا واالحتفــاظ بهــا والتــي قــد 
يحتا هــا الحــاج أ نــاء حجــه وتحتــوي علــى 

 :مجموعة من األدوية العامة مثل

 خاف  الحرارة مثل البراسيتامول  •
 مضاد السعال وطارد البلغم  •
 كريمات وفازلين وبودرة  •
 كريمات ومراهم إلصابات العضالت  •
 كريمات للجروح  •

Z Bv   rx‡xfv cÖ Zv q i ‡xfv

qjI‡f av _ b‡qv mb‡bv †hjv Gb Uv

b‡fv ÔW ³ fxv q¨ MÕv  b‡jv m‡½v

f ‡Lj|v q fv Z ‡Zv  j‡iœ ³v

cÖ‡A rjxAv Jla¸‡b v qq ¨Bv m‡½v

b‡fv  j‡Av q ‡mj|v c¨vivwmUvgj 

r ZxAv r¡fv cÖ Z‡f ab|v b   - 

cÖ Z‡f abv (antitussive) I Kd-

wbe©viK (expectorant)| µxg, 

†im  bjv yv c DW f|v µxiv yv †c xfv

q¨ _ fvibi|vÿZvyvN vïb ‡j fvibi|v 
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 علماء اإلسالمضرورة شرح القضايا الكبرى من قبل 

 محمود الحسن جنيدبقلم : 

ال ش  في أن العالم الذي نعيش فيه هذا 
القـــــــرن الحـــــــادي والعشـــــــرين هـــــــو عـــــــالم 
الشكو  و الشبهات التي تثير في النفوس 
تساعالت متناقضـة و مواقـ  متباينـة حـول 

ينـــتج عنـــه الصـــرا  القضـــايا الكبـــرى، ممـــا 
الفكـــري و العقائــــدي بـــين الــــذين يتــــابعون 
هــــذه القضــــايا الكبــــرى التــــي تحــــد  فــــي 
ـــــر وســـــائل اإلعـــــالم  ـــــالم المعاصـــــر، عب الع

فيهــــا وســـائل مطبوعــــة و  المتعـــددة بمـــا
وســــائل إلكترونيــــة. وإلزالـــــة هــــذا الصـــــرا  
السائد بين أفراد األمـة و المجتمـ  يحتـاج 

العصـرية مـن األمر إلى شـرح هـذه القضـايا 
قبــــل أهــــل الفكــــر و علمــــاء الــــدين شــــرحا 
واضــــحا لتوعيــــة عامــــة النــــاس بحقيقتهــــا و 
مصــيرها و عواملهــا. وعنــدما ال يجــد عامــة 
الناس شرحا وافيا لقضية مـا وقـ  حـدو ها 
في دولة مـن دول العـالم يتعرضـون للوقـو  
في الشكو  و الشبهات وسوء الظن حول 

را سـلبية هذه القضية الكبيرة التي تتر  آ ـا
ومــن ســوء  .فــي تكــون آرائهــم و مــواقفهم

حظنا أننا غالباما ال نحظى بمشاهدة صـور 
حســنة فــي هــذا المجــال الهــام لعــدم شــرح 

ــرأي و الفكــر فصــور  .واقعــي مــن أهــل ال
أيامنـــا التـــي نشـــاهدها عـــادة كـــل يـــوم فـــي 

ة أو الشخصــية مرافــق الحيــاة اليوميــة العامــ
. وهـــذا يســـبب يختلـــ  بعضـــها عـــن آخـــر

افـــــ  فـــــي آراء النـــــاس فـــــي ســـــلوكنا و التو 
 لنفس السبب ينتج بيننا سوء التفاهم.

فلــذا يجـــب علينـــا أن نشــرح لكـــل موقـــ  
مـــن مواقـــ  حياتنـــا شـــرحا بســـيطا يكشـــ  
عن سـبب االخـتالف لصـور الحيـاة لنكـون 
ـــل  ـــا مـــن قب علـــى مـــأمن مـــن ســـوء الظـــن بن

وإن روح اإلسـالم تشـجعنا علـى . اآلخـرين
ــــــة تامــــــة ل حــــــواد  أن نتطلــــــ  علــــــى معرف

العصر. ففي القـرآن الكـريم ذكـر كثيـر مـن 
المواق  و الواقعات العصرية التـي وقعـ  

صــلى اهلل عليــه ســلم  -فــي عصــر الرســول 
ومنهــا غــزوة الــروم مــ  الفــرس. قــال اهلل  -

تعالى في هـذا الصـدد: الـم. غلبـ  الـروم. 
ــــبهم  ــــد غل ــــى األر  وهــــم مــــن بع فــــي أدن
ل سيغلبون.في بض  سنين، هلل األمر من قب
 -ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنـون. فـاهلل 

بــين فــي هــذه اآليــات الكريمــة  -عــز و ــل
قضــية معاصــرة هــي قضــية غــزوة الــروم مــ  
الفرس لتسلية المسلمين و لتوعيتهم حول 
الوقـــائ  العالميـــة، و هـــذا شـــرح ربـــاني مـــن 

للقضـية. وقـال  - سـبحانه وتعـالى - اهلل 
يأيهـــــــا الـــــــذين آمنـــــــوا إن  -تعـــــــالى. -اهلل 

 ــاءكم فاســق بنبــأ فتبينــوا أن تصــيبوا قومــا 
 .بجهالـة فتصـبحوا علـى مـا فعلـتم نـادمين

فـــــإن هـــــذه اآليـــــات الربانيـــــة تشـــــير إشـــــارة 
ـــــأ  ـــــان واضـــــ  لنب ـــــى ضـــــرورة بي واضـــــحة إل
يحـــــد  فـــــي المجتمـــــ  اإلنســـــاني كـــــي ال 
يترتب األمر على خالف الواق  وال يصب  
الناس في النهاية على الندامة لسبب عـدم 

وفـــي القـــرآن . حقيقـــة القضـــيةالمعرفـــة ل
قضـــايا كبـــرى  -تعـــالي  -الكـــريم بـــين اهلل 

من الغزوات و السرايا المعاصرة مثل غزوة 
ــة، كمــا  ــدر و غــزوة حنــين و واقعــة حديبي ب
بين القضايا الماضية التي وقع  في األمم 
السابقة مثل قضايا بني إسرائيل و قوم عاد 
و  مــود و غيرهــا. ففــي بيــان هــذه القضــايا 

بـــــــــرى تو يهـــــــــات إلهيـــــــــة واضـــــــــحة و الك
إرشـــادات ربانيـــة مبينـــة لحقائقهـــا و آ ارهـــا 
المترتبـــة عليهـــا و أســـبابها ليكـــون النبـــي و 
المســلمون علــى بينــة تامــة و بصــيرة كاملــة 

 .عن مصير الوقائ  و نتيجة الحواد 

وبمــا أن هــذا العصــر مكــتظ بــالفتن الهائلــة 
و المحــــن الضـــــخمة مثـــــل الغـــــزو الثقـــــافي 
الفكري و رـاهرة اإللحـاد و تشـويه أصـول 

 يمه و معالمهالدين و إساءة صور اإلسالم و هدم ق

 13في صفحة  بقية المقال
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 الشمعة تخاطبني
، لســ  لقــراءة كتــاب فــي إحــدى الليــالي 

ولكــــــن فجــــــأة  ؛ففتحتــــــه وبــــــدأت القــــــراءة
انقطعــــ  الكهربــــاء، وحــــّل الظــــالم مكــــان 

وبعـد  .النور حتى أني لم أكد أرى الكتاب
لــي يحمــل شــمعة  قليــل دخــل علــي صــديقٌ 

، عنــدها خطــر ببــالي أن فــولى الظــالم هاربــا
ــل مــدة ق ليلــة خضــ  الظــالم الــذي كــان قب
. وال أزال أتفكر أمام ضوء الشمعة الضئيل

حتــى ســمع  هاتفــا مــن  فــي هــذا الموقــ 
لكــــن لــــم أر أحــــدا و  ؛حــــولي، نــــداء خفــــي
ـــاب  أمـــامي وال خلفـــي، عـــدت إلـــى الكت

ارات التعجــــــب تلــــــوح علــــــى مالمــــــ  وأمــــــ
ا الشـمعة والنداء يتردد صداه، فـإذ، و هي

 -! يـاوار  النبـي تناديني: يـا طالـب العلـم
! اســـــتم  لمـــــا - صـــــلى اهلل عليـــــه وســـــلم

هـل سـأل  نفسـ  لـم . سـأقوله لـ  وفكـر
تسـيطر علـي؟ هـل  خافتني الظلمـة؟ ولمـاذا

 لــدي  أي إ ابــة؟ ال أرــن أن عنــد  إ ابــة
، إني تعلم  الزهـد مـن الزهـاد كمـا اسم .

نفــوس مــن األســالف فــي تعلمــ  تضــحية 
خدمـــــــــة البشـــــــــر، والســـــــــعي وراء قضـــــــــاء 
حوائجهم م  طاعة اهلل ففعل  مـا تعلمـ  

أفـدي نفسـي فـي خـدمتكم  فأنـا .وحصل 

أل ـــل ذلـــ  صـــول  علـــي  .مـــ  زهـــدي
، أنـي صـغيرة الحجـمالظلمة الحالكـة رغـم 

فإن اسـتطع  أن تفـدي نفسـ  فـي طلـب 
ـــــــ  طاعـــــــة اهلل  ـــــــة الخلـــــــق م ـــــــم وخدم العل

المشــركون والظــالمون فســيهاب  ويخافــ  
 .وغيرهم

 

ـــــ   ـــــل الظـــــالم مـــــن قريت ستســـــتطي  أن تزي
نشر نـور العلـم بعلمـ  الخـالص ت .وبالد 
. فحينئــذ ســمع  األذان، وأفقــ  مــن يومــا

شـــعوري وفكـــري، وفهمــــ  أن هـــذا لــــيس 
مجرد حلـم فقـ ؛ بـل هـو حجـة لـي ولكـل 

 . طالب علم

 محمد صادق الرحمن 
الرحمانية الجامعة ب الفضيلة الثانية طالب 

 . صوت الحراء
 

 صفحة من يوميات طالب

ســـأل  أبـــي أن يشـــتري لـــي بندقيـــة صـــغيرة 
تمرن على الرمي، فاشتري لي أبي بندقية أل

صغيرة وحقة من الرشاش، فرح  بها فرحا 
شديدا، وكن  إذا و ـدت الفرصـة أو كـان 
أيـــام عطلـــة فـــي المدرســـة أخـــذت البندقيـــة 

بتـــي، وذهبـــ  بهـــا إلـــى الغابـــة القريبـــة مـــن 
ونســـــي  األكـــــل والشـــــرب والنـــــوم حتــــــى 

  .نسي  العمل كله برغبة الصيد

أصـــيب كـــل مـــرة؛ بـــل  فـــي األول كنـــ  ال
أخطـئ كــل مــرة حتـى تمرنــ  كثيــرا، واشــتد 
ساعدي،  م  عل  أصيب مـرة فـي  ـال  

 .طالقات

اســــــتيقظ  يومــــــا مــــــن نــــــومي مبكــــــرا فــــــي 
الصــــباح، لــــم تطلــــ  الشــــمس، اســــتعددت 

مــن بيتــي مــ   للــذهاب إلــى الغابــة، خر ــ 
معهــــم  ،أصــــدقائي وزمالئــــي فــــي الدراســــة

بنادق وسكاكين، لم نزل نمشـي فـي الحـر 
والشــمس حتــى تعبنــا، و لســنا تحــ  رــل 
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شجرة كبيرة واسترحنا قليال،  م دخلنـا فـي 
الغابـــة، و ـــدت علـــى الفـــور طـــائرا  مـــيال 
ــة، فســق   ريحــا،  ــه ببندقي وحســينا، فرميت
ل فرح  بهذا الطير فرحا شديدا، وفرح كـ

من في البيـ  بهـذه الطـائرة، وقـالوا مرحـى 
 مرحى. 

  محمود الحسن 
 

 قريتي 
قريتــي صــغيرة، أنــا أحبهــا حبــا  مــا، ألننــي 
ـــدت فيهـــا، وترعرعـــ  فـــي كنفهـــا، تقـــ   ول

كيلــومترا مــن عاصــمة   10قريتــي علــى بعــد 
بــنغالديش داكــا، تبلــ  عــدد ســكانها نحــو 
م  مانية آالف نسمة. تعتبر الزراعـة مـن أهـ

 ،األعمال التي يقوم بها سكانها

ومن أهم المنتجات الزراعيـة التـي ينتجهـا  
أهلهـــــــــا: الخضـــــــــراوات، ومنهـــــــــا الخيـــــــــار 
والبنـــدورة والبطاطـــا، والليمـــون، باإلضــــافة 

ــــــد مــــــن الورشــــــات الصــــــناعية،  ــــــى العدي إل
والعديــد مــن األعمــال األخــرى فــي قريتــي، 
كمــــا يو ـــــد فيهــــا عـــــدة مســــا د ومراكـــــز 

الكـــــريم، ويو ـــــد أيضـــــال لتحفـــــيظ القـــــرآن 
 مدارس تعليمية و قافية.

 زكيريا محمود 
 

 العزلة بين حوالي
منــذ أيــام عديــدة أصــيب صــديقي الحبيــب 
بمــر  شــديد، ال يســتطي  أن يحضــر فــي 
ــل صــار رهــين الفــراش يســتري ،  الــدرس، ب
اليقــدر علــى أكــل شــيء، وقــد فقــد شــهية 
ــــام وذوقــــه، فقــــل وزنــــه وزاد الهــــزال،  الطع

ســم، حزننــا لــه حزنــا جنحيــل الحتــى صــار 
شديدا، كأننـا ال نفهـم الـدرس بجيـد دونـه، 

 إنه كان يساعدنا في فهم الدروس، 

إنــه أذكــى الطــالب فــي صــفنا، يســتطي  أن 

يفهم الدرس بكل إمعان، وإنه كمعلمي في 
بع  الكتـب، أنـا أنـال منـه مسـاعدة كثيـرة 
ــة  فــي عــدة أوقــات، أتعلــم منــه اللغــة العربي

ـــــة و ـــــده خـــــ  الرقعـــــة،  والبنغالي أتمـــــرن عن
وطريقــة كتابــة اليوميــة باللغــة العربيــة. مضــى 
عليه  ال ة أيام ولـم يجـد حالـه، ففكرنـا أن 
نرســـله إلــــى بيتـــه، فشــــاورنا  مـــ  األســــتاذ، 
فاشــــار علينــــا األســــتاذ أن نــــذهب بــــه إلــــى 
الطبيـــــــب، حتـــــــى اليفوتـــــــه الـــــــدروس، ألن 
االمتحـــان قـــد آن وقتـــه، فـــال ينبغـــي لـــه أن 

لــى البيــ ، فامتثلنــا بمشــورة يــذهب اآلن إ
بـل ذهبنـا  ؛األستاذ، فلـم نرسـله إلـى البيـ 

ــه الطبيــب بعــدم  ــه إلــى الطبيــب، فأشــار ل ب
اســــــتخدام المــــــاء البــــــارد، وأكــــــل الطعــــــام 
القوي، وأكـل الـدواء، اآلن برحمـة مـن اهلل 
ومنّــــه عــــاد حالــــه إلــــى الصــــحة، نر ــــو أنــــه 
يشــفي  فــي أقــرب وقــ  ممكــن. شــفاه اهلل 

 تعالى.

 اإلسالم شفيق 
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 أحب مجلة الحراء

 أريد أن أكون كاتبا

 صدى الأطفال
بعنوان "صدى األطفال" تقدم لكم دوما كل  ديد ومفيـد بقلـم صـغير وفكـر منيـر، تجـدون فيهـا قصصـا متنوعـة وحكايـات  ميلـة ومسـابقة  رائعة ! بين أيديكم صفحةأيها الصغار والبراعم

زداد قـوة أقالمكـم، وتكونـوا ! لعر  مواهبكم الكامنة فيها، فنهنئكم فـي صـفحتكم هـذه. فـاكتبوا لهـا، وأرسـلواها إلينـا، حتـى تـمفتوحة لكم أيها الصغار والبراعمشائقة. وإن هذه الصفحة 
 النـِذينَ  ِإنن  ه وإتقانه للعمل، وفي ذل  يقـول تعـالى : "في قادم األيام من كتاب العربية القادرين. وعليكم باال تهاد في تعلم اللغة العربية، فإن اهلل تعالى يعطي كل مجتهد أ را على ا تهاد

" فـا علوا تعلـم اللغـة العربيـة عبـادة، وا تهـدوا فيـه  هـدا حثيثـا، واهتمـوا بـالنوم المـري ، والغـذاء المتكامـل، وممارسـة الرياضـية َأْحَسنَ  مَنْ  َأْ رَ  نُِضي ُ  اَل  ِإننا الصناِلحَاِت  وََعِمُلوا آمَنُوا  َعمَـالل
 نسأل اهلل تعالى لكم المستقبل الجميل. البدنية.

ذهبـــ  مــــرة إلـــى صــــديقي نعـــيم، فو دتــــه 
ق طاولتــــه مجلــــة عربيــــة نائمــــا، ورأيــــ  فــــو 

 ـم أخذتها أقلبهـا فـي يـدي،  .باسم الحراء
فتحتهــا وبــدأت أتصــف  صــفحاتها إذ وقــ  

ــــ ــــى صــــفحة "صــــدى األطف ال"، نظــــري عل
فشــرع   .صــفحة رائعــة لألطفــالفو ـدتها 

أقرأهــــا ونفســــي مترعــــة متشــــوقة، ففرحــــ  
فرحا شديدا، ورأي  أن مجموعة كبيرة من  
ــة مــن داخــل الــبالد وخار هــا  ــاب العربي كت

ـــــون فيهـــــا ـــــيم، . يكتب اســـــتيقظ صـــــديقي نع
وو دني أقرأ المجلـة بنشـاط ورغبـة، فقـال 

هــل تحتــاج إلــى هــذه المجلــة، قلــ  لــي : 
  المجلة، ر ع  : نعم، فأهدى إلي تلله

كــــل يــــوم بعــــد   هــــاأقرأبهــــا إلــــى المدرســــة، 
العصر، في بداية قراءتـي لهـا كنـ  الأفهـم 
المقاالت الطويلة الصعبة في أول المجلة، 

واآلن أفهـم فا تهدت كثيرا مرارا وتكـرارا، 
وكنــ  إذا كتبــ   .المقــاالت الصــعبة أيضــا

نـــ  علـــى بالعربيــة أخطـــأت كثيـــرا حتـــى تمر 
واآلن أكتــب  .العصــر الكتابــة كــل يــوم بعــد

والأخطـــئ إال قلـــيال، أحـــب مجلـــة الحـــراء 
 .من صميم قلبي

 محمد إبراهيم خليل 

فـــــــل صـــــــغير، أدرس فـــــــي المرحلـــــــة طأنـــــــا 
االبتدائيــة، أريــد أن أكــون كاتبــا كبيــرا مثــل 
فضيلة الشيخ أبي طاهر المصباح، وكذل  
أكــون مثلــه خادمــا مخلصــا للــدين، فأســأل 

 مثلما أحب أن أكون. اهلل أن يجعلني 

 تميم  حسن  

 

"ريحــان" صــديقي الحبيــب، علّقــُ  حبــالي 
بحبالــــــه، فهــــــو رفيقــــــي فــــــي الطريــــــق إلــــــى 
ـــ   ـــي، وإذا غب ـــه يجـــاور  بيت المدرســـة وبيت
لمـــــــدة أو أصـــــــبُ  بمـــــــر  يســـــــأل عّنـــــــي 
ويعودني... ويساعدني قبل االمتحان لكي 

جــاح أفـوز فيـه بإمتيـاز،  كمــا ينصـ  لـي بالن
 .والتقدم في كل أمر من األمور

ذات يـــــــوم بينمـــــــا نحـــــــن فـــــــي االمتحـــــــان  
الشـهري، فطلبــُ  مــن صــديقي"ريحان" أن 
يفت  لي ورقته ألرى  منها ما أحتاج إليـه.. 
ولكنه لم يجب بدعواي.. غمزت له بعيني 
ليلبــي طلبــي، ولكنــه لــم يعرنــي أّي انتبــاه.. 
 وبعـــد فتـــرة و يـــزة قـــّدم ورقتـــه إلـــى المعلـــم

 .وخرج بسرعة بارقة، ولم ينتظر لي

انتهاء االمتحان،  اء صـديقي "تمـيم" بعد 
و عل يـذكر لـي عيـوب صـديقي "ريحـان"، 
وكي  أنني أحبه وأعاملـه، وهـي ال تبـادلني 

عور نفســــــــه. اشــــــــتد غضــــــــبي علــــــــى الشــــــــ
، وعزمـــ  أن أوبخـــه وأخاصـــمه، "ريحـــان"

فذهبُ  إلـى منزلـه وطرقـ  البـاب، فخـرج 
أخـوه الكبيـر وومضـات الحـزن  تبـدو علـى 

عتـــذر منـــ   ـــدال و هـــه وقـــال: "ريحـــان" ي
ألنه لم ينتظر ، وهو اآلن في المستشفى، 

 أللم شديد في معدته.

 حبيب اهلل  

 ريحان مريض
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 منكم وإليكم
  ـــــــــة اهللاألل ـــــــــب  هداي الجامعـــــــــة )طال

 (محمد بورالرحمانية 

لنشــــر كتابتــــ   فــــي المجلــــة تحتــــاج إلــــى 
أن تشـــتر  فـــي  التمـــرين الكثيـــر، بإمكانـــ 

ــــــ   صــــــفحات المجلــــــة مــــــن صــــــفحة  مي
ومــــن أقــــالم األصــــدقاء وصــــدى  المســــابقة

األطفال. ونعد  بنشـر كتاباتـ  وقصصـ  
 إذا كان  صالحة، وشكرا. 

 

  (من خولنا) عبد الرحيماألل 

اســــتجابة لطلبـــــ  سنرســـــل المجلـــــة علـــــى 
ـــ  الـــذي ارســـل  فـــي أقـــرب وقـــ   عنوان

 ممكن، وشكرا كثيرا.

 

  طالــب الجامعــة األل لبيــب عبــد اهلل(

 الشرعية مالي باغ(

ــى  يســعدنا أن نرســل نســخة مــن المجلــة إل
أســــــتاذ  المحتــــــرم حفظــــــه اهلل، وستصــــــل 
النســــــخة المطلوبــــــة مــــــن العــــــدد القــــــادم، 
ــــا،  ــــدا لمجلتن ــــا  دي ومرحبــــا بأســــتاذ  كاتب

 وشكرا. 

  ــــد األل )طالــــب الجامعــــة  حســــن ني

 الرحمانية، محمد بور(

أرن أن صفحة صدى األطفال مناسبة ل  
ولجمي  أصدقائ  الصغار، هـذه الصـفحة 
مفتوحـــــة لكــــــم  ميعـــــا بشــــــرط أن تكــــــون 

 الكتابة صالحة للنشر، وشكرا.

  

  (دار المعارف)من  محمداألل 

ــا أخــي! إلــى اآلن نعــيش فــي رــروف  إننــا ي
قاســـية، وإمكانياتنـــا محـــدودة، نجتهـــد فـــي 
ـــام علـــى إنفـــاذ مـــا تمنيـــ ، وأمـــا  قـــادم األي
اقتراحاتــ  القيمــة وضــعناها تحــ  البحــث 
شــــــاكرين لــــــ . وأعانــــــ  اهلل فــــــي  ميــــــ  

 أعمال ، وشكرا. 

 

 (الجامعة فريداباد)طالب  نور اهللاألل 

أخــي العزيــز! قرأنــا مقالــ  ورســالت  كلهــا، 
مقالـــــــ  يحتـــــــاج إلـــــــى التعـــــــديل الكبيـــــــر، 
ننصـــح  بكثـــرة االهتمـــام بقواعـــد اإلمـــالء 
وعالمات الترقيم. ونحـن فـي االنتظـار إلـى 

 مقال  الثاني، وشكرا. 

ـــب  شـــرافة اهللاألل  مدرســـة المنهـــل النمـــوذ ي )طال

 (بأترا، داكا

وإ ابتـــ  أخـــي العزيـــز! اســـتلمنا رســـالت  
ســـابقة بعـــد انتهـــاء الميعـــاد، فلـــم معلـــى ال

نســتط  أن ننشــر إ ابتــ  فــي هــذا العــدد، 
 فعفوا ومعذرة. 

 

  طالــب الجامعــة األل لبيــب عبــد اهلل(

 الشرعية مالي باغ(

! إن الكتابـة بالبنغاليـة التعجبنـا أخي العزيـز
كتــب رســالت  الثانيــة بالعربيــة ولــو ا عــادة، 

بالعربيـــة المتكســـرة، فـــإن اال تهـــاد الـــدائم 
 يجعل  كاتبا ماهرا وأن  التشعر، وشكرا. 

 

ــــد اهللاألل  الجامعــــة األهليــــة دار العلــــوم )طالــــب  عب

 (معين اإلسالم بهاتهزاري

ــــ  فــــي  ــــ  وبزمالئ أخــــي الكــــريم! أهــــال ب
ســـابقة، نر ـــو منـــ  أن تشـــار  مصـــفحة ال
صفحات المجلة، وكذل  نر و في  مي  

منــ  أن تكــون منــدوبا ووكــيال للمجلــة فــي 
 ، وشكر.مدرست 
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 صفحة المسابقة

  1المسابقة  

  األول : السؤال 
 غزوة بدر كان  بين 
 ـ المسلمين والفرس 

 ـ المسلمين ومشركي قريش 
 ـ المسلمين والروم 

  الثاني : السؤال 
قـــاد  يشـــا مـــن األحبـــاش لهـــدم 

   الكعبة
 ـ النجاشي 
 ـ  أبرهة 

 ـ سي  ذي يزن 

  الثالث : السؤال 
فـــــــــــي أي ســـــــــــورة وردت آيـــــــــــة 

  ؟الكرسي
 ـ سورة األنفال 
 ـ سورة البقرة 
 ـ سورة النساء 

  : الراب  السؤال 
من هـي آخـر زو ـة للنبـي صـلى 

  ؟اهلل عليه وسلم
ـ خديجة بنـ  خويلـد رضـي اهلل 

 عنها 
ـ عائشة بن  أبي بكر رضي اهلل 

 عنهما 

ـ ميمونة بن  الحار  رضي اهلل 
 عنهما

 

 2المسابقة  
ـــــوان " ـــــة صـــــغيرة بعن ـــــب مقال مســـــؤولية اكت

" بأســــلوب مــــن األســــتاتذة تجــــاه الطــــالب
 عند .

 

 3المسابقة 
 تر م النص اآلتي بلغت  الفصحى: 

(evsjv Ki)   

ـــا  ـــا، وعلين ـــرة وهبهـــا اهلل لن العقـــل نعمـــة كبي
بــأن نعمــل علــى الحفــاظ علــى هــذه النعمــة 

تنشــــــــي  عقولنــــــــا، وأن نســــــــتخدم ملكــــــــة 
 ، التفكيــر بالشــكل الصــحي ، وبتركيــز عــال 

 من خالل بع  األمور: 

فلنمـــــارس الرياضـــــة والمشـــــي فـــــي الهـــــواء 
 الطلق

الرياضــة الذهنيــة، بحــل التمــارين وممارســة 
الرياضـــــــية، وحفـــــــظ القـــــــرآن واألحاديـــــــث 

 النبوية والشعر

وقـــــــراءة الكتـــــــب والمجـــــــالت المتنوعـــــــة، 
والقصــص والروايــات الهادفــة، كــي نمتلــ  

 ألفارال ومعاني  ديدة

وأن نرّكـز فــي قراءتنــا، مــن خــالل اســتعمال 
قلم الرصام، ووضـ  خطـوط ودوائـر عنـد 

ــــة، أو  ــــد المعلومــــات الكلمــــات الجميل عن
 .الجديدة

ـــت ـــةوأن ن ـــدة كاللغـــة اإلنكليزي  علم لغـــة  دي
 .وغيرها

والحــرم علــى النــوم الصــحي المفيــد، بــأن 
 .ننام مبكرال ونستيقظ مبكرال 

وأن نتناول الطعام الصحي المفيـد، ونبتعـد 
عن الملونات الصناعية في بعـ  األطعمـة 

 .الجاهزة

 4المسابقة 
  Aviex) انقل الفقر إلى اللغة العربية:

Ki) 

Gbv q…×v ixª‡b b Zvi 25 eQi 

qA‡mfv ‡Q‡bv m v ‡U«‡jv b‡fv q m Av

 df‡Qj|v ‡Q‡bU v ‡U«‡jfv r j b v

 x‡Avq ‡ c ‡ fvcÖb… Z ‡xL‡Q| 

‡Q‡b:v (‡U«‡jfv r j b v  x‡Av

Z  b‡A)v "q q !v  bv ir !v ‡x‡L , 

‡U«‡jfv q B‡ffv M Q¸‡b v mqv

 cQ‡jfv x‡bvh ‡”Q"! 

q q :v (   miI‡L)v j ,v  cQ‡jv h ‡”Qv

j |vG Uv†Z i fv†P ‡Lfva a | 

‡Q‡b:v( bQI¶Yvcf)v"q q !v‡x‡L , 

 bv mI›xfv cIbIf|v cIbI‡ffv Dcfv IB 
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‡Q Æv ‡Q Æv c  L¸‡b v ‡b jv c  L, 

evev"? 

q q :v (   miI‡L)v "y¸‡b v i Qf ½ v

cvwL"| 

‡U«‡jv Z ‡xfv c ‡ v Gbv ixª‡b b 

qm v Q‡b |v‡mv Pew  b‡fvc ‡”Q bv 

‡hv  bi ‡qv GBv 25v qQfv qA¯‹v

‡Q‡bU v q ”P ‡xfv i‡Z v q PfYv

bf‡Q, qív  bQIv ‡x‡LBv q j ›xZv

 ‡”Q|v  bQI¶jv cfv q… óv co v ïiæ 

bf‡b v Gqsv q… ófv  bQIv ‡d U v G‡mv

‡Q‡bU fv  ‡ZfvDcfvco‡b | 

‡Q‡b:v(LIqvLI  v ‡A)v"q q !v‡x‡L v

‡x‡L v ...v q B‡fv q… óv  ‡”Q|v q… ófv

‡d U vq i fv  ‡ZfvDcfvco‡Q"v| 

Ggb mgq ixª‡b b Zvi ‡bŠZv b 

xijv bf‡Zv c f‡b v j |v ‡mv Z fv

‡Q‡bU fv q q ‡bv qb‡b , "Avcbvi 

‡Q‡bv qAmv   ‡m‡qv h‡_óv ‡q b | 

Z ‡bv ‡bjv Gbrjvi ‡b v W ³ ‡ffv

b ‡Qv  j‡Av h jv j |v  m cU ‡bv

W ³ f‡xfvm ‡r jvi‡Z vPb‡bv‡mv

mI¯’v ‡Avh ‡q"| 

‡Q‡bU fv q q v DËfv  x‡b , "Avgiv 

 m cU bv‡_‡bBvq m q  df Q|v‡mv

GLb c~Y© mI¯’|v Z fv ‡P ‡Lfv

qc ‡f jv  yA fv cfv q rv ‡mv

rxq‡jv cÖ_iq ‡ff i‡Z v ‡xL‡Zv

c f‡Q|  

 جوائز الفائزين
 

: مجلة "الحراء" إلى  الجائزة األولى ¤
  ال ة أشهر. 

 : مجلة شهرين.  الجائزة الثانية ¤
 : مجلة شهر واحد. الجائزة الثالثة ¤
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أن  أغلىإن  

ب  دهلل يت أروحدو و ق"  د  عتدى  د   ذ   اكأي ور ية لع  غصهللسو و وعب ا ح يهلل ط   ص،رل
وعهللل و رهللل ا   عض" رو ههللقد   ع هللاو أ    راة  وو   إلا هلل    و يتبورو  ري"اي  ا   هلل  عتى ص سو

  .مجيت     ق  تا  رق"   
ق دد  هددال قغ   حدد يهلل   ددر  اددو متددىن ر"صددو وهدد"ب مجيدد  لحمدد  رتددهللر يتون  ي"  يدد  حدد يهللاددورق"ي ادد  ا دد   
 .ت   قي و  "   رسو  ق ب و و ق"  خي  ا صو ق ذرك    لقة غاوم ق رهللر يت  قدو  

 .وصو اوهظ   ر   رو ش ق و ق  ىن غ  قا صو  لص و رهلل  جاور" ا ا   بو رتهللر يت    
غادو ردهلل ع   ىعي يدو قد"غ حد يهللق ح  لغ س ا   غ هلل   "روو صو   ح يهلليت صبوح ذ ن ق"م ع هللاو  و  

  .ش "هو ورب سا
س د   وسدهلل وقيدت ا"عدهللب لئ   ت سهلل وعهللرك ا   غشد ب ردك ههللقد  ع دهللاو رد ق   رقد"   ح يهللسورت غم 
 ؟ئ  قو  غق  ه  اس"ور  ووسو  ق"  ويتورس ح يهلل

 لسورت  ومئ  هنو حتت  ر"حوأ 
 !ح"ى  "ف وه"ب ه وك   قد هلل ههللق    رد و    "ح شهللقهلل؛ قهللل حتت  ر"حوأ  ا ح يهللاهلل 
  .   غا و ااه"ر  ا  هال  يهللق   ر،"قب  ح يهلل صظ"

  او قيو غققورت  ومئ  ق ح  رظ"ف و س" 
 قي و و رظ"ف ق"يتهلل رحور  اد "ا ح يهلل ق ح

   ا    بي   جمل  هلل
 ههللق ك يت  أ بخ ق"ق  ر  يت 

  حب  ع  و
 "ا   "قو وه"قو آ  ؛جتهلل ههللق ق ح ح يهلل  ر  يت  قتا 
 ههللق ك حتت  را"قو

  حب  ع و
 ؟وسو  واوئ غرت ب  ا   قو غا  ح يهللرحك 

 ر وورو وق حو ل "قو وه"قو آ " حت و ق"يتهلل مث ر"يتو حن"  را"قو
 اد "او قيو ق"يتهلل

 ر  غطي  عتيك قو  بييب
 ر  ظ"ك ع هلل اوي  أ     كههللق

 ا د"ح يدو هدو ورقد"     وق ح اوي  أ    ق"يتدهلل  رهللر يتد   ردو حتتدا قي دو مث غحد"ا حند" غا دو ر ح يهللر ض 
   غ صك و  مث  و  ويل  هنو  يهللق   رو غ تا هبو قو غا شهللقهللل 

 . صك غصت غ تىا   لغيتوات  ومئ ريس مث   يهللق   ويل
  غا" رعو 
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 حلول المسابقة

 حل المسابقة األولى

 األنصارالسؤال األول : 

 يوم عاشوراءالسؤال الثاني : 

 لبيد بن األعصمالسؤال الثالث : 

 الفاتحةالسؤال الراب  : 

 معطلالصفوان بن السؤال الخامس : 

 حل المسابقة الثانية

 مسؤلية العلماء في المجتم 

إن الفســــاد فــــي المجتمــــ  اإلســــالمي قــــد 
أصــــب  مشــــكلة خطيــــرة ورــــاهرة ســــرطانية 
يهدد كيانه، تفش  فيه  رائم مختلفـة مـن 

وابتعدت األمـة عـن  شر  وبدعة ومعاصي،
 عقيـــدة اإلســـالم الصــــحيحة قـــوال وعمــــال،

المجتمــــ  اإلســــالمي مجتمعــــا  حتــــى صــــار
مــن أهــم األســباب التــي حــد   و   . اهليــا

اهلل  يقولبسببها هذه المشكالت الخطيرة 
 ل  قدرته : "َما َأَصاَبَ  ِمْن َحَسـَنة  َفِمـَن 

ــا َأَصــاَب َ  ــْن نـَْفِســ َ  اللنــِه َوَم ــيَِّئة  َفِم ــْن َس "  ِم
سبحانه وتعالى : "َوَمـا َأَصـاَبُكْم ِمـْن يقول و 

ـــْن   ـــو َع ـــِديُكْم َويـَْعُف ـــَبْ  أَْي ـــا َكَس ُمِصـــيَبة  فَِبَم

وهـــذا يعـــود إلـــى قصـــور مســـؤولية  "َكِثيـــر  
العلماء وضع  فعاليـاتهم. فـإنهم اليـؤدون 
وا بــــاتهم نحــــو المجتمــــ ، بــــل يضـــــيعون 
أوقــــاتهم الثمينــــة فــــي عمــــل اليــــنفعهم فــــي 

مــ  أنهــم مســؤولون  الــدنيا وال فــي اآلخــرة،
عن المجتم ، كما أن السائق مسؤول عـن 

إذا و ــد الخلــل فــي الســيارة، أو ســيارته، فــ
يكــون مســؤوال حصــل التوقــ  فــي ســيرها 

سؤولون عنها ويصلحها. فكذل  العلماء م
إهمـــالهم شـــأن عـــن المجتمـــ  اإلســـالمي، ف

ــــد أدتالمجتمــــ    إلــــى انتشــــار الفســــاد ق
 .في المجتم  اإلسالمي والمعاصي

فوا ـب العلمـاء تجـاه المجتمـ  اإلســالمي 
وتجــاه مايحــد  فيــه أن يظهــر أمــام النــاس 
الحـــــق حقـــــا والباطـــــل بـــــاطال علـــــى ضـــــوء 
القـــرآن والســـنة، حتـــى اليتجـــه النـــاس إلـــى 
دعاة الضـاللة الـذين ينتسـبون إلـى العلمـاء 

والــــذين هــــم يتزيــــون بــــزي  وليســــوا مــــنهم،
العلماء ويتظاهرون أنهـم هـادون النـاس فـي 

لزمــــــان، ويعرفـــــــون علومــــــا كثيـــــــرا، هلــــــذا ا
ولكــنهم فــي الحقيقــة اليعرفــون مــن العلـــم 
شــــيئا، وهــــم يتظــــاهرون أنهــــم المخلصــــون 

ــــه.  ــــدون عن وال ينتظــــر والمتقــــون وهــــم بعي
العــــالم فــــي أداء هــــذا الوا بــــات أن يأتيــــه 

ـــــاس ـــــي  ،الن ـــــيهم ف ـــــزول إل ـــــه الن وإنمـــــا علي

أمـــاكنهم وأســـواقهم ومدارســـهم و ـــامعتهم 
ــــه، ومشــــاركتهم همــــومهم و  ــــا ون إلي مايحت

سواء في األمور الدينية أو الدنيوية؛ ألنهم 
يمثلـــــون ســـــيد الخلـــــق وهـــــم القـــــدوة فـــــي 
المجتم ، وعليهم كـذل  أن يأخـذوا سـمة 

ــه وســلم  ســيد البشــر محمــد صــلى اهلل علي
 وخلقه.

 حل المسابقة الثالثة

Gbvq‡jv QbvGbvq N|v†mvvGb Uv

cÖvYx wkKvi Kij| cÖvYxwU LvIqvi 

miAv Z fv Mb Av  bQvv   ov q U‡bv

†Mb|v†mvZ fviILv†_‡bvnvowU †qfv

bf‡ZI mÿiv  ‡b v j  Gqsv  M‡bv

†db‡Zyv mÿiv  ‡b v j |v ‡mv

cÖ Yx‡xfv i ‡Sv NIf‡Zv ïfæv bfb|v

LIur‡Zvb Mb, †bvZ ‡bvnvowU †qfv

bf‡Zv m  AZ v bf‡Zv c ‡f?v

 q ji‡Av h v P B‡qv Z Bv †xA v  ‡q|v

mqv cÖ Yxv qÿiv  ‡Av †Mb|v

GKch ©‡Av qbv c  Lfv b ‡Q Gj 

mim¨ v mi a ‡jfv rj¨|v qbv qN‡bv

ejj, q P‡fBv q  iv nvowU †qfv

b‡fvcIfæ¯‹ fv r‡Zv†jq|vZrÿYvZ 

eK cvwL Z fv i _ v q ‡Nfv iI‡Lv

cÖ‡q vb f‡AvZ fvb¤̂ vMb vcÖm  fZv

bfb|v d‡bv Mb v   ov ch©ewv †cŠu‡Qv

†Mb| eK nvowU †V UvØ f va‡fv†qfv

b‡fv q jb|v qZtcfv †mv q N‡bv

ejj, q i ‡bv †mBv Dc  f Uv  x‡Av
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 أيها القراء الكرام !
يســّر مجلــة "الحــراء" أن تســتقبل مســاهمات أصــحاب القلــم مــن الكتّــاب والبــاحثين ومحبّــي اللغــة 

القيمــة ومشــوراتهم الغاليــة المفيــدة وانطباعــاتهم الســديدة، وتــرى أن تكــون العربيــة بإرســال مقــاالتهم 
 النصوم المرسلة وفق الشروط التالية :

 أن يكون النص المرسل  ديدا لم يسبق نشره. *
 .تحتفظ المجلة بحقها في نشر النصوم وفق خطة التحرير وحسب التوقي  الذي تراه مناسبا *
لمــة كحــد أقصــى، وللمجلــة أن تلخــص أو تختصــر النصــوم ك  800أال يزيــد حجــم الــنص علــى  *

 التي تتجاوز الحد المطلوب.
 األعمال المعروضة للنشر لموافقة اللجنة العملية للمجلة. تخض  *

 )من المسؤولين عن المجلة( 

`vI, h fv cÖ Z Öæ Zv Zv iv q i ‡bv

 x‡A Q‡b|v q Nv qbb, wbðq GUvB 

†Z i fveo cIfæ¯‹ fv†h, Zzwg Avgvi 

iILv †_‡bv †Z i fv i _ v †b ‡j fƒcv

ÿwZ QvovB  jf c‡xv ‡qfv b‡fv

q j‡Zvmÿiv ‡AQ|  

 حل المسابقة الرابع

 .سيصدر حل المسابقة الرابعة في العدد القادم

 أأسامء الفائزين
 

 الفائزون في المسابقة األولى:
 

 ( جلوا    رق"آصي  ا،ج" يتس" ا ، أقش) محمد األمين نعيم
 (طور   جلوا    ر"محوصي  ص"ن   "  ) حسنالمحمود 
 (طور   جلوا    ر"محوصي  ص"ن   "  ) ريحانمحمد 

 

 الفائزون في المسابقة الثانية:
 

 )طور   جلوا    ر"محوصي  ص"ن   "  ( ريحانمحمد 

 )طور   جلوا    ر"محوصي  ص"ن   "  ( محمد معروف حسن
 )طور   جلوا    ر"محوصي  ص"ن   "  ( زكريا محمود

 

 الفائزون في المسابقة الثالثة:
 

 (طور   جلوا    ر"محوصي  ص"ن   "  ) محمد معروف حسن
 )طور   جلوا    ر"محوصي  ص"ن   "  ( ريحانمحمد 

 )طور  ا"    أ"    ر د"  إلح ا (محمد أبو سعيد 

انطباعات القراء الكرام والعلماء العظام

مرت سنة كاملة على دراسـتى فـي الجامعـة 
ـــدى  ـــيس ل اإلســـالمية مـــدني نغـــر، ولكـــن ل
القــدرة علــى قــراءة المجــالت أو الصــح  
العربيـــة. ولمـــا وصـــل  إللـــي مجلـــة الحـــراء 

 انطباعي ا، سررت كثيرا. وهذباللغة العربية
  :إليكم بعد أن فرغ  من قراءتها أقدمه

كل شهر  ناإن مجلة " الحرا" مجلة تقدم ل
ــــم  ــــي تحرضــــنا علــــى تعل الموضــــوعات  الت

وتعطينا الفرصة لنشر أعمالنا  .اللغة العربية
 المسـلمينأحوال األدبية. وكذل  تخبرنـا بـ
ــــــ  الحاضــــــر ــــــة بهــــــذه  .فــــــي الوق فالمجل

-المناســــبات مهمــــة  ــــدا عنــــدنا؛ ولكــــن 
أن لغــــة المجلــــة غيــــر  –الشــــديد  لألســـ 

مناسبة للطـالب، تُفـْوق فـي بعـ  األحيـان 
ـــد المجلـــة أن  ـــذين تري مســـتوى الطـــالب ال
ـــإن لغتهـــا صـــعبة  ـــدا،  ـــة، ف تعلمهـــم العربي

أن يفهمــــــــوا  الطــــــــالباليســــــــتطي  أكثــــــــر 
مقاالتهـا. فهــذه المشــكلة يجــب حلهــا فــي 

وهنــا  بعــ  النقــاط  أســر  وقــ  ممكــن.
  :ها مثل التي يجب أن تتنبهوا إلي

ل لغــة المقــاالت حتــى يســتطي  أن تســه 1
 الصغار أن يستفيدوا منها.

ذكر القـــــــاموس البنغـــــــالي فـــــــي آخـــــــر تـــــــ 2
 المجلة.

 نشر كتابات الطالب كثيرا 3

ــــاول و  4 ــــي تتن ــــد مــــن المقــــاالت الت أن تزي

 األمور في اللغة العربية.
وأن تخصـــــــــــــــص صـــــــــــــــفحة لألخبـــــــــــــــار 5

 البنغالديشية.
أســـــــأل اهلل لمجلـــــــة  -الآخـــــــرال  -وأخيـــــــرال 

، وللقــائمين الــدوام والقبــولالحــراء الرائقــة 
ــــــارب  ــــــين ي ــــــات. آم ــــــداد والثب عليهــــــا السن

 العالمين. 
 سعيد الرحمن 
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