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 بسم هللا الرحمن الرحجم

 االفتتاحية

 يدافع عنكم أيوا الروهجنغانجون هللا

ألابغيـاء مـً  بـضماء املؿـلمحن مياهمـاع اخمغَّث ؤعى 

ٟــا٫ والكــيىر واليؿــاءد خيــل صزلــذ الجىــىص  ألَا

لذ  ٢ُإ املؿلمحنالح٨ىمّيت صازل  البيىطيت
ّ
و٢خ

ٖ 
 
ـــــغث ٖلـــــ هم مىـــــاػلهمؤهلهـــــا ج٣خـــــيال ا، وصمَّ ، كـــــىاثيد

الغنــاَم ٖــً ٦ثــب ممــا ؤصث ب ــ  وؤَل٣ــذ ٖلــ هم 

ب   جاهب ٖضص ٦بحر مً  الغوهيٛامً  قهاصة ٦ثحر

 الخىّنـــــــــل ب ـــــــــ  املٗلىمــــــــــاث 
ّ
الجغحـــــــــ ، والحـــــــــ٤ا ؤن

الصحيدت في مثل الٓغوٝ الحغجت املخإػمـت التـ  

نــــــٗب    مياهماااااااس املؿــــــلمىن فــــــييمــــــّغ بهــــــا الكــــــٗب 

ا. اليـــــىم مجغوخـــــت، واملؿــــــلمىن  مياهمااااااس وبن جـــــضد

فـــــي صيـــــاعهم، و٢ـــــض ؤزغجـــــىا مـــــً ألابغيـــــاء مٓلمـــــىن 

بيــــىوهم وصيـــــاعهم، وهــــؼ٫ ٖلـــــ هم مــــً الـــــىيالث التـــــ  

 هللا ؾبداهه حٗا   وخَضه،
ّ
ها بال

َ
و  اليٗلم قضَّ

ٍ٘  –لألؾ٠ الكضيض  –و٧لا هظا  ٖل  مغؤي ومؿم

 ُ٘ مــً ؤمــم الٗــالمت ٞــال يخدــغ٥ لهــم ؤخــض، وال ُيْؿــَم

، وما طهبهم بال ؤنهم مؿلمىنت. وبنَّ املظبدـت  نىث 

ها ألاز
َ
ـــــظ

َّ
ٟ

َ
اخت املجىىهـــــت  مياهمااااااسحـــــرة التـــــ  ه

ّ
الؿـــــٟ

 مــــً ٧ــــّل التـــــ   املؿــــلمحنٖلــــ  
 
٧اهــــذ ؤقـــــضَّ يــــغاوة

ؤقــى٘ الجــغاثم  املؿــلمحنؾــب٣اها، بنهــا اعج٨بــذ مــ٘ 

ا، وبن مـا ؤخضزخـه  ا ونهـاع  مـً  مياهمااسالحغبّيت جهاع 

ايـــــــت  قـــــــٗبها املؿـــــــلمحنجـــــــغاثم فـــــــي خـــــــ٤  جدـــــــذ ٖع

وخاميـت  يا٦ض ؤنها هي عاٖيت الٛغبوخمايت وصٖم 

فـــــــي الٗــــــــالم. ول٨ــــــــً  الخبثــــــــاء إلاعهــــــــابيحنوصاٖمـــــــت 

ٟـــــــا٫  املٓلـــــــىمحنإلازـــــــىة  والؾـــــــيما الكـــــــباب وألَا

الـــــــــــظيً ٞخدـــــــــــىا ؤٖيـــــــــــنهم ٖلـــــــــــ  الـــــــــــضماء والىـــــــــــاع، 

والخٗــــغى لٗمليــــاث هــــضم املىــــاػ٫ ٖلــــ  الــــغئوؽ، 

ض اليؿــــا ٟــــا٫و٢خــــل الهــــٛاع وال٨بــــاع وجهــــيا  ء وألَا

 .٢ضمىا خَؿَب ٖاصوهم في الخطحيت والٟضاء

هـــم فــي مثـــل هـــظا 
َّ
ومــً املاؾـــ٠ جــضا ؤنَّ الٗـــغَب ٧ل

ِسـظوا ؤيَّ زُـىة 
َّ
الىي٘ املخإػم الحـغج ؤيًـا لـم يخ

د مــــ٘ ٢ــــخلهم وبخــــغا٢همخاؾــــمت ؾــــغقٗت فــــي و٢ــــ٠ 

ؤنهــم يمل٨ــىن مــً ٢ــىة قــضيضة جمىٗهــا مــً ج٣خيــل 

بزىاهىــا املؿــلمحن وببــاصوهم الجماّٖيــتد بــل هٓــغوا 

الحــــــىاصر م٨خــــــىفي ألايــــــضي ٖــــــاجؼيً ٖــــــً اجســــــاط 

الـــــت لح٣ـــــً صمـــــاء الكـــــٗب الٟلؿـــــُي    ّٗ زُـــــىة ٞ

ونــــــــــياهت ؤعواخــــــــــه وممخل٩اجــــــــــه وبٖــــــــــاصة خ٣ى٢ــــــــــه 

 غيخه هدى الٗيل ال٨غيم في بالصه.وخ

و٢ـــض ٧ـــان مـــً ؤزـــال١ إلاؾـــالم الًٟـــيلت ؤهـــه ؤ٢ـــام 

بحن املؿلمحن ألازىة إلايماهيت وإلاؾالميت، ٞالح٤ 

َمــــــا 
َّ
جبــــــاع٥ وحٗــــــا   ي٣ــــــى٫ : فــــــي ٦خابــــــه ال٨ــــــغيم : "ِبه
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هه وحٗــــــــــا   بهــــــــــظه  يــــــــــت ال٨غيمــــــــــت ألازــــــــــىة اؾــــــــــبد

إلايماهيـــــت بـــــحن ٧ـــــل املـــــامىحن صون اؾـــــخ ىاء مـــــنهم، 

و٢ض٧ان الىب  نل  هللا حٗا   ٖليه وؾلم آخ  بـحن 

ـــــــؼ ٖلــــــــ  جىَيـــــــض الهـــــــلت إلايماهيــــــــت املؿـــــــلم
َّ
حن وع٦

الٗمي٣ـــــت بيـــــنهم، ٩ٞـــــان ؤصـــــحابه نـــــل  هللا حٗـــــا   

ٖليـــــــه وؾـــــــلم عخمـــــــاء بيـــــــنهم ٦مـــــــا ٢ـــــــا٫ ٖـــــــؼ وجـــــــل 

"مدمــــــــض عؾــــــــى٫ هللا والــــــــظيً مٗــــــــه ؤقــــــــضاء ٖلــــــــ  

ال٨ٟـــاع عخمـــاء بيـــنهم" و٢ـــا٫ الىبـــ  نـــل  هللا حٗـــا   
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وؾـــلم: "املـــامً للمـــامً ٦غجـــل واخـــض بن اقـــخ٩  

واه مؿــلم( ٞــالىب  نــل  هللا عؤؾــه اقــخ٩  ٧لــه" )ع 

ه املـــامً فـــي هـــظا الحـــضيل  حٗـــا   ٖليـــه وؾـــلم قـــبَّ

بجؿـــض واخـــض، وهٟهـــم مـــً هـــظا الحـــضيل ؤن ٧اٞـــت 

املــــــامىحن فـــــــي الٗـــــــالم ٦جؿـــــــض واخـــــــض لـــــــه ؤًٖـــــــاء 

يــــــت  م هــــــظا الخىـــــٕى جىجــــــض نــــــلت وّصِ مخىىٖـــــت، ٞــــــٚغ

ًـاءد خيـل بطا ابخلـ  ؤخـضها  ٖمي٣ت بحن هـظه ألٖا

ًـاء ألازـغي، بمغى ؤو ؤلم ال يىجـض ال٣ـغاع  فـي ألٖا

ًـــــــاء لىهـــــــغ الًٗـــــــى املــــــــغيٌ  وقؿـــــــخٗض ٧ـــــــل ألٖا

خؿــــب اؾــــخُاٖاها، ٞخمصــــ   الغجــــل ب ــــ  الُبيــــب 

و٦ـــظل٪ يؿـــخٗض الٟـــم لكـــغب الـــضواء ولى٧ـــان مـــغا، 

 
َ
ــل نــٗىبت والي٣ــى٫ : بوــي لؿــذ مغيًــا، ٞــال ؤجدمَّ

ًـــــاء  املـــــغاعة ملـــــغى ٚحـــــريد بـــــل يىهـــــغ  ٗـــــٌ ألٖا

ي  ًٗــا فــي  ٞــاث وألامــغاى، ٞلىزغجــذ خغ٢ــت فــ

اليـــض ال جىـــام الٗـــحن بإملهـــاد بـــل يدؿـــاب٤ ٧ـــل ًٖـــى 

إلػالـــــت ألالـــــم مـــــً طلـــــ٪ الًٗـــــى املبخلـــــ ، ٨ٞـــــظل٪ 

املؿلمىن فـي الـبالص إلاؾـالميت بزـىة للمؿـلمحن فـي 

البالص ٚحر إلاؾالميت، و٦ظل٪ املؿلمىن فـي الٛـغب 

بزــىة للمؿــلمحن فــي الكــغ١.. ال٩ــل يــغجبِ  ًٗـــه 

خ٣ى٢ـا ببٌٗ بىخضة إلاؾالم الت  ؤوجبـذ ٖلـ هم 

لبًٗـــــــهم ٖلـــــــ   زـــــــغ، ٞييبػـــــــي ل٩ـــــــل مؿـــــــلم فـــــــي 

 مياهمااسبىٛالصيل ؤن يإلم ملا حٗغى له بزىجـه فـي 

مــــــً ٢خــــــل وببــــــاصة وجــــــضمحر وحكــــــغيض واٖخــــــضاء ٖلــــــ  

ــــــــغاى، وو٦ــــــــظل٪ ييبػــــــــي ملؿــــــــلم فــــــــي  ألاعواح وألٖا

اململ٨ــــت الٗغبيــــت الؿــــٗىصيت ؤن يدــــؼن ملــــا ؤنــــاب 

. ٦ما جاء في الحضيل الكغي٠، مياهماسبزىاهه في 
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:  ( وفــــــــــــي عوايــــــــــــت2586، ومؿــــــــــــلم 6011البســــــــــــاعي 

"املؿــلمىن ٦غجـــٍل واخـــٍض بن اقـــخ٩  ٖيىـــه اقـــخ٩  

٧لـــه وبن اقـــخ٩  عؤؾـــه اقـــخ٩  ٧لـــه". )عواه مؿـــلم 

2586) 

الٗـــــضاء لوؾـــــالم واملؿـــــلمحن ٢ـــــضيم ولـــــيـ وليـــــض ٞ

ٞاملؿــــلمىن فــــي ٧ــــل م٩ــــان يدــــاعبىن  ،ٖهــــغها هــــظا

ولـــــــى  ،وي٣خلــــــىن وقكــــــغصون ويٟٗــــــل بهــــــم ألاٞاٖيــــــل

ٞ هــا هٓغهــا ب ــ  صو٫ قــغ١ آؾــيا هجــض ؤن املؿــلمحن 

وخضزذ ال٨ثحر  ،ميمً إلايُهاص مىظ ال٣ض يٗاهىن 

ضــــــــحياها  الٝ مــــــــً  ذخــــــــمــــــــً املــــــــظابذ التــــــــ  عا

ٖلــــــــ  ؤيــــــــضي  ٢خلــــــــىا  ٛحــــــــر طهــــــــب املؿــــــــلمحن الــــــــظيً

حرهم ممً ي٨غهىن إلاؾـالم وقٗاصوهـه   البىطيحن ٚو

بزىاهىـــــــا فـــــــي بىعمـــــــا  .وبهـــــــا إ وبهـــــــا بليـــــــه عاجٗـــــــىن 

 ىن،ي٣خلـ ىاقباب ن،ٛخهبي هاوؿاء، يىم ٧ل ي٣خلىن 

٧ــــل هــــظا وال  ،وهــــضم هامؿــــاجضيــــظبدىن،  ىــــاؤَٟال

ــ٘ لهــم نــىثتتتتؤخــضلهــم يخدـغ٥  وخ٩ــام  تتت واليٞغ

 ،ؾــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا٦خىن و نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامخىن  الٗــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغب

ؤخـــــــــــضار يكـــــــــــيب لهـــــــــــا  تتتتتتعهيييييييـــــــــــب نــــــــــمذ

 وبطا تتتت واليهمهم ؤمىع املؿلمحنتتتتتتت  تتتتالغؤؽ

 (20)ب٣يت امل٣ا٫ في نٟدت 
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 بدىر وصعاؾاث

 في اإلسالم االجتماعية وروعة
 ألاؾخاط ٖبض الؿالم الغياض  

 [بىٛالصيلؤؾخاط الحضيل الىبىي والضعاؾاث الٗليا، بجامٗت صاع املٗاٝع إلاؾالميت، قيخاٚىوٜ، ]
 

ال قــــ٪ ؤن إلاؾــــالم هــــى صؾــــخىع الحيــــاة املخ٩امــــل 

وهٓامهـــــــا الكـــــــامل، يُٛـــــــي ٧ـــــــل جىاهـــــــب الحيــــــــاة 

وقٗالجهـــــــا ختـــــــى ال يٛـــــــاصع نـــــــٛحرة وال ٦بحـــــــرة ممـــــــا 

اعجباَــا مــا. ومــً هىــا  الاكــغي غجبِ بهــا املجخمــ٘ يــ

ٞةن إلاؾالم له وجهت هٓغ زانت ل٩ل مـا يىاجهـه 

ُٖ ــــ  هــــظا  وي٣ابلــــه الاكــــغ فــــي وا٢ــــ٘ خياجــــه، ٞل٣ــــض 

الـــــضيً بـــــاعمىع الاجخماٖيـــــت ٖىايـــــت ٞاث٣ـــــت ليؿـــــذ 

 ٖىايت  ٗضها.

ٞهٝغ إلاؾالم ٧ـل هّمـه هدـى املجخمـ٘، وبـظ٫ ٧ـل 

مــا فــي وؾــٗه إلنــالح مــا فــ  املجخمــ٘ مــً املٟاؾــض 

لتــــــ  هــــــي ٧ــــــاعمغاى الٟخا٦ــــــت فــــــ  جؿــــــض واملًــــــاع ا

املجخمــــ٘، لي٨ــــىن املجخمــــ٘ مجخمٗــــا ه٣يــــا َــــاهغا، 

 ٨ٞإن املجخم٘ با٢ت الؼهىع.

ومــــــــً املٗلــــــــىم ؤن املجخمــــــــ٘ يخ٨ــــــــىن مــــــــً ألاؾــــــــغ، 

وألاؾغ جخ٨ىن مـً ألاٞـغاص، واملغا٦ـب ي٨ـىن هٟؿـيا 

ب٣ــضع هٟاؾـــت الٗىانـــغ وجىصوهـــا، ٨ٞمـــا ؤن ألاؾـــغة 

ؤو٫ لبىـــــــــت ؤو٫ لبىـــــــــت للمجخمـــــــــ٘، ٦ـــــــــظال٪ الٟـــــــــغص 

خ ى إلاؾالم اٖخىاء ال اٖخىاء ٞى٢ـه ٖلألؾغة، لظا ا

فــــي بنــــالح ألاٞــــغاص، وجــــؼ٦ياهم وجُــــىيغهم لخخ٨ــــىن 

منهم ألاؾغ الُاهغة الى٣يت، ويخ٨ـىن منهـا املجخمـ٘ 

يمــا يلــي همــىطج لتربيــت الىبــ   -املخمــضن الؼاهــي... ٞو

إلنــــــالح ألاٞــــــغاص وألاؾــــــغ  -نــــــل  هللا ٖليــــــه وؾــــــلم

 واملجخم٘.

 الىب  إلنالح ألاٞغاص:جغبيت 

شخهــــياث  -نــــل  هللا ٖليــــه وؾــــلم–٦ــــىن الىبــــ  

والكـيم  لـيبت ج٨ىيىـا قـامال ٖلـ  ال٣ـيم املثالصـحا

يــــــــــ٘  الىايلــــــــــت والؿــــــــــلى٥ الحؿــــــــــً والخٗامــــــــــل الٞغ

ل مـــــــا والــــــظو١ الؿــــــليم، ٞإنـــــــبدىا ٖلــــــ  ٢مـــــــت ٧ــــــ

نهــم جغبــىا جغبيــت بلهيــت يــغجبِ بالحيــاة إلاوؿــاهيت. ع

ألاؾـــــــــغ املؿـــــــــلمت  ذهـــــــــ٢غآهيـــــــــت هبىيـــــــــت، ومـــــــــنهم ج٨ىّ 

الغا٢يــت واملجخمــ٘ الىبــىي وبدؿــميت ؤزــغي الضولــت 

إلاؾــالميت التــ  هــي ؤعقــ  املجخماٖــاث الاكــغيت مــً 

 ٧ل هاخيت ف  الخاعيش إلاوؿاوي.

٢ـــض  -نـــل  هللا ٖليـــه وؾـــلم–وبهـــظا املجخمـــ٘ ٞةهـــه 

ّٚحــر مجــغي الخــاعيش، وؤخــضر ؤٚــغب اه٣ــالب، ٞلمــا 

خماٖيــت ٧ــان لوؾــالم ؤنــىله الخانــت للتربيــت الاج

الت  عبـ  ٖل هـا ؤٞـغاص مجخمٗـه ٧ـان لؼامـا ؤن ؤؾـغص 

  ٌٗ ألاهم منها، وهي ٧اجا ي:

 جدغيم ٧ل ما يٟط   ب   زلل ف  الاجخماٖيت:

٣ٞـــــــض خـــــــغم إلاؾـــــــالم ٧ـــــــل مـــــــا يؿـــــــاب الخلـــــــل فـــــــ  

املجخم٘، ومً هىا خغم الٛيبت والىميمت وال٣ـظٝ 

والؼهــا، ٞــةن ٧ــل طالــ٪ يــىعر الخبــاٌٚ ٞيمــا بــحن 

الحميـــــت ويثحـــــر الٛحـــــرة بـــــل يى٢ـــــض الىـــــاؽ، ويـــــى٢ٔ 

 جظوة الاهخ٣ام الظي عبما يكً هاع الحغ.
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 الٗهض الظهب عجا٫ مً 

 الفتى المىشود
 حسين محمد نعيم الحق

الب جامٗت صاع املٗاٝع إلاؾالميت، ا. َو ا[ ]َالب الضعاؾاث الٗليا بجامٗت ٢ُغ خالي 
 
 قيخاٚىوٜ، بىٛالصيل. ؾاب٣

ن ماطن عؾى٫ هللا نل  هللا ٖليه وؾلم 
َّ
ؤط

بالجهاص في املضيىت املىىعة، ٞدؿاب٤ الصحابت 

ال٨غام للخغوج ب   ؤخض، للمكاع٦ت في مٗغ٦ت 

خاؾمت م٘ ٦ٟاع ٢غقل، الظيً زغجىا مً م٨ت 

 وعياء، يٗيثىن في ألاعى 
 
ٞؿاصا، ويداولىن بُغا

الحيلىلت بحن إلاؾالم وبحن ؤجباٖه، ٞاؾخٗض ؤهل 

إلايمان للجهاص و٢لىبهم جترهم ب   ؤعى الجهاصد 

للٟىػ بةخضي الحؿييحند بما ههغ الضهيا وهى 

ضاء ؤو ههغ  زغة وهى الكهاصة  الاهخهاع ٖل  ألٖا

 في ؾايل هللا.

يىٓغ نٛاع مضيىت عؾى٫ هللا نل  هللا ٖليه 

خاص ٢اٞلت الجهاص،  وؾلم ب   ٖضة مى٦ب الىىع ٖو

ٞيخض٤ٞ في ٢لىبهم الكى١ ب   ل٣اء الٗضو، وصخغ 

ال٨ٟاع، والخى٨يل ب٣غقل، الظيً ؾمٗىا ٖنهم 

ؤنهم يهضون الىاؽ ًٖ ؾايل هللا، وقٗاصون 

عؾىله نل  هللا ٖليه وؾلم، ويغجىن مً ٧ل 

٢لب لى اؾخُاٖىا املكاع٦ت في الجهاص، 

ماعهمت ويخإؾٟىن ٖل  نٛغهم، و  يغزىن ٖع

ولؿان خالهم ي٣ى٫: يا ليدىا ٦ِبرها ٢بل هظا 

 اليىمت

خيت حصجٗىا،  ِٟ وهىا٥ قغطمت ٢ليلت مً ال

وج٣ضمىا ب   ألامام في مداولت خثيثت للمكاع٦ت 

في الجهاص، وجدضزىا م٘ عؾى٫ هللا نل  هللا ٖليه 

وؾلم، الظي يدبهم، وقؿخم٘ بل هم، وقؿخجيب 

ب ىا له ٚع
ا
اوهم، وؤٞكىا بليه ملُالبهم، وبث

ؤؾغاعهم، ٞؿمذ لبًٗهم ملا عؤي ٞ هم مً قضة 

بت، ونالبت الٗؼيمت، ومىاٖت  إلاعاصة، و٢ىة الٚغ

ال٣ىة البضهيت، ٞهغولىا ب   بيىوهم مؿخٗضيً، 

 وؤزبروا ؤجغابهم ماكغيًت

وهىا ؤؾٕغ ٢اٞلت ؤزغي مً الهٛاع ب   عؾى٫ 

لبىا مىه ٦ما َلب  هللا نل  هللا ٖليه وؾلم، َو

لٟغي٤ ألاو٫، ٞؿمذ لبًٗهم ملا عؤي ٞ هم مً ا

ال٣ىة والبإؽ وألاهليت للمكاع٦ت، وعصَّ  ًٗهم 

لهٛغهم ويٟٗهم، و٧ان مً بحن هاالء الظيً 

هم عؾى٫ هللا نل  هللا ٖليه وؾلم ؾمغة بً  عصَّ

 في الؿً والٗمغ، 
 
جىضب، ٩ٞان ؾمغة نٛحرا

 في الهمت وال٣ىة، ٣ٞا٫ لغؾى٫ 
 
ول٨ىه ٧ان ٦بحرا

نل  هللا ٖليه وؾلم و٢بله ييبٌ بالحؿغة  هللا

 لغاٞ٘، وبوي 
َ

وألاس ى: يا عؾى٫ هللات به٪ ؤطهذ

خهت ٞخاؿم الحبيب نل  هللا  ه بطا ناٖع عنٖغ

ٖليه وؾلم مً هظا الكى١ والحىحن ب   الجهاص، 

ه  َٖ ه(" ٞهاع ٣ٞا٫ لؿمغة: "ٞضوه٨هت )ؤي ناٖع

هت ٞإجاػهت  ٞهٖغ

حٗا   ٖل  هىا وهلل وجه ؾمغة، وخمض هللا 

غ ؤهله، ويإزظ  ِ
ّ

ي٣ه، زم هغو٫ ب   بيخه ياك جٞى

 جنهمغ ب   
ْ

خاصهد ليضع٥ ال٣اٞلت الت  بضؤث ٖضجه ٖو

ؾاخت ؤخض، خيل الٛاياث ال٨بري وألاماوي 

 (18)ب٣يت ال٣هت في نٟدت               الٗٓم .
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 الؿحرة الىبىيت هٟداث مً

 هتجاي الوط وحىاوً ملسو هيلع هللا ىلص الرسول محبة
 مدمض منهاج الضيً

 [ٝ إلاؾالميت، قيخاٚىوٜ، بىٛالصيل]َالب الؿىت ألاو   مً ٢ؿم إلاٞخاء، بجامٗت صاع املٗاع 

 اعزحن وامل ل ٖقأبيب عخمخه  هللا ؤهؼ٫ 

 امل
ُ
 كخٛلحن بالخاعيش وؤصحاب ٦
ُ
، بنهم الؿحر ِب خ

 -نل  هللا ٖليه وؾلم - الغؾى٫ لىا لىا ؾحرة سّج 

 هبظه ملداث خياجو 
 
  ة

 
ختى لم يٛاصع منها هبظة

 
 
 ال و  نٛحرة

 
بال ؤخهىها، ل٣ض ٦خب ٞ ها  ٦بحرة

 ها لىاى وؤوعز، الؿل٠ ولم يخسل٠ منها الخل٠

مً  و صبَّ  صحيدت مً ٧ل ما هبَّ  ؾاملت

 الًٗيٟت. الغواياث الكاطة

الىاؽ  ٧ان ؤ٦ثر  -نل  هللا ٖليه وؾلم - الىب بن 

ىه الحبيب الظي هى ب    خىاهاوؤقضهم ، خبا َو

ٕغ  ،وكإ ٞيه ومىاذ قٗبخه، ،مؿ٣ِ عؤؾه وجٖغ

وك٤ مً وصاَؽ عماله،  ،ؤعيه َئ َِ في ٦ىٟه، وَ 

الكاء واصيه،  عل و  ه،ثمً ما وقغب ،هثهىا

اٝ  ٦ما ه، ولحم هبيخه الظي زالِ خبه صمبَو

( يدبه ًَ في ٧ل ػمان  مً في ألاعى ٧لا  )الىَ

 اث واللهجاث.ٛوم٩ان مً ٧ل الل

ىه الحبيب جظٝع ٖيىاه و  بهه ٧ان خحن يٛاصع َو

 ٦ت،اع املب وحؿيل الٗبراث ٖل  صيباجخه ،جضمٗان

جى٤ُ ًٖ ؤلٟت عنيىت املتر٢غ٢ت  ٗبراث٧اهذ ال

ونبىة ٖمي٣ت هدى ألاعى  ،ججاه الىًَ الحبيب

 الت  عؤي ٞ ها َؾ 
َ
ى٫ ي٧٣ان و  ،ا الضهيا عو٫ مغةٍ ى

ٕى وهى يغصص ضممسخى٣ا بالب٩اء و مسًال بال

يا م٨ت ت مؿ٣ِ عؤس  ، وؤخب ":  ببهغه ب   م٨ت

البالص ب ي، لى ؤن ٢ىم٪ ما ؤزغجىوي ما ؾ٨ىذ 

٩لماث وجحزة املباوي، الهظه ولى ٧اهذ  "ٚحر٥.

٦ثحرة وؤخاؾيـ  ٗاويم جدمل في َياوهال٨نها 

ؾام٣ت و  ٖمي٣ت الجظوع،٦ما ؤنها ٧اهذ  ،مسخلٟت

 ظعي...ال

ٖىض  - نل  هللا ٖليه وؾلم - ها هي خالت الىب 

ال يتزخؼح،  هجغجه الت  ٧ان الخاعيش ٢بلها وا٢ٟا

 ييِّ 
َّ
 جامض   ٘،ِؿ ٣ا ال يد

ْ
ر بها مجغي ت ٞخٛحّ  مىا ال يى

واؾخإه٠ الٗالم  ،واه٣لب جياع الحياة ،الخاعيش

خغي بىا ؤن ه٣ى٫ بل  .ؾحرا جضيضا ب   هدى جضيض

وجض الٗالم و الخاعيش عوخا جضيضة و خياة  :

 جضيضة.

ىه  ضمٕىال ٚغوت ؤن جىدضع ال ٖل  وجىديه خيىما يٛاصع َو

ا ختى ناع قابد ، الظي ٢ط ى ٞيه ؤيام الُٟىلت والٟخىة

ويغجج٠  ،ويس٤ٟ ؤن ي٣ل٤ ٢لبه بتجليضا، وال مً العج

ـَ ألازحر ان هجغجهببّ  ويًُغب ٞااصه البيئت و  ال٣ُ

هغ الحبيبت ؼ  ألَا  . الت  هي بمثابت ٞلظة مً جؿضه ألٖا

 
ُ

  هع٦خب هظ خيىما جلؿذ
ُ

ؤن ٢لب  ما  الؿُىع ؤصع٦ذ

 جغا٦مو ل٨ً  ،زال مً جىهغ الحب لَى   الحبيب

  ضعؾيتألاقٛا٫ املومؼاخمت  اليىميت الضعوؽ
ُ
ت ٢ض ًيئامل

 
ّ
ؤِفَي بما ٖليَّ   ؤن ؤؾخُ٘  ذ جىهغه بالٛباع، ٞلمُٚ

٨ٞخابت الٗؼيؼ مً خ٣ى١ وواجباث،  لَى   الٛا ي وقٗبه

 ًٖ وجه الح٣ي٣ت ؤػاح الٛباع  ُعجالتهظا ال
ُ
 ، ووجضث

 . هاٖي   ال جبسل ب٣ُغة مً صمٗو  ،هٟس   جب٩ي

 ٞهَ 
ُ
ىىا الحبيب ّم ل ووٗمل ملهلحخه،  ،بزىحيت هدب َو

نل   -ىا ألاخب ول٨ً مً املهم ؤال هخٗثر ًٖ ؤؾىة عؾىل

 .ت بليهفي بْهاع ٍٞغ املدب - هللا ٖليه وؾلم
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 )الغابة الجميلة( "ه  ب  ر  د  ى  س  "

 محمد شهاب الدين

 [َالب الضعاؾاث الٗليا بجامٗت ص٧ا. وزّغيج جامٗت صاع املٗاٝع إلاؾالميت قيخاٚىوٜ، بىٛالصيل.]

الجميلت ؤو ؾىضع بً ؤ٦بر ؤي٨ت ؾاخليت في الٛابت 

الٗالم حٗيل هباجاوها في البيئاث الكاَئيت 

الطحلت املالحت الىا٢ٗت جدذ جإزحر املض البدغي. 

هظه الٛابت ممخضة بضون اه٣ؿام بحن الضولخحن، 

غب الهىض.  الجىىب الٛغبي لبىٛالصيل ٚو

مؿاخاها ػهاء ٖكغة آالٝ ٦يلىمترا مغبٗا، 

ي ؾخت ؤالٝ وؾبٗت ٖكغ ٦يلى مترا وؤ٦ثرها خىا 

مغبٗا جدذ خياػة بىٛالصيل. وا٦دؿاذ الٛابت 

اٖتراٞا ٦مى٣ُت جغازيت ٖام ؤل٠ وحؿٗماثت 

 وؾب٘ وحؿٗحن لضي يىوؿ٨ى.

ٚكياها ؤمىاج البدغ وؤنهاع وجضاو٫ ٦ثحرة 

وضحا٫ وخلت وجؼع مالحت ختى اخخىث هظه 

الٛابت ٖل  مىا٤َ ماثيت ٦بحرة جبلٜ مؿاخاها 

وزمان ماثت وؤعب٘ وؾبٗحن ٦يلىمترا مغبٗا. ؤل٠ 

وهي مإوي آمً ل٨ثحر مً الحيىاهاث الت  جمص   

ٖل  ألاعب٘ ؤو جمص   ٖل  الهضع ؤو جُحر في الهىاء 

ؤو حٗيل في املياه بما ٞ ها الىمغ الظي يُل٤ ٖليه 

الحيىان ألاعؾخ٣غاَيالبىٛا ي والٓباء املخلىهت 

إ مً والخمؿاح وخياث طاث ؾمىم ٢اجلت وؤهى 

الُيىع. وجاءث في بخهاثيت ؤجغيذ في ؾىضع بً 

و زالزحن ؤلٟا ْبيا جإوي في   ؤن زمؿماثت همغ

 الٛابت.

جىاذ ٞ ها ؤشجاع جُل٤ ٖل ها ؤشجاع  حؿمياها:

 جميلت، مً هىا اؾخٗحرث "الجميلت" للٛابت.

٧اهذ مؿاخت ؾىضع بً في مؿاهل  جاعيش وجحز:

ال٣غن الثامً ٖكغ ؤ٦ثر مً يٟٗحن 

مؿاخاها الحاليت. زم ال جؼا٫ مؿاخاها    مً

جخًاي٤ بؼخمت الىاؽ ٞ ها للؿ٨ً ؤو لُلب 

الغػ١ ؤو ٚحرهما. وفي ٖام ؤل٠ وزماهماثت وزمان 

ٖكغ جًمىذ الٛابت في امخال٥ الح٨ىمت 

البريُاهيت. وؤجغي بيل حي خاجؼ ؤو٫ ٖمليت 

لوخهاء في الٛابت ٖام ؤل٠ وزماهماثت وحؿ٘ 

كغيً امليالصي. وؤ ٖلً ٖنها ٦ٛابت مهاهت ٖام ٖو

ؤل٠ وزماهماثت وزمان وؾبٗحن، زم و ي ؤمغها ٧لها 

الن  ٢ؿم الٛاباث للح٨ىمت البريُاهيت  ٗض إلٖا

 ٗام.وامخل٨ذ بىٛالصيل مؿاخت ؾخت ؤالٝ 

وؾبٗت ٖكغ ٦يلىمترا مغبٗا ٖىض اه٣ؿام الهىض 

 ٖام ؤل٠ وحؿٗماثت وؾب٘ وؤعبٗحن امليالصي.

ٛابت الجميلت في ج٣٘ ال مى٢ٗها الجٛغافي:

خىى نهغ ٚىوٛا، وهي جمخض في صولخحن بىٛالصيل 

والهىض، ول٨ً مٗٓمها في بىٛالصيل، جؼئها 

البىٛالصيص   ي٣٘ في الجىىب الٛغبي لها، وهي 

ممخضة في بخىوازا ي وؾاث زحرا وباٚغهاث 

وزىلىا، ؤخاٍ بها مً الجىىب زليج بىٛا٫ ومً 
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ىب الجىىب الكغقي نهغ بلكحر وؤما مً الجى

الٛغبي ٞجؼئها الباقي في الهىض. ؤنهاعها ملخ٣  

 املياه الٗظب و املياه املالحت.

جخىاجض في الٛابت الجميلت ب٨ثرة  جىٕى الىباجاث:

غان و٦ىيغا. خؿب  ؤشجاع ؾىضوعيىٚيىا ٚو

بخهاثياث ؤجغاها بغيً ٖام ؤل٠ وحؿٗماثت 

وزالر امليالصي جخىاجض ٞ ها ماثخان وزمؿت 

زماثت وؤعبٗت وزالزىن هىٖا مً وؤعبٗىن جيؿا وزال

خياة هباجاث هظه ألاي٨ت الؿاخليت   الىباجاث.

جسخل٠ ًٖ خياة هباجاث ألاي٨ت الؿاخليت ألازغي 

غح هظا الازخالٝ بمضي جإزغها 
ُ

في الٗالم، وق

ببيئاث مسخلٟت، خيل ؤن خياة الىباجاث ٞ ها 

جخإزغ في الكغ١ الكما ي باملياه الٗظبت وفي 

املىسٌٟ باملياه املالحت، وهٓام الجاهب الجىىبي 

جم٘ املياه واؾخسغاجها. وجخىاجض ٞ ها مً جيـ 

كاب قىن و هى٫ زاٚغا و ٚى٫ باجا..  ألٖا

وجخىاجض شجحراث و ؤٖكاب وهباجاث مخىىٖت في 

املىا٤َ الغمليت وألاعاض   الت  جمخلئ بالٛغيً 

والطحا٫ وخى٫ خياى املياه الٗظبت واملياه 

 املالحت..

هظه ألاي٨ت الؿاخليت اخخىث  اهاث:جىٕى الحيى 

ٖل  ٖضص مخىٕى هاثل مً الحيىاهاث، وللحٟاّ 

الن مً ٢بل  ٖل  هظا الخىٕى مً الحياة جم إلٖا

الح٨ىمت ًٖ الٛابت ؤنها مى٣ُت آمىت 

غيذ الحٓغ ٖل  نيض خيىاهاوها  للحيىاهاث، ٞو

ونهذ ًٖ جم٘ الثرواث مً  ٌٗ املىا٤َ 

هىن الح٨ىمي املدضصة، لى يخٗضي ؤخض هظا ال٣ا

 ليؿخد٤ ال٣ٗاب خؿب ٢ىاهحن الٛابت.

الخذ لىا مً الضعاؾت املخإزغة ؤن الٛابت حكخمل 

كغيً جيؿا مً الؿم٪، وماثخحن  ٖل  ماثت ٖو

ؾبٗحن جيؿا مً الُحر، وازىحن وؤعبٗحن جيؿا 

مً الحيىاهاث الثضثيت، وزمـ وزالزحن جيؿا 

مً الحيىاهاث الؼاخٟاث، وزماهيت ؤجىاؽ مً 

هاث البرماثيت... الحيىان املٟترؽ الظي الحيىا

ؤ٦ؿب لهظه الٛابت قهغة ٖٓيمت هى "الىمغ" 

الظي يُل٤ ٖليه الحيىان ألاعؾخ٣غاَي البىٛا ي. 

خؿب بخهاثيت ؤجغيذ ٖام ؤلٟحن وؤعب٘ 

امليالصي ؤن الٛابت حٗيل ٞ ها زمؿماثت همغ. 

٦ظل٪ حٗيل ٞ ها الٓباء وال٨غ٦ضن والثٗبان 

حرها ٦ثحر مً الى   خكياث والؿاطجاث...ٚو

مً محزة هظه الٛابت  زغوة ألاؾما٥ في الٛابت:

ؤن ؤنهاعا ٦ثحرة وجضاو٫ مؼصوجت املؿال٪ ٢ض 

كياها ٧الكب٩اث، ومً الجىىب  ق٣ذ نضعها ٚو

ؤخاٍ به زليج البىٛا٫.. هظه املياه ال٨ثحرة بما 

ٞ ها الٗظب واملالحت خ٣٣ذ مإوي آمىا عجىاؽ 

 مً ألاؾما٥..

جغ ؤيت صعاؾت ٖلميت ختى  ن خى٫ ؤؾما٥ 
ُ
لم ج

الٛابت الجميلت، ٞال جىجض مٗلىماث طاث ز٣ت 

ً ألاؾما٥  ٖلميت ًٖ ؤخىا٫ ألاؾما٥ خاليا ٖو

الت  جالش ى ٦يانها و الت  جىاجه زُغا في بب٣اء 

٦يانها. ٞدضصث ألاؾما٥ الت  يإ٧لها الىاؽ 

(19)ب٣يت امل٣ا٫ في نٟدت   ويهضعونها ٣ِٞ.. 
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 هيا نتعمل لغة اجلرائد والصحف

 الؿىعيىن باهخٓاع هىٞمبر ؤمحر٧ا 

 بياص ؤبى ق٣غا
 (لىضن  "ألاوؾِصحيٟت "الكغ١  )

 ًٖ مهاصع صبلىماؾيت ٚغبيت ؤن ؾخاٞان صي ميؿخىعا« الكغ١ ألاوؾِ»وكغث 
 
املبٗىر  ،في ٖضص ؤمـ الؿاذ ه٣ال

غى ب   يٛىٍ عوؾيت ؤمحر٦يت الٛايت منها صٞٗه ل٣ٗض جىلت مٟاوياث جضيضة في جىي٠ ّٗ  .الضو ي لؿىعيا يخ

ل٨ً ما حٗيكه ألاػمت الؿىعيت ججاوػ ٧ل الحضوص. وايُغاع ألامم املخدضة لخّىؾل  ،في وي٘ َبيعي ال خاجت ب   يٛىٍ

وبًٗها مدانغ مىظ (٣ِٞ للؿماح بةصزا٫ الٛظاء والضواء للمىا٤َ املدانغة « ٢ىي ألامغ الىا٢٘»هٓام  كاع ألاؾض و

 .صليل صامٜ ٖل  هظا الىي٘ )2012

ت الضوليت لضٖم ؾىعيا» والؿاا٫ هىا ملاطا جإؾؿذ هظه املغاص صٖمها؟ وما هى مؿخىي « ؾىعيا»ؤي  ؟«املجمٖى

ت»الخجاوـ والخيؿي٤ بحن ؤًٖاء هظه  بخضي ال٣ىي (ٖىضما جخّدى٫ عوؾيا « صوليت»؟ وما هي ؤهميت ؤن ج٨ىن «املجمٖى

 .الىالياث املخدضة ،وجمىدها ال٣ىة ألازغي  ،ب   ٢ىة جضزل واخخال٫ )الٗٓم  الغاٖيت

wmixqiv b‡f¤̂‡ii A‡cÿvq 

kwbevi Ôcwðgv wek¦ Í̄ m~‡ÎÕi eiv‡Z ÔAvkkviKyj AvImvZÕ (Aviwe g¨vMvwRb) Gi GK wee„wZ‡Z ejv nq, 

wmwiqvq †cÖwiZ RvwZm‡•Ni we‡kl `~Z †÷dvb wW wg ‘̄iv cÖPÛ gvwK©b-ivwkqvb Pv‡ci g‡a¨ i‡q‡Q| Zvi 

g‡a¨ (me‡P‡q eo) Pvc n‡jv wmwiqvi †R‡bfvq bZyb Avcmidvi e¨vcv‡i Av‡jvPbv mfv AbywôZ Kiv|  

¯^vfvweK Ae¯’vq Aek¨ ÔPv‡cÕi †Kv‡bv e¨vcvi _vKZ bv, Z‡e wmwiqvi eZ©gvb msKUKvjxb cwiw¯’wZ me 

mxgv AwZµg K‡i‡Q| wmwiqvi Aeiæ× AÂj¸‡jvq (hvi AwaKvskB 2012 mvj ‡_‡K Aeiæ×) ïay Lvevi I 

Ilya ‡cŠuQv‡bvi AbygwZ wb‡Z RvwZmsN‡K evkvi miKv‡ii Kv‡Q Ges ev Í̄eZvi kw³i Kv‡Q ‡h cwigvY 

bZg¯ÍK n‡Z eva¨ n‡q‡Q, †mUvB D³ cwiw¯’wZi Dci AKvU¨ cÖgvY| 
GLv‡b cÖkœ DV‡Z cv‡i, ÔB›Uvib¨vkbvj µvBwmm MÖæc di wmwiqvÕi Rb¥ n‡jv ‡Kb? GLv‡b ‡Kvb ÔwmwiqvÕi 

mvnvh¨ D‡Ïk¨? GB ÔMÖæcÕ Gi m`m¨‡`i g‡a¨ AwfbœZv Ges `„pZvi gvÎv Kx? (GB ÔMÖæcÕ Kviv?) ZvQvov GB 

MÖæ‡ci ÔB›Uvib¨vkbvjÕ nIqvi ¸iæZ¡B ev ‡Kv_vq? ‡hLv‡b Zv‡`iB Ab¨Zg m`m¨ ivwkqv (GKwU cÖavb 

c„ô‡cvlKZvKvix kw³) wb‡RB n Í̄‡ÿcKvix I `Lj`v‡ii ÿgZvq cwiYZ n‡”Q| Avi hy³ivóª Zv‡K ÿgZv 

cÖ`vb Ki‡Q| 

ٗاوي ال٩لماث واملغ٦باث والخٗبحراث الهٗبتم  
gvwK©b-ivwkqvb Pvc ضغىط سوظيت أميركيت ‡÷dvb wW wg ‘̄iv (hy×weaŸ Í̄ 

wmwiqv msK‡Ui ivR‰bwZK 

mgvav‡bi Rb¨ ‡cÖwiZ 

RvwZm‡•Ni we‡kl ~̀Z) 

 ظخافان دي ميعخىسا

¯^vfvweK Ae ’̄vq وضع ظبيعي Av‡jvPbv مفاوضاث 

wmwiqvi msKUK  العىسيتألاصمت  mdi جىلت 

Aeiæ× AÂj¸‡jvq للمىاظم املداصشة ‡R‡bfv (wmwiqvi GKwU 

kni) 

 جىيف

AKvU¨ cÖgvY دليل دامغ RvwZm‡•Ni we‡kl ~̀Z الذولي املبعىث  
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مــــً زــــال٫ هــــظه الهــــٟدت هغيــــض ؤن وٛــــغؽ فــــي هٟــــىؽ الىاقــــئحن مــــً ؤبىــــاء ألامــــت إلاؾــــالميت خــــب اللٛــــت 

وقؿــــغها ؤن هخل٣ــــ  مــــى٨م ٦خابــــاج٨م وعؾــــاثل٨م بليىــــا، مــــى٨م ؤيهــــا الهــــٛاعت  ؤن جغؾــــلىا  رجــــى الٗغبيــــت، ٞج

مالخٓاج٨م ٖل  هظه الهٟدت، وا٢تراخاج٨م مً ؤجل املؿخىي ألاًٞل. ٞما نٟدخىا هظه بال الخُىة 

وؤن  ألاو ـ  ٖلـ  الُغيــ٤............ ؾـخدبٗها زُـىاث بن قــاء هللا حٗـا  . وؿـإ٫ هللا حٗــا   ؤن يثاـذ زُاهــا،

      .٣ٞىا هللا جميٗاو  يى٣ٞىا ب   ما يٗىص بالىٟ٘ ٖل  الغاٚبحن الهٛاع في اللٛت الٗغبيت.

 مدمض قٗيب  -في هللا:ؤزى٦م  

إلوام الشعور
قهغياع مدمىص

اصعها  ٗضخيىما زغجذ مً  مذ ؾماء ٢لب  ؤن ل٣يذ ألاؾاجظة امل٨غمحن ل٣اء الىصإ، حٛيّ  الجامٗت ٚع

الُالب و  بىٍءععبٗت ٖكغ يىما، ٧ان خغم الجامٗت خيا هابًا  الحبيبت لٟغا١ بي   وبحن جامٗت 

 ها، و ٦ىذ ؤمص   عويضا عويضا، ؤ٢ضم ٢ضما جلى ٢ضم، ٚحر ب ٥ان ناع ٦جثت هامضة ال خغ   ألاؾاجظة، و 

ـّ  بىابت الجامٗت، و ما ج٣ضمذ بال ٢ليال بط ؾمٗذ نىجا مً  اجتزثبىخكت و ٖؼلت، ختى  ؤوي ؤخ

: ؤيها الىلضت به٪  الىعاء، ٞإعهٟذ ؤطوي، ٨ٞإن بىابت الجامٗت جىاصي   وجساَب   و جضٖىوي بل٠ُ و ع٢ت

للحٓتد  و ال حؿخُي٘ ؤن جهبر  ،زغجذ مً جامٗخ٪ ٢انضا هدى بيخ٪، ليؿذ في يض٥ ٞغنت للخإزغ

 ت بض٢ي٣ت  و ص٢ي٣ت  ؿاٖت.يعه٪ حٗض زاه

ٌِ ال ؤيها الىلضت ٖضة ههاثذ  ٖباعة ًٖ في َغي٣٪، ل٨ً لً جيـ هضاجي بلي٪، وهى  ؤػعج٪ اليىم، ٞام

 ػاصا في عخلخ٪ و هىعا في ؾايل٪ و ناخبا في مجزل٪. ل٪ ٨ىن في خياج٪، وج ٥ؿاٖضجٟيض٥ وح

، و ئقغبذ مً لبانها و ؤزظث امللجإ في نضعها املٟٗم الضافؤيها الىلضت اٖلم ؤه٪ ؤجيذ هظه الجامٗت و 

اخخًيخ٪ هي في حجغها الُاٞذد عنها واز٣ت ب٪، ؤه٪ جضيغ بإن جدمل ؤماهاها و جد٤٣ هضٞها 

ها.  امليكىص، و ال ج٣تٝر بزما يكحن  قإنها وقٞغ

 ،ال٣غب ، ٞإخؿً بالىالضيًؤيها الىلضت به٪ ؾخظهب ب   البيذ وجل٣  والضي٪ و إلازىة و ألازىاث و طي 

و جى٢غ ال٨باع، و جغجى مى٪ ؤن ي٨ىن زل٣٪ و ؾلى٦٪ م٘ ؤهل ال٣غيت مثاال عاجٗا و  ،واعخم الهٛاع

ب ب٪ ال٣لىب، و يدي٣ً مً زالُ٪ بإن جامٗخ٪ جامٗت  جا ػاهغا،طهمى  ختى جغجاح بلي٪ الٗيىن و جٚغ

ج٨ىن  بهظه الجامٗت ٗخ٣ض ؤن مً يلخد٤و الٗلىم، وق اثٞغيضة في التربيت والؿلى٥، ٦ما في الضعاؾ

 صدى األطفال
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ال ج٨ىن ٧لماحي ؤها ٢اثلهاتت ٟٞي ؤماهت هللا و خٟٓه جهل البيذ  هظا يا ولضت  ؤزال٢ه و ٖمله ه٨ظا...

 .الحبيبت باعمً و الؿالمزم جغج٘ ب   جامٗخ٪ 
 [إلاؾالميت، قيخاٚىوٜ، بىٛالصيل. ]َالب الؿىت ألاو    مً الجامٗيت، بجامٗت صاع املٗاٝع

، و )ج(جثت
 

ل
َ
  ُجث

 
ْجثار

َ
 /ؤ

ت
َّ
 هامضة ُجث

wb_i ‡`n ؤعهٟذ ؤطوي Avwg DrKxY© njvg| 

 Rvwgqvi ‡MU AwZµg اجتزث بىابت الجامٗت

Kijvg| 

 DrmegyLi cvov حي هابٌ

 

 اإلسالم هو الدين القيم

 مٗاط بً نٟاء
يت جـــاطن بـــإن إلاؾـــالم هـــى يـــامً لىجـــاة الاكـــغيت ٧لهـــا، و ؤن إلاؾـــالم يبـــحن مـــا بـــه نـــالح  ألاخ٩ـــام الكـــٖغ

 -ٞلـــظا اعجطـــ ى هللا  يًـــمً ؾـــالمت خيـــاة إلاوؿـــان، ؤن إلاؾـــالم و ؾـــٗاصوهم فـــي الـــضهيا و زـــغة،و الىـــاؽ 

}بن الضيً ٖىـض هللا  :املد٨م  ه٦خاب٣ض نض١ هللا حٗا   في به صيىا لٗباصه صون ؾىاه، ل -ؾبداهه وحٗا   

  إلاؾالم{.

ال يجـض  لها مباصت بوؿاهيت عاجٗـت، خضص و  ،مالثمت خلىال الحياة إلاوؿاهيت٢ضم إلاؾالم لجمي٘ مك٨الث 

 و يخدلــــ  بــــاإلزالم ؾــــٗيض مجخمــــ٘ ٞايــــل مــــً ج٨ــــىيًبــــل يــــخم٨ً بهــــا  ع٦ــــب إلاوؿــــاهيت ٞ هــــا نــــٗىبت،

  الاجخماٖيت.الٗضالت  املؿاواة و

ٖليـه و  -ؾـالم ٖلـ  هبـ  إلا  خيـل بـضؤ هـؼو٫ الـىحي٦ظل٪ خغى إلاؾالم ؤهله ٖل  الٗلـم مـً ؤو٫ يىمـه  و 

ألامــت  بــظل٪ ٞهــاعث .((ا٢ـغؤ باؾــم عبــ٪ الــظي زلــ٤)) ب٣ىلــه حٗــا  : -ٖلـ  ألاهايــاء ٖلــ هم الهــالة والؿــالم

صيىـــــا مـــــً ألاصيـــــان يدـــــل ؤهلـــــه ٖلـــــ  الـــــخٗلم ٦مـــــا يدـــــل ٖليـــــه إلاؾـــــالم ال ججـــــض  ،(( ا٢ـــــغؤ))املؿـــــلمت ؤمـــــت 

اياوها الٟايلت.ؤهضاٝ خياج يٗلم و عبه و عؾىله و صيىه،يٗٝغ ٞاملؿلم  ،املؿلمحن يٗت ٚو  ه الٞغ

ـــىا الٗهـــض بن )) حٗـــا  : ٢ـــا٫ هللا مـــً الىٟـــا١، الٛـــضع ٖـــض  بـــل ،الٗهـــض ٖلـــ  بيٟـــاء خـــٌ إلاؾـــالم ؤمخـــه و ؤٞو

: "آيـت املىـا٤ٞ زـالر : بطا خـضر ٦ـظب، و  -نـل  هللا ٖليـه وؾـلم –و ٢ـا٫ الغؾـى٫  .((الٗهض ٧ان مؿـئىال

ض ؤزل٠".    بطا ؤئجمً زان، و بطا ٖو

إلاوؿـان و صم خغمـت  وجٗل ،ىعزان الٟغ٢ت والك٣ا١ ٞيما بينهما يمنهع ،و الىميمت الٛيبتخغم ٦ظل٪  و 

ه    .ل٨غامت إلاوؿاهيتات و قٕغ الح٨م لهياه دغمت الضيً،٦قٞغ

يًـمً ؾـالمت خيـاة الحيىاهـاث العجمـاء ؤيًــا، ٞدؿـب بــل  حيـاة إلاوؿـانلؿـالمت اليًـمً ال إلاؾـالم 

ال هــي و  ،ٞــال هــي ؤَٗماهــا مــغؤة الىــاع فــي هــغة خاؿــاها،ا"صزلــذ  : -منــل  هللا ٖليــه وؾــل- عوي ٖــً الىبــ 

هخمؿـ٪  ٞهلمـىا ب ـ  إلاؾـالم تتت مـا ؤخؿـً حٗـاليم إلاؾـالم و مـا ؤعوٖهـا ."جغ٦اهـا جإ٧ـل مـً خكـاف ألاعى
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 فــي املجخمـــ٘ إلاوؿـــاوي قؿـــىصو  ،و زـــغة الــضهياهخمخــ٘  ؿـــٗاصة  ختـــى ،بمباصثــه املخيىـــت، وحٗاليمــه الؿـــاميت

  ثام .الى  ألالٟت ووألامً والؿالم 

 
 ]َالب الؿىت الثاهيت مً الجامٗيت،  بجامٗت صاع املٗاٝع إلاؾالميت، قيخاٚىوٜ، بىٛالصيل.[

  

 بهجام الح٤ 

ال يم٨ً ؤن حكتري هظه الىٗمت،  الٗحن مما ؤوٗم هللا بها ٖل  إلاوؿان. وه  وٗمت ٖٓيمت ٚاليت هٟيؿت.

ٞمً ٣ٞض هظه الىٗمت الٗٓيمت ناعث الضهيا مٓلمت له، و خـغم مـً  . ص  ء آزغو ال ج٣ضع هي بثمً وال 

٦ـــال ٖلـــ  ٚحـــره ال يؿـــخُي٘ ؤن يٟٗـــل ٦ثحـــر ألاقـــياء فـــي خياجـــه. ومـــً خـــ٤ هـــظه  وٗمـــت قـــتى، و ؤنـــبذ هـــى 

ت ؤن يدــاٞٔ ٖل هــا إلاوؿــان ويدٟٓهــا مــً ؤن جًــي٘، ٞــال ي٣ــغؤ فــي يــىء يــٗي٠ و ال قــضيض، بــل الىٗمــ

و مـــً خـــ٤ هـــظه  ب، و ؤن ال يىانـــل املُالٗـــت َىيلـــت، و يـــغيذ الٗـــحن بـــحن املُالٗـــت،يُـــال٘ فـــي هـــىع مىاؾـــ

الىٗمت ؤن يهىنها ًٖ مداعم هللا، و ًٖ الكبهاث ٞال يؿـخٗملها بال ٞيمـا هـى خـال٫. وؤن يؿـخسضمها فـ  

ل ألاجىب ، و َاٖت هللا، ال ف  مٗهيخه، ٞال يىٓغ إلاوؿان ب   املغؤة ألاجىايت، و ال املغؤة ألاجىايت ب   الغج

٢ــــل "ؤيًــــا: حٗــــا   و ٢ــــا٫  "٢ـــض ٢ــــا٫ هللا حٗــــا   فــــي ٦المــــه املجيــــض: "٢ــــل للمــــامىحن يًٛــــىا مــــً ؤبهــــاعهم

.ول٨ـــً ٢ـــل مـــا وٗبـــإ بـــه، بـــل جـــل مـــا هســـىن ٞبهـــا، وال وٗـــض املٗهـــيت  "للمامىـــاث يًًٛـــً مـــً ؤبهـــاعهً

ــ حن ومــا جسٟــ  الهــضوع" ٞيــا مإزمــا بطا ٦ؿــاىاها. وال هىٓغب ــ  ٢ــى٫ هللا ؾــبداهه وحٗــا  : "يٗلــم زاثىــت ألٖا

 .لألؾ٠ ٖليىا

ؤن الىٓغ ؾهم مؿمىم مً ؾهام ببليـ. ٞمـً ؤٖـغى ٖىـه زالهـا إ ؤوعر هللا فـي ٢لبـه  –وف  الىا٢٘ 

٣ىــا هللا جميٗــا ؤن هدــاٞٔ ٖلــ  الٗــحن و ٖلــ   خــالوة ٖباصجــه ب ــ  يــىم ال٣يامــت. ويغػ٢ــه مــاال يخهــىعه. ٞو

  .خ٣ى٢ها آمحن

  السالم، أترا، داكاطالب مدرسة بيت 
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 ضيف كريم في مدرستنا
 مدمض بً ؤخمض

٨ىن ي٧اهذ الؿاٖت الٗاقغة نباخا، الُالب في الضعؽ، مؿخمٗىن ب   ما يضوع ٞيه ٖل  ٧ل هضوء وؾ

٦ٗاصوهم في ٧ل يىم، بط ص١ الجغؽ في ٚحر و٢ذ، ٟٞىجئىا، و ٢لىا : لم نلهل الجغؽ، يغب في و٢ذ 

ه، ٣ٞا٫ ؤخض ػمالثىا: لٗله ل٣ض وم الضعؽ، و لم ييخه الضعؽ ب    ن، واملٗلم ؤيًا ؤعاص ؤن يٗٞغ

الًي٠ ال٨غيم مىالها يمحن ناخب خٟٓه هللا حٗا   وعٖاه، الظي ٢ضم مً ؤمغي٩ا، ٞسغجىا مً 

لمذ ؤهه ؤؾـ مضعؾت صيييت ف  طل٪ البلض الظي هى مملىء بالٓلم  اله٠ وطهبىا ب   املسجض، ٖو

ىع بالٟدكاء و املى٨غ، ٞهٗض الًي٠ ٖل ى املىبر، ٞسُب زُبت وجحزة، ل٨ً جامٗت  والٓالم ومٞى

مازغة هاٞٗت. ٩ٞان مً ٦المه جاعيش خياجه الٗلميت والغخلت ب   الخاعج لخضمخه الٗلميت والٗمليت 

. بل يٟخسغ وجطحيخه في طل٪. ولم ي٨ً له م٩ان ف  ألاهل والٗيا٫، و٧ان ال يغض ى بالظ٫ و الهٛاع ٢ِ

بالٗلم الؿماوي والىبىي صاثما. ٩ٞان يٗيل بديل ال يدخ٣غ الىاؽ بالٗلم وؤهل الٗلم، وقٗٝغ الىاؽ 

مىا، بل هظا الٗلم له ًٞاثل ٖل  ٧ل ٖلم، وؤهل الٗلم هم  ؤن الٗلم الؿماوي ليـ جاٞها ٦ما ٖػ

 .ؾاب ٧ل زحر ومٟخاح ل٩ل ؾٗاصة

حرة الٗلم وؤهل الٗلم  .و٧ان يٛاع  ٛحرجه ٚو

بهه يجب ٖل  الُالب ؤن يداٞٓىا ٖل  ؾخت ؤمىع: زالزت منها ٢بل الٟغاٙ مً الخٗلم  و٢ا٫ في زُبخه:

( ٞخدبيب الىٟـ ب   الؿىت وجىٟحرها ًٖ 1) الضعاس   وزالزت  ٗضه، ؤما الثالزت ألاو٫ ٢بل الٟغاٙ:

ٗه هللا ل٣ىله ٖليه الؿالم: مً جىاي٘ إ  –( جؼيحن الحياة بؼيىت الخىاي٘ 2) البضٖت. ( صحبت 3) –ٞع

( 3( ألازظ  ٗغوة الهبر)2ٞاإل٦باب ٖل  املُالٗت ٧ليا )1ؤهل هللا. وؤما الثالزت التى ه   ٗض الٟغاٙ 

ضها عبىا خ٣ا. وؤيًا ؤن يٟكىا إلاؾالم و ييكغوه وؤن يهلحىا ؤهٟؿهم و  الي٣حن ف  ال٣لىب ٖل  ما ٖو

٣ىا ؤن وٗمل بهظه الىهيدت الٛاليت  يىٟٓىا ؤٞىيت بيىوهم ومٗاهضهم، وحٗيحن هضٝ الحياة. ؤللهم ٞو

  .وؤن هدهل الٟالح والىجاح في الضاعيً

 طالب مدرسة بيت السالم، أترا، داكا 

 من صفحات المذكرات
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 الوعد من اإليمان
 ؾاجض هايل

في ليلت قضيضة البروصة وبيىما مضيغ الكغ٦ت يٟخذ ؾياعجه الٟاعهت الضاٞئت ليٗىص ب   مجزله، 

غؤي الحاعؽ العجىػ ي٠٣ ٖل  باب ال٨غاج بمال ؿه الغ٢ي٣ت الغزت وهى يىٟش بيضيه مً ٞ

 قضة البرص..

 ا٢ترب مىه املضيغ وؾإله بخعجب:ٞ

 في هظه الليلت  -
 
 ز٣يال

 
 الباعصةتتت؟؟ملاطا لم جلاـ مُٟٗا

 ؤجاب الحاعؽ وهى يلخٟذ ب٣ُٗت ٢ماف باليت يلٟها خى٫ ع٢بخه:

 ؤمل٪ ؾىي هظا اللباؽ الخٟي٠ الظي ي٣ي   مً البرص.ال  -يا ؾيضي –ول٨    -

 له:
 
 هٓغ املضيغ ب   الحاعؽ هٓغة ٠ُٖ ٢اثال

.. ؾإٖىص ب   م٨خب  وؤخًغ ل٪ مُٟٗي الث٣يل لخلاؿه وجيس ى البرصت -
 
ٞغح  تاهخٓغوي ٢ليال

  هٟؿه بامل٠ُٗ الىزحر الضافئ.. وبيىما املضيغ يٟخذ باب م٨خبه 
ّ
 وؤزظ يم 

 
 قضيضا

 
الحاعؽ ٞغخا

ل يخ٩لم ويخ٩لم ختى َل٘ الٟجغ.. زم   م٩املت زاعجيت جخٗل٤ بإمىع الٗمل، ْو
ّ
وبطا بهاجٟه يغن

ضه للحاعؽ بةُٖاثه امل٠ُٗ، ٞإزظ يى جإة جظ٦غ ٖو اصي ؤٚل٤ م٨خبه واججه ب   ؾياعجه، ٞو

 مً البرص وبجاهبه وع٢ت 
 
 ٖل  ألاعى ميخا

 
ٖليه ويلخ٠ يمىه وقؿغة وبطا به يغي الحاعؽ ممضصا

خب ٖل ها بسِ مغجج٠:
ُ
٦ 

 بإن زيابي ؾىٝ ج٣ي   مً البرص، 
 
 م٣خىٗا

 
ؤيها املضيغ املدترم.. ٦ىذ ؤجدمل البرص ٧ل ليلت نامضا

 
 
ض٥  ي بامل٠ُٗ الضافئ ؾلب م   ٢ىحي و٢خل   بغصا .. ؤعجى٥ يا ؾيضي ال حُٗي ول٨ً ٖو

ىص٥ لآلزغيً بطا لم حؿخُ٘ جىٟيظها، عه٪ ال حٗلم ما يهىٗه الىٖض بهم.. وجظ٦غ ؤن  ٖو

 الىٖض مً إلايمانتتت

 الاٞخخاخيت -ب٣يت

ولهـــظا يجـــب ٖلـــ  املؿـــلم ؤن ي٨ـــىن فـــي خالـــت اؾـــخٗضاص صاثـــم ملجابهـــت ؤٖـــضاء إلاؾـــالم وؤال يتـــر٥ ؾـــالخه بال فـــي الًـــغوعة     

ْم"ال٣هىي، 
ُ
٨

َ
ْؾـِلَحخ

َ
ْىا ؤ ُٗ ـ

َ
ً

َ
 ج

ْ
ن

َ
ى ؤ

َ
ْم َمْغضـ 

ُ
ـخ
ْ
ى
ُ
ْو ٦

َ
ـٍغ ؤ

َ
ًْ َمُ ـ ي ّمِ

 
ط

َ
ـْم ؤ

ُ
 ِب٨

َ
ـان

َ
٧ 

ْ
ْم ِبن

ُ
ـْي٨

َ
ل َٖ ـاَح 

َ
 ُجى

َ
)ؾـىعة اليؿـاء:  ٢ا٫ حٗا   "َوال

ضاص ٖل  الجيل الىٓامي ٣ِٞ بل هي مؿاوليت ٧ل ٞغص مؿلم.102  ( وال ي٣خهغ الخضعيب وإلٖا

وؤهلهـــا املؿــلمحن؟ ٨ٞيــ٠ جىــام ٖيىهىــا هــىم الٟٛلــت؟ واقــخٛلىا فـــي مياهمــاع بجــغح ٞــةن ٦ىــا مــً املــامىحن ؤلؿــىا مجــغوخحن  

َ٘ نـىجه  ـ ـَب، وؤن يٞغ
ُ
ؾاثغ املٗامالث الضهىيت وجغ٦ىا الجهـاص فـي ؾـايل هللا حٗـا  د بـل خـان ل٩ـّلِ مؿـلٍم ؤن ُيسـغَج ال٣لـَم وَي٨خ

َ٘ ؾـــــالَخه وَيًـــــِغب، وهللا ـــــ ـــــب، وؤن يٞغ
ُ
 ؾـــــبداهه وحٗـــــا   هـــــى املؿـــــئى٫ ؤن يـــــغص لىـــــا عوخىـــــا وَيىـــــُضَب، وؤن يغج٣ـــــَي مىبـــــَره وَيسُ

 امل٣ٟىص.
 بمحمد شعي
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نــٟدت وهــضٝ ب ــ  ج٣ــضيم إلاجابــاث ٖــً ؤؾــئلت ال٣ــغاء خــى٫ اللٛــت الٗغبيــت هــظه 

)باخـل فـي وآصابها، ويجيب ٖنها ًٞيلت ألاؾخاط مدي  الضيً ٖبض ال٣اصع الٟـاعوقي 

اللٛــت الٗغبيــت وآصابهــا بالجامٗــت إلاؾــالميت باملضيىــت املىــىعة ومــضيغ مغ٦ــؼ زضمــت اللٛــت الٗغبيــت 

 بىٛالصيل(

ًٞيلت ألاؾخاطت باع٥ هللا في خياج٪، ُيؿم٘ في هظه ألايام ؤن حٗلم اللٛت الٗغبيت الجدخاج ب    السؤال:

د بل يم٨ً ؤن يضعَّؽ حٗلم الٗغبيت بضون ؤن يخٗلم الُالب قيئا مً الىدى  حٗلم الىدى الهٝغ

، ٞهل يم٨ً طل٪؟ ما عؤي٪ في طل٪؟   والهٝغ

  ،مدمض بمضاص هللا، َالب ٢ؿم الخضعيب ٖل  اللٛت الٗغبيت بالجامٗت الغخماهيت نىث الحغاء

 جىػي، ٚاػيبىع.

ي٪ باع٥ هللا، وٗم ؤخي ال٨غيم، يم٨ً طل٪، وهظا مجغب. ول٨ً الخٗم٤ في اللٛت الٗغبيت  الجواب: ٞو

 ٪ مً الٗلىم اللٛىيت. وصعاؾاها صعاؾت ٖلميت جدخاج ب   حٗلم الىدى والهٝغ والبالٚت وما ب   طل
 

م الىدى  السؤال: ِ
ّ
، هل هىا٥ ٦خاب يٗل ًٞيلت ألاؾخاطت باع٥ هللا في خياج٪، ؤعيض مى٪ ؤن ؤٖٝغ

 الهٝغ مٗا. و والهٝغ بالخضعيب اللٛىي؟ ختى هخم٨ً مً زالله مً حٗلم الٗغبيت والىدى 

 الحغاء، جىػي،  ٖبض هللا، َالب ٢ؿم الخضعيب ٖل  اللٛت الٗغبيت بالجامٗت الغخماهيت نىث

 ٚاػيبىع.

ي٪ باع٥ هللا. به٪ جغيض ؤن جهُاص ٖهٟىعيً بحجغ، وٗم جىجض ٦خب  الجواب: ؤخي ٖبض هللا، ٞو

للض٦خىع ٝ ٖبض  "صعوؽ اللٛت الٗغبيت"٦ثحرة في هظا الهضص، منها ٖل  ؾايل املثا٫ ال الحهغ ٦خاب 

الغخيم في ؤعبٗت ؤجؼاء. و٦ظل٪ ٦خب الخضعيباث اللٛىيت امل٣غعة في مٗهض حٗليم اللٛت الٗغبيت في جامٗت 

لألؾخاط ؤبي َاهغ املهباح  كٍغ ؤن ج٣غؤه ٖىض ؤؾخاط  "الُغي٤ ب   الٗغبيت"ؤم ال٣غي. وؤيًا ٦خاب 

 ماهغ بُغاث٤ الخضعقـ.

ًٞيلت الكيشت باع٥ هللا ٞي٪: ؤعيض ؤن ؤٖٝغ مً زال٫ نٟدخ٪ ؤمغيً. ول٪ الك٨غ  السؤال:

 الجؼيل. 
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للٛت الٗغبيت بجامٗت مكهىعة بضا٧ا، بضؤث في ٢ؿمىا صعوؾا اؤها ؤؾخاط ب٣ؿم  األول: األمر

لووكاء الٗغبي بديل ؤزخاع للُالب حٗبحراث وجمال مً الصح٠ واملجالث ؤو مً  ٌٗ ال٨خب ألاصبيت 

غخها ٖل  الُالب ليٗىصوها ويخمغهىا ٖل  الخٟىه وال٨خابت بها بال ؤهه يغالي في ازخياع الخٗبحراث ٞإَ

اصة ي٨ىن امل٣خاـ مً الص  ء الظي يٟهمىهه ويدؿىهه  م٣خًياث الُالب في خياوهم اليىميتتت ٖو

ال؟ هل ويضع٦ىهه وقكٗغون به ويخمخٗىن به وقؿتزيضون مىه، ٞهل هظه الُغي٣ت للخضعقـ صحيدت ؤم 

 ٖىض٥ َغي٣ت ؤخؿً بضال مً هظا؟ 

ما هى املٟهىم مً ًٞ الخٗبحر؟ هل هىا٥ ٦خاب ٖل  هظا الًٟ، و٦ي٠ يضعؽ هظا الثاني:  األمر

 الًٟ؟

  صا٧ا.1مىالها عبي٘ إلاؾالم، محربىع ، 

ؤ٢ــى٫  ٗــض ؤن ؤوجــه الكــ٨غ بلــي٨م: بن ٨ٞــغة إلاؾــتراجيجيت ؤو الُغي٣ــت  :عوون سووؤالو األول الجووواب

الىاخضة املمحزة ال وجىص لها ٖل  ؤعى الىا٢٘ ٞالُغي٣ـت املمحـزة ٖىـضي ٚحـر ممحـزة ٖىـض  زـغ، والُغي٣ـت 

ىضما  جدخاجىن ب   حٛيحر املىاؾبت ملاصة ٚحر مىاؾبت ملاصة ؤزغي. ٞاعوؿب ؤن جمكىا ٖل  هظا املىىا٫ ٖو

 ُغي٣ت ٞبةم٩اه٨م ؤن جسخاعوا الُغي٣ت املىاؾبت والاؾتراجيجيت ألاًٞل مغاٖيا ألامىع الخاليت:ال

ــىا ٖلــ  ؤ٦بــر ٖـــضص مم٨ــً مــً إلاؾـــتراجيجياث التــى لــضي٨م ال٣ـــضعاث واملهــاعاث الالػمــت لخُبي٣هـــا. -1  حٗٞغ

 خضصوا إلاؾتراجيجياث التى جىاؾب مىيٕى الضعؽ ؤو مدخىاه. -2

ىا ٖل  إلاؾت -3  راجيجياث التى يم٨ى٨م مً زاللها جد٣ي٤ ؤهضاٝ الضعؽ.حٗٞغ

 خضصوا إلاؾتراجيجياث التى جىاؾب زهاثو الُالب. -4

 ٖيىىا إلاؾتراجيجياث التى جىاؾب ٖضص الُالب ف  اله٠. -5

ىا ٖل  إلاؾتراجيجياث التى يم٨ً جُبي٣ها ف  خضوص الؼمً املسهو للضعؽ. -6  حٗٞغ

 ٨ً جُبي٣ها ف  خضوص إلام٩اهاث املاصيت املخىاٞغة ف  اله٠ ؤواملضعؾت.خضصوا إلاؾتراجيجياث التى يم -7
 

 

ؤن ًٞ الخٗبحر هى الًٟ الظي يخ٩لم ًٖ َغي٣ت بٞهاح إلاوؿان ٖمـا فـي هٟؿـه مـً  :الثاني والجواب عن سؤالو

عهـــــه وؾـــــيلت ألا٩ٞـــــاع واملٗـــــاوي وألاخاؾـــــيـ بلٛـــــت ؾـــــليمت وجهـــــىيغ جميـــــل جدغيغيـــــا ؤو قـــــٟىيا. ولهـــــظا الٟـــــً ؤهميـــــت ٦بحـــــرة، 

 -1الاجهــا٫ مــ٘  زـــغيً، والىديجــت النهاثيـــت لــخٗلم اللٛــت وعهـــه مــً الىؾـــاثل املهمــت التــ  جـــازغ ٖلــ  املجخمـــ٘. ولــه ؤ٢ؿـــام: 

يٟي  وفـي هـظا الٟــً جىجـض ٦خـب ٦ثحـرة ال حٗــض، ٞمنهـا الغاثـض فـي الخٗبحــر  والخٗبحــر ألاصبـي. -3والخٗبحـر إلابـضالي  -2الخٗبحـر الـْى

ــً ال٨خابــت والخٗبحــر للىاقــئت للــض٦خىع ٖبــض اللُيــ٠ الهــىفي، وألاؾـــ الٟىيــت لل٨خابــت والخٗبحــر لألؾــخاط َــاع١ بىــضا عي، ٞو

يٟي عؾــخاطها قــهيض هللا ًٞــل البــاعي عخمــه هللا. ٖلمــا بــإن َغاثــ٤ الخــضعقـ  للــض٦خىع ٞســغي زليــل الىجــاع وإلاوكــاء الــْى

م٣ـــا٫ مؿــــخ٣ل، ٞلهـــظا ؤعجـــى مـــى٨م مغاجٗـــت  ٗــــٌ  جسخلـــ٠ بـــازخالٝ املغخلـــت وبـــازخالٝ ؤهـــىإ الخٗبحــــر وهـــظا يدخـــاج ب ـــ 

ي٤. ال٨خب املخٗل٣ت بُغاث٤ جضعقـ مهاعاث اللٛت الٗغبيت.   وباإ الخٞى
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 بالقلم األحمر
اء "الحـغاء"، زـم في  هظه نٟدت، هخل٣  م٣ـاالِث و٦خابـاِث ألا٢ـالم الىاٖـضة مـً ٢ـغَّ

 وال٨خاباث.ه٣ىم بى٣ض جل٪ امل٣االث 

كٝغ ٖل ها ؤؾغة الحغاء.
ُ
 في ٧ل ٖضٍص م٣ا٫ُ واخٍض ح

 بزىاوي ال٣غاء ال٨غام ت 

به٨م اَلٗخم ٖل  ؤن خٟٔ ال٣ىاٖض وألالٟاّ ٣ٞـِ الج٨ٟـي ملجـا٫ الخدغيـغ والحـىاع، بـل ييبػـي لىـا ؤن 

مــً الىـاؽ الـظيً خٟٓــىا هخـضعب ٦ثحـرا ٖلـ  ال٣ىاٖــض واؾـخسضام ال٩لمـاث فــي خياجىـا اليىميـتد عن ٦ثحـرا 

ابــــت والــــخ٩لم، د ول٨ــــً لــــم يخــــضعبىا ولــــم يسخلٟــــىا ب ـــ  ؤصيــــب مــــاهغ يسُــــاون ٦ثحــــرا فــــي ال٨خال٣ىاٖـــض ٣ٞــــِ

 ٞلظل٪ هدظع وهدبه و٢ذ ال٨خابت واملداصزت،  ن ي٣ضم بلي٨م  ٌٗ الىهىم للخمغن. 

 الىو الظي يدخىي ٖل  الخُإ : 

يت، ٞلــــظل٪ ال  ٢ــــا٫ الخلميــــظ : ؤن اللٛــــت ٖغبيــــت نــــٗبت جــــضاد عهــــه جدخــــاج ب ــــ  ٢ىاٖــــض الىدىيــــت والهــــٞغ

اا٫ ٢ــاثال : ليؿـــذ ألامــغ ٦ـــظل٪، بــل هـــظا ؤحٗلمهــا، ٞلمــا ؾـــم٘ َالــب الُٟـــً ٢ىلــه، ؤجابـــه فــي هــظه الؿـــ

يت ٞلهـا يـغوعة فـي مغخلـت إلابخـضاء، وهـظا ؤمـغ  اللٛـت لٛـت مٗؿـىلت وؾـهلت، وؤمـا ال٣ىاٖـض هدىيـت والهـٞغ

يدخــاج بل هـــا ٧ـــل َالـــب فـــي حٗلـــم ؤي لٛـــتد عن التـــ  اليٗـــٝغ اللٛـــت به٩لحزيـــت ٞهـــى ؤيًـــا يدخـــاج فـــي ٢ىاٖـــض 

ٖلي٪ ؤن جخضعب في ٢ىاٖضه ٦خابـت وج٩لمـا ؤ٦ثـر مـً خٟٓهـا،  إلاه٨حزيت، ٨ٞظل٪ لٛت الٗغبيت، ول٨ً يجب

بن حٗمل ٖل  ما ط٦غث ل٪ لٛت ججض لٛت الٗغبي ؤؾهلد عن ؤبي هى ٖالم املاهغ وألاصيـب بـإع ٢ـض صعب ـ  

٦ثحــرا فــي اؾــخٗما٫ ال٣ىاٖــض والخُبيــ٤ ٖلــ  الٗبــاعة والجمــل خٟيــضة، ٞلــظل٪  ن ؤؾــخُي٘ ٖلــ  ال٨خابــت 

٣ــا٫ الخلميـظ ٞغخـا : ؤصٖـى هللا حٗــا    ـي ؤن يىٞـ٤ بـخٗلم اللٛــت ٖغبـي والخمهـغ ٖلــ  والـخ٩لم بـضون الخُـإ ٞ

 ؤصب الٗغبي. 

 الىو الصحيذ : 

يت، ٞلــــظل٪  ٢ــــا٫ الخلميــــظ بن اللٛــــت الٗغبيــــت نــــٗبت جــــضاد عنهــــا جدخــــاج ب ــــ  ال٣ىاٖــــض الىدىيــــت والهــــٞغ

ألامـــغ ٦ـــظل٪د بـــل هـــظه  الؤحٗلمهــا، ٞلمـــا ؾـــم٘ َالـــب ُٞـــً ٢ىلــه، ؤجابـــه ٖـــً هـــظا الؿـــاا٫ ٢ــاثال : لـــيـ

يت ٞلهـا يـغوعة فـي مغخلـت الابخـضاء، هـظا ؤمـغ  اللٛت لٛت مٗؿىلت وؾهلت، وؤما ال٣ىاٖض الىدىيـت والهـٞغ

يدخــــاج بليــــه ٧ــــل َالــــب فــــي حٗلــــم ؤي لٛــــتد عن الــــظي ال يٗــــٝغ اللٛــــت إلاه٩لحزيــــت ٞهــــى ؤيًــــا يدخــــاج ب ــــ  

ن جخــضعب ٖلــ  ٢ىاٖــضها ٦خابــت وج٩لمــا، ال٣ىاٖــض إلاه٩لحزيــت، ٨ٞــظل٪ اللٛــت الٗغبيــت، ول٨ــً يجــب ٖليــ٪ ؤ

بإع ؤ٦ثر مً خٟٓها، بن حٗمل بما ط٦غث ل٪ ججض اللٛت الٗغبيت ؤؾهل، عن ؤبي هى ٖالم ماهغ، وؤصيب 

٢ـــض صعب ـــ  ٦ثحـــرا ٖلـــ  اؾـــخٗما٫ ال٣ىاٖـــض الخُبيـــ٤ ٖلـــ  الٗبـــاعة، والجمـــل املٟيـــضة، ٞلـــظل٪  ن ؤؾـــخُي٘ ال٨خابـــت والـــخ٩لم 

 لٗغبيت والخمهغ في ألاصب الٗغبي.ٞغخا : ؤصٖى هللا حٗا    ي ؤن يى٣ٞ   لخٗلم اللٛت ا بضون الخُإ، ٣ٞا٫ الخلميظ
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 في اإلسالم روعة االجتماعجة -ب٣يت
 ٚغؽ الغوح الاجخماٖيت في ألاٞغاص:

ال جداؾــــضوا وال  -نــــل  هللا ٖليــــه وؾــــلم–خــــاو٫ إلاؾــــالم لٛــــغؽ الــــغوح الاجخماٖيــــت ب٩ــــل مٗاه هــــا، ٢ــــا٫ 

جىاجكــىا وال جباًٚــىا وال جــضابغوا و٦ىهــىا ٖبــاص هللا بزىاهــا، املؿــلم ؤزــى املؿــلم، ال يٓلمــه وال يسظلــه، 

ً ٦جؿــض واخـــض، بطا وال يد٣ــغه، الخ٣ــىي ههىــا. )عواه مؿــلم(. و٢ــا٫ ؤيًــا ٞيمــا ؤزغجــه البســاعي:"املام

 اقخ٩  عؤؾه جضال  له ؾاثغ جؿضه باؾهغ والحم ". 

 الحل ٖل  الخماؾم٪ الاجخمالي:

 مً لم يغخم نٛحرها ولم يى٢غ ٦بحرها ٞليـ مىا". -نل  هللا ٖليه وؾلم –ي٣ى٫ املٗلم الاجخمالي 

 الاهضيض ٖل  حٗاَي ما يسال٠ الاجخماٖيت:

: وهللا ال يـــــامً وهللا ال يـــــامً مـــــً لـــــم يـــــإمً جـــــاعه -وؾـــــلم نـــــل  هللا ٖليـــــه–ي٣ـــــى٫ الُبيـــــب إلاجخمـــــالي 

 باا٦ه".

 ؾماخت إلاؾالم في الاجخماٖيت:

ـم  و٠٢ إلاؾالم في هظا الهضص مى٢ٟا ؾمدا، ختى ؤطن للملم ؤن يتزوج مً الىهغاهياث وال هىصيـاث ٚع

ٖيكت الاجخمإ  ازخالٞهم في الضياهت ووجهت الىٓغ جؼعيا، وؤباح لهم مأ٧لهم ومكاعبهم، وطل٪ ليٗيكىا

 صون نغإ ونضام بحن ملت مً ملت وهاؽ مً هاؽ.

 mf¨ I cwikxwjZ mgvR املجخم٘ املخمضن الؼاهي ½wófw…` وجهت هٓغ

 kxl©, P~ov ٢مت )ج( ٢ماث giYe¨vwa ألامغاى الٟخا٦ت

جــــــــظي، جــــــــظي، جــــــــظوة )ج(  ZvwjKv ‡ck Kiv ى( ؾغصا-ؾغص )ن

 جظاء

AwMœwkLv, Av¸‡bi dyjwK 

 الفتى المنشود -ب٣يت

ٟاء هىع  قاع٥ الكبل الباؾل ؾمغة في ؤخض، وهى يغيض ؤن يإزظ الثإع مً ٦ٟاع ٢غقل الظيً جائوا إَل

إلاؾالم الظي ؤهاع املضيىت، ول٣خا٫ عؾى٫ هللا الظي َل٘ بضعه ٖل  ؾماء املضيىت، ٞيكغ ٞ هم الحب 

يغيض ؤن يثاذ لغؾى٫ هللا نل   قاع٥ الكبل الهٛحر ؾمغة في ؤخض، وهى   واملىصة والىثام والخٗاون.

، يجلـ بحن العجاثؼ والٗظاعي، وؤهه بُل يؿخد٤ ؤن يىضب جبيىه 
 
هللا ٖليه وؾلم ؤهه لم يْٗض نٛحرا

، والجهاص، والضٞإ ًٖ جىػة إلاؾالم، الظي ؤخبه وق٠ٛ به.  بىؾام الكٝغ

 بقيات المقاالت
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ولم يسل ولم يس٠  وٗم، زغج الكبل ب   ؤخض، وزاى ٚماع املٗغ٦ت في شجاٖت هاصعة وبؿالت عجبيت،

 مىجٗت، 
 
هىال  ٢اؾيت ٞو

 
نهم صعوؾا

َّ
، ول٣

 
 قضيضا

 
 ٖىيٟا

 
ضاء، بل ٢اجلهم ٢خاال مً ٢ىة ال٨ٟاع و٦ثرة ألٖا

با١، و٧ان طل٪  َبت الّؿِ
َ
وؤزاذ لغؾى٫ هللا نل  هللا ٖليه وؾلم ؤهه بُل مٛىاع في ؾاخت الىغ  وخل

 ؤخض صو 
ْ

، ٩ٞان ؾمغة يكاع٥ في املٗاع٥ الت  جلذ
 
 ن الحاجت ب   اجخياػ مؿاب٣ت ألاهليت.ٞٗال

ولم ي٨خ٠ِ ؾمغة بًٟ صون ًٞ، ٩ٞان يكاع٥ الجهاص بالؿالح، ٦ما ٧ان يؿاهم الىًا٫ بالٗلم، ٩ٞان 

يدًغ مجالـ عؾى٫ هللا نل  هللا ٖليه وؾلم، ويخٗلم مىه، ويدٟٔ ٖىه، ٞيكغه بحن الىاؽ  ٗض 

ه 
ْ
 واٞخ

ْ
اجه، وه٨ظا ٧اهذ حؿحر خياجه ب   ؤن  هـ في البهغة.58املىيت ؾىت ٞو

ت والبهغة.   عض   هللا ًٖ ؾمغة، بُل ؤخض، وبُل املٗاع٥، ومٗلم ال٨ٞى

 

 "سندربَن" )الغابة الجمجلة( -ب٣يت
 

يًٓ ؤن زالزماثت ؤجىاؽ مً ؤؾما٥ طاث ٖمىص ٣ٞغي حٗيل في مياه الٛابت بما ٞ ها ؤعبٗت وزماهىن 

مً ال٣غيضؽ وحٗؿت ؤجىاؽ مً الحلؼون. حٗخبر جيؿا مً ألاؾما٥ الخهضيغيت واز   ٖكغ جيؿا 

الٛابت زغوة ضخمت لألؾما٥، عن ٦ثحرا مً ألاؾما٥ الت  لها ؤؾماء مدليت ؤو ؤؾماء ٖلميت حٗيل 

حرا عهل ال٣غي مً البروجيىاث الحيىاهيت الٛظاثيت.  ٞ ها، وهي ج٨ؿب ٢ضعا ٞو

ول٨ً ؤ٦ثرهم ٚحر مؿخ٣غ. لٗبذ هظه يٗيل في مىا٤َ الٛابت ػهاء ؤعبٗت ماليحن شخها،  الا٢خهاص:

الٛابت صوعا هاما في الا٢خهاص املدلي ٦ما لٗبذ في الا٢خهاص الىَ  . وهي ؤ٦بر مىعص وخيض في الضولت 

جم٘ منها ألاوعا١ لدؿ٣ي٠ 
ُ
لثروة الٛاباث، وهي جؼوص املىاص للهىاٖت الت  ٢امذ ٖل  الخكبت، وج

حرها. ٦ظل٪ البيىث والٗؿل والكمٕى مً زليت الىسل والؿَغ ان والحلؼون وألانضاٝ وألاؾما٥ ٚو

                  للٛابت مؿاهمت جباعة في الضٞإ ًٖ بىٛالصيل مً ال٨ىاعر الُبيٗيت الت  جمغ بالبالص و٢خا  ٗض و٢ذ..

يىٓم ٢ؿمان مؿاوالن للٛابت قاون ؾىضع بً، وحؿاٖضهما ؤعب٘ وخضاث  مىا٤َ آمىت للٛابت:

ت وقغون زىال و بىعي ٚىالي   وزىلىا، وؾذ ٖكغة مدُت للٛابت. خ٨ىميت ؤزغي وهي حكاصبا

ت و حؿ٘ مجمىٖاث، وؤ٢يمذ  ٢ؿمذ الٛابت لدؿهيل قاون بصاعوها وجىٓيمها ب   زمؿت وزمؿحن ٚٞغ

صاثغة زىلىا للٛابت و مىهب ػاثض للحٟاّ ٖل ها، هىا ٢ىة ٖاملت ٢ىيت وكيُت جدذ بقغاٝ عثيـ 

آمىت للٛابت في الجؼءالبىٛالصياص  ، وهي املى٣ُت الكغ٢يت للٛابت  ٢ؿم الٛابت... هىا٥ زالر مىا٤َ

 واملى٣ُت الجىىبيت واملى٣ُت الٛغبيت..

اجسظث الح٨ىمت مباصعة ؾغقٗت للحٟاّ ٖل  الٛابت، و وا٣ٞذ ٖل   :٢ىاهحن للغخلت ب   ؾىضع بً

٢ىاهحن بما ٞ ها جًيي٤ ٞغم الؿياخيحن، والحٟاّ ٖل  الترار الٗاملي و مسخلٟت ؤجىاؽ الحيىاهاث و 
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غى الحٓغ والحظع ٖل  مبيذ الؿياخيحن و ٖضصهم و َى٫ م٨ثهم و مؿحر  مىاًَ مإمىهت للظثاب، ٞو

اع الٛابت. ٖىيذ ال٣ىاهحن ٖىايت ٞاث٣ت بالحٟاّ ٖل  مسخلٟت ؤجىاؽ املغا٦ب البدغيت في ؤنه

 الحيىاهاث، وخضصث ٞ ها مؿاوليت الؿياخيحن و ٢ؿم الٛابت وجىٓيم الؿياخت.

عا٦با في النهاع، وال يؿمذ بم٨ل مغ٦ب في  150ال يإطن بضزى٫ مغ٦ب بدغي في الٛابت يدمل ؤ٦ثر مً 

وال بض في ٧لت  الحالخحن مً بطن مؿب٤ مً ٢ؿم الٛابت. يؿمذ عا٦با،  75خضوص الٛابت يدمل ؤ٦ثر مً 

باملغ٦ب البدغي للم٨ل في الٛابت ملضة ؤعبٗت ليا٫ وزمؿت ؤيام. ولى ٧اهذ الغخلت للبدل الٗلمي يم٨ً 

امخضاص املضة املإطوهت بةطن مً ٢ؿم الٛابت، وي٣ضم الُلب ب   جهت الازخهام ٢بل الغخلت بثالزت 

كغيً ؾاٖت.ؤيام، وُقٗلم ٢ؿم ا  لٛابت ٢غاعه خى٫ الُلب في مضة ؤعبٗت ٖو

ٖالوة ٖل  طل٪، ال بض ل٩ل مغ٦ب مً ؤن يدمل هاصيا مخضعبا ٖاملا ًٖ ؤخىا٫ الٛابت، ولى ٧ان ٖضص 

٘ مً طي  الؿياخيحن ؤعبٗحن ال بض مً خمل هاصيحن مخضعبحن. ال يإطن بضزى٫ مغ٦ب بدغي ؤٞع

غى املى٘ ٖل  خمل ٧ل ؾالح خ حرها ما يًغ الحيىاهاث في الُب٣خحن، ٞو اص ٢اجل، ؤو ؾم ؤو ٞ٪ ٚو

ا مً هظه الكغوٍ ليبُل ٢ؿم الٛابت عزهت املغ  ٦ب وبجاػجه و يٛغمه الٛابت. لى ٢ُ٘ ؤخض قَغ

  . ٛغامت ماليت

 االفتتاحية -بقية
و٢ض يُـغح ؟ؤما ٞي٨م عجل  عقـييييض  ؟خ٩ام ؤمخىا ًؤي. وصجب وهضيً ووؿخ٨غ٣ِٞ  ج٩لمىا ٧ان خضيثهم

خـــضاء ٖلــــ   هىـــا الؿـــاا٫ ملــــاطا يخٗـــغى املؿــــلمىن فـــي ٧ــــل ٖـــالم لل٣خـــل وإلابــــاصة والخـــضمحر والدكــــغيض والٖا

ألاعواح وألامىا٫، والجىاب ؤنَّ الؿاب الىخيض في طل٪ ٧له ؤهىا ٢ض ابخٗضها ًٖ حٗليم الغؾى٫ نل  هللا 

قــخ٩  عؤؾــه اقــخ٩  ٧لــه"، وبهىــا حٗــا   وؾلم"املؿــلمىن ٦غجــٍل واخــٍض بن اقــخ٩  ٖيىــه اقــخ٩  ٧لــه وبن ا

جسليىــا ٖــً املدبــت والخٗــا٠َ التــ  ٖلمىاهــا عؾــىلىا نــل  هللا حٗــا   وؾــلم، ٞلــم هبــ٤ ٖلــ  الهــٟت التــ  

ىـا ٖلـ  بٖـضاصهللا ٧ان آبائها ٖل ها، و٦ظل٪ جغ٦ىا ألازظ بإؾباب ال٣ىي املاصيـت التـ  ؤمغهـا 
ّ
ها بإزـظها وخث

ُهــم َمــا اْؾــ خيــل
َ
ْوا ل ــضا ِٖ ْم" ٢ــا٫ حٗــا   "َوؤ

ُ
٦ ــُضوَّ َٖ ــُضوَّ هللِا َو َٖ  ِبــه 

َ
ْغِهُبــْىن

ُ
ْيــِل ج

َ
خ

ْ
ٍِ ال ــّىٍة ومــً ِعَبــا

ُ
٢ ًْ ْم ِمــ

ُ
خ ْٗ َ

ُ
َ
خ

﴾ وؤمغهـا ؤن ه٨ـىن ٖلـ  خـظع صاثـم مـً ؤٖـضاء إلاؾـالم، ال هـإمً لؿـلمهم وال وؿــخ٨حن 60﴿ؾـىعة ألاهٟـا٫: 

ْم" )ؾـــىعة اليؿـــاء : 
ُ
َع٦

ْ
ْوا ِخـــظ

ُ
ـــظ

ُ
إلاؾـــالم واملؿـــلمحن يخمىـــىن ( ٞـــةنَّ ؤٖـــضاء 102لؿـــ٨ىنهم، ٢ـــا٫ حٗـــا   "وز

انهم وؤهٟؿهم، ويخجهـىا ب ـ   صاثما ؤن يً٘ املؿلمىن ؾالخهم، ويتر٦ىا جهاصهم، وقٟٛلىا ًٖ جدغيغ ؤَو

َيِميْ 
َ
ْم ٞ

ُ
ــِخ٨ َٗ ْمِخ

َ
ْم وؤ

ُ
ْؾــِلَحِخ٨

َ
ًْ ؤ ــ َٖ  

َ
ــْىن

ُ
ل
ُ
ٟٛ

َ
ــْى ح

َ
ــُغْوا ل

َ
ٟ

َ
٦ ًَ ــِظْي

َّ
 مخـإ الــضهيا وقــهىاوها، ٦مــا ٢ــا٫ حٗــا   "َوصَّ ال

َ
ــْىن

ُ
ل

 
ُ
ــْي٨

َ
ل " )ؾــىعة اليؿــاء :َٖ

 
 َواِخــَضة

 
ــت

َ
( وؾــيٓل ؤٖــضاء هللا مىخٓــغيً متــر٢بحن هــظه الٟغنــت، مهمــا 102ْم َمْيل

ص ى ؤماه هم مداعبت إلاؾالم، وب ٗاص املؿلمحن ٖـً صيـنهم، وؾـحزالىن يؿـٗىن ٢يهخٟىن بدغيت الخضيً، ٞإ

  (217)الب٣ـغة : لظل٪ بمسخل٠ الُغ١ وبكتى الؿبل، وهظا ما وضحخه لىـا  يـت ال٨غيمـت فـي ؾـىعة 
َ
"َوال

ْىا"،  ُٖ ا
َ
ُ

َ
ْم ِبن اْؾخ

ُ
ًْ ِصْيِى٨ َٖ ْم 

ُ
ْو٦ ى َيُغصا ْم َختّٰ

ُ
ْىه٨

ُ
اِجل

َ
 ُي٣

َ
ْىن

ُ
 (14)ب٣يت امل٣ا٫ في نٟدت                      َيَؼال
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 ت ٖؼاء ألا  حغاءلاؤؾغة 
 وبشكاجه.العالم عليكم وسخمت هللا 

كاث و أ اللغت  مماسظتا خملخم على كىاللكم عبء مل، يالتهىيئاث مً صميم فؤاد ظيبأكّذم إليكم أخلى الخبًر
زهت في  جشويج العشبيت و آدابها و 

ّ
 غشظت  للذ ، جاّدا في لزا املضماس باسصادوسا  لعبخم، و بالدها الحبيبتجلافتها املت

جؤحي أكلها كل خين بئرن سبها، و ال سيب أهكم و  ،في كلىب الىاشئينبزسة خب اللغت العشبيت جيرة ألا كممجلخ
آهاء  لكم هذعى هللا ىا إال أننهاس، فما ل لخدليم لذفكم امليشىد ليل شاكتجخدملىن جهىدا مضيئيت و أعماال 

العلي اهلل ف، حعش الىاظشيً و ًىبت به هباجاث خعىت ،ًجعل ظعيكم ظعيا مشكىسا ختىالليل و أظشاف النهاس 
اة ، و ً وعأل اللذًش 

ّ
 خكم العضيضة الالظخمشاس والثباث،  ويجعلها جلكخب ملأن ًمهذ لكم العشيم إلى غاًخكم املخىخ

ى ظشيعت باسكت، و هللا املعخعان و عليه الخكالن.جخلذم إلى ألامام 
ً
ع

ُ
 بخ

ث إليها أفئذة العذًذ مً لى و  مً اللشاء، ألاهظاس  اظخعاعت على لفت  كذ  خكم لزهمجل ن و لىا جذًش بالزكش، أ
، فال جخدلى به مً مضاًا و أوصاف االلغت العشبيت و آدابها، مل ويذ ظىلى فيالجهابزة الزًً لهم مكاهت مشمىكت، 

ويععيها فعاليت جىدة و إفادة،  صحيفخكمضيذ و أعخلذ أهه ًفي أفم أفكاسي،  عمل اراختكاليكم إ كذمأن أ يًفىجن
 ها كعم لألدباءفي ًخصصأن  رلك، و امعً  في ألاوظاط ألادبيت و الذًييت لجميلًضمً لها الصيت او أكثر، 

الشيخ  المثفيدخىي كل عذد منها على ملالت لادفت مما كخبه ألادباء إلاظالميىن املعاصشون أ املعاصشيً،
الحعً علي الىذوي، د. عائض اللشوي، مصعفى لعفي املىفلىظي، مصعفى صادق الشافعي،علي  يالعيذ أب

 العىعاوي، د. مصعفى العباعي، هجيب الكيالوي، كامل الكالوي، ًىظف اللشضاوي و غيرلم مً ألادباء
 املىلىبين.

 ظامدىوي لى لم ًىافلكم لزا الاكتراح، جضاكم هللا الخير.

 مسعود فرحانؤزى٦م في هللا:  

 رد الرسالت:
خىا، ولصحيفىا ل حبخلص الًمثلك  أمين هاصح صذًمعلى ما أصسها بوشكش هللا ظبداهه و حعالى  ٖؼيؼقي الٛا يت 

جك الجميلت، و هلذم اكتراخاظخلبال ال  بكل مصاسيعها للذ فخدىا أبىاب كلىبىا و ًفكش عً معيرتها و معخلبلها،
ها بمجامع الللىب، و أسيجاكت صلىس خعىاء مً مخخلف ألاهىاع و ألاصىاف، فاكع لىنها حعّش الىاظشيً، ًأخز بلك 

ضل  ألمتعاملا جليال سباهيا ًىير العبيل  كأن ًجعلوعأل  هللا ، وجضيل هفداتها عً ألافئذة ملل اليأط و الهمىم
 وخالكت الجلباب. العشيم في ليلت ليالء غذافيت إلالاب ابه

ال ًضال ما اكترخت ، فىدلت ولللائمين عليهالو إخالصك ل كتراخخك جذل على مذي خبك إن ا نضي٣ىا الىاصحت
 !إخالصكتراخت! و ًا لها مً ما أبهى لزه الا،همخثالال  ى دوماععللصحيفت في مدل الخمام مىا ، وو

 
 ل٪ ؤَيب الخمىياث وؤؾم         

 الُمىخاث...ت
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يــه بــه ٦ماي٣خطــ  ،ؤؾــلىبا ؤٖــٝغ ؤٖبــر ٖىــه ٦مــا ييبػــي، وإ الكــ٨غ قــ٨غا ال ؤجــض لٟٓــا ؤإ الحمــض خمــضا ال  هــذ يــا عب ال إٞ  ٞو

ٖمـــا فـــي يـــمحري مـــً ٞـــغح  —يهـــاال٣غاءؤيـــا  —ٖبـــر ل٨ـــمؤن ؤؾـــخُي٘ ؤ ٞـــاوي ال   زىيـــذ ٖلـــ  هٟؿـــ٪،ؤهـــذ ٦مـــا ؤخصـــ   زىـــاء ٖليـــ٪ ؤ

الٗــــذ مٗٓمهــــاؤخيثمــــا   وؾــــغوع، لٟيــــذ طلــــ٪ ممخــــاػا بدىــــٕى ؤ  —ٞبًٟــــل هللا وعخمخــــه —ل٣يــــذ الىٓــــغ فــــي الٗــــضص املىهــــغم َو

اوـــي ؾـــغوع ايـــُغوي ا ـــي اْهـــاعه ٢ـــىال بـــضٖاجي الؾـــغة  ٞٗـــل  ولهجـــت مٗخضلـــت مىاؾـــبت للىاقـــئحن،  ؾـــلىب عقـــي٤،ؤ  مًـــاميىه ٖلـــ

  وع ٖليه الا اوي ٖييذ ًٖ طال٪ بالبٗضاملجلت والؾيما لغثيـ الخدغيغ خت  ٞٗال باُٖاء عصاجي له الصزا٫ الؿغ 

 ــي مــا وعص ٖليــه ٧ــان بوهــا هــى طا ٢ــض ا٢خــاصوي   بمثــل هــظه املجــالث، —هدــى املؿــخ٣بل —خلــمؤهمــا فــي الىا٢ــ٘ ٦ىــذ عجــال َــالم بو 

مــا الاٞخخاخيــت ؤ  خيــل نــاعث املجلــت جيــخٓم باهدــاء مسخلٟــت مــً املــظو٢اث،  —الحمــض إ —َمــىحي، ٣ٞــض بــضؤ عجــاجي يخد٣ــ٤

هـاخت لٛاهـا مـ٘ عوٖـت حٗبحرهـا وبغاٖـت جهـىيغها،ؤاملٗلىماث العجيبت  سحغ   ٧اهذ في طل٪ ٞه  ٖل الت  ل هـا بيـاٞت باإل   صبهـا ٞو

ولم ي٨ً لها هٓحر ؾاب٤ مً الاٞخخاخياث مً ٢بل، ٞلما اجدٟذ بـه َليٗـت   ، —عخمه هللا —مام الكاٞعيقٗاع الىٟيؿت لو ألا 

و٦كـٟذ الؿـتر ٖـً  الخىانـل،  ليه ٖلـبمثلما ٦ىذ ؤهضيذ املجلت  —مثالهؤ٦ثرهللا  — خمؼةؾخاط ٖبيض هللاصباء في بالصها ألا ألا 

صب ي نـــاخب الاٞخخاخيـــت( يكـــخض فـــي بـــاب ألا ؤ)  "لٗلـــه  مٗـــً الىٓـــغ ٞ هـــا ي٣ـــى٫،ؤؾـــخاط  ٗـــض مـــا نـــٟدت الاٞخخاخيـــت ٞؿـــمٗذ ألا 

ن وســجلها ؤ ــ  بجــضٖى الُٟــغة  بييىــا هــاع الهمــت،٧لمــت ٚاليــت ٞخ٣ــض  —٧لمــا يدــغع  —هــه يل٣ــيبؾــخاطي، ؤو٢لــذ يــا   اجاهـاصا بالٛــا"،

و٦خــب لــه  . ؾــاليبه البــا٦ىعةؤٖــضاص املجلــت بُـغػه الٟاث٣ــت و إٞكـ٨غه هللا ٖلــ  اٖخىاثــه الٟــاث٤ ب  بمـضاص مــً الــظهب فــي اليىميــاث،

ن حؿــإم ؤمـا امل٣الــت التـ   ٗـض طلـ٪ ٞهــ  عاجٗـت ٞغيـضة لـم يُــل بيانهـا ًٞـال ٖـً ؤػيـضد و ؤػيـض و ؤ —ياهــابو  —خؿـً الثـىاب وو٣ٞـه

زــم عجــب م٣الــت ملخهــت مــً جغيــضة   ٞختــر٥ بإؾــغها،  ن املجلــل الازــغ جمخــض نــٟداوها  ٗــض ؤزــغي ختــى جمــل ال٣ــغاء،ؤبيــض   ال٣ــغاء،

ـضث ٖال٢اجىـا  "٩ٖاّ " جضعيبا ٖلي الٗغبيت الغاهىت،  ٖامليت مٗهـا، وههـبذ وا٢ٟـا ٖلـي الانـُالخاث   —هدـً ال٣ـغاء —ٞبه جَى

زـــغي ؤ٦ـــظال٪ فـــي نـــٟدت   ال هـــظه،بمجلـــت ٖلـــي طلـــ٪  —خؿـــب خٟٓـــي —لـــم ي٨ـــً الٗيـــىن جـــغا  والخٗـــابحر الجضيـــضة،  الغاثجـــت،

 —ٚلـــبألا   ٖلــ —ن الىــاؽ هىــا٥ يٗثــرع   ال ٦كـــ٠ ٖــً ؾــغ الٗغبيــت،بٞمــا هــي   لٟــاّ التــ  مخضاولــت بالهــلت،حٗلــيم َغي٣ــت ألا

وه٨ـظا ٞـخذ بـاب الاؾخٟؿـاع ختـى   هم امليكـىصاث لـضي الىاقـئحن،ؤالظي هى مً   ا٥ خىاع ٖغبي  ؿالؾت عجيبت،زم هى  قضيضا،

ؾـخاط "الٟـاعوقي " ٖلــي ليـه ألا بقــاع ؤمـا    ـؤ٢ـضامهم ؤوقؿــاعو   يبـضت الىاقـئىن ٞيـه ٧ــل مـا يسُـغ ببـالهم مــً ٢لـ٤ الٗغبيـت وآصابهـا،

يخًـــلٗىن منهـــا زُـــىة   خمـــغ،ٗـــم الهـــٟدت هـــي ت التـــ  ٞ هـــا الخى٣ـــيذ بـــال٣لم ألا وو  بـــضا،ؤٞالىجـــاح يدـــالٟهم   يـــىء الاؾـــخٗالماث،

زبــاع ؤ" الخمــغيً ٖلــي     ٦مــا ٧اهــذ ٞيــه نــٟدت  زُــاء ٖىــضما ي٨خبــىن،ٞيــض ع٦ــىن مــاطا يغج٨ــب ال٨خــاب ألا   وحٗــابحر خؿــىت  جضيــضة

  .زغي ؤ   بالخبٕر في الى٣ل مً لٛت   الصح٠ " مً خيل الىاقئىن يدهلىن بها ٖل

نهـا جمثـل صوعا ؤ ـي بٞهـى ٖـضيم الىٓحـر ٣ٞيـض املثـا٫، و٢ـض زيـل   ن هظه املجلت جخمل٪ ملؼايا مؿخ٣لت في َىا٫ بـىٛالصيل،ؤبالجملت 

مـــغاعا مـــً  —ياهـــا املجلـــتؤيـــا   —ٞلـــ٪ الترخيـــب  نـــالح الٗـــاصاث وابـــغاػ املىاهـــب،بزـــال١ وجدليـــت  صاب، مـــ٘ بالٛـــا فـــي وهـــظيب ألا 

هــــ٪ ؾــــخضوم بييىــــا ماصامــــذ اللٛــــت الٗغبيــــت با٢يــــت فــــي ؤعجــــى مــــً هللا ال٣ــــضيغ ؤو   ال بســــل فــــي طلــــ٪،و٢ــــغاعة ٢لبــــ ، و   نــــميم ٞــــااصي،

 و ـي هللاو  ػيـض ممـا ٦ىـا ٞيـه،ؤيض نلخىا بلٛت ال٣ـغآن والؿـىت ؤو   وج٣بل٪ هللا ب٣بى٫ خؿً،  هٓاعها للمدت،ؤوال حٛيب ًٖ   الضهيا،

ليه الخ٨الن ي٤ ٖو  .الخٞى

 محمد جسجم الدين شجلخالوي
 الجامة اإلسالمجة فتجةطالب 


