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 لله عليه وسلم إلى المتخرجينمن مدينة الحبيب صلى ا

الحمـد   الـذي بنعمتـه تـتم الصـالحات، وأشــهد أن 

ال إلـــــــــه إال هللا وحـــــــــده ال شـــــــــري  لـــــــــه ولـــــــــي املـــــــــؤمنين 

 عبــــده 
 
واملؤمنــــات، وأشــــهد أن ســــيدنا ونبينــــا محمــــدا

ورســـــوله، الـــــذي أرســـــله باليـــــات البينـــــات، صـــــلى هللا 

عليه وعلى آله وصحبه ومن سـل  سـليله وسـار علـى 

إلــــــــــى يــــــــــوم   نهجــــــــــه

تتفطـــــــــــــــــــــــر فيـــــــــــــــــــــــه 

األرض 

 والسماوات.

 وبعد:

فهـــــــــــــــــــذه بعـــــــــــــــــــ  

الكلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات 

 اإلرشادية...

وبعـــ  العبـــارات 

 التوجيهية...

 وبع  النصائح الودية والقلبية...

ثهــا مــن مدينــة الحبيــب صــلى هللا عليــه وســلم إلــى عأب

 وإلــــــى 
 
متخرجــــــي املــــــدارغ األهليــــــة بلــــــنغالديش عامــــــة

نغـــي، تء بمتخرجـــي الجامعـــة الرحمانيـــة صـــوت الحـــرا

، ويطيـــب لـــي فـــي هـــذه املناســـبة أن 
 
غـــازي بـــور خاصـــة

أشــــكر رئــــيس التحريــــر الــــذي أتــــا  لــــي هــــذه الفرصــــة 

وأبـــــدأ متـــــواال علـــــى هللا بالنصـــــائح واإلرشـــــادات ال ـــــ  

 تفيد املتخرجين في حياتهم العلمية والعملية.

أول مــــــا ينبغـــــي عليـــــ  أن  تشــــــكر هللا  !أخـــــي املتخـــــرج

ســـــتوى وإلــــى هـــــذه عزوجــــل بــــأن أوصـــــل  إلــــى هــــذا امل

املرحلــــــــــــــــــــــــــــــــــة  ألن 

الوصول إلى هذه 

املرحلــة املتقدمــة 

أو إلـــــــــــــــــــــــــــــــــــى  دورة 

بــــــــــــــــال الحــــــــــــــــدي   

انقطـــــــــــــا  نعمـــــــــــــة 

ـــــــــــــــ
 
ة عظيمــــــــــــــة ومن

ابيــــــــــــــرة مــــــــــــــن هللا 

ســـــبحانه وتعـــــالى، 

ونعمـــــــــه تســـــــــتحق 

الشـــــــــــكر، فقــــــــــــل: 

 الحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد هللا 

 !تـــتم الصــــالحات . وإنـــ  أخـــي الكــــريم الـــذي بنعمتـــه

 عر: ظفرت بنعمة ال تعادله نعمة، يقول الشا

 
 
 - يا طالَب العلِم ال تبغي به بدال

ِ اللوِ  والقلِم.
 وَرب 

َ
 فقد ظفرت

عليــــ  أن تزينــــه وتجملــــه بالعمــــل،  !ن شــــرف  هللا بــــالعلممــــيــــا 

 هتــــــم العلــــــم بالعمـــــــل فــــــكن أجابــــــه وإال ارتحــــــل . فبراــــــة هــــــذا 

أن  !العلم وخيره أن ينتفع به صاحبه، وإذا أردت أخـي الحبيـب

تــــرى العلــــم النــــافع فــــانظر إلــــى مــــن ظهــــرت آ ــــار العلــــم فــــي وجهــــه 

مــــــا أنــــــه فــــــي الصــــــدور ، العلــــــم اأفعالــــــه ويــــــده وأخالقــــــه وجميــــــع

يترجمه العبد الصالح بأقوالـه وأفعالـه، ح ـك يكـون مـن األئمـة 

الــذين ســمف هللا فــي اتابــه. والعلــم يحتــاج إلــى عمــل، ومــن عِمــل 

 بالعلم ور  ه هللا علَم ما لم يعلم.
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عليــــ  أن تزينـــه وتجملــــه  !ن شــــرف  هللا بـــالعلممـــيـــا 

بالعمــــــــل،  هتــــــــم العلــــــــم بالعمـــــــــل فــــــــكن أجابــــــــه وإال 

ارتحــــــــل . فبراــــــــة هــــــــذا العلــــــــم وخيــــــــره أن ينتفــــــــع بــــــــه 

أن تـــــــرى العلـــــــم  !صـــــــاحبه، وإذا أردت أخـــــــي الحبيـــــــب

إلى من ظهرت آ ار العلم في وجهـه ويـده  النافع فانظر 

فعالــه، العلــم امــا أنــه فــي الصــدور أوأخالقــه وجميــع 

يترجمــه العبــد الصــالح بأقوالــه وأفعالــه، ح ــك يكــون 

مــن األئمــة الــذين ســمف هللا فــي اتابــه. والعلــم يحتــاج 

إلــــى عمــــل، ومــــن عِمــــل بــــالعلم ور  ــــه هللا علــــَم مــــا لــــم 

 يعلم.

تِبـِع العلـَم لحكمـي: وأيقول الشيخ حافظ بـن أحمـد ا

ِ  بالتلياِن والحكِم. باألعمال وادُ  إلى
 سليِل رب 

عليـــــــ  أن تقـــــــوم بنشـــــــر العلـــــــم الـــــــذي  !أخـــــــي الكـــــــريم

ألهمــ  هللا مــن هــذه املدرســة العريقــة، وهــذا واجــب 

دينـــــ  وإنســـــاني. والنلـــــ  صـــــلى هللا عليـــــه وســـــلم حثنـــــا 

ورغبنــــا فــــي نشــــر العلــــم حيــــ  يقــــول النلــــ  صــــلى هللا 

 : بلغوا عن  ولو آية. عليه وسلم

حـاول أن تكـون قـدوة  !يـا مـن تشـرفم بميـران النبـوة

فــــي األخـــــال  ومعاملــــة النـــــاغ، طبـــــق مــــا تعلمـــــم مـــــن 

األخــــــــال  الحميــــــــدة والصــــــــفات النليلــــــــة فــــــــي حياتــــــــ  

العمليـــــــة مـــــــع مـــــــن حولـــــــ . فـــــــكن لـــــــم تعـــــــرف ايفيـــــــة 

التطبيق فعلي  أن تتعلم من األسـاتذة واملعلمـين أو 

عامل مع الناغ  أو تقـرأ اتابـا تأخذ دورة في  فن الت

، ”اســتمتع بحياتــ “حــول هــذا املومــو  مثــل اتــاب 

فــــن التعامــــل مــــع النــــاغ، ايــــم تكســــب األصــــدقاء. 

والتـــــدم الداب فـــــي حياتـــــ  مـــــع هللا تعـــــالى ومـــــع النلـــــ  

صــــلى هللا عليــــه وســــلم وخلــــق هللا ومــــع نفســــ  أنــــم. 

 يقول الشاعر: 

 

 قدَر حرمِته
ْ

ِغ العلَم واعِرف ِ
  -وقد 

 القوِل والفعِل والداَب فالتدِم.في 

وأاملـــم الحيـــاة يـــا مـــن حصـــلم العلـــم وتشـــرفم بـــه 

ال تتوقم عـن االزديـاد والترقـي فـي  !الروتينية في طلبه

طلـــب العلـــم، بـــل اســـتمر  ألن الـــتعلم مســـ ى طويـــل 

مســـــتمر طـــــوال الحياة.فاطلـــــب مـــــن هللا همـــــة عاليـــــة 

واستشـــــر مـــــع مرشــــــدد التعليمـــــي واألكـــــاديمي، فكنــــــه 

جيـــــــدا وسعلـــــــم بمســـــــتواد املعرفـــــــي واملـــــــادي،  يعرفـــــــ 

فكرشــــــاداته وتوجيهاتــــــه أنفــــــع لــــــ  وملســــــتقبل . فــــــكن 

ختره وال تتـردد وإن يرشـدد إلـى يرشدد إلى العمل فا

بــه.  حقحــا  بتخصــ  فــي فــن مــن الفنــون فــالتلتاال

ولكــــن املهــــم أن ال تتوقــــم فــــي أي حــــال مــــن األحــــوال 

 عن التعلم واالزدياد والترقي في طلب العلم.

اســـــتعن بـــــا  وابـــــدأ  !ا مـــــن اهلـــــم العلـــــم والحكمـــــةيـــــ

صــاد . ال تخــم  الحيــاة الجديــدة بعــزم قــوي وتوكــل

بل حاول أن تكون ناجحا فـي كـل   الحياة املستقبلية

ميـــدان العمـــل. خطـــح لهـــذه الحيـــاة الجديـــدة، فـــكن 

 التخطيح الجيد يساعدد لإلنجاز.

العــون  أبــداأخيــرا ولــيس آخــرا، اطلــب مــن هللا دومــا و 

، وقــل:  اللهــم وفقنــا ءوفيــق والســداد فــي كــل  ــ  والت

 ملا تحب وترض ك .

أســــــأل هللا العظــــــيم رب العــــــر  الكــــــريم أن يجعلنــــــا 

مفاتيح خير، وأن ينشـر بنـا كـل إحسـان وبـر، إنـه ولـي 

ذلــــ  والقــــادر عليــــه وآخــــر دعوانــــا أن الحمــــد   رب 

العــــــاملين، وصــــــلى هللا وســــــلم وبــــــارد علــــــى نليــــــه وآلــــــه 

 وصحبه أجمعين.

 
 حميي الدين عبد القادر الفاروقيستاذ األ

 باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة. باحث يف اللغة العربية وآدابها
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 دروغ وبحون

 تطور األدب اإلسالمي في شبه القارة الهندية
 د. محمد صاد  حسين -
 ابقا، واملترجم في سفارة بنغالديش بالرياض حاليا، بجامعة دار املعارف اإلسالمية ساألستاذ بكلية اللغة العربية والدراسات اإلسالمية

منـــذ دخـــول العـــرب واإلســـالم فـــي شـــبه القـــارة الهنديـــة شـــهدت هـــذه الـــبالد جهـــودا ابيـــرة ملموســـة فـــي مختلـــم 

حيـ  نشـأت نـواة األدب اإلسـالمي  ،املواميع باللغـة العربيـة ولغـات شـعوبها املحليـة خـالل القـرون والعصـور 

وإن كانــــم أا رهــــا تحــــم عنــــواوين غيــــر أدبيــــة ومــــمن موامــــيع علميــــة ودينيــــة  ،علــــى حــــد املصــــط ح املعاصــــر

وتعبيــر بليــر يحـــرد النفــوغ ويثيــر اإل جـــاب  ،لكنهــا تحتـــوي علــى أدب طبي ــي واـــالم مرســل  و قافيــة مختلفــة

 ويوسع آفا  الفكر.

يـــادة الراـــب فقـــد كـــان منافســـهم األابـــر فـــي ق ،ملـــا جـــاء دور الحكـــم اإلنجليـــدي الغاشـــم الحاقـــد علـــى املســـلمين

اإلنسـاني وتوجيهـه الفكـري والحضـاري هـم العلمـاء واألدبـاء والشـعراء الـذين لـه والء زايـد لإلسـالم وافتخــارهم 

م 1857اإلنجليـد املسـتعمرين سـنة  ىوهم الذين قادوا الثورة علـ ،به حي  يتغنون بأمجاده وأبطاله وعظمائه

 ،اجهـــة الغـــزو الثقـــافي العقائـــدي الخلقـــي والحضـــاري وزاد الطـــين بلـــة الشـــعور بالحاجـــة إلـــى مو  ،وتولـــوا ابرهـــا

فنبـر جيـل جديـد مـن األدبـاء  ،وهو أمر  بكثير من االستعمار السياس   واإلداري  ،واالستعمار الداخلي الباطن 

يقبلــون هــذا التحــدي وسعارمــون الحكــم اإلنجليــدي ومــا يحملــه مــن مخططــات  ،والكتــاب والشــعراء واملــؤلفين

ذ مخططاتهمإلنشاء ج ،رهيبة دقيقة
 
بل  ائر   منس خ عن اإلسالم ،يل جديد من املثقفين يحقق مآربهم وينف

 عليه مزدر له.

فيمــا بعــد لــم يــزل األدب اإلســالمي باللغــة العربيــة واللغــات الشــعبية املحليــة ينتشــر ويتطــور بنطــا  أوســع فــي 

فـي  ،لميـة لغويـة أخـرى بعضـه تحـم عنـاوين مباشـرة وبعضـه فـي غضـون موامـيع ع ،ربو  شبه القـارة الهنديـة

وأطولها وأجملها في  أوردو  لغة  ،فنظمم أقوى مالحم إسالمية شعرية ،كل مجال من مجاالت النظم والن ر

وانتشـرت  ،املسلمين ولغة شبه قارة الهند الشعبية األرقى اما وقع ذل  في اللغات املحلية األخري كالبنغاليـة

 نظومة تاريخية أو قصصية في بلد من بالد اإلسالم.في ربو  شبه القارة انتشارا لم يعرف ألي م

وممـــا يجـــدر بالـــذار أن علمـــاء شـــبه القـــارة الهنديـــة واتابهـــا لعبـــوا دورا بالغـــا فـــي نشـــر وتطـــور األدب اإلســـالمي 

فهـــم اتبـــوا وألفــوا وقرمـــوا الشـــعر ومارســـوا األدب بمختلـــم أنواعـــه  ،عامــة واألدب العربـــي اإلســـالمي خاصـــة

وقسم منهم أقـاموا مـدارغ ومؤسسـات تعليميـة  ،سسوا مرااز إسالمية للنشر والطباعةقسم منهم أ ،وألوانه

وبعضهم نشروا املجالت  ،ونالم قبوال عاما بين األوساط العامة والخاصة ،اشتهرت بمدارغ عربية إسالمية

ســالم وأدب والــذين تخرجــوا فــي تلــ  املــدارغ العربيــة اإلســالمية تلقــوا مــن أســالفهم رســالة نشــر اإل  ،والجرائـد
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الـــدعوة اإلســـالمية فانتشـــروا بهـــا فـــي مشـــار  األرض ومغاربهـــا مـــن داخـــل القـــارة وخارجهـــا بعـــد أن جعلـــوا تلـــ  

وانطالقــا مـــن هنــا  ـــارت  ــورة لتعلـــيم اللغــة العربيـــة وآدابهــا اإلســـالمية وترجمتهــا إلـــى  ،الرســالة نصــب عيـــواهم

 مــن ســمات علمــاء  أبــو الحســن علــي النــدوي: اللغــات املحليــة فــي منــاطق شــبه القــارة الهنديــة. يقــول الســيد

وكــــانوا مــــن الــــدعائم القويــــة  ،الهنــــد البــــارزة أاهــــم قــــادوا الحراــــة األدبيــــة اإلنشــــائية فــــي شــــبه القــــارة الهنديــــة

وكــان كـــل واحـــد مـــنهم مؤســـس  ،م1857والن ـــر الفنـــ  بعـــد  ـــورة  ،الســامقة ال ـــ  قـــام عليهـــا قصـــر األدب الرفيــع

وكــــان اثيــــر مــــنهم رائــــد نشــــاط جديــــد فــــي اإلنشــــاء  .ا أنصــــار وأتبــــا  ومقلــــدون مدرســــة أدبيــــة خاصــــة ال يــــزال لهــــ

ولـم  ،وال تزال مؤلفاتهم هي املرجع األصيل والعمـدة فـي هـذا املومـو  ،والتحرير و النقد وتاريخ األدب والشعر

ال ـ   ولـم تكـن تلـ  الفجـوة ،يكن في الهند ذل  الفصام النكد بين علوم الـدين واألدب العصـري ولغـة الـبالد

الفجـوة ال ــ  جنـم علــى  ،والهـائمين بهمــا ،وقعـم فــي بعـ  الــبالد بـين علمــاء الـدين والشــادين بـاألدب والشــعر

 1 الدين واألدب في وقم واحد. 

 ،هكــذا اســتمرت حراــة األدب اإلســالمي وإن كــان بغيــر اســمه الــراهن وغيــر مصــط حه املعاصــر اتابــة وإبــداعا

 -1ح ــك انقســمم شــبه القــارة الهنديــة إلــى دولتــين :  ،ت الن ــر والشــعرتأليفــا وتصــنيفا فــي كــل مجــال مــن مجــاال 

بااســتان  -1 ــم انقســمم دولــة بااســتان إلــى دولتــين بعــد حــرب داميــة:  ،م1948بااســتان فــي ســنة  -2الهنــد و

 بنغالديش. -2و

  فتمــــم ترجمــــة اثيــــر مــــن مظــــان األدب العربــــي اإلســــالمي األصــــيل إلــــى لغــــات الشــــعوب املســــلمة لشــــبه القــــارة

امــا ألفــم  ،خاصــة بـــ  أوردو  اللغــة الرسـمية فــي بااســتان و بنغاليــة  اللغــة الرسـمية فــي بــنغالديش ،الهنديـة

منتخبـــــات ومختـــــارات مـــــن أدب العـــــرب السلســـــال حيـــــ  أدرجـــــم فـــــي املنـــــا   التعليميـــــة للمـــــدارغ والكليـــــات 

فـــي مـــوء هـــذه الخلفيـــات الحكوميـــة وغيـــر الحكوميـــة فضـــال عمـــا فـــي أقســـام العربيـــة وآدابهـــا فـــي الجامعـــات. و

تكونـم  ،واملراحـل ال ـ  مـرت بهـا الشـعب املسـلم فـي بـالد شـبه القـارة الهنديـة مـن الهنـد وبااسـتان وبـنغالديش

ال يســــول ملؤلــــم فــــي تــــاريخ األدب العربــــي والثقافــــة اإلســــالمية  ،مدرســــة إســــالمية أدبيــــة لهــــا مميداتهــــا وطابعهــــا

 ،كـــل ذلـــ  اختلفـــم نظـــرة املعنيـــين بـــالداب واللغـــات وبســـلب ،العامـــة أن يغـــ  الطـــرف عنهـــا ويـــبخس حقهـــا

بحكـم –فـال يسـتطيعون  ،واملدرسين والدارسين للغة العربية وآدابها بصفة خاصة إلى األدب العربي وتقويمه

أن  -ارتبـــاطهم باإلســـالم ونظـــرهم إلـــى اللغـــة العربيـــة كلغـــة القـــرآن والحـــدي  والســـيرة ومفتـــا  مكتبـــة اإلســـالم

بــل إاهــم أصــبحوا يعتقــدون بعــد دراســتهم األمينــة املخلصــة ل ــروة اللغـــة   لعربــي والــدينيفصــلوا بــين األدب ا

فنبــر عــدد  ،أن األدب العربــي يســتمد مــن الــدين القــوة والحيويــة والجمــال والتــأ ير ،العربيــة وانوزهــا األدبيــة

جاالتــه يســمع لــه فكتبــوا أدبــا رفيعــا فــي مختلــم م ،هائــل مــن الكتــاب املــؤمنين علــى اخــتالف األدبــاء والشــعراء

 دوي في أنحاء العالم العربي واإلسالمي. 

                                                 
 هـ.1395شهر شوال عام  28-25ان ندوة العلماء الكبير املنعقد في من كلمته التي ألقاها في مهرج 1
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وهـي  ،وجدير بالذار هنا أن اثيرا مـن اللغـات واللهجـات نشـأت وتطـورت فـي بـالد ومنـاطق شـبه القـارة الهنديـة

لكن أا رها تداوال بين األوساط العلمية واألدبية وتأ را باألدب اإلسالمي  2 ،مشتقة من الساللة اللغوية الرية

مصادره اللغة األردية والبنغالية. وفيما يلـي نسـتعرض تطـور األدب اإلسـالمي فـي كـل لغـة مـن اللغـات الـثالن و 

أال  ،الرئيســية ال ــ  يتفاهمهــا ويمارســها ويــتكلم بهــا الشــعوب اإلســالمية فــي بــالد شــبه القــارة الهنديــة باإليجــاز

 اللغة األردية واللغة البنغالية. ،وهي اللغة العربية

 العربي اإلسالمي: األدب -

ومـــن الحقـــائق التاريخيـــة أن اللغــــة العربيـــة لـــم تكـــن فــــي يـــوم مـــن األيـــام لغــــة النطـــق والتفـــاهم علـــى مســــتوى 

رغــم ذلــ  فــكن صــلة هــذه القــارة باللغــة العربيــة وآدابهــا وحراــة  ،الشــعب والجمهــور فــي شــبه القــارة الهنديــة

ذه الــبالد متمســكة عبــر القــرون واألجيــال بعلــوم وقــد قــدر هللا أن تظــل هــ ،التــأليم والتــدوين عميقــة وقديمــة

حـين سـا  إليهـا فـي طليعـة  ،واإلنتاج العلمي السيار ،والنشاط األدبي ،الكتاب والسنة مسايرة لراب التأليم

املحدن الكبير الربيع بن  ،وفي مقدمة الكتيبة املؤمنة املغامرة في أوائل القرن الثاني الهجري  ،الدعاة والغزاة

أو كـان يلـي أول  ،ي الذي يقول عنه الجلل  في  اشم الظنون : هـو أول مـن صـنم فـي اإلسـالمصليح السعد

وكـان قـد خــرج مـع عبـد امللــ  بـن شـهاب املســم ي مـن مطوعـة أهــل  ،3املصـنفين فـي اإلســالم امـا قـال بعضــهم

 ،ة للعلــمحيــا ،فمــات بــأرض الهنــد فــي ســنة ســتين ومائــة وكانــم فــي موتــه شــهيدا خارجــا فــي ســليل هللا ،البصــرة

 وتأمين ملستقبل هذه البالد العلمي واألدبي والتأليم. ،وحفز للعزائم ،وبع  للهمم

مـن  ،ولم تكن عناية هذه البالد وأبنائها مقتصرة على علوم الكتاب والسـنة ال ـ  تـوافرت لهـا الـدواقي القويـة

وتـــاريخ هـــذه  ،آدابهـــابـــل تخطـــم ذلـــ  إلـــى اللغـــة العربيـــة و  ،وحاجـــة ومـــرورة ،وحـــب وعاطفـــة ،إيمـــان وعقيـــدة

 ،واحتضـــااهم وإيـــوائهم،واالتصـــال بأئمـــة اللغـــة وأقطابها ،الـــبالد فـــي خدمـــة اللغـــة العربيـــة وآدابهـــا والعنايـــة بهـــا

 قديم.

 ،هــ( أحـد رواد ومـع املعـاجم الكبيـرة650فقد كان اإلمام الكبير رض   الدين أبو الفضائل الشيخ حسن بن محمد الصـغاني مم 

وكـان دائـم التـردد إلـى مسـقح  ،فقـد ترعـر  وبلـر أشـده واسـتكمل دراسـته بمدينـة الهـور  ،اليـد هـذه الـبالدمن مو  ،ودواوين اللغة

وقـال الـذهل :  ،قال السـيوطي:  إنـه كـان حامـل لـواء اللغـة  ،وخضع لعلمه علماء الزمان ،وقد سارت بتصانيفه الرابان ،رأسه

ومــن مصــنفاته  العبـاب الزاخــر  فــي  ،إمامــا فـي اللغــة والفقــه والحـدي  وقــال الــدمياطي:   إنـه كــان  ، إن إليـه املنتىــك فــي اللغـة 

عـدا  ،واتـب أخـرى فـي أسـماء الحيوانـات ،و النـوادر فـي اللغـة والتراايـب  ،و مجمـع البحـرين  فـي اللغـة ،اللغة في عشرين مجلدا

  مؤلفاته في النحو.

                                                 
األدب اإلســـــــالمي فـــــــي شـــــــبه القـــــــارة الهنديـــــــة  ،د. جســـــــين مجيـــــــب )ترجمـــــــة و عليـــــــ ( ،املصـــــــري  ،جراهـــــــام )تـــــــألي ( ،بيلـــــــي 2

 .36ص  ،م2001هـ/1421 ،1ط  ،القاهرة:الدار الثقافية للنشر ،البااستانية
 .69ص  ،م1990هـ/1411عام  ،1ط  ،عمان: دار البشير ،نظرات في األدب ،السيد أبو الحسن ،علي الندوي  3
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ولـم تكـن  ،مسـتمرة علـى مـر العصـور واألجيـال وقد ظلم عناية علمـاء شـبه القـارة الهنديـة باللغـة العربيـة وآدابهـا

ـــذه العنايـــــة تقليديـــــة  ـــع املعـــــاجم الكبيـــــرة –هـ بـــــل كانـــــم لهـــــم فتـــــو   -وت خيصـــــها ،ســـــائرة علـــــى خـــــح واحـــــد مـــــن ومـ

ومــن أبــرز الجهــود املبذولــة  ،وزيــادات تكــاد تكــون فريــدة فــي املكتبــة العربيــة واألدبيــة العامليــة الواســعة ،وابتكــارات

لقـــارة الهنديـــة باللغـــة العربيـــة وآدابهـــا وعلومهـــا اإلســـالمية:  مجمـــع بحـــار األنـــوار فـــي غرائـــب عبـــر العصـــور فـــي شـــبه ا

و  جــامع العلــوم   ،هـــ(986التنديــل ولطــائم األخبــار  مفــي خمــس مجلــدات ابــار( للعالمــة محمــد طــاهر الفتنــ  مم 

ات الفنـــون  للشـــيخ و اشـــاف اصـــطالح ،املشـــهور بدســـتور العلمـــاء فـــي مجلـــدين للشـــيخ عبـــد النلـــ  األحمـــد نكـــري 

و  تـــاج العــــروغ فـــي شـــر  القــــاموغ  مفـــي عشــــر  ،محمـــد علـــى التهــــانوي مواالهمـــا مـــن رجــــال القـــرن الثــــاني عشـــر(

مجلدات ابار( للعالمة السيد مرتض ك بن محمد البلكرامي املشهور بالزبيدي. وقـد ولـد السـيد مرتضـ ك فـي الهنـد 

والشعراء  ،وهي مدينة ابار العلماء واألدباء ،لشمالية حاليافي قرية كانم من توابع مدينة لكناؤ عاصمة الوالية ا

وهي سبعة دواوين له  ،كان من مقدمتهم موالنا السيد غالم علي البلكرامي صاحب  السبع السيارة  ،واملؤرخين

 4 والتفنن في الخيال. ،وتوليد املعاني ،وصاحب إبداعات وابتكارات وزيادات في الشعر والعروض ،بالعربية

ا ال شـــ  فيـــه أن الهنـــد لعبـــم دورا رياديـــا فـــي مواصـــلة حراـــة األدب اإلســـالمي خاصـــة وفـــي األدب العربـــي اإلســـالمي وممـــ

علـى مقـدمتها دار العلـوم نـدوة العلمـاء بلكنـاؤ مـن  ،وفـي هـذا املجـال لعبـم بعـ  مؤسسـات إسـالمية دورا بالغـا ،عامـة

بيــر واملفكـــر اإلســالمي الشــهير الســـيد أبــو الحســن علـــي علــى رأســـهم األديــب الك–حيــ  نــادى الكتـــاب والبــاحثون  ،الهنــد

 ،واسـتعراض املكتبـة العربيـة مـن جديـد ،في هذه املؤسسة بالنظر الجدي والتأمل الفاح  في هـذا املومـو  -الندوي 

واألدب الذي ظهر لتحقيق أغراض  ،وأدب الغزل واملد  ،وذل  مع عدم إنكار قيمة أدب الفن وأدب التسلية والترفيه

والحمــد   تعــالى أن نــداءهم  ،فلكــل قيمتــه ومكانــه الفســيح فــي مكتبــة األدب وفــي القلــوب ،ة شخصــية وجماعيــةمؤقتــ

وابــــار األســــاتذة  ،لقــــد تجاوبــــم لــــه األوســــاط األدبيــــة فـــي مهــــد اللغــــة العربيــــة ،ونفخــــة فــــي رمـــاد ،لـــم يكــــن صــــيحة فــــي واد

علــــى راســـــهم  ،والــــدعوة إليهــــا ،فكـــــرة واحتضــــااهاوقــــد ســـــبق بعضــــهم إلــــى تبنــــك هــــذه ال ،والنقــــاد فــــي الجامعــــات العربيــــة

فقــد أنشــأ مكتبــة عــامرة مــن قصــ   ،الــداتور عبــد الــرحمن رأفــم الباشــا ومعــالى الشــيخ الســيد عبــد العزيــز الرفــاقي

 واملغمورين من األدباء والشعراء من الطراز األول. ،التاريخ اإلسالمي وتعريفا بأبطال املسلمين وزعمائهم

هـــ املوافــق 1401مــن جمــادى األخــرى  13-11انعقــدت نــدوة عامليــة لــمدب اإلســالمي فــي  ،ملبــدأوعلــى هــذه الفكــرة وا

حضرها لفيم من ابار األدباء والكتاب وأساتذة األدب العربي  ،م في جامعة ندوة العلماء1981من ابريل  17-19

ـــي الجامعـــــــات الســـــــعودية ـــر ،فــــ ـــيج العربـــــــي ومصــــ ـــرة ولتمديـــــــدها وتوســـــــيع ،والخلــــ  ،وترســـــــيخها ،هاوعلـــــــى هـــــــذه الفكــــ

هـــــ املوافــــق لشــــهر نــــوفمبر 1405تألفــــم رابطــــة األدب اإلســــالمي وأعلــــن عــــن قيامهــــا فــــي شــــهر صــــفر عــــام  ،وتــــدعيمها

وال ســــيما بعــــ  األســــاتذة فــــي جامعــــة اإلمــــام  ،م بــــدعوة مــــن عــــدد مــــن األدبــــاء والنقــــاد وأســــاتذة الجامعــــات1984

 .5 في املدينة املنورة وغيرها من الجامعات العربية.والجامعة اإلسالمية  ،محمد بن سعود اإلسالمية في الرياض

 
                                                 

 وما بعدها. 72 ،70ص ص  ،املرجع الساب  4
 .91-90ص ص   ،نفس املرجع 5
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 من رجال العلم والتربية 

 نبذة عن سيرة أستاذي ومرشدي الشيخ شهيد الله فضل الباري رحمه الله
أنوار العظيم

وهـــــــو مـــــــن مواليـــــــد عـــــــام  ،اســـــــمه شـــــــهيد هللا فضـــــــل البـــــــاري 

 ،م ومن سـكان منطقـة سـينغائر ملحافظـة مانيـ  غـنج1954

رآن وأحــــد الخــــريجين فــــي الجامعــــة القرآنيــــة هــــو حــــافظ القــــ

وحامـــــــــــــل لدرجـــــــــــــة  ،م1977عـــــــــــــام  ،دكـــــــــــــا ،العربيـــــــــــــة اللبـــــــــــــال

ودرجـــــة  ،البكـــــالوريوغ فـــــي الداب العامـــــة مـــــن جامعـــــة دكـــــا

املاجســــتير فــــي الدراســــات اإلســــالمية مــــن الجامعــــة الوطنيــــة 

وهــو أيضــا حــائز علــى الــدبلوم  ،البنغالديشــية بتقــدير ممتــاز

نجليدية التجارية الصادرة من مدرسـة باملراسلة في اللغة اإل 

وشـــهادة دورة التـــدريب علـــى  ،مانشســتر التجاريـــة فـــي انجلتـــرا

علمـا بأنـه  ،الخح العربي من معهد التربية الفنية بالريـاض

م بعــــد إتمــــام دورة 1966كــــان قــــد ســــافر إلــــى بااســــتان عــــام 

بدار العلـوم ارات ـ   ودرغ هنـاد  والتحق ،تحفيظ القرآن

 ـم انتقـل إلـى  ،تدائيـة إلـى املرحلـة املتوسـطةمن املرحلـة االب

م لدراســـــــــة 1970مدرســــــــة تعلـــــــــيم اإلســــــــالم بكرات ـــــــــ   عــــــــام 

وحصـل علــى  ،العلـوم العصـرية إلـى جانـب العلـوم الشـرعية

شـــــــــــهادة إغ إغ ســـــــــــ   مشـــــــــــهادة املتوســـــــــــطة( فـــــــــــي العلـــــــــــوم 

م بتقـدير 1973العصرية من مجلس التعلـيم بكرات ـ   عـام 

م بعــــــــــد 1974ده عــــــــــام  ــــــــــم عــــــــــاد إلــــــــــى بــــــــــال  ،الدرجــــــــــة األولــــــــــى

 .استقاللها

بعــد التخــرج فــي الجامعــة القرآنيــة العربيــة درغ فــي املرحلــة 

الثانويـــة العليـــا للعلـــوم العصـــرية ونرـــح فـــي االختبـــار بتقـــدير 

م واشــــتغل فـــي الســــفارة الليليــــة لــــدى 1978جيـــد جــــدا عــــام 

م بجانــــب عملــــه امتــــرجم األنبــــاء باللغــــة 1981دكــــا إلــــى عــــام 

وتوليـــــــه منصـــــــب  ،الديش الخارجيـــــــةاألرديــــــة فـــــــي إذاعـــــــة بــــــنغ

 م سافر إلـى الريـاض عـام  ،الخطيب في جامع موتيجيل دكا

م واشـــتغل فـــي مراـــز املعلومـــات اإلداري واملـــالي التــــابع 1981

 ،لــوزارة الــدفا  بوظيفــة كاتــب تجهيــد بيانــات ل حاســب اللــي

 ـــــــم اشـــــــتغل فـــــــي اإلدارة العامـــــــة للشـــــــئون املاليـــــــة واإلداريـــــــة 

للمملكة العربية السعودية بوظيفـة  لقوات الدفا  الجوي 

م  ـــــم عـــــاد إلـــــى 1990خطـــــاط ومشـــــغل الكمبيـــــوتر إلـــــى عـــــام 

بــــالده ولــــم يــــزل يشــــتغل بمنصــــب رئــــيس املتــــرجمين بســــفارة 

م امـــــــا 1990إحـــــــدى الـــــــدول العربيـــــــة لـــــــدى دكـــــــا منـــــــذ عـــــــام 

م 2001اشـــتغل بصــــفة متــــرجم رســــمي غيـــر متفــــرل مــــن عــــام 

عــــــــة ملنظمــــــــة لــــــــدى الجامعــــــــة اإلســــــــالمية للتكنولوجيــــــــا التاب

ولـــــه خبـــــرة فـــــي مجـــــال  ،م۲٠۱٣التعـــــاون اإلســـــالمي إلـــــى عـــــام 

الترجمـــــــة بـــــــأربع لغـــــــات وهـــــــي العربيـــــــة واإلنجليديـــــــة واألرديـــــــة 

وقــــــد نشــــــرت لــــــه مقــــــاالت وتحلــــــيالت اثيــــــرة فــــــي  ،والبنغاليــــــة

مختلـــــــم الجرائـــــــد واملجـــــــالت العربيـــــــة فـــــــي اململكـــــــة العربيـــــــة 

م وقــــد طبعــــ ،الســـعودية والهنــــد وبااســــتان وفــــي بــــنغالديش

مــــؤخرا مجموعـــــة مـــــن تلـــــ  املقـــــاالت بصـــــورة اتـــــاب اســـــمه 

 مقــاالتي املختــارة  امــا نشــرت لــه عــدة اتــب أخــرى باللغــة 

العربيـــة وهـــي: اإلشـــاء الـــوظيفي،ودروغ التعبيـــر مـــن القـــرآن 

والحدي ،والــــــــدروغ العالجيـــــــــة ألخطــــــــاء دارســـــــــ   العربيـــــــــة، 

وأســــرار الجمــــل، ولــــه خــــدمات ملموســــة فــــي تــــدريب الطــــالب 

م إشـــــــــــــــراف وفـــــــــــــــا  املـــــــــــــــدارغ القوميـــــــــــــــة واملعلمـــــــــــــــين تحـــــــــــــــ

امــــــا لــــــه ارتباطــــــات  ،البنغالديشــــــية خــــــالل فتــــــرات مختلفــــــة

تعليميـــــــــة وتدريليـــــــــة واستشـــــــــارية فـــــــــي املؤسســـــــــات العلميـــــــــة 

اللبــــال،  و فــــي طليعتهــــا الجامعــــة القرآنيــــة العربيــــة، ،األخــــرى 

جاترابــــــــــاري، دكــــــــــا،  ،دكــــــــــا، والجامعــــــــــة املدنيــــــــــة دار العلــــــــــوم

، دكــــا. باشــــر ۱-وم فــــي ميربــــور والجامعــــة اإلســــالمية دار العلــــ

األســـتاذ/ شـــهيد هللا فضـــل البـــاري مهمتـــه التدريليـــة أوال فـــي 

م بطلـــــب ۲٠٠۲املراـــــز اإلســـــالمي م لمعمـــــال الخيريـــــة ( عـــــام 

م ـــــــح مـــــــن بعـــــــ  اإلخـــــــوة املتخـــــــرجين املـــــــرافقين لـــــــه، وكـــــــان 

معظمهـــــم مـــــن املتخـــــرجين فـــــي الجامعـــــة اإلســـــالمية الشـــــهيرة 

لغايـــــة النصــــم األول مـــــن عـــــام وواصـــــلها بــــدار العلـــــوم ديوبنــــد. 

 ـــم باشـــر مهمتـــه التدريليـــة مـــن جديـــد لـــدى مراـــز زيـــد بـــن  ،م۲٠۱٥

 ابم مرض   هللا عنه ( للتدريب اللغـوي والتعلـيم الـدين  محمـدبور 

 .م۲٠۱٦ -۱٥هـ/ ۱٤٣٦ -٣٥دكا منذ أول سنته التدريلية
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 لمي اللغة العربية لغري الناطقني هبا ما لها و ما علهيااسرتاتيجيات تع                                            بحث علمي

 )طريقة القواعد و الترجمة أنموذجا(
 محي الدين عبد القادر الفاروقي

 ((باحث في اللغة العربية وآدابها بالجامعة اإلسالمية باملدينة املنورة((

 مالحلقة الثانية(

 الطريقة و االستراتيجية و الفرق بينهما. منها ،تكلمت فيها حول  عري  املصطلحات وضحت و التمهيد:

إذ ال  ،يوجد في املؤلفات التربوية العديد مـن التعريفـات و املعـاني ملفهـوم " اسـتراتيجية التـدر س" :مفهوم االستراتيجية

 يوجد اتفاق بين املتخصصين في مجال التدر س حول هذا املفهوم.

فيقـول: " يـي طريقـة ،يجة الـذي عرفـه الـدرتور حسـن حسـين زيتون و يمكن للباحث أن يقول أن أحسن التعريـ  لالسـترات

التعلـــيم و الـــتعلم املخطـــه أن يلبعهـــا املعلـــم دايـــا الصـــ  الدراســـتي ) او يارجـــه( لتـــدر س محتـــوى مو ـــو  دراســـتي معـــين 

بعـة و ينضوي هذا األسلوب علـ  مجموعـة مـن املراحـا ) التطـوات / االجـراءات ( النلتا،بغية تحقي  أهداف محددة سلفا

 6و املتناسقة فيما بينها املنوط للمعلم و الطالب القيام بها في اثناء السير في تدر س ذلك املحتوى".

يـــ  عبــــارة عـــن مجموعـــة تحركـــات املعلــــم دايـــا الفصـــا التـــ  تحــــد  بشـــكا منـــت م وملسلســــا اإلســـتراتيجية التدرسســـية:

.
ً
 وتهدف لتحقي  األهداف التدر سية املعدة مسبقا

ي  الطريقة الت  يستخدمها املعلم ف  توصيا محتوى املنهج للتلميذ فـ  أثنـاء قيامـه بالعمليـة  Method)) طريقة التدرسس:

 التعليمية.

مـــن أجـــا تحقيـــ  أهـــداف ،أو طريقــة التـــدر س: مجموعـــة مـــن األســـاليب التــي يـــتم بواســـطيها تن ـــيم املجـــال التــار ي ملـــتعلم 

 7تربوية معينة.

-الطريقـــة املباشـــرة.  -طريقـــة القواعـــد والترجمـــة. ب -علـــيم اللغـــات األجنبيـــة مـــا يلـــي : أومــن الطرائـــ  املعروفـــة فـــي ميـــدان  

 8الطريقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة االنتقائيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة. -الطريقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة التواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلية  هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -الطريقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمعية الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفهية. د

 الفرق بين الطريقة و االستراتيجية:

                                                 
 .5صـ  ،2003ط  ،اسرتاتيجيات التدريس رؤية معاصرة لطرق التعليم و التعلم ،حسن حسني زيتون 6
القاهرة:دار  ،طرق تدريس اللغة العربية و الرتبية الدينية ،علي مدكورو ، و رشدي طعيمة،حممد عزت عبد املوجود 7

 .392صـ ،م 1981،الثقافة
العصيلي، عبد العزيز بن إبراهيم. طرائق تدريس اللغة العرية للناطقني بلغات أخرى .رياض: جامعة اإلمام حممد ن سعود 8

 23صـ ،2002اإلسالمية. 
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بهـــا املعلــــم لتحقيـــ  أهـــداف  عليميــــة  اإلســـتراتيجية يطـــة تتضـــمن األهــــداف والطـــرق والتقنيـــات واإلجــــراءات التـــي يقـــوم -1

  .بينما الطريقة يي اإلجراءات والكيفيات التي يقوم بها املعلم لنقا محتوى مادة التعلم إل  املتعلم ،محددة

وتقـــويم نتـــائج  ،أو معينـــات ،وطرائـــ  ووســـائا تقنيـــة ،ــــ اإلســـتراتيجية تتضـــمن كـــا مواقـــ  العمليـــة التعليميـــة مـــن أهـــداف2

 . بينمـــــــــــا الطريقـــــــــــة تتضـــــــــــمن يطـــــــــــوات منســـــــــــقة مترابطـــــــــــة تتصـــــــــــا بطبيعـــــــــــة املـــــــــــادة و عليمهـــــــــــا ،العمليـــــــــــة التعليميـــــــــــة

ـــــ اإلســــتراتيجية تتضــــمن الطريقــــة واإلجــــراءات وكـــا مايشــــكا عمليــــة التــــدر س، بينمـــا الطريقــــة التتضــــمن إال مكونــــا مــــن  3

 9. مكونات اإلستراتيجية

 و فيه مطلبان:املبح  األول:

نـــــات إســـــتراتيجيات التــــــدر س. ورـــــم عـــــددا إلســـــتراتيجية تــــــدر س اللغـــــة العربيـــــة لغيــــــر املطلـــــب األول:تكلمـــــت فيـــــه حــــــول مكو 

 ريــــــــــــــــــــــــــــــ  يختــــــــــــــــــــــــــــــار املــــــــــــــــــــــــــــــدر  اإلســــــــــــــــــــــــــــــتراتيجية األفضــــــــــــــــــــــــــــــا. ،النــــــــــــــــــــــــــــــاطقين بهــــــــــــــــــــــــــــــا. مــــــــــــــــــــــــــــــا اإلســــــــــــــــــــــــــــــتراتيجية األفضــــــــــــــــــــــــــــــا

 أوال: مكونات إستراتيجيات التدر س

 :نات املهمة إلستراتيجيات التدر سو من املكو 

 األهداف التدر سية -1

 الت  يقوم بها املعلم.التحركات  -2

 األمثلة والتدريبات واملسائا املستخدمة للوصول إل  األهداف. -3

 الجو التعليم  والتن يم الصفى للحصة. -4

 10إستجابات التالميذ. -5

  انيا:هل توجد إستراتيجية واحدة لتدرسس اللغة العربية لغير الناطقين بها؟

. رـــذلك الحـــال بشـــأن اســـتراتيجيات التـــدر س أو نـــو  هـــو ســـنته فـــي الكـــون تو ال ،حدانيـــة يـــي مـــن صـــفات التـــال  األع ـــمالو 

 11تدريب اللغات فهي تلنو  و تتعدد مما يترتب عل  ذلك من تنو  ف  األنشطة الت  يقوم بها كا من املعلم والطالب.

  الثا:ما اإلستراتيجية األفضل؟

واقـــــع فلـــــم يعـــــرف التـــــدر س إســـــترتيجية مثاليـــــة واحـــــدة إن فكـــــرة اإلســـــتراتيجية الواحـــــدة املميـــــضة ال وجـــــود لهـــــا علـــــ  أر  ال

مناســـبة لتـــدر س كافـــة مو ـــوعات املـــادة الدراســـية أو كافـــة املـــواد أو لتحقيـــ  كافـــة أنـــوا  األهـــداف التدر ســـية أو مناســـبة 

ســــتراتيجية  عــــد األفضــــا لتــــدر س مو ــــو  معــــين الكافــــة أنمــــاط الطــــالب وأنــــواعهم. ولكــــن مــــن املحتمــــا أن تكــــون هنــــا  

أهـداف تدر ســية محـددة مــع نوعيـة مــن الطـالب واملعلمــين إذا مـا تــوافرت ال ـروف واإلمكانــات املناسـبة لتطبيقهــا  لتحقيـ 

 بالشكا املرغوب فيه.

 وللمقال صلة

                                                 
 13صـ . الفعال ـ د. أحمد عوده ـ عماناالستراتيجيات الحديثة في التدر س 9

 .14صـ املرجع الساب ، 10
 .6صـ ،2003ط  ،استراتيجيات التدر س رؤية معاصرة لطرق التعليم و التعلم ،حسن حسين زيتون  11
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 أخبار السلم الصالحمن 

 رجاٌل عاُشوا بعد ما ماُتوا...!
 حسين محمد نعيم الحق

 املعارف اإلسالمية شيتاغونغ، بنغالديش سابقا.()طالب الدراسات العليا بجامعة قطر. وطالب جامعة دار 

 مالحلقة األخيرة(

 أرض الــــوطن بدمائــــه الزايــــة، لتصــــنع أبطــــاال 
ْ

ارتــــوت

ينافســـــون الســـــماء فـــــي ســـــموها، وُيَبـــــارون الِبحـــــار فـــــي 

َهيجااهــا، وُيجــارون األرض فــي َســعتها، أبطــاال يندعــون 

الحريــــــة ال ــــــ  عــــــا  ألجلهــــــا أســــــد ال ــــــحراء، ومــــــات 

الشــــــــهداء، وجاهــــــــد ألجلهــــــــا أســــــــطورة ألجلهــــــــا شــــــــيخ 

الزمــان مامــا لقبــه بــذل  الجنــرال اإلطــالي غراســياني 

 في مذاراته(. 

 بعــــــد 
ْ

 روحــــــه الطــــــاهرة إلـــــى بارئهــــــا واســــــترحم
ْ

فامـــــم

 الروايــة مولكنهــا فــي 
ْ

طــول عنــاء وشــدة الصــبر! فانتهــم

 هذه املرة حقيقية( لتبدأ من جديد! 

ـــــة
َ
وســـــد   فـــــي ذمـــــة هللا الكـــــريم وحفظـــــه ... جســـــد بَبْرق

 ال حراء ماما قال شوقي(

ولكـــن ســـامحوني! لــــم أخبـــرام باســــمه! ولـــم أطلعكــــم 

بره!
َ
بره وخ

ُ
 على خ

 هو عمر!

 عمر! لعلن  بكم تتساءلون: عمر؟

 نعم، عمر! 

 ابن َمْن؟

 ابن املختار!

هـــــــل ســـــــمعتم عـــــــن عمـــــــر بـــــــن املختـــــــار بـــــــن عمـــــــر بـــــــن 

فرَحــــــــات؟ الــــــــذي يمســــــــيه النــــــــاغ بـــــــــ عمــــــــر املختــــــــار! 

 ـ مأسد ال حراء(!وسسميه املؤرخون ب

م، فـــي 1861أغســـطس ســـنة  20ولـــد عمـــر املختـــار فـــي 

ور شر  ليليا.
ُ
د
ْ
 قرية َجن

تـــوفي والـــده وهـــو صـــغير، فتربـــف يتيمـــا فـــي حضـــن أمـــه 

 الحنون.

بــــدأ دراســــته علــــى يــــد شــــيخ زاويــــة ممدرســــة( جنــــدور، 

وكــــــان شــــــغوفا بحــــــب العلــــــم، فــــــدرغ عنــــــده مبــــــاد  

ــــوب، والتحــــق ب
ُ
املدرســــة العلــــم،  ــــم ســــافر إلــــى الَجْعن

السنوســــية، ودرغ علــــى مشــــايخها، فحفــــظ القــــرآن 

الكـــــــــــريم، ودرغ علـــــــــــوم اللغـــــــــــة العربيـــــــــــة، والعلـــــــــــوم 

الشــــرعية، وكــــان حــــاد  الزكــــاء، شــــديد التوامــــع  لــــذا 

أحبـــه شـــيوخه وأســـاتذته، وأصـــبح مـــن أحـــب تالميـــذ 

الشـيخ محمـد مهـدي السنوســ   م ـاني زعمـاء الحراــة 

ة، السنوســــــية آنــــــذاد(، وجعلــــــه شــــــيخا لزاويــــــة كلكــــــ

فقـــــام بتعلـــــيم الطـــــالب وعامـــــة النـــــاغ الـــــدين الحـــــق 

 والعلم ال حيح.

 إيطاليـــــــــــا الحـــــــــــرب مـــــــــــد الخالفـــــــــــة 
ْ

عنـــــــــــدما أعلنـــــــــــم

م، انضـــــــم عمـــــــر املختـــــــار إلـــــــى 1911العثمانيـــــــة ســـــــنة 

صــفوف املجاهـــدين لتحريـــر وطنــه مليليـــا( مـــن بـــرا ن 

االســتخراب، فقــام بتنظــيم حراــة الجهــاد واملقاومــة، 

نصـــره هللا تعـــالى ودخـــل فـــي معـــارد شرســـة مـــدهم، و 

علـــــــى العـــــــدو فـــــــي معـــــــارد اثيـــــــرة، مثـــــــل معراـــــــة يـــــــوم 
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الجمعــــة فــــي درنــــة، ومعراــــة بــــو شــــمال فــــي عــــين مــــارة 

وغيرهـــــــا، وملـــــــا تـــــــولى موســـــــولين  مقاليـــــــد الحكـــــــم فـــــــي 

إيطاليــــا نفــــف الــــرئيس محمــــد إدرســــس السنوســــ   مــــن 

ليليــــــا، فعهــــــد السنوســــــ   بحراــــــة الجهــــــاد، وأعمالــــــه 

مــــــن منطقــــــة  العســــــكرية إلــــــى عمــــــر املختــــــار، فاتخــــــد

مالجبـــل األخضـــر( معســـكرا لـــه، وبـــادر أهـــل املنطقـــة 

إلــــــى االنضــــــمام إليــــــه، وقــــــدموا الغــــــالي والنفــــــيس فــــــي 

 القـــــوات اإليطاليـــــة 
ْ

ســـــليل تحريـــــر الـــــوطن، فحاولـــــم

قطــع طــر  املســاعدات إلــى عمــر، ولكــن هللا تعــالى رد 

 
ْ

 قوتــــــه، وقويــــــم
ْ

ــــــب ســــــعيهم، فــــــازدادت ايــــــدهم، وخي 

ت العـــــــدو فـــــــي غزيمتـــــــه، وبعـــــــد فشـــــــل جميـــــــع محـــــــاوال 

مواجهـــــة عمـــــر أراد الجنـــــرال اإليطـــــالي عقـــــد اتفاقيـــــة 

معــــــه، وطلــــــب منــــــه إاهــــــاء الجهــــــاد مــــــدهم، فــــــرف  

االســــتجابة إلــــى طلــــىهم! وعــــزم علــــى مواصــــلة الجهــــاد 

 مد املستخربين إلى آخر قطرة دم في عروقه! 

م أراد عمـر أن يتفقـد أحـوال 1931وفي ديسمبر سـنة 

رج مــــــن الجبــــــل املجاهــــــدين فــــــي املرااــــــز األخــــــرى، فخــــــ

ا بـــوادي الُجَريـــب،  األخضـــر بـــأربعين مـــن أصـــحابه مـــار 

وهـــــو واد  وِعـــــر، واملـــــرور بـــــه صـــــعب، فبـــــات عمـــــر مـــــع 

 بـــــــذل  
ْ

أصــــــحابه ليلتــــــين فــــــي هـــــــذا الــــــوادي، وعلمــــــم

 الـــوادي! 
ْ

إيطاليـــا عـــن طريـــق جواسيســـها! فحاصـــرت

ولــــــــــم يشــــــــــعر الشــــــــــيخ وأتباعــــــــــه بوجــــــــــودهم إال وهــــــــــم 

ـــــــل شـــــــيخ  ُمحـــــــاطون بالعـــــــدو مـــــــن كـــــــل جانـــــــب! ففض 

املجاهــــــدين منازلــــــة األعــــــداء بهــــــذه القــــــوة الضــــــيئلة! 

 نيـــران الحـــرب داخـــل الـــوادي! واملجاهـــدون 
ْ

فاشـــتدت

يصـــــــــطادون األعـــــــــداء مثـــــــــل الُحُمـــــــــر الـــــــــوحش! وكـــــــــاد 

االنتصـــــار أن يكـــــون حليـــــم املجاهـــــدين لـــــوال أن هللا 

ر أمرا كان مفعوال! وهو غالب على أمره!  تعالى قد 

اتلــــــــة مــــــــن فـــــــوج  الشــــــــيخ بكصـــــــابة فرســــــــه بضـــــــربة ق

األعـداء فسـقح مــن ظهـره، فأصـيب بجــر  شـديد فــي 

يـــده، فلـــم يـــتمكن مـــن الَحـــراد! واقتـــرب العـــدو منـــه! 

 وألقوا القب  عليه دون أن يعرفوه...

 
ْ

وملـــا علـــم اإليطـــاليون أن األســـير عمـــر املختـــار! عمـــم

فـــــــــرحتهم! وُســـــــــر  بـــــــــالخبر ســـــــــادتهم وعـــــــــامتهم! وحـــــــــزن 

رى! ولكــن املسـلمون واملجاهــدون بهــذه الفاجعـة الكبــ

هللا تعــــالى أراد أن يكــــرم هــــذا الرجــــل بالشــــهادة ال ــــ  

طاملــــــــــا تمناهــــــــــا! فكانــــــــــم غايتــــــــــه العظمــــــــــف وأمنيتــــــــــه 

القصــوى! وعىــ ك أن تكرهــوا شــيئا، ويجعــل هللا فيــه 

 خيرا اثيرا! 

 وقد عرفتم ذيل القصة! فال داقي إلى إعادتها...

 حياة عمر املختار بالشنق! ولكن!
ْ

 انتهم

 لكي تنتى ؟

 ال، بل 
 

لكي تدفع األبطال إلـى املعـارد، ولكـي تسـتح 

الِهَمـــــم علـــــى النضـــــال، ولكـــــي تحـــــرض الجمـــــاجم علـــــى 

 الفناء في سليل العقيدة والحرية والكرامة! 

 فعا  البطل بعد ما مات!

ق هللا تعالى أمله! فامطر الطليان على الهـروب 
 
وحق

طـــــا إلـــــى حيــــ  جـــــاؤوا منـــــه بعـــــد 
ُ
وهــــم يســـــتحثون الخ

 من شهادته! قرابة سم عشرة سنة

 مبفضل هللا تعـالى( 
َ

رحم  هللا يا أبا املختار! صنعم

نا 
َ
مت

 
 األبطال بممات ! فعل

َ
م األمجاد في حيات ! و ربي 

 معنك الحياة فو  التراب وتحته!  

 ل  منا الشكر والتحية! ومن ربنا الرحمة واملغفرة!
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 ماذا بعد التخرج؟
 محمود مجيب 

ة واملؤملـــــــة، تلـــــــك التـــــــي ســـــــنوات حافلـــــــة باألحـــــــدا  الســـــــار 

يقضيها الطالب طيلة عمره الدراستي الذي يمتد إل  اثنـي 

 أو يمسة عشر عاما. عشر

فاإلنســــــان إذا يــــــر  مــــــن مهــــــد الطفولــــــة ويطــــــا يطوتــــــه 

األولـــ  إلـــ  غمـــار الدراســـة، يجـــد عاملـــا مختلفـــا عمـــا عهـــده 

مــن قبــا فــي رنــ  والديـــه، فخوطــه بدايــة ملشــوار األلـــ  

ي ياللهــــــا بأنــــــا  ذوي طبــــــا ع ميـــــا ومســــــيرة طويلــــــة يلتقــــــ

 شت .

وعنــدما ينتقـــا إلـــ  الصـــفوف العليــا بنجـــا ، تنشـــأ عنـــده 

 عالمات استفهام 

ي أن الهـــدف األولـــ  )مـــا الهـــدف مـــن دراســـته (، وهـــو يـــدر 

ة والكتابـة، ألن املـدار  والجامعـات إنمـا ءهو  علـم القـرا

أنشـــــشت لنشـــــر العلـــــم ورفــــــع الجهـــــا ومحـــــو األميـــــة، حتــــــ  

إل  سؤال أصعب من سابقه )ماذا بعد ينتهي به املطاف 

التخــر  ( ســؤال يستععــتي علــ  أغلبيــة الطــالب اإلجابــة 

عنــــــه، ياصــــــة مــــــن هــــــم علــــــ  وشــــــك التخــــــر ، ولكــــــن لــــــم 

أشما في هـذا الصـن  إيوتنـا الـذين لهـم يمـرة ومهـارات 

 في العلم. 

ألولــــ  – لكـــن الطالـــب الفطـــن العاقـــا مـــن يبـــدر فـــي ذهنـــه

لـــه  هـــا يـــذهب أدرا  : مـــا م أن هـــذا الـــذي  علمـــه -وهلـــة

الريــا   أم يبــذل قصــارى جهــوده فــي عــدم هــدر مــا تلقــاه 

  يكــون ييــر مــن العلــوم واملعــارف، و عمــا مــا بوســعه حتــ

  ملدرسته وأساتذته سفير

واإلجابـــة إنمـــا  عتمـــد علـــ  الهـــدف الـــذي ينشـــده الطالـــب 

ويكــــــد ويتعـــــــب مــــــن أجلـــــــه، هـــــــا كــــــان يالصـــــــا لوجـــــــه   

ف األســـــــم  والغــــــــر   عـــــــال   هيهـــــــات هيهـــــــات  فمــــــــا الهـــــــد

الوحيــــد مــــن الدراســــة لــــدى أغلــــب أبنــــاء هــــذا ال مــــان إال 

نيـــــــــا الشـــــــــهادة التـــــــــي توصـــــــــله إلـــــــــ  الو ـــــــــائ  واملناصـــــــــب 

الدنيويـــة، يبيعـــون اللـــتيء النفـــيس مـــن أجـــا غـــر  مـــن 

مـر سـبب ملحـو المررـة مـن أغرا  الدنيا الفانيـة، وهـذا أر

، ويــــــــي مـــــــــن أهــــــــم األســـــــــباب لعــــــــدم اســـــــــليعاب املتعلمــــــــين

يلقيه األساتذة عليه مـن محا ـرات ودرو . الطالب ما 

صـــل    عليـــه –إال أن التيـــر بـــاق فـــي أمـــة يـــاتم النبيـــين 

فهنــــا  مــــن أ ــــن  نفســــه وأنهــــ  قواتــــه فــــي طلــــب  -وســــلم

العلـــم، ويبـــذل قصـــارى جهـــوده الجبـــارة فـــي تلقيـــه مـــا هـــو 

 انفع له في دنياه وعقباه جعلنا   منهم.......

لثقيلـــــــــــة واملســــــــــــؤولية فطـــــــــــوذى ملـــــــــــن أدى هـــــــــــذه األمانـــــــــــة ا

الجسـيمة التـي أشــفقت منهـا السـماوات واألر  والجبــال 

وأبــــــين أن يحملنهــــــا. طــــــوذى ملــــــن أدى حــــــ  هــــــذه اللرســــــالة 

النبيلة ح  األداء، ولم يقصـر عـن أدااهـا طرفـة عـين....... 

 طوذى له.... ثم طوذى له....

 وقبا التتام....... أيها األخ الكريم 

التخـــــر  ( فـــــالجواب تملكـــــه  مهمـــــا ســـــألك النـــــا  )مـــــاذا بعـــــد

جـــواب  عنـــد ، توكـــا علـــ     أنـــت، ال أحـــد غيـــر ، نعـــم   ال

مهمـا  –عنه في أعماقك، ورن عل  يقين أنك سـتجده  ألواس

طــال الوقــت هــو إمــا أن يكــون عــدو  اللــدود فيق ــتي عليــك، 

أو صديقك الودود فينقاد لـك، وال  سلسـلم للمنغصـات التـي 

نســـــت  اســـــتخارة ربـــــك الـــــذي تجابهـــــك فـــــي طريقـــــك، وحـــــذار أن ت

بيـــــده كــــــا ييـــــر، أال وإوهــــــا ملفتــــــا  نجاحـــــك وســــــعادتك وعــــــون 

لهمتــــــك وقــــــوة لع يمتـــــــك، وقنطــــــرة آمنــــــة لتصـــــــا إلــــــ  غايتـــــــك 

املتويــاة. ولــنعم مــا قيــا: "مــا يــاب مــن اســتخار، وال نــدم مــن 

 اسلشار".

مـــــــدير التحريـــــــر: ملجلـــــــة "الحـــــــراء" وطالـــــــب الســـــــنة الرابعـــــــة مـــــــن 

عـــــــــــــارف اإلســـــــــــــالمية، شـــــــــــــيتاغونغ، الجامعيـــــــــــــة، بجامعـــــــــــــة دار امل

 بنغالديش.
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جهود علماء الهند لشرح كتب الحديث في القرن الرابع 
 عشر الهجري وأوائل القرن الخامس عشر الهجري

 سيد محمد عمر فارو  محمد موس ك

ال تنكــــــر أن الهنــــــد قــــــد امتــــــازت ال ــــــ   الحقيقــــــة  :مقدمــــــة

بمجهوداتهـــــا الســـــعيدة تجـــــاه علـــــم الحـــــدي  الشـــــريم فـــــي 

م العربـــــــي واإلســـــــالمي، ووصـــــــلم إلـــــــى قمـــــــة اإلعـــــــزاز العـــــــال

والتقــدير فــي خــدمات اتــب الســنة النبويــة، ولهــا بصــمات 

 .هامة في التاريخ اإلسالمي ال تكاد أن تمحى وال تنى ك

لقــــــــــــد أنجبــــــــــــم الهنــــــــــــد اإلســــــــــــالمية نوابــــــــــــر مــــــــــــن العلمــــــــــــاء 

واملحـــــــد ين والجهابـــــــذة فـــــــي هـــــــذا الفـــــــن الشـــــــريم، الـــــــذين 

ه وبـذلوا حيـاتهم كلهـا فـي جعلوه نصب حياتهم، وشـغلوا بـ

نشــــر الســــنة النبويــــة وإحياءهــــا وحفظهــــا وتــــدوينها، كانــــم 

جهــود علمــاء الهنــد فــي خدمــة اتــب الحــدي  الشــريم فــي 

 -العصـــــــــور املتـــــــــأخرة معروفــــــــــة لـــــــــدى العـــــــــالم اإلســــــــــالمي 

خاصــــــة فــــــي القــــــرن الرابــــــع عشــــــر الهجــــــري وأوائــــــل القــــــرن 

فلهـــم مجهـــودات اثيـــرة ومســـاقي  -الخــامس عشـــر الهجـــري 

يـــــرة فـــــي خدمتـــــه مـــــن غيـــــر نكيـــــر. وكانـــــم بـــــالد الهنـــــد مـــــن اب

 بالحـــدي  الشــريم فـــي القـــرن الرابـــع 
 
أخصــب الـــبالد نمـــوا

عشر الهجري وأوائل القرن الخـامس عشـر الهجـري. وقـد 

نشـــأ فيهـــا اثيـــر مـــن املـــدارغ واملعاهـــد ال ـــ  تعنـــك بتـــدرسس 

الكتـــب الســـنة النبويـــة وغيرهـــا مـــن اتـــب الحـــدي . فبـــرز 

جــود اثيــر مــن املحــد ين والحفــا  الــذين فيهــا إلــى حيــد الو 

يشتغلون بفنون الحدي  بين التـدرسس والبحـ  والشـر  

والتـــــــأليم. وكـــــــان فضـــــــل ذلـــــــ  يرجـــــــع إلـــــــى جهـــــــود اإلمـــــــام 

املحـــــــــــدن الكبيـــــــــــر الشــــــــــــيخ شـــــــــــاه ولـــــــــــي هللا الــــــــــــدهلوي مت 

هـ( في إحيـاء السـنة النبويـة ونشـرها فـي شـبه القـارة 1176

يـــــــع املحـــــــد ين ال أســـــــتطيع أن أســـــــرد أســـــــماء جم.الهنديـــــــة

الـــــــذين ســـــــاهموا فـــــــي تـــــــأليم الشـــــــرو  والتفاســـــــير لكتـــــــب 

الحـــدي  الشـــريم فـــي الهنـــد، ولكـــن حينمـــا نتصـــفح اتـــب 

التـــــاريخ والســـــير، فنــــــرى أن الـــــذين قــــــاموا بشـــــر  صــــــحيح 

البخـــاري عـــددهم أا ـــر مـــن  مانيـــة، والـــذين قـــاموا بشـــر  

ال ــــــحيح املســــــلم عــــــددهم أربعــــــة والــــــذين قــــــاموا بشــــــر  

م  ال ــــة والــــذين قــــاموا بشــــر  أبــــي جــــامع الترمــــذي عــــدده

خمســــــــة والــــــــذين قــــــــاموا بشــــــــر  مشــــــــكوة  همداؤود عــــــــدد

املصـــابيح عـــددهم أا ـــر مــــن ســـتة، واـــذل  أولئـــ  الــــذين 

قـــــــــاموا بشـــــــــر  النســـــــــا ي وســـــــــنن ألبـــــــــن ماجـــــــــه والشـــــــــمائل 

للترمــــــذي واتــــــاب ال ــــــار لإلمــــــام محمــــــد واألربعــــــين لإلمــــــام 

النــــــــــووي يصــــــــــل عــــــــــددهم حــــــــــوالي عشــــــــــرين، فــــــــــال يمكــــــــــن 

 .جميع أسماء املحد ين في هذا املقال الوجيد استيعاب

ولكـــن ســـوف أذاـــر بعـــ  النجـــوم ال ـــ  تـــمألت أفـــق العـــالم 

العربي واإلسالمي، والنوابر الذين سـاهموا مسـاهمة مميـدة 

فــــي العصــــر الحــــدي  خاصــــة القــــرن الرابــــع عشــــر والخــــامس 

عشـــــر الهجـــــري، أخـــــ  مـــــنهم اإلمـــــام عبـــــد الحـــــي اللكنـــــوي، 

ســــــــــهارنفوري، الشــــــــــيخ الأحمــــــــــد العالمــــــــــة املحــــــــــدن خليــــــــــل 

املحــــــــدن أنورشـــــــــاه الكشـــــــــميري، واملحـــــــــدن عبـــــــــد الـــــــــرحمن 

املبـــارافوري، الشـــيخ محمـــد يوســـم الكانـــدهلوي، املحـــدن 

الشـــــيخ محمـــــد زاريـــــا الكانـــــدهلوي واملحـــــدن الكبيـــــر حبيـــــب 

الــــــرحمن األعظمــــــي، والعالمــــــة نــــــواب صــــــديق حســــــن خــــــان 

القنــــوجي، العالمــــة الشــــيخ فخــــر الحســــن بــــن عبــــد الــــرحمن 

حنفي الكنكوهي، العالمة الشيخ رشيد أحمد بن هـدايم ال

أحمد الكنكوهي، العالمة الشيخ أبو الطيب محمـد شـمس 

الحــق العظــيم آبــادي، العالمــة الشــيخ محمــود الحســن بــن 

ذو الفقـــار علـــي الحنفـــي الديوبنـــدي، العالمـــة الكبيـــر الشـــيخ 

خليل أحمد بـن مجيـد علـي السـهارنفوري، العالمـة املحقـق 

مـــــــن  هــــــمغيـــــــروأحمـــــــد العثمــــــاني الديوبنــــــدي ر الشــــــيخ شــــــبي

 .العلماء املحد ين بصورة وجيدة
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 إخواننا في مرحلة التكميل......... هنا بداية الطريق أيها السادة!
 طالب العقيدة واملذاهب املعاصرة، جامعة امللك سعود، الريا ، السعودية ،ميضان هارون األستاذ

،  من مراحل لو قال قائٌل إن األمة املسلمة البنغال 
 
،  وأخطر، وأد  ديشية لم تمر  بمرحلة  أصعب، ،وأشد 

 
َ

 معم
 
امة ملستقبلها، فاضحة  قاتلة لممة وهد 

ْ
 ظهرت

ٌ
ها، وخذالن   تاريخها، مثل ما تمر  به الن، مرحلة عامت 

 خاصتها وصفوة أبنائها،  ملا كان مبالغا في قوله، مبتسرا في رأيه، مجافيا ل حق.

ي أسد ، بين بطش حكومة جائرة، وسطوتها وقعم األمة املس
 
لمة اليوم في هذه البقعة بين طرفي نقي   وفك

ها ومد مصالحها ومآربها، وقهر  واستبدادها، وأكلها ألموال الناغ بالباطل، وقمع األصوات املرتفعة مد 

هم في آراء الناغ وتضييق الخنا  عليهم من جانب، وبين معم العلماء وخورهم وانكسارهم، وتقصير 

القيام بعبء رسالة اإلسالم الشاملة، و تقوقعهم في محاريىهم ومعابدهم، وقبوعهم في زواياهم، مع عزلة 

غريبة  عما يجري حوله من حياة الناغ، وما يعصم من األزمات، وما يدور من دوالب الحضارة، من جانب  

د من ذل  خموٌل بين الناغ، وقطع أملهم من العلماء، ويأ
 
سهم من رسالة املساجد ومستقل آخر، فتول

 بهم الحال إلى التذبذب بين الدين والدنيا، والعلماء 
ْ

املدارغ واملؤسسات الدينية وأصحابها، وبلغم

ة واملعدة، واإليمان واإللحاد!   والعلمانيين، واملاد 

با، ألن الحضارة لو رجعنا أدراجا بتاريخ هذه البالد قبل خمسين عاما، لرأينا الفر  واضحا جليا، فظيعا رهي

م، فال جرم  ، واملجمعات اللشرية في حراة دؤوبة وس ي حثي  إلى األمام والتقد  ر مستمر  ر دائم وتغي  في تطو 

ر مجتمع هذه البالد، ويتغير بها مسار حياة أبنائها ومنه   دة تغي  أن العوامل الحضارية واالجتماعية املتجد 

، دون األمام، والضيا  بدل الكسب والرشد، والفساد بدل عيشها، لكن لو جاَء هذا التغير إلى الخلم

اإلصال ،  والبيع في مكان الشراء، وإلى الظالم دون النور، هنا تأتي املفاجأة، وهنا تحدن الكار ة، وهنا يطير 

 النوم، وسستيقظ اإلنسان، وتنتق  األحالم! 

ل اتاتيب القرآن ب ر في قبل خمسين عاما كانم مساجد هذه البالد تتحو  عد صالة الفجر، ولم يكن ُيتصو 

 
ْ

اب القرية، فاألسرة هي ال   كانم
 
األسرة املسلمة أن يظل  فيها طفٌل نائما في بيته، أو يذهب في مكان غير ات

ى إيقا  األطفال عند الفجر أو بعده 
 
راعية ألطفالها ومراقبة لنفسياتهم وحركاتهم، وهي ال   كانم تتول

املساجد وحلقات القرآن،   م يأتي دور املدارغ الحكومية ومعاهد التعليم  بقليل،  والبع  بهم إلى

العصرية العلمانية، فكذا هي رغم اختالطها وسلبياتها، وجنايتها على القلوب، ورغم اثير من املشاكل الدينية 

ثيرها هذه املؤسسات، كانم تؤدي دوَرها في تثقيم الطالب  قاف
ُ
 واالجتماعية والخلقية، ال   ت

 
 دينية

 
ة

 ،
 
 ال بأغ بها بين الدين والدنيا، ولو كان الدين قليل النصيب وزهيد الحظ

 
ة في ذات الوقم، وتربية ووطني 

ه ، فقد تأسسم هذه املدارغ على ركائز مدنية 
 
ه ال ُيترد كل

 
إال أاها كانم تسل  على منه   ما ال ُيدرد كل
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دين  الكبير، وصولة املؤلفين املسلمين واتاباتهم ال   وأسس علمانية، وليسم دينية، ومع ذل  كله األ ر ال

 . ، ومصدر حلم  وأمل   بشكل ابير في مقررات تل  املدارغ، كانم مومع  قة 
 
 كانم ملموسة

، بسرعة  رهيبة  لم يكن بحسبان أحد، فقد كانم األوساط الدينية،  رت رأسا على عقب  إال أن األوما  تغي 

ت الشرعية، وجماعات العلماء ورجال التربية، كان الجميع في  قة  مبالغة، واملعاهد القرآنية، واملؤسسا

ل مهما بلغم به الحال،  ر، واعبته لن تتبد  واطمئنان  زائد  بأن املجتمع البنغالدي    املسلم قبلته لن تتغي 

ال الكبيرة، وهذا القوم لن يزل  في طريقه، ولن يضل في هدفه وغايته، فاالاتفاء بجيل  صغير من بين األجي

وتربية عدد  من أبنائه، دون البقية الساحقة، واالاتفاء بعالقة األخذ والعطاء، والصعود على منابر األعياد 

و الُجَمع، واراس   املحافل والندوات، هي ال   تضمن خلوَد هذه الصلة، وبقاء هذا الحبل بين العلماء 

 والقوم، والقادة واألمة، واألئمة واملقتدين!

، برحافل وقد أخ طؤوا في منهجهم، وجانبوا الصواب في فكرهم وتصوراتهم، فكذا بهم فوجئوا قبل أعوام 

اإللحاد، والسيل الجارف من التنصير، واملد  الهائج املائج من التهنيد والتو ين،  وقد  ارت املجتمعات على 

 أبناء األمة
َ
رزأ الجميع في  -متعلما، وأبا وابناشابا وشيخا، وأستاذا و  -العلماء وأهل العلم والفضيلة، ورزأ

هم ودينهم، وحلمهم في أهل العلم والعلماء، واجهم املدارغ سيال عارما طاغيا من  إيمااهم، و قتهم برب 

 مئات املواقع اإللكترونية  يرتاد حانتها شباب هذه األمة، 
ْ

طوفان التهنيد وتصفية حساب اإلسالم، وظهرت

 تظهر أجياٌل في هذه الدولة، فيعاقر خمورها ويفقد العقل و يخ
ْ

سر اإليمان، واألدب واألخال ، وبدأت

ها، وتزدري بنبيها، وتطعن في رسالته وصدقه، أجياٌل جباٌن نذٌل، ال تعرف نفَسها، وال تعترف  تستهز  برب 

اها! وال عهد لها بالكتاتيب! وال بالقرآن!  دها ورب   بالجميل ملن تعه 

الدولة، والرزايا الدينية، واألزمات الفكرية، ال   أصيب بها أبناء هذه البالد،  فالكار ة ال   داهمم أبناء هذه

 فحسَن إسالمها، 
ْ

ة أسلمم  قدرا مْبَرما ألم 
ْ

تها، ليسم تها وقو  رغم ابر حجمها و قلها، وسطوتها وبطشها، وشد 

 وامتحاٌن، ونتيجة ا
ٌ
ة دينها طوال قرون  سالفة، وإنما هي محنة م تسير في محج 

 
ته هذه األمة وظل

َ
ختبار  دخل

، بفعل معم إيمااها، وقلة  قتها، وزهادة بضاعتها، وتضعضع العالقة 
ْ

 ورسلم
ْ

امثل جميع األمم، ففشلم

بينها وبين علمائها، إذ هم ور ة األنلياء، وحماة هذا الدين وحملة مشعله، وحرغ حدوده، فكلما معفم 

 قواهم، و 
ْ

صم حدود أ رهم وصولتهم، وتغافلوا العالقة بينهم وبين األمة، وكلما خارت
 
هم، وتقل

ُ
معم نشاط

روهم عن آخرهم!   فترة ملح بصر، تكالب العدو  عليهم ودم 

، ال إجازة لهم وال عطلة، وال مصيم وال مش ك، وال خريم، فكل يوم   فالعلماء هم املرابطون على رباط  دائم 

جهاد، وموسم الدراسة والنشاط، والس ي من أيامهم، وكل موسم  من مواسم حياتهم، ربيُع العمل وال

مم هذه الدولة في االقتصاد واملدنية، والعلوم  الحثي ، لصالح الدين واألمة، واملجتمع والدولة، ومهما تقد 

 صلتها مع 
ْ

 في جميع مجاالت الحياة املعاصرة، لو انقطعم
ْ

مم والحضارة، واالخترا  والصناعة، مهما تقد 

ة سحيقة ال خالَص منها! ألن هذه األمة، العلماء، ومع الدين واإليم م هذه األمة، وتقُع في هو 
 
ان، تتخل
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 مسار الرقي 
ْ

 نور الحضارة وعرفم
ْ

، وشاهدت
ْ

 بهذا الدين وقامم
ْ

، اهضم
 
 عريقة

 
ة مسلمة بصفتها أم 

م عن 
 
ه من ذل  اليوم منوطا بهذا الدين، وال قوَمة لها، وال أمل فيها إذا تخل

 
هذا واالزدهاد، فأصبح حظ

 في األسوا ! 
ْ

ر هللا، وماعم  الدين ال قد 

فالعلماء رأغ مال هذه األمة ومالاها، ولحمتها وسداها، وعليهم مسؤولية الحفا  عليها، وإنقاذها من 

الذَوبان في خضم  الدعوات الغربية، واالتجاهات الشرقية، واملتاهات الهندية الو نية، لكن السؤال القيم 

علماء من هذا؟ وأينهم من القيام بهذا العبء الذي ناءت بحمله جميع العصابات الخالد الخطير، أين ال

واألحزاب في هذه الديار؟ وأينهم من قيادة هذه األمة؟ هل للعلماء دوٌر مذاوٌر في هذه الدولة؟ وهل  لهم 

 حي  تودعهم أمتهم أمانَتها؟ وتضع فيهم  قَتها؟ أم هم قوٌم اأقوام القس
ٌ
يسين والرهبان، بحق  أهلية وافاءة

وا منها ونفروا عنها،  وا أنفَسهم رجاَل الخرة، وزعموا الدنيا أابر عائق في طريق السعادة األبدية، ففر 
 
ظن

عوا الدنيا، وخسروا الخرة!   فضي 

ولقد قيل لي أن أمع بع  السطور لطلبة مرحلة التكميل في مدارسنا، إذ هم على وش  خروجهم من 

يندلون قريبا في مهامه الحياة، وساحات النشاط والعمل، بل سيندلون في عالم محاريىهم وزواياهم، وس

ان ما بين هذا وذاد، وهذا الذي أربكن  اثيرا 
 
الواقع، ذل  العالم الذي يختلم اثيرا عن عاملنا، وشت

د وتذبذب، فماذا آخذ وماذا أد ؟ ومن أين أبدأ وبماذا أخاطب؟ وماذا أ م؟ وجعلن  في حرج وحيرة، وترد  قد 

اسة، قضية الحياة واملوت، وقضية البقاء والضيا ، وقضية االنتصار واالاهزام، ولذل   ة حس  ألن هذا قضي 

ا مستقيما، ال يتم  في أيام وأشهر،  ة على سنين وأعوام، وإعدادا قوي  ة، ممتد   مستمر 
 
 شاملة

 
فكنه يتطلب  تربية

! لكنن  من باب الوفاء م إلى اإلخوان بع  وإنما يتم  في أعوام  وأدهار  ، ومن باب القيام بالواجب، سأقد 

فيدهم وتنفعهم، وتضع في طريقهم دليال من النباهة، ووميضا من النور! 
ُ
 الكلمات، قد ت

  ب التفات العلماء واملتخر جين من هذه املدارغ، بعد أن قضوا فيها
 
ل قضية تتطل أو 

، وللسوا فيها لبوغ العلم، هو تصادٌم بأهل الب يم، وأعضاء األسرة، واملتجالسين على مائدة العلم سنوات 

، وليسم 
ٌ
  ابتة

ٌ
والدراسة، فالتصادم الداخلي، في الفر  اإلسالمية، واملنتمية إلى الدين واملبدأ، حقيقة

ظاهرة مؤقتة طارئة، لم يخل عنها دوٌر من أدوار تاريخ اإلسالم وال تاريخ الديانات واملذاهب والفلسفات، فال 

،  م يبدأ عمله وحَده، دون نقد وطعن، ومربة يفكر  الد اعية والعامل لصالح األمة، أن يصفو له الجو 

ق، إذن فالعمل ال بد  أن يلتد ، والرحل ال بد  أن ينطلق 
 
وحزازة، وشكاية ووشاية، فكنه حلٌم لن يتحق

، مع وقي تام  وحذر بالر، بعيد عن التصار  والتناحر، فال    ٌء أخطر على ا لدعوة اإلسالمية، وأمر  ويتحرد 

بكيااها ومستقبلها، من التصادم الداخلي بين الفر  اإلسالمية، ولذل  فالداعية الحكيم يختار األصول 

ق عليها بين جميع فر  األمة، على الخالفات الفرعية واملسائل الجزئية، وهو طريٌق 
 
الدقيقة، والقضايا املتف

ة! أحكم وأسلم، وأنفع ألي دعوة  أو حراة  ق  على  أرض وبين أم 
ْ

 امم
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  ومن املشاكل الكبرى ال   ابتلي به علماء األمة في هذا العصر، هي مشكلة عدم التعر ف

على الذات، وااتشاف  قدرتها وإمكانياتها، والتقصير في حسن استغالل املواهب ال   أودعها هللا اإلنسان، 

ظ والتحليل، والذكاء واملدارد، وبعد النظر فطلبة العلم جميعا ليسوا سواسية اأسنان املشح، في الحف

ة الفراسة، والصبر على الشدائد، واالستماتة في سليل الجهاد والدعوة، ونشر الدين بين جميع أوساط  وقو 

م على قادة 
 
األمة، وعرض اإلسالم بلغة العصر وبعقل العاقل املعاصر، وبلسان املجر ب الحكيم،  وهذا يحت

ب هذه املدارغ واملتخر جين منها، على اشم قدرتهم ومواطن هذه املدارغ ورجال التر 
 

بية، أن يساعدوا طال

تهم ونشاطهم، وجوانب افاءتهم،  فال يدخل الجميع في املساجد ليكونوا أئمة للناغ في الصالة،  م  قو 

دة لهم في السياسة،  وأتباعا خذاال لهم في قيادة الدولة! بل بعضهم يدخل في املسجل، ويدخل
 
البع   مقل

عون على عرو  التدرسس  و   منهم في الجامعة، اثيٌر منهم يترب 
ٌ
في املصرف، وبعضهم في املدرسة، وجماعة

ات الدولة! واليوم  مكاتب البح  والتأليم، وحزٌب منهم ُيشرفون على غرف التجارة ودواوين الحكومة وقو 

ة ستقوم في  ق كل هذا، ال يش   أحٌد في انتفامة عام 
 
هذه الدولة، انتفامة دينية ودعوية الذي يتحق

 خالصة ناجحة، يكون العلماء أبطالها وقادتها! 

  ة  م يأتي دور الحفا  على هذه الرابطة، بين املتخرجين وبين املدارغ، هذه الرابطة القوي 

ناغ األمينة، ال   من شأاها أن تكفل لهم املحافظة على ايااهم، وعدم الضيا  في ماليين األحزاب، وزحام ال

ة النفسية، والروحية، والنشاط الفكري والعملي، في هذه الجماعة، جماعة املتخر جين  والجماعات، فالقو 

م هذه الرابطة املقدسة، نضَب معين العمل، وقل 
َ
ما معف

 
ستقف من معينها، فكل

ُ
من هذه املدارغ، كلها ت

 اإلنجاز! 

  ل على قامة املتخر جين، الدراسة في هذه املدارغ والتخر ج منها ليس  وبا فضفاما يفص 

، وس ي  فيخرجون منها بهذا الثوب ويأمنون بها عواصم العصر وباليا الحياة، بل إاها تدريٌب  مستمر 

رد ال ينقطع عن أصحاب هذه املدارغ مادامم الرو  نابضة في قلوبهم، والدماء جارية 
 
 مط

ٌ
دؤوٌب، ونشاط

طالعة، والبح  واملناقشة، والعيش بين  نايا الكتب ومؤلفات في عروقهم، فال بد  أن يكونوا مع الدراسة وامل

ا على النضوب والنفاد! 
َ
 العلماء، وسستحيوا منها زاد الطريق وماء الحياة، كلما أوشك

 هو االستماتة في  -في إطار هذا املقال، وليس في ساحة الحياة، فالحياة ال حدوَد لعملها -وال   ء األخير

ه الوحيد هو الدين ورفع كلمة سليل الدين، وإيثاره عل ى كل    ء يملكه في حياته، فالطالب في مدارسنا، يجب أن يكون هم 

ه الدين ومصالحه إذا لم يهم  متعلما أو معلما أو منتميا إلى هذا املؤسسات ال   تعد  معقال  هللا في األرض، فمن ذا الذي يهم 

 ل األمم والديانات!  له، وتعلن هذا بفخر واعتداز على أهل األرض وبين معاق

 في منطلقها 
ْ

قة على هذه املدارغ وأهلها، ونرحم
 
قم حينئذ المال املعل

 
ها، تحق

 
قم هذه الشروط كل

 
وإذا تحق

ة!   م على األمة الحج   ورسالتها، و بتم للدنيا حاجُتها إليها ، وصالحية بقائها، وتم 
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 ُهيامي وَغرامي بالكتابة واإلنشاء

 محمد منهاج الدين **
تها في 

ُّ
ل ام من أحادي  سج 

صفحات القراطيس، وام من 

كلمات سردُتها في سجوف 

الحروف السوداء، وام من 

دتها وأودعم فيها ألوف  دفاتر سو 

األفكار والخواطر، األحاسيس 

 واملشاعر، الذاريات واملذارات،

فهل فكر ت ملرة  ما أعمق الود  

بين  وبين تل  الحروف 

عالقة بين السوداء..! وما أوتد ال

 تل  السطور وصاحىها..!؟

الكتابة هي ُعصارة أفكار الكاتب 

وحِصيلة شعوره، بل هي سليُل 

روحه ودليُل وجوده في صفحة 

 األرض.

ا   هواء الدنيا يوم 
ُ

لقد شممم

ا األرض، ولقد وطئم 
َ
 َسن

ُ
وملسم

فرا  أعشابها الناعمة 

الخضراء. ولقد فرحم بحل  

اء، 
 
الربيع في الحديقة الغن

 جبم بمناظرها الخالبة وأ

ا . ولقد دهشم  وأريجها الفو 

برؤية أزهارها وأنوارها، ولقد 

طربم نفى   بأسراب الطيور 

املحلقة في جوف السماء، 

 لطيرااها في الفضاء 
ُ

وانىهرت

 وقابضات 
 
ات قوادمها مرة

 
صاف

 أجنحتها أخرى.

ب الغيوم املتنا رة 
 
لقد رأيم تقل

املتراامة في السماء  والسحائب

الزرقاء الصافية النقية مثل 

التصاميم الزاهية الفاخرة، 

 إذ رأيم الشمَس 
 
 حالوة

ُ
وذقم

رسل أشعَتها إلى األرجاء، والقمَر 
ُ
ت

َيح 
ْ
 من عرِشه األف

 
يتطلع ليال

لُيضاح  هذه الكرة األرمية، 

ه من جفاء 
ْ
وتخفم عنها ما نالت

ا، ولقد رأيم في معرض  أخِتها اهار 

ا(  النجوم ما يراه النائم مُحلم 

ألسل  األزهار والرياحين، وأجعل 

منها باقات وأكاليل لكل  من 

ه. ن  وأحب   ُيحب 

* * * 

ها هي اتاب  ، ما هي إال أحادي  

دها  منثورة عن األرض ما يسو 

من  جائب صنع هللا القادر 

البديع، وكلمات مبع رة تله  بها 

ا للُمنعم العظيم  لساني حامد 

طة الذي أوجدني في هذه اللسي

وحَباِني الربيع الفاتن والعشب 

 ال 
 
 اثيرة

 
األخضر ونعما وآالء اثيرة

ْحص ك.
ُ
عد  وال ت

ُ
 ت

م الغمائم  نعم! إاها اتاب   ترس 

البيضاء املتنائية في السماء 

ِر مياِء الشمس  الزرقاء، وتصو 

 ونور القمر وسطو  النجوم.

كل مولود يولد للهالد، وما من 

 شيئ في هذه املعمورة إال وهو 

ظل زائل ونعيم راحل في مر  

 زئٹٱٹٱُّٱالعصور وار  الدهور، 

 ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ
مسورة الرحمن(. فيأتي   رت يب

يتم  فيه  –ال محالة–علي يوم 

تسجيلي في زمرة الهالكين، ال 

يبقف من  شيئ إال هذه الكلمات 

املبع رة والحروف املنثورة ال   

أودعم لها بع  خواطري 

م بها بع   ومشاعري أو رسم 

ذارياتي، وأفراحي وأتراحي، نعم! 

إاها تبقف بعدي إلى ما قدر هللا 

لها البقاء واالستمرار، ويذارني 

 من أراد أن يتذار.

* * * 

إن هذه األرض وهذا املجتمع وأنا 

نا–
 
ل
ُ
اأجزاء جسد واحد  –ك
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ونحن شركاء في األفرا  واألترا ، 

وفي األحزان واألشجان نصيُب 

، يوُمن نا بعِضنا لبع  
ُ
ا وليل

نا واحد.. وأفكاُر  نا وعشي  وغدو 

بعِضنا وشعوِره مزيُج أفكاِر 

 البعِ  وشعوِره..

حوالي اليوم أنوا  من الناغ، 

 ، ومن 
 
فِمنهم من هو قريب من

هو غير قريب، ومنهم من هو 

صديق لي ومن هو دون ذل ، 

نا 
 
نا نوٌ  واحد، بث

ُّ
رغم ذل  كل

نا الباري –جميعا  من أب   –ربُّ

  واحد،  واحد
 نئ مئ زئٹٱٹٱُّوأم 

 زت رتيب ىب نب مب زب رب يئ ىئ

 نث مث زث رثيت ىت نت مت

مسورة الحجرات(. وأان   ىثيث

ا  ا وغراما، وُود  لهم في صدري حب 

 وصفاء.

ة مسيرة الحياة  حوالي الن ضج 

تها، اذل  عنفوان الفتوة  ورج 

د وُيجيد في اياني ولوني.  يتجو 

أغاني السرور ووجوم الحزن 

 بعد أخ
ٌ
رى. وفي تنتاُبن  واحدة

أحد األيام يفقد وجودي، ولكن 

األرض واملجتمع والناغ، 

سرورهم وحبورهم، همومهم 

وغمومهم، وحركات الحياة 

وسكناتها تبقف بعدي إلى ما شاء 

هللا لها البقاء، وكل شيئ يقض   

ه في هذه الحياة، ولكن 
َ
أشواط

الشيئ الذي يخلد ذارياِتي بما 

فيها من املسرات واملؤملات، إنما 

هذه الحروف والكلمات ال    هي

نقشُتها في ابد القراطيس، 

  قلوُب الناغ لكوِاها 
 
ووعْتها من

اهم ولوعِ     لحل  إي 
ٌ
تذارة

 إليهم...

* * * 

ة، وكانم  لقد كانم لي حياة مرجو 

 
 

ا راقية وآماال ها أحالم  في غدو 

سامية، وشعورا متنوعة 

وخواطر مختلفة، وطموحات 

ر، بعيدة املدى عميقة الجذو 

واذل  كانم في ظاهرتها مئات 

الالم وبكاُء الحزن إ ر الحزن، 

اليأغ والقنوط، والزفرات 

الحارة والعبرات الغزيرة. كانم 

هذه كلها موجودة وستوجد 

بعدي إذ قدر هللا لها ذل ، ولكن 

ال أتواجد يومئذ معها، بل يتم  

هضُم َسؤتي في بطن هذه الكرة 

 األرمية.

ي، الكتابة هي نبضة فؤاد

وأحاسيس قلل ، وهي صورة 

ها  روحي وانعكاغ حياتي، لذا أحى 

ا، وانقطُع إلى االزدياد 
 
ا رصين حب 

من جمال بالغتها وجودة 

أساليىها، ومن أجل ذل  ال 

ها بمداد امِلحبرة بل أرسمها 
 
أشكل

 بدمِع العين وبدِم الفؤاد.

واذل  أحب  أن أتقدم إلى األمام 

لدنيا وإلى املرام زاهدا في زخارف ا

وحطامها، ألاون من أرباب 

األقالم الواعدة، وأصحاِب 

م ترهات  اليراعة الحاذقة، ألهد 

أهِل الغي والضالل، وألقض   

تهم.  على ايان املبطلين ِبرم 

 حادة 
ٌ
ي ُمْدية لو كان قلم عدو 

عن الباطل، يكون قلمي صارما 

مسلوال ل حق، ولو كانم أقالمهم 

مي تبع ر الزهرات الزائفة لين ر قل

النورات العبقة والقلسات 

الزاهية، لو كان أدبهم مجمع 

األزهار الصناعية يكون أدبي 

ملتقف األلوف من األنوار 

ة من الربيع  والرياحين الفواح 

 الخالب الجذاب.

في  –أخي الكريم–فهل تصاحبن  

ة...؟!  هذه املسيرة الجاد 

 

 **محمد منهاج الدين 

طالب السنة الرابعة بجامعة دار 

عارف اإلسالمية، شيتاغونر، امل

 بنغالديش.
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 باقات وروٍد وطاقات رياحيٍن إلى من... !
 ،

 
 بلـــــيال

 
م النســـــيم فـــــي الصـــــبا  البـــــاار علـــــيال

 
يتـــــرن

ـــــاءوتشـــــُدو 
 
، هفـــــم بالبـــــٌل وببغـــــاٌء بالحديقـــــة الغن

 
 
 بأمطـــــــــــــــــاِر الليـــــــــــــــــِل الغزيـــــــــــــــــرِة مغســـــــــــــــــولة

ُ
األورا 

، وتقطــــر مياُههــــا مــــن املي
 
ازيــــب بصــــوت  مصــــقولة

 بطيلسان  جميل  
ُ
 الطبيعة

ْ
، وااتسم   رخيم 

شجي 

 
ْ

رت
 
، زاهــي اللــوِن والفـــٌم للعــيِن، واأنمــا تـــد  بهــيج 

 األراضـــــ   فــــــي 
ْ

، وأصـــــبحم بثـــــوب  قشـــــيب  خضـــــير 

نعومِتهــــــا وصــــــفاِئها مثــــــل الحريــــــر، تنســــــاُب ميــــــاه 

الـــــديوم بـــــين أزهـــــار الحديقـــــة وأنواِرهـــــا كاألفـــــاقي 

ُ  الــــــوروُد امل
ُ
 الرقطــــــاء، تــــــرق

 
بتســــــمة متأرجحــــــة

ذات اليمـــــين وذات الشـــــمال، فيفـــــو  بالحركـــــاِت 

والســـــــــــكناِت عبيُرهـــــــــــا وأريُجهـــــــــــا، وتـــــــــــتمأل عليهـــــــــــا 

ة الشمس تمأل الجوهر  القطرات في خيوط أشع 

 والدرر.

اب!
 
 فيا له من منظر  جذ

ب!!
 

  خال
 ويا له من جو 

 أن أجعــــــل مــــــن تلــــــ  
ُ

ويــــــا ليتنــــــ ! لــــــو إســــــتطعم

ألفيحـــــــــــة باقـــــــــــات  األزهـــــــــــار العِبقـــــــــــة والريـــــــــــاحين ا

 وأكاِليل! 

 ، فأهــديها إلــى  كــل  مــن أاــن  لــه فــي صــدري الحــب 

!!...
َ
 وُيكابد لي الن َح والحنان

___________ 

 محمد منهاج الدين

ا(13-06ميوم الجمعة :   صباح 

، مبنــــك معهــــد القــــرآن الكـــــريم، 27رقــــم الغرفــــة: 

بجامعــــــــة دار املعــــــــارف اإلســــــــالمية، شــــــــيتاغونر، 

 بنغالديش.

 مع النفسالحديث 
جلسـم ألاتـب اليوميـة، وبـين يـدي صـحيفة بيضــاء، 

أفكر مـاذا أاتـب فيهـا؟ فبـدأ لـي أن أتحـدن اليـوم مـع 

 نفى  .

فألقيــــــم علــــــى نفىــــــ   ســــــؤاال وهــــــو  مــــــن أنــــــا؟ ومــــــاذا 

شخصـــــــي  ؟ فأجابـــــــم نفىـــــــ   وقالـــــــم: أنـــــــم طالـــــــب 

العلم، وهذا تعريف  ويجـب عليـ  أن تفتخـر بـه.  ـم 

لـــم بالاللتحـــا  قلـــم لهـــا: هـــل يكـــون أحـــد طالـــب الع

بــــــأي مدرســــــة وباالرتقــــــاء مــــــن صــــــم إلــــــى صــــــم آخــــــر 

 بالفوز في االمتحان؟

فقالم نفى  : ال.....، إن طالب العلم هو الذي همه 

ة غامضــة ألمــا طلــب العلــم  الدراســة أو حــل مســدائ

دور فـي أة صيد الفؤائد بالكتابة أو مـذاارة علميـة. يـ

ة مشــــــكلة، ال يطردهــــــا مــــــن رأســــــه ح ــــــك ألرأســــــه مســــــ

 .يحلها

وهـــــو يجتهـــــد فـــــي إصـــــرار النجـــــا  والتقـــــدم والرقـــــي فـــــي 

مجال العلم ويحمل في قلبه شوقا مرهقا إلـى العلـم، 

فـــــــال ينتابـــــــه الكســـــــل والخمـــــــول، شـــــــعاره:  االحتـــــــرا  

 للعلم والتضحية للدين. 
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 وهة ال يس ى سعيه لنيل الشهادات ويكون له مكانـا

بـــــل يبـــــذل جهـــــده وسعـــــد   مرموقـــــا بـــــين النـــــاغ فقـــــح

طيع أن يؤدي مـا يقـع عليـه مـن واجبـه نفسه كي يست

 نحو املجتمع والدين مع أداء واجبه نحو نفسه.

 !م متصـــــــفا بهـــــــذه الصـــــــفات أيهـــــــا الســـــــائلفكـــــــن أنـــــــ

مــــا أحســــن مــــا  فتكــــون طالبــــا مثاليــــا فــــي الحقيقــــة.

أجابم نفى   عن سؤالي مما أ ار في الـدوافع النليلـة 

 واملشاعر الكريمة.

  عـــــن م ايـــــم أجابـــــم نفىـــــ أخـــــي العزيـــــز! قـــــد عرفـــــ

أنـــم أيضـــا نفســـ ، ســـيرجع ســـؤال   ألســـؤالي، فاســـ

بجواب  أحسن، واعرف نفس  وتمتـع بالحـدي  مـع 

 نفس .

___________ 

 سلمان حيدر

الســـنة الرابعـــة مـــن الجامعيـــة، بجامعـــة دار املعـــارف 

 اإلسالمية شيتاغونر، بنغالديش.

 

 كيف صرت كاتبا؟

مــــع   عــــن تجرب ــــ أخبــــرامأود أن أيهـــا القــــراء الكــــرام! 

 الكتابة؟

الحقيقــــة أننــــ  منــــذ كــــان عمــــري أربــــع ســــنوات انــــم 

ســــــــيما اتـــــــــب البنغاليــــــــة، ال أحــــــــب مطالعــــــــة الكتــــــــب 

، وكان أفراد عائل   يوبخونن  ويؤنبونن  لكوني دباأل 

فـــــي عمـــــل عـــــائل   الـــــذي يقـــــوم بـــــه إخـــــوتي  أشـــــاردال 

، وعنـــدما صـــار ســـن  خمســـة عشـــرة أو ســـتة وأخـــواتي

 بــــــدأت أشــــــعر وأنــــــدمج أا ــــــر مــــــ
 
ع الــــــذي عشــــــرة عامــــــا

أقرأه، لقد انم أسافر مـع العديـد مـن اليخصـيات 

فــــــي ذات الــــــزمن، البــــــارزة فــــــي مجــــــال األدب البنغــــــالي 

فـي  أاتب فـي اثيـر مـن املجـالت الشـهريةحينها شرعم 

  هــــــتم، لقــــــد بـــــــدأت أاالبتدائيـــــــة تلــــــ  املرحلــــــة
 
جيـــــــدا

فـي ، حينها أخذت أقرأ كل الكتـب املؤلفـة اكوني كاتبب

الكتــــــاب البنغــــــاليين وكــــــان مــــــن أهــــــم األدب البنغــــــالي 

 فــــــي نفــــــس الوقــــــم، امــــــا أننــــــ  
 
 وممتعــــــا

 
ذلــــــ  مفيــــــدا

شـــعرت بــــالغيرة مــــن هــــؤالء الكتـــاب الكبــــار، لكــــن فــــي 

و أســـخر   الوقــم الــراهن عنـــدما أتــذار ذلـــ  أبتســم،

شــــيئا إال مــــن نفىــــ   علــــى اعتبــــار أن الكتابــــة ليســــم 

، ألن الجميــــع فــــي مقــــدورهم أن يحكــــوا 
 
 وعاديــــا

 
ســــهال

ســــــــــــــماء والــــــــــــــورد والعصــــــــــــــافير قصــــــــــــــة ويصــــــــــــــفون ال

والفضــيلة اللشــرية غيــر أنــه مــن الصــعوبة بمكــان أن 

تعبـــر عـــن ذلـــ  بطريقتـــ  الخاصـــة وبـــرو  شخصـــية 

 عن بقية الخرين
 
 .تجعل  متميدا

مجلــة فــي  ول وفــي الحقيقــة أننــ  بعــدما نشــر اتــابي األ 

عزمــم فــكنن    الرحمــة  الصــادرة مــن مدرســة نوريــا،

الاتســــــاب جتهــــــد بــــــدأت أ ســــــأاون كاتبــــــا،أننــــــ   علــــــى

ربمــا أصــل وظننــم أننــ   ،أسـلوبي الخــاص فــي الكتابــة

حيـ   جيـدفي يوم ما إلى تحقيق ذل ،اما أنن  قار  

فـي زمـن  قرأت ما ال يقل عن ألم اتاب جيـد وعـادي

منهــــا املكتوبــــة قــــرأت كـــل أصــــناف الكتـــب: ، الدراســـة

العميــــق والســــطحي، مــــن هنــــا و بكتقــــان ومنهــــا الســــهل 

 ذا معرفة يكي  حب التمرن يفأنا إنسان 
 
كون شخصا

هـــــــذا التمــــــرن حـــــــد واصــــــلم جيــــــدة بجـــــــوهر األدب، و 

 .النهاية

 حبيب هللا 

 طالب بالجامعة.
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صففة تهدفففلىهتقففمهدإلففلاتهعن أسففأ هلففاهأحفف اتهعقإلففععبه فف  هعقا ففتهعق عساففته
 آلعسفففأ،ه ا اففههلففففأهاألففااتهعيحففدأيه  اففاهعقففلااهلسففلهعقإلففألعهعقةففأع  اهههه

ق عساته آلعسفأهسأق أ  تهعنحال اتهسأق لافتهعق فف ع ه  فلاعه ع فدهةل فته)سأ ثهااهعقا تهع
هعقا تهعق عساتهسف اللاش(.

 

 * منير اإلسالم، الجامعة الشرعبية مالي بال، داكا.

فضـيلة الشــيخ! أرجـو أنــ  بخيـر وعافيــة، اطلعـم عليــ  مـن صــديق لـي فــي الجامعـة الشــرعية مـالي بــال، أنـا فــي 

لتكميــل، وقــد أردت أن ألتحــق بقســم اللغــة العربيــة بعــد رمضــان، وأنــا أفهــم الكتــب هــذه الســنة فــي مرحلــة ا

اللغوية على حد ما، وأستطيع أن أاتب اليوميات باللغة العربية، ولي رغبة شديدة في اللغة العربية وآدابها، 

ن ، وعلى وقد قرأت اثيرا من اتب أبي الحسن على الندوي، ومصطفف لطفي منفلوطي، ونور عالم خليل أمي

 .أي مدرسة ألتحق؟ وأي مدرسة تناسب لي؟ ول  الشكر ،طنطاوي، أريد من  املشورةال

هنـــاد مــدارغ ومرااـــز توجــد فيهــا تخصصـــات فــي اللغـــة  !إلســالم: وفيــ  بـــارد هللا أخــي الكـــريم منيــر االجــواب

 فـي السـؤ 
َ

 اتـب العربية. بعضها تليق باملبتدئين وبعضها لطالب املرحلة املتقدمة. فكما وصفم
َ

ال بأنـ  قـرأت

األدبـــاء املـــذاورين وأنـــ  تســـطيع أن تكتـــب اليوميـــات بالعربيـــة ولـــدي  إملـــام جيـــد باللغـــة العربيـــة فعليـــ  أن 

تلتحـــــق بـــــاملرااز ال ـــــ  تليـــــق بطـــــالب 

املرحلـــة املتقدمـــة. منهـــا علـــى ســـليل 

املثال ال التحديد  مراز زيد لتعليم 

اللغة العربية تحم إشراف فضيلة 

 فضـــــل البـــــاري . الشـــــيخ شـــــهيد هللا

وقبــل كــل  ــ  ء أن ــح  فــي اختيــار 

املدرسة أو املراز لتعلم اللغة العربية أن تستشير مع أستاذد ومرشدد التعليمي، وهذا أنسـب وأولـى. أسـأل 

.. وا أسفا.. أخي الحبيب اتب هذه اإلجابة قبل وفاة أستاذي ومرشدي في اللغة العربية  !هللا ل  التوفيق. آه 

فضل الباري رحمه هللا. والن ال يمكن لي أن أحدد ل  مكانا لاللتحا  به وإنما أرشدد إلى  الشيخ شهيد هللا

، وممــن تتلمــذ حفظــه هللا تعــالى فيد مــن األســتاذ صــفي هللا فــؤادتمرشــدد التعليمــي واــذل  بكمكانــ  أن تســ

 وفق واملعين.على يد الشيخ رحمه هللا وأتقن تعليم اللغة العربية على نهجه ومنواله. وهللا هو امل

كتب هذه الإجابة قبل وفاة آ س تاذي ومرشدي يف اللغة العربية  !آ ٍه.. وا آ سفا.. آ يخ احلبيب

شهيد هللا فضل الباري رمحه هللا. وال ن ل ميكن يل آ ن آ حدد كل ماكان لاللتحاق به واإمنا  الش يخ

ميي ىل مرشدك التعل  آ رشدك اإ
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 محمد دالور حسين، الجامعة الرحمانية صوت الحراء. * 

بـــارد هللا فـــي حياتـــ ، لقـــد اســـتفدت اثيـــرا ممـــا تجيـــب فـــي صـــفحة االستفســـار، فأنـــا طالـــب  !فضـــيلة األســـتاذ

أن أراقــــي عنــــدما أقــــرأ اتابــــا عربيــــا  ىي إليــــ  مــــا هــــي األمــــور ال ــــ  يجــــب علــــراغــــب فــــي اللغــــة العربيــــة، فســــؤال

 د هللا خيرا. أدبيا؟وجزا

األمــور تختلـم بــاختالف الهـدف املــراد  !وفيـ  بــارد هللا، وأسـأل هللا أن يحقــق رغبتـ . أخــي الكـريمالجـواب: 

تحقيقــه مـــن القـــراءة، وعليـــه فهنـــاد فــر  بـــين مـــن يريـــد تعلـــم املفــردات والتعبيـــرات وبـــين مـــن يريـــد اســـتيعاب 

، أذار ل  بع  األمور ال   بمراعاتها ت  الكتب األدبية، فمنها:  ستفيد أا ر من قراءةاألفكار. على كل 

:
 
حدد الغرض أو الهدف قبل بدء القراءة، وهذا الـذي يفيـدد فـي اختيـار وتحديـد األسـلوب الـذي يفيـدد  أوال

 في استيعاب الكتاب األدبي. 

:
 
 التعابير املفيدة أ ناء القراءة.قيد الكلمات واملفردات الجديدة و   انيا

:
 
ن القـــراءة إاهـــاء صـــفحات الكتـــاب، بـــل حـــاول أن تجـــل الغايـــة هـــي الفهـــم واالســـتيعاب ال يكـــن همـــ  مـــ  الثـــا

 الكامل، وهذا بمذاارة فقرة صعبة مع الزميل أو الرجو  إلى املعجم في حل املفردات الجديدة أو الصعبة.

:
 
اباتــــ  احفــــظ التعــــابير الجميلــــة واألمثــــال والحكــــم أ نــــاء القــــراءة ح ــــك تــــتمكن مــــن اســــتخدامها فــــي ات رابعــــا

 ومحاد ت . 

:
 
معنــاه أن لــدي  القــدرة  ،وقبــل أن تراقــي األمــور املــذاورة عليــ  أن تختــار الكتــاب املناســب ملرحلتــ  خامســا

 فـــي اختيـــار 
 
علـــى اســـتيعاب مـــا فيـــه وأن تختـــار الكتـــاب املالئـــم ملســـتواد املعرفـــي، ألن هـــذا أمـــر مهـــم فكـــن حـــذرا

 عرف حالت  بكتقان. يمع من  شير مع مرشدد التعليمي أو الكتاب. وأن ح  أن تست

راجع العـدد املاضـ   للمجلـة لكـي تعـرف األمـور األخـرى ال ـ  تسـاعدد فـي االسـتفادة مـن قـراءة الكتـب  وأخيرا،

 األدبية.

 الشريم محمد هارون الرشيد الشيريفوري الكنا ي غهاتي و أب* 

: هـــل يوجـــد هنـــاد اتـــاب يوفـــق بـــين األ  
 

ســـاليب القديمـــة واألســـاليب الســـؤال: تحيـــة طيبـــة وجـــزاام هللا خيـــرا

 املعاصرة الحديثية للتعبير عما في الضمير؟ 

عفـوا، إننـ  ال أدري شــيئا عـن مثـل هــذه الكتـب، ولكـن بكمكانـ  أن تقــرأ الكتـب القديمـة والحديثــة الجـواب: 

األدبيـة ح ـك تتعـرف علـى مومـو  األســلوب وطريقـة التعبيـر عمـا فـي الضــمير. واـذل  اقـرأ اتـب الشـيخ شــهيد 

 . فضل الباري وباألخ  اتابه  مقاالتي املختارة  ألني أعتقد أن  تجد فيه مالت  املنشودةهللا
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عبه"عق فععب"،همفتهفإلف تهسفإلفله هيههصة ت،هفداإلمههفأه إلأالِ ه  دأسأِ هعي التهعق علل ه اه عَّ

ه.داكهعق إلأال ه عق دأسأ 
هعب.)ااه  هللٍله إلأ ُه ع ٍل(هُدشعىهلاافأهأحع هعق ع

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته!

أننـا جميعـا نريـد الرحلـة  واإخواني األعزاء! أرجو أن تكونوا بخير، وتقضوا أيامكم بالفر  والسـرور،  ـم اعلمـ

إلـى اللغــة العربيـة بأيســر الطــر ، وأسـهل األســاليب، وكــل  طفـل بــل كــل  إنسـان يرغــب فــي السـهولة رغبــة اثيــرة 

غة ا
 
، وإن هذه الل

 
ا غات وأعذبها،من لعربية جد 

 
 أسهل الل

األخطاء اإلمالئيِة النحوية والصرفية أ ناء اتابتنا رغم محاولتنا بل نتحير في تجنىهـا!  ولكننا النستطيع تجنب

مهـــا، 
 
فـــال تتحيـــروا وال تخـــافوا الن، ألن صـــفحة  بـــالقلم األحمـــر  ترشـــدام وتســـيربكم إلـــى أســـهل الطـــر  لتعل

اب املاهرين في املستقبلتشاراوا فيها إن  ،لكتابةفتشاراوا فيها بالقراءة وا
 
إن  تكونوا من األدباء الكبار والكت

، فلمــــا بــــذلوا م شــــا عةح ــــك ولــــو كانــــقبــــل التــــدر ب ألن الكتــــاب الكبــــار كــــانوا ال يتجنبــــون األخطــــاء   شــــاء هللا

ــارة فــي التــدرُب  ــ أو إمالئيــة علــى الكتابــة بشــكل   ســليم دون أخطــاء   جهــودهم الجب  ة، فصــاروا مــن األدبــاء، نحوي 

﴾ فاجتهدوا َحَسب مشـورة صـفحة  ِه ِبَعِزيز 
 
ى الل

َ
ِلَ  َعل

َ
فكذل  أنتم تصيرون من ابار العلماء واألدباء ﴿َوَما ذ

﴾
َ
ْحِسِنين

ُ ْ
ْجَر امل

َ
 ُيِضيُع أ

َ
َه ال

 
                  . بالقلم األحمر  ﴿ِإن  الل

  وفي كل شهر نضع بين أيديكم
 
 قصيرا

 
األخطاء اإلمالئية والنحوية الصرفية الشا عة  م بع   فيه نصا

ونضع . بطريقة سليمة  م نعيد اتابة الن  لتمييدها، بالخح تحتها ن حح الن   ونميد األخطاء

 
 
  من ِقبل املسؤولين على املجلة.  الن   م ححا

م إليكم الن ف ة:نح أو إمالئية للتدر ب على الكتابة بشكل سليم دون أخطاءنصا نقد   وي 

 :النصّ الذي يحتوي على الخطأ
 ،لغة العربيةإزالة الضع  في  أتفكر عن رنت قال عمران:

 نحو صلة 

 يدر  فيها  مدرسة التيإل   عالم الصالحفأرشدني 

 نحو نحو 

 لتكوين أوقاتهم ثمينةويبذلون  ،األساتذة ماهرون

 نحو نحو 

                                       با رزقه    ؛ فَحَسب علماء الكبارليس من  ي، ألن املدير ويؤثر مديرها بناء اإلنسان عل  بناء املبان الشتصيات،

  به       نحو                                                                                                                      

   عال 
ً
 الوافرا

ً
ا
ّ
 وإن املسؤولين  والرأي ال ني ، العمي فكر من  ح 
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  نحو                نحو                 

 فوقهمو شفقون  ،أبناءهميرغبون في تربية الطالب رتربية  فيها
 استعمال                      إمالء                                                                                                         صلة       

، العما عل رشفقة األم الرؤوم عل  األوالد،و عتني طالب هذه املدرسة 
ً
 جّدا

ً
رت هذه  و التقوى اعتناء رثيراً رثيرا

ّ
 فأث

 صلة                                                                                                                                                                                          

م اللغة فالتحقت فيها املدرسة في قلبي،
ّ
 ،وبدأت أ عل

 صلة                                                                                 

     . هدفي منشودالعربية وآدابها،فنلُت بعد سنوات 

 نحو                                                        

 النص الصحيح : 
رنت أتفكر في إزالة الضع  في اللغة العربية، فأرشدني عالم صالح إل  مدرسة يدر  فيها األساتذة  قال عمران:

ألن املـدير  ان علـ  بنـاء املبـاني،ويـؤثر مـديرها بنـاَء اإلنسـ ويبـذلون أوقـاتهم الثمينـة لتكـوين الشتصـيات، املاهرون،

َحْسب،
َ
ـا وافـرا مـن الفكـر العميـ  والـرأي ال نيـ ، ليس من العلماء الكبار ف

ا
وإن املسـؤولين  با رزقه    عـال  ح 

و عتنــي طــالب  و شــفقون علــيهم رشــفقة األم  الــرؤوم علــ  األوالد، عنهــا يرغبــون فــي تربيــة الطــالب رتربيــة أبنــاءهم،

رت هذه املدرسـة فـي قلبـي، فالتحقـت بهـا، عما والتقوى اعتناء رثيرا رثيرا جّدا،هذه املدرسة بال
ّ
وبـدأت أ علـم  فأث

 اللغة العربية وآدابها فنلُت بعد سنوات هدفي املنشود.

 

 

 عن عدد خاص باللغوي الكبير شهيد الله فضل الباري رحمه الله إعالن

 
 
لخدماتـــه الجليلـــة ودوره الفعـــال فـــي  مـــه هللا ووفـــاء  حاألســـتاذ شـــهيد هللا فضـــل البـــاري ر  بفضـــيلة محبـــة

امـة عزمــم مجلـة   الحــراء  الشـهرية اإلعــالن حقـل اللغــة العربيـة خاصــة وفـي مجــال التربيـة والتعلــيم ع

 . ه، تنشر فيه مقاالت وأبحان عن حياته وأعماله وخدماته1437عن عدد خاص لشهر شوال 

إرســــال مقــــاالتهم إلــــى  رحمــــه هللا وسعــــرف أعمالــــه وخدماتــــهوعليــــه تــــدعو املجلــــة كــــل مــــن يعــــرف الشــــيخ 

  .وأبحاثهم

 والسالم عليكم ورحمة هللا
 

* eZ©gvb msL¨vwU kvevb-igRvb/‡g-Ryb ‡hŠ_msL¨v Ges wkÿve‡l©i mgvcbx msL¨v| ZvB GB 

msL¨vi K‡jei I g~j¨ evov‡bv n‡q‡Q| AvMvgx msL¨vwU n‡e kvIqvj msL¨v I wewkó Aviwe 

mvwnwZ¨K nRiZ gvIjvbv knx ỳjøvn dRjyj evix in. Gi Rxebxi Ici we‡kl msL¨v| 

* igRv‡b †Kv‡bv †Kv‡bv MÖvnK-G‡R‡›Ui wVKvbv cwieZ©b n‡q _v‡K| †m‡ÿ‡Î 20 igRv‡bi 

‡fZ‡iB mvKz©‡jkb wefvM‡K Rvbv‡bvi Aby‡iva iBj|  

* mvKz©‡jkb wefvM: 01865105874, UvKv cvVv‡bvi Rb¨ 01681110454 (weKvk)  
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* منير اإلسالم، الجامعة الشرعية مالي 

 بال، داكا.
 

لقد كان موموع   !النجيب ألخأيها ا

، وأجمل 
 
 من : أنه كان خما فيهجميال

 
اليا

 إلمالئية عامة، وكانم الهمزات فياألغالط ا

تها
 

ولكننا من األسم الشديد فقدنا  .محال

فتشناها اثيرا، وفتش اتابت  القيمة، 

جميع من كان في املكتب  ولكن دون 

وملا يئسنا منها أردنا أن نتصل ب  جدوى. 

هاتفيا، فلم نستطع، فنرجو من  أن تعيد 

 ، ول  الشكر الجزيل. اإلرسال

 

د الرحيم، الجامعة اإلسالمية * عب

 ، شيتاغونر.فتية
 

انتشرت أخي في هللا! االم  صحيح، 

ظاهرة الغيبة في مجتمعنا الحبيب، الناغ 

صغارا وابارا عندما يجتمعون في مجلس 

ح ك أن أيا من ينشغلون في الغيبة. 

املجتمعات اإلسالمية أو غير اإلسالمية 

هذه الغيبة املحرمة، فنحن اليخلو من 

رأي  هذا تماما  ولكن اتابت  نوافق على 

التص ح للنشر في املجلة، نرجو من  أن 

تتمرن اثيرا ح ك تقوى اتابت  شيئا 

 فشيئا. وشكرا. 

* ريحان، الجامعة الرحمانية صوت الحراء، تنغي، 
 غازي بور. 

 

عليــ  أن تستشــير مــع فضــيلة األســتاذ أخــي الكــريم! 

ن عبـــد القـــادر الفـــاروقي حفظـــه هللا تعـــالى محـــي الـــدي

ورعـــاه مـــن خـــالل صـــفحة  اإلستفســـار ، ولـــه خبـــرة 

طويلــــة فــــي هــــذا املجــــال، ومــــع هــــذا نــــذار لــــ  بعــــ  

األمـــور ال ـــ  يجـــب عليـــ  أن تحـــاول للســـير عليهـــا فـــي 

 سليل تعلم اللغة العربية. 

ة تيجب علي  أن  أوال:  م القواعد النحوية املهم 
 
تعل

 بقدر الضرورة.

حفظ كل  يـوم خمـس كلمـات مـن الكلمـات تأن  انيا: 

ل. 
 
 املترادفة على األق

بــــة تأن   الثــــا:
 

كتــــب التعبــــرات الرا عــــة والجمــــل الخال

 حفظها وقم الحفظ.تو  في الكراسات،

 رى باللغــــة العربيــــة،تـــحــــاول للتعبيـــر عمــــا تأن  رابعـــا:

 وإن ضح  الخرون.

هــا نظــر فــي القــواميس العربيــة املو ــو  بتأن  خامســا:

 
 
ا. اثيرا  جدًّ

 
 اثيرا

عبــــــــــــــــد هللا، الجامعــــــــــــــــة األهليــــــــــــــــة، هــــــــــــــــاتهزاري، * 

 شيتاغونر،

األعـــداد املامـــية للمجلـــة فـــي الطريـــق أخــي الحبيـــب!  

إلى عنوانـ ، نرجـو أاهـا ستصـل إليـ  فـي أقـرب وقـم 

 ممكن، ول  الشكر الجزيل. 
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حــب  فحة نريــد أن نغـر  فــي نفــو  الناشـبين مــن أبنــاء األمـة اإلســالميةمـن يــالل هـذه الصــ

و ســرنا أن  إلينــا، رتابــاتكم ورســائلكمأن ترســلوا  أيهــا الصــغار   مــنكم رجــو ، فناللغــة العربيــة

نتلقــى مــنكم مالح ــاتكم علــ  هــذه الصــفحة، واقتراحــاتكم مــن أجــا املســتوى األفضــا. فمــا 

الطريـــ ............ ســـتلبعها يطـــوات إن شـــاء    عـــال . صـــفحتنا هـــذه إال التطـــوة األولـــ  علـــ  

نســـأل    عـــال  أن يثبـــت يطانـــا، وأن يوفقنـــا إلـــ  مـــا يعـــود بـــالنفع علـــ  الـــراغبين الصـــغار فـــي 

      .فقنا   جميعاو                                 اللغة العربية. 

 محمد شعيب  -في هللا:أخوام  

 

 

 دور الشبان في استقالل بنغالديش                 

 منهاج الدينمحمد 

ـــتقالل  ـــة الســـــــــــ ـــي املعراـــــــــــ خــــــــــــــاض الفتيــــــــــــــان واقــــــــــــــتحم فـــــــــــ

ـــفة بكســــــهامهم  ـــرب قويــــــة عاصـــ بــــــنغالديش، وكانــــــم الحـــ

فيهـــــــــــــا، وتـــــــــــــذللم طريـــــــــــــق االســـــــــــــتقالل لشـــــــــــــن  غـــــــــــــاراتهم 

ـــن قيـــــــــود  ـــراف الـــــــــبالد للـــــــــتخل  عــــــ و جمـــــــــاتهم فـــــــــي أطــــــ

العبوديـــــــة الظاملـــــــة الغاشـــــــمة، وقـــــــد ال  فـــــــي مهـــــــاجمتهم 

تـــرف بـــه الشرســـة حـــب الـــوطن والحميـــة لـــه، وذلـــ  مع

 .لدى الجميع، وال يختلم في ذل  إ نان

ـــذي قدمــــــه ألــــــوف مــــــن الفتيــــــان والفتيــــــات  النمــــــوذج الـــ

باســــــــتماتتهم وتفــــــــانيهم ال ينىــــــــ ك وال يــــــــذهل أبــــــــدا، ربمــــــــا 

ُل إلى شـباب اليـوم أن مـا يـذار مـن بطـوالت أولئـ   ُيخي 

الفتيــــان الغيــــارى لــــم تكــــن واقعيــــة، أو يظنــــون أن فيهــــا 

ال يقبـــل الجـــدل أن أغلبيـــة مغـــاالة، ولكـــن الحـــق الـــذي 

الـــذين بـــذلوا نفوســـهم ونفا ســـهم هـــم معشـــر الفتيـــان، 

أاهـــم كـــانو فـــي ســـليل اســـتقالل الـــبالد تحملـــوا اثيـــرا مـــن 

األذى واملكــــاره، وكــــافحوا التصــــرفات الظاملــــة واملظــــاهر 

االســتبدادية بمحــاوالتهم الفرديــة، ولكــن مــا رامــوا عــن 

ميــجيعيهم  بغيــتهم املنشــودة قــح، بيــد أن الكبــار كــانوا

 .ومحثيهم على الحرب

املشـــعل الــــذي أوقــــده معشـــر الشــــبان بصــــوتهم النــــادرة 

ـــد  ـــذة فــــي عهــــد الــــذل العبوديــــة قـ الفريــــدة وجــــولتهم الفـ

انطفأ نوره خامدا هامدا، في عهد الحرية واالسـتقالل 

ناشــــد الســــادة الزعمــــاء والكبــــار الفتيــــان ليتولــــوا زمــــام 

جعواهم قيـــادة الدولــــة وزعامــــة الشـــعب امــــا كــــانوا ييــــ

علــــــى أن يكونــــــون حــــــراغ اســــــتقاللية الدولــــــة وايااهــــــا، 

وإلبقــــــاء أمجادهــــــا وشــــــرفها، ولكــــــن مــــــن كــــــان يــــــدري أن 

ـــد  ـــة تقـــــع بعــ ـــتقالل فـــــي مهـــــواة  42الدولــ عامـــــا مـــــن االســ

ســــــحيقة مــــــن الفجــــــور والخداعــــــة واالنحــــــالل الخلقــــــي 

 بسلب شبابها؟
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 دور العلماء والمدارس في مقاومة التيارات الباطلة
 الجامعة اإلسالمية فتية شيتاغونغ بنغالديشطالب  ،لدين شيا رهالويمحمد جسيم ا

 خوتي من الناشئين! إن بع  الطلبة الذين تخرجوا فيإ

لم أسم أم   المدارغ القومية وسعدوا بعمامة الفضيلة منها

طر  السلم  أيضا الستطيعون أن يستقروا على سم( همأ

يقومون مد هذه و لح  بل يخرجون عن الطر ،الصا

ن نعلم جيدا بحقيقة هذه أفعلينا  ،اابرنا الكرماءألمدارغ و ا

اابرنا الصالحين أسالفنا وأو  ،المدارغ التي ال بديل لها

فال نخالم و ال  ،الذين يقومون بهذه المدارغ ،والمخلصين

  ،فلذا نذارهم ههنا موجزا و مقتصرا، نضادهم

أسس التقوي  علىومية التي أسسم ن المدارغ القأاعلم 

 ،سالميةإلوالتعاليم ا ،لنشر العقائد الصحيحة وانالرمو

تزل  فلم ،ما اان عليه الصحابة و السلم الصالح علىتسل  

و  ،هذه المدارغ تبذل جهودها الجبارة في مجاالت متنوعة

وهم الذين  ،العلماء الراسخين في العلم األمة إلىأهدت 

ددة الجوانب من التدريس و يقومون بنشاطات و خدمات متع

والبح   التأليمو ،الصحافةوالتبلير و ،والدعوة تاءاإلف

ن شعبنا البنغالي المسلم أومن الحقيقة الناصعة  ،العلمي

 والال دينية ،مواج االشترااية والشيوعيةأيعيش وسح 

حاء نأوااللحادية وفي العصر الحدي  تأسسم في  ،والصليبية

وراء  .و منظمات باسم التعاون و التعليميش جمعيات بنغال

سالم وآدابه اإلهو ابعاد المسلمين عن و، هدف مار ل ذ

ثقافة الغربية والحضارة جيال الناشئية بالاألوتثقيم 

لكن المدارغ القومية رغم الضيق المادي ورغم   الالدينية

قامم بتحقيق اهدافها  ،مواجهة العوائق الداخلية والخارجية

ي السامية من التعليم والتربية و تكوين المجتمع الصالح عل

 ،هدي من الله تبارد وتعالي و قامم بمقاومة التيارات الغربية

نوا  المجاالت مما يفو  العد أفدور هذه المدارغ في 

فال ش  أنه ليس هنا أي بديل للمدارغ القومية في  ،والحصر

ولكن مما  ،بنغالديش للخدمات والنشاطات التي تقوم بها

ها اأن، وجودها علىأن بع  الناغ ال يصبرون  سم لهؤي

والله  ،قذي عيونهم و هم الذين يؤامرون مؤامرات شديدة

تبا  العلماء الربانيين الذين يقومون بهذه ايهدينا وإياهم في 

هل أالذين يقتصون بآ ار  هم علماء الديوبندية ،المدارغ

، السنة والجماعة عقيدة و عمال و أخالقا و سيرة و سياسة

 ،ة الصحابةويعتقدون من صميم أفئدتهم بما يعتقده جماع

ويعملون بما اان الصحابة ،واحدة وال يميلون عنه ميلة

 علىويعضون  ،ويتخلقون بما اانوا يتخلقون به، يعملونه

ويحفظون الدين ، اتاب الله وسنة رسوله وسيرالصحابة

بأفكارهم ودمائهم و أموالهم عن أعدائه من اليهود و النصاري 

الدين بتبلير و والمشراين و غيرهم و يضحون حياتهم في نشر 

وال  ،وال يتخلفون عن الحق ،تصنيم وجهاد في سبيل الله

وال يخافون  ،يسكتون عنه بل يصدعون به في ال زمان و مكان

و مسجونين أو ملومين أو مقتولين أال الله ولو اانوا مظلومين إ

اما لو انم تنظر إلي تاريخ قارة الهند في ما مضي من الزمان 

وأرادوا ان يمحوا  ،م علي رئاسة الهندلرأيم أن اإلنكليز لما غلب

خالفهم  علىالجهاد  سالم من أرمها فالذين خرجوا في ساحةاإل

إلعالء المة الله و إبقائها في أرمها مبارزين هم العلماء 

ولم يخافوا سيوفهم و ، فقاتلوهم باللسان والسنان، الديوبندية

 أسنتهم و قنابلهم حتي شرب عدد ابير من العلماء الديوبندية

، وسجن األاثرون، وأخرج من الوطن اثيرون، اأغ الشهادة

الفرار من  علىامطر اإلنكليز  ح ك، ولكن ما تخلفوا قدر شبر

نه أسس أعداء الله أخالف  علىابر الجهاد أومن  ،هذه القارة

، حياء دين اللهإلقاسم العلوم والخيرات النانوتوي مدرسة 

حتي تخرج  ،ص نيتهفتقبلها الله إلخال، وإبقائه إلي يوم القيامة

فنشروه إلي أطراف ، لوف من حملة الدين هداة مهتدينأمنها 

ليها إوقد بلر  إاليبق زاوية من زوايا العالم  انافه فلمأو، العالم

و فرقة مالة مثل أوما ظهرت فتنة  ،وتنورت بأنوارها، ميائها

حمد القادياني والشيعة والفتنة المودودية و نحوها أفتنة غالم 

خرج العلماء الديوبندية مبارزين علي خالفها باللسان إال وقد 

و أن يفروا من الوطن أحتي امطرت البواطل علي  ،والسنان

، وانمحم نظرياتهم عن العالم، فاندرسم آ ارهم، يتوبوا

فما زالوا يحفظون الدين بجميع ، وصارت المة الحق هي العليا

اء الله ن شإن تقوم الساعة ألي أوال يزالون يحفظون  ،قواتهم

وجمع شملهم و شجع قلوبهم و خذل  سوادهم الله اثر ،تعالي

، ن نعضوا علي آ ارهم بالنواجذأاللهم وفقنا النا ،اعدائهم

فنفوز في الدارين إن شاءالله  ،ونقتصوا بها اقتصاصا اامال

 .تعالي
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1    ! 
  أدم وحواءمن ثالث أبناء   -١

  لتي اسلشهدوا فيها أوالد التنساءما اسم املعررة ا  - ٢

   ما السورة التي  سم  سورة النبي - ٣

  ما معج ات عيست  عليه السالم - ٤

   عليه وسلم و ج رأسه ورسرت سنهمايي الغ وة التي جر  فيها الرسول صل     -٥

 

 

مـــن اإليـــوة الـــراغبين فـــي اإلجابـــة عـــن أســـبلة نشـــرت فـــي هـــذا العـــدد  مطلـــوب

إرســال اإلجابــة بعــد رتابيهــا فــي ورق أبــيم إلــ  عنــوان مجلــة الحــراء، ويكتــب 

 عل  الغالف "مسابقة الحراء" ثم اسم امللساب  وعنوانه ورقم جواله.

 .من الشهر العرذي ٢٥آير موعد إلرسال اإلجابات 

األول: نستة الحراء ملدة ثالثة أشهرللفائ    

: نستة الحراء ملدة شهرينيللفائ  الثان  

.: نستة الحراء ملدة شهر مجاناللفائ  الثالث  

 
.فلترسلوا أجوبتكم في الميعاد المحدد  
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 باجيهاد  في  علم اللغة العربية.  أيضا وتخمره، م رسالتهاستال رسالة إل  صديقك تخمره بارتب 

3

   evsjv Ki)( ترجم النص اآل ي بلغتك الفصح :

وكــان يتمتــع بمنظــر األشــجار  ،الطبيعــة الخالبــة و األشــجار الطويلــة غابــة بعيــدة ذاتفــي قــديم الزمــان كــان هنــاد رجــل يم ــ ك فــي 

ا مز جــا، سـمع صـوتإذ وبينمــا هـو مسـتمتع بتلـ  املنــاظر   ،لزايــةا تنشـق عبيـر الزهـور تغريـد العصــافير وسسبالسـميكِة وسسـتمتع 

 و أقــرب
 
أخــذ الرجــل يجــري  ،ضــخم الجثــة عــاوإذا بــه يــرى أســدا جا  ،الخلــم التفــم الرجــل إلــىف ،والصــوت يصــبح أا ــر ومــوحا

ـــهيجـــري خلفـــه ويريـــد أن واألســـد  ،بســرعة
ُ
بـــدون تفكيـــر   فقفـــز ،الرجـــل ب ـــرا قديمـــة رأى ،منـــه اوعنـــدما أصـــبَح األســـد قريبـــ ،ُيالحق

 .كان معلقا بيجرة فو  الب روأمس  بحبل قوي  ،قفزة قوية

 فحيح ثعبان ضخم الرأغ عري  الطول و . هوسكن زئير  األسد و بعد فترة، هدأ رو 
َ

 جوف الب رفي  لكن فجأة َسمَع صوت

وبـدءا يقرمـان الحبـل.  ،يصعدان إلى أعلى الحبـل ين،سودطريقة للتخل  من األسد والثعبان إذا بفأرين أفي وبينما كان يفكر 

رُجح يمينـا وشـمااللهز الحبـل بيديـه يأصيب الرجل بالهلع وبدأ 
َ
ـأ
َ
 بالت

َ
،  ـم سـقح يسـقح الفـأرين. وأخـذ يهـز الحبـل بقـوة ح ـك َبـدأ

 .الب رِ  جانبالفأران على 

أن يـذهب إلـى شـخ   مـا ليفسـر لـه الحلـم. لـذا ذهـب وقـرر الرجـل ، وشـعر بأنـه كـان فـي النـوم. وفجأة استيقظ الرجل مـن النـوم

األســد الـــذي يجـــري الشـــيخ: قـــال لــه  ،قــال الرجـــل: ال ؟ضـــح  الشـــيخ وقــال: ألـــم تعــرف تفســـيرهف ،خبـــره بــالحلمأإلــى شـــيخ  ابيــر و 

واألبـي  والفـأرين األسـود   ،والحبـل الـذي انـم تتعلـق بـه هـو عمـرد  ،والب ـر الـذي بـه الثعبـان هـو قبـرد ،خلفَ  هو مل  املـوت

 .عمردن ايقطع ،هما الليل والنهار

4

  )Aviex Ki( انقا الفقرة إل  اللغة العربية:

A‡b¨i mgv‡jvPbv GKwU ‡bwZevPK I weiw³Ki ¯^fve| hv fv‡jvevmvi eÜb‡K bó K‡i †`q| G ai‡bi e¨w³‡K 

mevB Gwo‡q P‡j| hw`I Zvi mgv‡jvPbv mZ¨ I mwVK nq| ‡Kbbv †m Rv‡b †h, †jvKwU Zvi fzj awi‡q †`qvi 

Rb¨ mgv‡jvPbv K‡i bv; eis Zv‡K †nq cÖwZcbœ Kivi Rb¨| ZvQvov ms‡kva‡bi †ÿ‡Î mgv‡jvPbvi c×wZwU n‡jv 

GKwU wkóvPvi ewn©f~Z c×wZ| hv mgv‡jvwPZ e¨w³i ü`‡q `ytL-‡e`bvi m„wói KviY nq| mgv‡jvPK‡`i `„wófw½ 

mgmgq Ab¨‡`i cÖwZ †bwZevPK _v‡K| Zviv Ab¨‡`i Rxe‡bi BwZevPK wRwb‡mi w`‡K KLbI ZvKvq bv| eis 

Zviv ïayB †bwZevPK wRwbm¸‡jv †`‡L| ‡hgb gvwQ mgmgq gqjv I †bvsiv wRwb‡mi Ici e‡m; KL‡bvB cwi¯‹vi 

wRwb‡mi Ici e‡m bv| mgv‡jvPKiv Ab¨‡`i fv‡jv I †mŠfvM¨ mn¨ Ki‡Z cv‡i bv| cÖwZwU e¨w³ hw` ey‡S †h †m 

ÎæwU-wePz¨wZ gy³ bq, Zvn‡j †m wKfv‡e Ab¨‡`i †`vl Lyu‡R †eovq? cÖwZwU †jv‡Ki Ggb wKQz †`vl i‡q‡Q hv 

Ab¨‡`i †Pv‡L aiv c‡o; wb‡Ri †Pv‡L bq| Avi †R‡b ivLv `iKvi †h, †m hLb Ab¨‡`i †`vl †LvuR‡e ZLb 

Ab¨ivI Zvi †`vl †LvuR‡e| Avi ZvB Ab¨‡`i †`vl A‡šl̂Y †_‡K weiZ _vKv `iKvi|  
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لقد تلقينا ببالغ االهتمام مساهمتكم في العدد الساب  من "مسابقة العدد" فنشكر لجيمعكم، ونتمن  م يدا من 

   .النجا  والتوفي  رما نرجو مساهمتكم في "مسابقة العدد" اآل ي، مع يالص شكرنا وتقديرنا

 )رْىيس التحرير(

 .الشيماء رض   هللا عنهالسؤال األول : الجواب عن ا

 .الحلشةالجواب عن السؤال الثاني :  

 .سجا  بنم الحارن بن سويد بن عقفانالثال  : الجواب عن السؤال 

 . سنة 13الجواب عن السؤال الرابع : 

 .طالب وخديجة رض   هللا عنها و الذي توفى فيه أبالجواب عن السؤال الخامس : 

 

 على تعلم اللغة العربيةفيها تحفزه  كرسالة إلى صديق
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 صديقي العزيز! 

 وبعد،السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

بخيـر وعافيـة،  وأنم في صحة وسـعادة هذه  تجد رسال   ل  من صديق  تحيات عاطرة وتمنيات خالصة، أرجو  أن 

 لحمد، ة و  اوأنا أيضا بخير وعافي
َ
  ما أخبار تعلم  اللغة

َ
هل تستطيع أن تـتكلم بالعربيـة وتكتـب اليوميـات  ؟العربية

 بالعربية؟ 

الوحيدة ، فى  من الوسائل فهم القرآن والسنةأهمية ابيرة في  غة العربيةللاصديقي الغالي! البد ل  أن تعلم أن 

 من له رغبة في فهم، لهذا فمن الضروري على طهرةيفهم القرآن الكريم والسنة املمن خاللها أن  رأال   يستطيع امل

نحن  -ها لغة القرآن والسنة، ولغة دستورنا ألا  بجميع أشكالها وأصنافها وأنواعها العربيةأن يتعلم  القرآن والسنة

فنحن نحب اللغة العربية اما نحن دستورنا، نفعل كل  آبائنا وأجدادنا،، وبهذا الدستور حكم الدنيا - املسلمين

ولكن من األسم الشديد أننا  !حياتنا ومماتنا فدستورنا، باللغة العربية اما يفعل الناغ كل    ء بدستورهم  ء  

إلى اللغة اإلنجليدية، كل إنجليدي أيها الصديق!  نظروالنفتخر بها اما يجب علينا، االاهتم باللغة العربية اما ينبغي، 
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ة ال تعتريها وال تشوبها عامية، بل الدنيا كلها تفاخر بهذه اللغة وتعتد يفاخر بهذه اللغة ويتحدن بها فصيحة نقية بليغ

 بالتحدن بها! 

مع ذل   ؟قضوا من حياتهم زمنا طويال في رحاب اللغة العربيةو العلماء األعزاء الذين درسوا اللغة العربية، فما بال 

 وربيين واإلنجليديين؟ملاذا ال يهتمون بهذه اللغة كاأل  أن يتكلموا بها، ملاذا؟اليستطيعون 

فواجب على محل  القرآن والسنة أن يتعلموا لغة القرآن والسنة ويتفقهوا فيها قراءة واتابة ومحاد ة، اما يجب 

 .غى عليها سواها من لغات األجانبعليهم أن يعلموا األبناء واألطفال هذه اللغة الحية املباراة قبل أن يط

احة: إن اللغة العربية البد في سليل تعلمها أن تبذل بأقص ك ما بوسع  من أيها الصديق الحميم! أقول ل  بكل صر 

 .(تماما واماال مقراءة واتابة ومكاملة جهود، فتستطيع أن تتمهر فيها وتتقنها 

أاتفي بهذا القدر اليوم، وسوف أاتب مرة أخرى إن شاء بلر سالمي وتحياتي إلى أحباب  وزمالئ . و على كل حال، و 

 .هللا تعالى

   وهللا يحفظ . رسال   هذه، وأرجو من  أن التتأخر عن إرسال الرد على 

 والسالم عليكم 

 صديق  الحميم

 دالور حسين

 

FZzivR emšÍ AvMgb K‡i‡Q| cvwLiv wKwPiwgwPi WvK ïiæ K‡i‡Q| cy‡iv `ywbqv meyR n‡q †M‡Q| jvj-

njy`, †e¸bx I †WBwR dz‡ji i‡½ cy‡iv c„w_ex iw½b n‡q †M‡Q| m~h© wb®úÖf  n‡q †M‡Q hv‡Z gvbyl åg‡Yi 

D‡Ï‡k¨ †ei n‡Z cv‡i Ges myMÜgq em‡šÍi cy®úgq ‡mŠif Dc‡fvM Ki‡Z cv‡i|   

cwiev‡ii mevB wm×všÍ MÖnY K‡i‡Q †h, Zviv GKwU cv‡K© Nyi‡Z hv‡e| †hLv‡b _vK‡e MvQ-cvjv, ‡Ljbv-

mvgMÖx I wgó RjcÖcvZ| Avngv`, gynv¤§v` I Av‡qkv md‡ii mvgMÖx cÖ ‘̄Z Ki‡Z ïiæ Kij| Zviv Zv‡`i 

m‡½ mvjvZ I Kveve ˆZwii miÄgvw` wbj; wKš‘ jvexe Zv‡`i‡K †Kv‡bv mvnvh¨ Kij bv| †m Zvi m‡½ 

†Uwbm ej wbj Ges kixi PP©vi †cvkvK cwiavb Kij| hLbB Zvi gv Zvi Kv‡Q wKQz PvB‡Zb †m ej 

†Ljvq e¨ Í̄Zvi fvb KiZ| †hb ‡m K_v ïb‡ZB cvq bv|  

cwievi Kvw•LZ cv‡K© †cŠQj| jvexe Qvov Ab¨ mšÍv‡biv Zv‡`i evev‡K mvnvh¨ Ki‡Z jvMj Ges Zv‡`i 

mv‡_ Avbv mvgMÖx bvgv‡Z ïiæ Kij| Avi jvexe Zvi m‡½ Avbv ej wb‡q ‡Lj‡Z Avi¤¢ Kij| Zvi evev 

Zv‡K WvKj| jvexe ejj: evev! Avgiv Avb›`-dzwZ© Kivi Rb¨ G‡mwQ| †Zvgv‡`i‡K mvnvh¨ Kivi Rb¨ 

bq| evev jvex‡ei Ici ivMvwš^Z n‡q †M‡jb| wZwb Zv‡K ej‡jb, cÖ_‡g Avgv‡`i‡K mvnvh¨ Ki Gici 

‡Zvgvi gbg‡Zv †Lj| Zvi Av‡qkv Zv‡K ejj, jvexe! Zzwg ¯̂v_©ci n‡qv bv| Av‡M Avgv‡`i‡K mvnvh¨ 

Ki| Avgvi fq nq Avjøvn Zvqvjv †Zvgvi Ici ivM Ki‡eb| †Kbbv Zzwg evev‡K ivMvwš^Z K‡iQ| Avjøvn 

Zvqvjv †Zvgv‡K ågb-Avb›` †_‡K ewÂZ Ki‡eb| jvexe VvÆv”Q‡j nvmj| ejwU A‡bK `~‡i wb‡ÿc Kij 

Ges Ab_©K Zvi ‡cQ‡b †`Šov‡Z _vKj| nVvr GKwU `ªæZMvgx Mvwo Gj| MvwowU jvexe‡K cÖvq Pvcv 

†`qvi Dcµg nj hw` Avjøvni `qv bv _vKZ| wKš‘ MvwowU jvexe‡K f~wg‡Z wb‡ÿc Kij| jvex‡ei `yB 
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nvUz †_‡K i³ cÖevwnZ nj| Gici MvwowU ejwUi Ici w`‡q †Mj Ges ejwU‡K UzK‡iv UzK‡iv K‡i 

†djj| jvexe e¨_vq wPrKvi Ki‡Z ïiæ Kij| †m wPrKvi KiwQj hv‡Z Zvi evev I fvB-‡ev‡biv mvnvh¨ 

K‡i| cwiev‡ii mevB †`Š‡o Zvi Kv‡Q Gj| Zvi evev Zv‡K DwV‡q wb‡q †M‡jb Ges Avjøvni cÖksmv  

Ki‡jb †h GZ eo `yN©bv wbivc‡`B cvi n‡q‡Q| jvex‡ei evev Zvi cv †_‡K i³ ay‡q w`‡jb Ges Zvi 

Ici cwÆ jvwM‡q w`‡jb| Avi jvex‡ei gv‡qi †PvL †_‡K Avb›`vkÖæ †ei nj| ‡Kbbv Avjøvn ieŸyj 

Avjvgxb Zv‡K Pvcv †`qv n‡Z evuPv‡jb| jvexe Zvi cwiev‡ii †jvK‡`i Zvi cÖwZ `ytL I Av‡ÿc cÖKvk 

Ki‡Z ‡`Lj| †m ü`‡qi wZi¯‹vi Abyfe Kij| †Kbbv ‡m Zv‡`i K_v ï‡bwb Ges Zv‡`i †Kv‡bv mvnvh¨ 

K‡iwb| †hb ‡m Zv‡`i Kv‡Q AcwiwPZ| eis Zvi †evb‡K wb‡q VvÆv Kij| jvexe Kvu`j Avi ejj, ‡n 

Avgvi evev, gv, I fvB-‡ev‡biv, Avwg me mgq AnsKvix wQjvg| Avjøvn Zvqvjv †Zvgv‡`i m‡½ Lvivc 

AvPiY Kivi Kvi‡Y kvw Í̄ w`‡q‡Qb| wbðq Avjøvn Zvqvjv Avgv‡K fv‡jvev‡mb bv| jvex‡ei Av¤§y ej‡jb, 

bv, evev! Avjøvn Zvqvjv ‡Zvgv‡K fv‡jvev‡mb; eis ‡ewk fv‡jvev‡mb| †Kbbv †Zvgv‡K mZ©K K‡i‡Qb GB 

NUbvi Øviv| †Zvgvi DwPZ Zvi `iev‡ii ‡mR`v Kiv Ges ïKwiqv Rvbv‡bv| †Kbbv wZwb †Zvgv‡K 

fqsKi ANUb †_‡K bvRvZ w`‡jb| mevB wPrKvi Kij e‡j DVj| Avjnvg`y wjjøvn, Avjnvg`y wjjøvn|  

 يسيئون إلينا فنغضب ونثور  ألننا لم نخطئ خطأ التسامح صفة مريحة له ولآلخرين. ف
 
 ما نواجه أشخاصا

 
كثيرا

 تكون هذه اإلساءة من غير تعمد، فتفسد صـداقتنا، وتخسـر سـعادتنا ألننـا ال 
 
ح ك يكون جزاؤنا اإلساءة. وأحيانا

ون نحـن نستطيع مسامحة األخرين. وقد تكون هذه اإلساءة مقصودة مـن الخـرين بسـلب سـوء األخـال . وقـد نكـ

خطئ، ونظن أن األخـرين هـم املخطئـون. فعلينـا 
ُ
املخطئين في حق الخرين دون أن ندري ونظن أنفسنا مالئكة ال ت

ـــرين. فالحيـــــاة مليئـــــة باملشـــــاكل والهمـــــوم  ــيا وجســـــديا. ونلتقـــــي بســـــالم مـــــع الخــ ــا لنرتـــــا  نفســـ أن نســـــامح فيمـــــا بيننـــ

 ، تقبلنا هللا جميعا، آمين.واملتاعب، والعمر قصير، فستكون الحياة أرو  من التسامح

 

 الفائزون في املسابقة األولى:

 (مدرسة دار القرآن)طالب جميا الدين  *

 (طالبة مدرسة دار القرآن للبنات) ثريا بنت شري  *

 (الجامعة)طالب  محمد ريحان *

 الفائزون في املسابقة الثانية:

 حبيب   )طالب الجامعة( *

 وثر )طالبة مدرسة دار القرآن لببنات(سعدية بنت ك *

 (الجامعة األهلية هاته اري )طالب   صفت   *

 الفائزون في املسابقة الثالثة:

 (فوتية)طالب الجامعة اإلسالمية نجيم حسين *

 )طالب مدرسة املنها النموذجية، أترا، داكا(محمد مصبا  الح   *

 (نغر الجامعة اإلسالمية مدني)طالب إمداد اإلسالم  *

 الفائزون في املسابقة الرابعة:

 (امعة اإلسالمية فتيه، شيتاغونعالب الج)طمحمد  *

 (الجامعة باب السالم)طالب  أنور اإلسالممحمد  *

 )طالب الجامعة الرحمانية صوت الحراء(ريحان محمد  *
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المتخرجون في مرحلة التكميل بالجامعة الرحمانية 
 ي، غازي بورصوت الحراء، تنغ

 د دالور حسين بن أا ر عليمحم

 (جمال بور م

 01933699507رقم الجوال: 

 محمد شريم اإلسالم بن ألطاف حسين

 (شيراج غنجم

 01787294446رقم الجوال: 

01953416626 

 محمد أبو اللشر بن يوسم علي

 (شيراج غنجم

 01727598531رقم الجوال: 

01933985447 

 محمد أمين اإلسالم بن أبي سعيد

 (جمال بور م

 01620182552رقم الجوال: 

 محمد تنظيم حسين بن تقدير حسين

 (هل  غنجم

 01931832212رقم الجوال: 

 محمد مشرف حسين بن خليل الرحمن

 (مؤمن شاهيم

 01629130288رقم الجوال: 

 محمد عبد هللا بن أارم حسين

 (مؤمن شاهيم

 01690959894رقم الجوال: 

 محمد إسماعيل بن على وقاص

 (اومالم

 01779859513الجوال: رقم 

 محمد أبو بكر بن عمر علي

 (نوغام

 01910796923رقم الجوال: 

 محمد عتيق الرحمن بن أبي الحسين

 (بغورام

 01737008772رقم الجوال: 

 محمد طريق اإلسالم بن حسين علي

 (ايشور غنجم

 01934295376رقم الجوال: 

 

بالجامعة  تحفيظ القرآنالمتخرجون في مرحلة 
 ة صوت الحراء، تنغي، غازي بورانيالرحم

 محمد ديدار اإلسالم بن رفيق اإلسالم

 (نترواونام

 محمد عبد هللا املامؤن بن عبد الستار

 (غازيبور م

 محمد حفيظ الرحمن بن يونوغ علي

 (شيراج غنجم

 محمد األمين بن أبي سعيد

 (جمال بور م

 محمد األمين بن أنصار علي

 (برغونام

 رمحمد سبحان بن عبد الستا

 (مؤمن شاهيم

 محمد معين اإلسالم بن رفيق اإلسالم

 (مؤمن شاهيم
 محمد أبو ريحان بن قبيل الدين

 (غازي بور م

 نعيم الرحمن بن أوالد حسين

 (من    غنجم

جشيم الدين بن عبد الحليم من 

 (نرسنديم

 عشيق الرحمن بن مظهر اإلسالم

 (نرسنديم

 رقيب اإلسالم بن أشرف اإلسالم

 (تهااور غاوم
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 محمد أبو ب  الصديق بن نور الزمان

 (جيبور هاتم
 أبو اللشر بن أبي القاسم

 (مؤمن شاهيم

 شبير أحمد عثماني بن فضل الرحمن

 (بغورام

 إمتياز حسن بن جول ها  ميا

 (شرسعم بور م

 علي أارم بن أبي هريرة

 (شير بور م

 عبد الرحمن فيض   بن محمد فيض  

 (غازي بور م

 دينسعيد اإلسالم بن إسالم ال

 (هل  غنجم

 محمد أبو سعيد بن عبد الوهاب 

 (نراين غنجم

 غالم حقاني بن عبد هللا الجيالني

 (بي باريام
 

مجلــة الحــراء وأخواتهــا مــن املجــالت ال ــ  تصــدر باللغــة العربيــة فــي الــبالد اإلســالمية غيــر العربيــة تثلــم بمــا ال 

بـــل هـــي لغـــة ديـــن وديـــن عـــاملي، تـــذهب هـــذه اللغـــة   ربيـــة ليســـم ملكـــا للعـــربيـــد  مجـــاال للشـــ  أن اللغـــة الع

وتنتشــر حيــ  انتشــر الــدين، وسعجبــ  فــي مجلــة الحــراء علــى توامــع الــدعم واإلمكانيــات إال أاهــا تخــح طريقهــا 

بثقـــة وإصـــرار وتحـــاول جاهـــدة أن تختصـــر الـــزمن لتصـــبح مجلـــة رائـــدة واســـعة االنتشـــار فتجـــد فيهـــا مشـــاركات 

ليــة وخارجيــة، وتجــد فيهــا حــديثا عــن السياســة وعــن األدب وعــن التــأريخ واليخصــيات العظيمــة متنوعــة مح

 . وغيرها. مجلة الحراء خطوة صحيحة في الطريق ال حيح إلعادة مجد اللغة العربية في أوساط املسلمين
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لرحمانيـــــة فـــــي بـــــنغالد  مجلـــــتهم الغـــــراء م الحـــــراء ( وال ـــــ  تعنـــــك بـــــدعم الفكـــــر خواننـــــا فـــــي الجامعـــــة اإلنبـــــارد 

ســالم فــي بــنغالد  البلــد العريــق فــي إســالمه وعقيدتــه، ونحــن إلســالمية ولغــة القــرآن واإلســالمي والثقافــة اإلا

عـــداء مــن كـــل حـــدب ألنشــد علـــى أيــديهم فـــي هــذا الـــزمن الصــعب الـــذي اشــتدت فيـــه املــؤامرات وتكالـــب فيــه ا

مـــة الجريحـــة ، ونرجــــو أن تكـــون هـــذه املجلــــة لبنـــة متينـــة فــــي صـــر  العلـــم والثقافــــة ألشـــون هــــذه اوصـــوب ينه

 . خرةلنسان وتكريمه وسعادته ونجاته في الدنيا واإلخيرة هي األولى واألسالمي الذي غايته اإلوالفكر ا
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