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 ن اللغات الثالثِقْتُنشّحذ األقالم وُن هيا
 

الرباط  أو شعبي، وهي ال يختلف إثنان في أهمية اللغة ودوِرها العظيم في تخليد األمم وتحقيِق مجِدها في إطار دولي

 لكل األمم 
َ
الوثيق الذي َضِمن للتطوير اإلنساني البقاَء عبر السنين، والجانب املعنوي الذي َحِفظ الحضارة

والشعوب، تتكون بها شخصياتها الشعبية، وتعتمد عليها أساطيُن وحدِتها املتماسكة القوية، فهي املحوار الرئيس 

ها
َ
كلُّ ما يمكن أن نتصّوره عن عوامل تكوين األمم وتطّوِرها من التاريخ والدين،  والرحى املركزي الذي يدور حول

 راف واألدب والفكر و... و...والثقافة والحضارة، والتقاليد واألع

نْته من 
ّ
وأما أهميتها بالنسبة للفرد فهي بمثابة القلب النابض له، وهي التي اعتاد التكلم بها منذ نعومة أظفاره، ومك

صال بمن حوله، فلذا يضحي  التواصل
ّ
ه بدون االت

ُ
مع اآلخرين. واإلنسان بطبيعته حيواٌن اجتماعٌي ال يتصور عيش

َدْهُور والضياع واالندثار. كات في سبيل حفظها من التَّ
َّ
 نفسه وبكل ما يملك من الثروات واملتمل

مة ها ويتباهون، ويحتفلون فيها بإقامن املعلوم لديكم أن لكل شعب أياما ومراسم يفتخرون ب أيها القارئ العزيز!

برامج وندوات وجلسات مختلفة الطبائع واأللوان وملونة األشكال والصور، يتذاكرون فيها تاريخهم املجيد، 

ثير عواطفهم وِوجدانهم، وُتهيج هواجسهم 
ُ
ويستعيدون ذكرياتهم السالفة وخلفياتها، فيتخذون منها دروسا وعبرا  ت

سبل التقّدم والرقي واالزدهار. وال يختلف الشعب البنغالي من هذه السنة الرائجة بين وأحاسيسهم، فتضيئ لهم 

 الباِهظ والنصْيب األْوفر من تلك املراسم واملناسبات الدولية التي يحتلفون بها 
ُّ
األقوام والشعوب، فإن لهم الحظ

 سنوّيا شأن األمم األخرى، ومن أهّمها االحتفال بيوم لغة األم الدولي. 

نحتفل به اليوم الحادي والعشرين من شهر فبرائر في كل سنة، وهذا اليوم ُيذكرنا بتضحيات نادرِة النظير وعديمِة 

املثيل قّدمها نخبة غيارى من الفتيان املسلمين في سبيل لغتهم الوطنية، عندما اعتدت الحكومة الباكستانية الظاملة 

 م. 1952فبرائر سنة  21ذلك في الغاشمة على لغتنا التي جبلنا هللا عليها، و 

 طمس هوية شعٍب ومحٍو 
َ
فكان الذي مارسه الجيش الباكستاني آنئذ اعتداء سافر على سنة هللا في األرض، ومحاولة

َوِمْن :﴿ -ىتعال-آلية من آيات هللا، فإن اختالف اللغة واأللُسن سنة من سنن هللا في الكون، وآية من آيات قدرته،قال 

 . )سورة الروم(.﴾انكم، إن يف ذلك آليات للعاملنيموات واألرض واختالف ألسنتكم وألوآياته خلق الس

فال غرو! إذا بذلنا قصارى جهودنا الجّبارة، واستهّنا نفوسنا ونفائسنا، واستمتنا في سبيل بقاء اللغة التي تلقيناها من 

أفواه أمهاتنا، وتعّودنا على التحّدث بها منذ أن جعلنا هللا ناطقين ومعبرين عن أفراحنا وأتراحنا، آمالنا وأحزاننا، وكل 

وحاجات، وشعور وأحاسيس، فإن ذلك من مظاهر الشكر على النعمة، بل هو عين ما يخلتج في نفوسنا من أغراض 
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الشكر، والتخلف عن قبول التحّديات للحفاظ على نعمته اللغة التي أكرمنا هللا بها، والتي هي ِسّر البقاء لهويتنا 

 كفران لها.

التي اختارها  -اللغة األم-لغتنا الوطنية  نحب اللغة البنغالية من جزور قلوبنا؛ ألنها -الشعب البنغالي املسلم-فنحن 

 هللا لنا من بين سائر اللغات... وكذلك نحب اللغة العربية لكونها لغة القرآن والسنة، والشريعة اإلسالمية.

 الكبرى من جميع الشعوب القاطنين 
َ
في األيام الحاضرة والظروف الراهنة التي نعايشها تلّقت فيها اللغة واألدب العناية

ْن من املعتنين باللغة واألدب، واملستخدمين لها في في 
ُ
نك
ْ
الكرة األرضية وأقواِمها، إما عناية خير وإما عناية شر، فل

 سبيل الخير ولصالح الدين.

*   *   * 

، بحكم كون األولى لغة التخاطب والتواصل -نحن الشعب البنغالي املسلم-وال بّد لنا 
َ
 والعربية

َ
 أن نتقن اللغة البنغالية

 
َ
لتواصل بموجب كونها لغة ا -أيًضا-بين أفراد الشعب، وكون الثانية لغة ِدْيِنهم وأداة من املصادر الدينية، واإلنجليزية

العالمي الذي ال مفّر عنها لشخص يريد مسائرة الركب على املسرح الدولي. إذن البد من اإلتقان والبراعة في اللغات 

ا، ونحتّل في 
ً
 وتحّدث

ً
ا، لتكون رئاسة اللغة واألدب في أيدينا، وِلنكون من الثالث كتابة

ً
ساحات آدابها مكانا ساميا مرموق

أرباب األقالم الواعدة، وأصحاِب اليراعة الحاذقة، لنهّدم ترهات أهِل الغي والطغيان، وشطحاتهم وأباطيلهم، ونمّزق 

 شبكات عناكيب املشركين، والقضاء على كيان اإللحاد واملبطلين ِبرّمتهم.

بعثر الزهرات 
ُ
لو كانت أقالم األعداء ُمْديات حادة للباطل، تكون أقالمنا صوارم مسلولة للحق، ولو كانت أقالمهم ت

الزائفة لتنثر أقالمنا النورات العبقة والقبسات الزاهية، ولو كان أدبهم مجمع األزهار القراطسية الصناعية، يكون 

 ض الرياحين الَعِطرة في الربيع الخالب الفاتن.أدبنا ملتقى األلوف من األنوار الشذية ومعر 

*   *   * 

نتقن اللغتين : العربية والبنغالية، وندافع عنهما متخذين القلم سالحا واللسان سنانا، ونبني  -أيها األحبة -فتعالوا 

صنع مستقبل قلم يتحت سن الهويتنا ومستقبلنا على ضوء ما يرشدنا إليه ديننا الحنيف، وهلل دّر القائل البيلغ : " 

 .األمم"

تكن مجلتكم الحبيبة 
ْ
يكن هذا العدد منطلقا إلى أفق جديد من الحيوية والنشاط والجد واالجتهاد، ول

ْ
وأخيرا، ول

 مسرحا واسعا ومرتعا خصبا للتمرن على لغة القرآن ولغة األم... 

 دة... فللمران يد طولى ال تجحد في تنشيط املواهب الفاترة وتشحيذ األقالم الجام
 فـإليكم هذه الدعوة الحارة املفتوحة...

حمد منهاج الدينم بقلم :
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 مقالة توجيهية

 -حفظه هللا–لفضيلة الشيخ عبد املالك 
 يسير[ صرفبتمترجمة من األصل املكتوب بالبنغالية ]

 

 صالهمات فيه قّل  زمٌن  وم النبويةبطلبة العل اآلن يمر

س ومطالعة الكتب بعد أن ظهرت اآلالت و بالدر 

ن الشبا جعلتألنها منذ اكتشافها  ؛اإللكترونية 
والطالب متشتة األذهان ومشغولة العقول بما ليس 

فطلبة العلم يكادون ينسون ، فيه خير أو صالح لهم 
الرئيس، وهو تحصيل العلوم همهم األصيل وهدفهم 

وتكوين شخصياتهم في مواجهة الباطل  ،النبوية

ال هم  و،فال هم يرسخون في العلوم ، واملفاسد
ف ومن ثم سو  .يستطيعون أن يفهموا حقيقة اإلسالم

الناس  ىإيصال دعوة اإلسالم إل ىال يقدرون عل

حل ، و أسالفناه وهناك حدث ما خاف ،بالطريق املؤثر
يزعمون  عامة الناس بدأفقد  ،وقوعه ما حذروا من

ن ديوأن اإلسالم  ،املجتمع ىورثة األنبياء ثقال عل
 ، قاصرالعصر الراهن تلبية نداء عاجز عنتخلفي 

عن مسائرة التطورات املستجدة، غير صالح للجيل 

  الجديد.
 عن نهضأن ن -العلم الشرعي  نحن طلبة -فعلينا 

لع عل كبوتنا،
ّ
مسئوليتنا في هذا الزمان  ىونط

 فادناأبنا نقرأ ما  ا. فهيعصيبةال فترةاملضطرب وال
بد عاملفتي الخبير  الناقد باحثال وستاذ فضيلة األ 

ه حفظ –مدير مركز الدعوة اإلسالمية بداكا املالك 

في  املدارس اإلسالميةحول واجبات طالب  -هللا 
 ية. ر رسالته املوجهة للطالب في مجلة "الكوثر" الشه

إن هذا : فيما كتب للطالب  -حفظه هللا – أفاد
ذي نعائشه فترة زمنية عصيبة و مرة حافلة لعصر الا

طالب العلم  ىيجب عل بصنوف األزمات والعقبات،

تم بها يه أن يلتزم باإلرشادات التالية وفيها  الشرعي

ن العلوم يدافي مي احق االهتمام لكي يكون فائز 

 فيما يريد تحقيقه :، و يكون ناجحا النبوية
 و ؟معرفة النفس والذات، فيسأل نفسه : من أنا -١

  َم لِ  و ؟جئت هنا َم لِ 
ُ
كذلك  ماذا أفعل؟ و و ُت ْق لِ خ

الجيد  اإلملام و ،حسنهايصلحها و يف هاالنتباه بأعمال

 في الحياة وسبل تحقيقها. هبأهداف

تصحيح النية وإخالص العمل هلل وحده،  -٢
من  والحذر التام ،واالحتساب في جميع األعمال

على صاحبها  –الصادر من لسان النبوة الوعيد 

"من تعلم علما مما  حيث ورد : -الصالة والتسليم
من  اال يتعلمه إال ليصيب به عرضً  به وجه هللا، ىيبتغ

وا ن يخلصالطلبة أ ىفعل ".عرف الجنةيجد الدنيا لم 
 فإن من كانت نيته خالصة ،نياتهم في طلب العلم

يمهد و فى أعماله هللا أن يبارك له  ىنقية ،عس  صافية

 الله 
َ
ىطريق امل
َ
ل
ْ
 العلمية والعملية . تهفي حيا ث

 ىلحصول علل و املرادة، وهذا هو األصل لنيل الهّم  علّو  -٣

همته يختار  لْت ألن من عَ  ؛ئداالدرر والغرر من الفو 

 
َ
 ال يتوفر له األسباب و ربما ال يساعده الزمن و ي، وعالِ امل

بلغوا ذروة  الذين األعالم الغابرون العلماءالوسائل.  

ما بلغوها إال  العالمنابر  ىصعدوا علاملجد والشرف، و 

 عن ىكحي -مه هللارح–فهذا ابن الجوزي  ،هممِ َم بعلو ِه 

ني وذلك أن، علو همتي، فرأيته عجبا ىنفسه:" نظرت إل

أروم من العلم ما أتيقن أني ال أصل إليه، ألنني أحب نيل 

 اختالف فنونها. وأريد استقصاء كل فن، ىكل العلوم عل

(15-بقية املقال  في صفحة)وهذا أمر يعجز العمر عن بعضه." 
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ـــ يء يهتم بــه من إن النجــاح والفالح في الحيــاة  ــ ــ ــ ــ أهم شـــ

ـــــان، وليس كــل أحــد ينجح في الحيــاة، وليس  ــ ــ ــ ــ كــل إنســ

هناك أحد وصــــــــــــــل إلى أعلى قمة من النجاح، دون أن 

ـــــل عدة مرات في  ــ ـــــادفه الفشـ ــ  ، فإنســــــــعيه وإرادتهيصـ

ـــــان مهما يجمع من معلومات، ويقرأ من كتب،  ــ ــ ــ اإلنســـ

ـــل على شـــــهادات علمية  كبيرة، فلن يفيده هذا ويحصــ

كلـــــــه، مثلمـــــــا تفيـــــــده التجـــــــارب العمليـــــــة في حيـــــــاتـــــــه 

العمليـة، هـذا رغم مـايجـده من صــــــــــــــعوبـات، فـإنـه قـد 

اليســــــــــــــتطيع الصــــــــــــــبر على هــــذه التجــــارب، ولكن أهم 

شــــــــــــــرط للنجــاح أن يصــــــــــــــبر نفســـــــــــــــه على العمــل، رغم 

ـــلــــه مرات عــــد ــ ــ ــ ــ ، فــــالنــــاجحون في حيــــاتهم قـــد  يــــدةفشـــ

ـــــل عدة مر  ــ ــ ــ ـــهم على الفشـــ ــ ــ ــ ــ ـــبروا أنفســـ ــ ــ ــ ــ ات، وأمامنا صـــ

مثال: وهو ترامب، فإنه قد فشل عدة مرات في حياته 

 آلمــالــه؛ بــل 
ً
التجــاريــة؛ ولكن فشــــــــــــــلــه لم يكن محطمــا

 على تحقيق حلمه، حتى أصــبح من أثرياء 
ً
زاده إصــرارا

عرض 
ُ
أمريكـــــــا، وتجـــــــارب ترامـــــــب كثيرة في حيـــــــاتـــــــه، ت

، «البنوك»كدروس في أغلب الجهات املالية، وخاصة 

الناس، على عدم اليأس واالنكســار ليتعرف كثير من 

 في بداياتهم، وليواصلوا تحقيق أهدافهم.

قصــص النجاح في العالم كثيرة ومتنوعة من شــخص 

ـــــخــاص نجحوا  ــ ــ ــ ــــص نجــاح ألشـــ ــ ــ ــ ــ إلى آخر، فهنــاك قصــ

بســــــــــــــرعــة دون عنــاء أو تعــب، وهنــاك قصــــــــــــــص نجــاح 

بـــطـــمـــوحـــهـــم  هـــمآلخـــريـــن فشـــــــــــــــــلـــوا عـــــــدة مـــرات؛ لـــكـــنـــ

ـــلوا ا ــ ــ ــ ــ ـــــديــــد، واصـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــبرهم الشـــ ــ ــ ــ ــ لطريق، ومثــــابرتهم وصـــ

ـــــدفهم  ـــلوا إلى هــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــدة، حتى وصـ ـــــديـــ ـــــاولوا مرات عــ وحــ

 املنشود، ونجحوا في مشاريعهم.

ـــة  ــ ــ ـــل آالف املرات، هي قصــ ــ ــ ـــــة نجاح بعد فشــ ــ أهم قصــ

ــــبــاح «تومــاس أديســــــــــــــون »املخترع  ــ ــ ــ ــ ، الــذي اخترع املصــ

الكهربـــــائي، وقصــــــــــــــتـــــه معروفـــــة، فقـــــد فشــــــــــــــــــل حوالي 

خمســـة وعشـــرين ألف مرة حتى وصـــل إلى أهم اختراع 

ـــــانة من »وكما قيل في العالم،  ــ ــ ــ ــ النجاح ال يعني الحصـ

نى ، فمع«الفشــــل، والفشــــل ال يعني اســــتحالة النجاح

درك أن النجــــاح ال  ذلــــك أن اإلنســـــــــــــــــان البــــد لــــه أن يــــُ

يقتصــــــــــــر على شــــــــــــخص دون آخر، ولنجعل مقولة إن 

ـــــة جديدة لكي نبدأ من » ــ ــ ـــــاطة هو فرصـــ ــ ــ ـــــل ببســـ ــ ــ الفشـــ

، وحتى ال تكون معنويـــاتنـــا «جـــديـــد ولكن بـــذكـــاء أكثر

ة عند أي تعثر لنا، فلنكن أقوياء باهلل ســـــبحانه مهزوز 

وتعــــــالى ثم بــــــإرادتنــــــا وقوتنــــــا، بــــــأن نغتنم الفرص وال 

ـــتفيد منها املنافس لنا ويخطفها ويطير  نضــــيعها، فيسـ

 بها.

، ذكر فيــه املؤلف «الشـــــــــــــخصـــــــــــــيــة»هنــاك كتــاب بــاســـــــــــــم 

شـــــــخصـــــــيات نجحت في عالم األعمال بقوتهم، وأصـــــــبحوا 

 لم، من أهم رجال األعمال في العا

(15 بقية املقال  في صفحة)
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 ذكريات السلف

محمد شهاب الدين
 حاليا، وخّريج جامعة دار املعارف اإلسالمية شيتاغونغ، بنغالديش.[ طالب قسم اللغة العربية بجامعة داكا]

نا في مدى إفادة الشمس؟ هل حاولنا لنشعر هل فكرّ 

بكميـة القوات التي تنفـدهـا الشــــــــــــــمس لتجعـل األرض 

ــــنـــا؟ مـــاذا نفكر؟ تحير فيهـــا العلمـــاء  ــ ــ ــ ــ ـــــالحـــة ملعـــاشــ ــ ــ ــ ــ ــ صـ

هم!! نراها الذين جعلوا الشــــــمس موضــــــوع همهم وبح ِ 

بالي نتطلع كل يوم في الصـــباح، وتغرب في املســـاء.. فال 

ـــا  بمــــا تبــــذل لنــــا من خــــدمــــات، وال نريــــد لنتعرف عليهـ

لتكرار طلوعهـــا يومـــا بعـــد يوم..!! لكن الـــذين يعرفون 

قــدرهــا وقيمتهــا يعظمون الــدراســـــــــــــــة فيهــا واســــــــــــــتخراج 

ـــا  ــــات عنهـــــا.. مع مبـــــاالتنـــــا بهـــــا ال تزال تقوم بمــ املعلومـ

أمرهــا بــه ربهــا... ال تنتظر االحترام وال تخــاف العتــاب.. 

 وأهلها منذ أن أمرها ربهاتخدم األرض 

ـــــموس.. ال يعلمهـــــا الجميع، وال  ــ ــ ــ كـــــذلـــــك في العبـــــاد شـــ

ـــــا  ـــــذيــن يــعــلــمــونـهــ ـــــا الــجــم الــغــفــيــر... لــكــن الــ يــعــرف عــنــهــ

ويعرفون عن قدرها يتحيرون فيها... ويعجز اللســـــــــــــان 

 عن التعبير عن وصفها ومدى إفادتها وضرورة مك ها

كان أســـتاذنا الفقيد، الشـــيخ الجليل، املحدث الكبير 

المــة إحســـــــــــــــان الحق الســــــــــــــنــديبي رحمــه هللا تعــالى الع

شمسا متأللئة أنارت قلوبا مظلمة، نفخت فيها روحا 

ـــــيطة... قامت بما  ــ ــ ــ جديدة، جعلت لها حياة عاملة نشــ

أمرها ربها حتى ساعة أفولها.. شرفني هللا تعالى بالدنو 

 منها واقتباس شيئ من نورها

ملا وهبني هللا تعالى نوعا يسيرا من الشعور والحماسة 

ـــان  ــ ــ ـــــتاذ الفقيد إحســ ــ نحو الدين وأهله بدا لي أن األســ

الحق رحمـــــه هللا تعـــــالى منـــــة ربـــــانيـــــة لنـــــا وأنـــــا طـــــالـــــب 

للصــــــــــــــف األول من اإلعــدادي في جــامعــة دار املعــارف 

اإلســــــــــــــالميـــة.. نبـــت هـــذا الشــــــــــــــعور في قلبي حين رأيـــت 

ـــــاتــــذة الجــــامعــــة وتع ــ ــ ــ ــ ــ ظيمهم لــــه.. أول مرة إجالل أســـ

ـــمه من فيه أ  كبير لي  ــ ــ ــ ــــمعت اســ ــ ــ ــ ، -جمال الدين–سـ

ــــكن في البيت( أن -األ -كان أخي يطلب مني )ألنه ــ ــ ــ ــ  يســ

أترصد مكث شيخ الحديث إحسان الحق في الجامعة 

ـــــيخ ماكثا  ــ ـــم التحفيظ بها، لو كان الشـ ــ وأنا طالب قســـ

في الجامعة يحضــر األ  و يشــارك في درســه للحديث.. 

ــــمعت من أخي ك ــ ــ ثيرا عن درســــــــــه للحديث واحترامه ســ

نحو أساتذته.. وهذا الثناء جعل قلبي يشتاق إلى هذا 

 العمالق في الحديث

ملا ارتقيت إلى الصف األول من اإلعدادي وجدت أخا 

يقرأ عليه الحديث الشريف..  -مصطفى كمال–أخر 

ته في لم تكن لي معرفة عن الحديث وأهله ومكان

العلم، فاستزدت فأعطاني ما زاد عطش ي وأضعف 

غلتي، فطلبت منه أن يسهمني معهم في درس األستاذ 

للحديث.. فأتيت وسمعت كأول مرة درسا مفيدا 

وكان الشيخ يومئذ أكثر صحة وأوضح بيانا للحديث.. 

وأرفعه.. كان يحب املزاح في الكالم، ُيسمع الطلبة ما 

ا زال ملأمثلة رائعة معجبة. يضحكهم، ويأتي لكل قضية ب

عني الرعب تواظبت على الحضور في درسه كلما 

(16ة  في صفح  الحديثبقية )        .سنحت لي الفرصة
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 العدد قصة

 
 حسين محمد نعيم الحق

 قطر حالًيا، وطالب جامعة دار املعارف اإلسالمية شيتاغونغ، بنغالديش سابًقا.[بجامعة  الدراسات العلياطالب ]

، فسألها باستغراب: 
ً
؛ ألنه يراها فِرحة مستبشرة دائما ! فتعجبَّ

ً
رجع سعيد من املدرسة، ورأى وجه أمه واجما

ه إلى السجن!
ْ
 ماذا حصل يا أماه! فأجبْت األم بحزن: الشرطة قد قبضْت على والدك وأخذت

 ولم؟ يا أماه! سأل سعيد بدهشة!! 

رط وأخذوه إلى السجن،  فأجابْت األمة بأن جارهم الغني قد رفع دعوى 
ُ
كاذبة ضد والده في املحكمة، فجاء الش

 من جارهم الغني الظالم، وال تدري املسكينة ماذا تفعل! وكيف تدير شؤون 
ً
وليس لهم أحد يساعدهم خوفا

البيت من الغد؛ ألنهم ال يملكون قوت غدهم! وكان أبو سعيد بائع جرائد في الشارع القريب من بيتهم، وينفق 

 هله من وراء ربحه املتواضع في هذا العمل، واآلن وقد توقف هذا املصدر؟ فماذا يفعلون؟ على أ

: أماه! ال تفكري في أمر الرزق، فإنه بيد هللا تعالى، وسأبيع أنا الجرائد من الغد بإذن هللا 
ً
قال سعيد ألمه واثقا

عنا..  تعالى، وإن هللا تعالى لن يضّيِ

 إلى مكتب الجر 
ً
يدة، وأخذ كومة الجرائد كما يفعل أبوه، فباعها طوال اليوم، واشترى ذهب سعيد مبكرا

حوائج املنزل من الرز والعدس والبصل والبطاطس عند الرجوع، وهكذا تمر األيام، وأبو سعيد بقي في 

 السجن! 

، وقالوا ل
ً
: ال هوكادْت دراسة سعيد أن تتوقف إال أنه ذهب إلى أساتذته وقصَّ عليهم القصة، فحزنوا كثيرا

عليك يا سعيد، فنحن ال نأخذ منك أي رسوم للدراسة هذه السنة، و ال نطلب منك الحضور في الحصص، 

 ولكْن حاوْل أن تستعد في البيت، وشارك في االختبار، وإذا واجهَت صعوبة في الدراسة فتواصْل معنا.

 في الدراسة، و 
ً
 متميزا

ً
ير لكنه توقف اآلن عن املدرسة، غوكان سعيد يدرس في الصف الثاني عشر، وكان طالبا

 أنه استعدَّ الختبار الثانوية العامة، وسأل أساتذته في بعض األمور التي صعبْت عليه، وشارك في االختبار. 

وحين حان موعد ظهور النتائج، ترقب سعيد وأسرته بخوف وقلق ظهور التنائج، فكانْت املفاجأة أْن كان 

 انوية العامة!!!سعيد هو األول على جميع طالب الث

فجاء الصحفيون وأخذوا منه املقابالت، وسألوه عن طريقة دراسته واستعداده لالختبار، فكانْت قصته 

شف أمر الجار الغني الظالم فتدخلْت الحكومة في املوضوع وأفرَج عن أبي سعيد!!
ُ
 مفاجئة لهم!! فاكت

رته، يرجع إلى هللا تعالى وتوفيقه لسعيد وأسفكان ذلك اليوم يوم فرحة في حياتهم! وكان الفضل في ذلك كله 

 فالحمد الذي بنعمته تتم الصالحات.
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 تربيةرجال العلم والمن 

 محمود مجيب
 ]أستاذ بجامعة دار املعارف اإلسالمية، شيتاغونغ، بنغالديش.[ 

ا صيات، الذين قدمو أرض خصبة مرتعة، وقد أنجبت في مّر األيام كثيرا من كبار الشخ بنغالديش توطئة:

وهو الشيخ محمد أولئك الرجال العظام، وأهليها، نتحدث في هذا العدد عن أحد من  شعبهاخدمات عظيمة ل

 .-رحمه هللا–إدريس السنديفي 

ه بقرية شنتوسفور بمحافظة سنديف وهو أصغر بين 1931سنديفي سنة المحمد إدريس  الشيخ ولد  والدته:

 بيه عبد الغني وأمه سيدة النساء.أسبعة أ  وأخت، واسم 

بدأ تعليمه األولية عند نور الهدى على كثب من بيته، فرأى مدرسه املوهبة والصالحية فيه،  حياته التعليمية:

والصرف( وملا انتهى تعليمه اإلبتدائية التحق في مدرسة بشيرية فجاء به إلى موالنا سيد )إمام اللغة الفارسية 

الواقعة في سنديف. فتعلم فيه املرحلة املتوسطة ثم التحق بمدرسة اإلسالمية بنواخالي لحصول الدراسات 

 العليا، ثم ارتحل إلى دارالعلوم ديوبند وتعلم هناك أربع سنوات.

ملدني لم ال يجز ولم يبايع للطالب. لذلك لم يبايع عنده حين أن شيخ اإلسالم حسين أحمد ا حياته الروحية:

كان طالبا بدار العلوم ديوبند. ولكن علق معه باإلصالح والروحية، وكان يستشير عنده، ويخبره عن أحواله. ملا 

تخرج عن دورة الحديث بايع عنده، ولزمه وقض ى في صحبة الشيخ سنتين. وكان الشيخ إدريس السنديفي ربما 

ن لذلك األيام ما كانت من املجاهدات والصعب والعراقيل ويحكي عن األيام الذي قض ى في صحبة الشيخ. يبي

وقد وصل في ذلك من الصعب والحرج منتهاه. ومع ذلك كان مواظبا بوظائف الشيخ وأذكاره واالعتكاف في شهر 

ندي بأشام. ونال اإلجازة ه في باشكا 1377رمضان واملشاركة في مجالس اإلصالح واعتكف مع الشيخ سنة 

 والخالفة فيه. 

هم إلى التعليم والتربية بإيعاز من مرشده، عمل مدرسا في املدرسة بجانب بيته ثم التحق  حياته العملية :

بمدرسة دار العلوم القومية بسنديف. وفي إبان تدريس هذه املدرسة سعى وبذل قصارى جهوده لتأسيس 

م تأسست مدرسة  بإسم حسينية قاسم العلوم )بشونتوشفور( 1961مدرسة حسب منهج نفسه. وفي سنة 

 وسعى لتحقيق األهداف والغايات حول املنهج التعليمي ونال اإلعجاب لكثير من الناس.

تأسيس املدارس أو املعاهد: ولو كان الشيخ إدريس السنديفي بذل جهوده حول السنديف )التي هي بعيدة عن 

أفكاره وآماله لسائر بنغالديش. وكان متمنيا لتأسيس املدارس في صعيد  املدينة الشامخات(، ولكن كانت
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بنغالديش. وهو يدعو إلى هللا ويناجي ربه ويبكي دائما. وهكذا قض ى ثالثين عاماال في سنديف. حتى تحقق آماله 

 بتوفيق من هللا وعونه.

م الجامعة اإلسالمية وتأسست املدارس في داخل سنديف وخارجها.وفي خارج سنديف تأسست مدرسة بإس

 م .1980إسالمفور بنرشيندي سنة 

م بإيعاز من ابن شيخه 1984وهكذا تأسست مدرسة أخرى بإسم الجامعة اإلسالمية دار العلوم مدني نغر سنة 

 .     -رحمهما هللا تعالى–مرشده الشاه السيد أسعد املدني بن حسين أحمد املدني 

ى مدرسة مدني نغر واستقر فيه.فهم ونشط إلذدهارة املدرسة رونقا وبمناسبة تأسيس هذه املدرسة انتقل إل

 وبهاء، وهم لتأسيس املدارس على طراز هذا املنهج. ونال اإلعجاب ومدح الكثيرون من العلماء وعامة الناس.

ولم يتخلف عن ميدان تزكية النفس والتبليغ مع كونه مشغوال في نشر العلوم، ولم يكن  البيعة والخالفة:

، ولو كان يبايع الناس عامة من بداية حياته العملية. وزادت إليه رغبة  ته إلى البيعة والخالفة حق الرغبةرغب

الناس ملا كان ذهب إلى نرشيندي. حتى بلغ شهرته بإسم )فيرصاحب سنديف(  وبلغ صيته في اآلفاق. ويبايع عنده 

عدد محبيهم وتالميذهم وأصدقائهم إلى  شتى صنوف الناس ولكن كثيرهم وأغلبهم كانت من العلماء. ويصل

مأئتين ألف نسما. وكان يعلمهم  بتقوى هللا والسبيل إليه ومعرفة التصوف. وكان تالميذ الشيخ يدعونه إليهم 

لغرض إصالح أنفسهم. وكان الشيخ إدريس السنديفي يدعو أحبابهم وأتباعهم  في كل سنة. وينعقد الحفلة 

 اإلصالحية.

وكان الشيخ السنديفي  يزكي النفوس على منهج التعليم والتبليغ والتزكية، ويذكر في أثناء  رحالته الدعوية:

تقريره الكلمات والنصائح الناصحة. وكان كثير وعظه املتعلقة بالتعليم والتبليغ وتزكية النفس. رحل إلى الهند 

ت وأمريكة لدعوة الناس إلى هللا. وأسسمرة بتوفيق هللا. وسافر إلى اإلمارات العربية وأوروبة  12وباكستان. وحج 

 املدرسة في نيورك بأمريكة.

وكان مواظبا على العبادات واألذكار والتالوات والوظائف والنوافالت والصف األول ويهتم بسنن  زهده وورعه:

هتم يومستحباته حق الرعاية، ولم يفت عنه التكبيرة األولى قط. وكذلك كان  -صلى هللا عليه وسلم–رسول هللا 

 لصالة اإلشراق واألوابين والصالة في نصف الليل.

من رمضان في الثامن وخمسين دقيقة صباحا.  20ه 1423م املوافق 2002ارتحل الى جوار ربه سنة  وفاته:

 ابنه موالنا فيض هللا السنديفي. بالناسوصلى عليه 
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 في بنغالديش االجتماع العاملي حديث عن
 الكريمعبد 

العــالمي للــدعوة والتبليغ املرموق بعــد  جــاء االجتمــاع

ســـــنة طويلة، فنرحبه ترحيبا حارا من صـــــميم قلوبنا، 

يســـتيقظ فيه املســـلمون على مســـتوى العالم بشـــعور 

اإليمان، و يتدففون على ضــــفة نهر "ترال" للمشــــاركة 

دان االجتمـــاع في االجتمـــاع، حيـــث ترى أنـــاســــــــــــــــا في ميـــ

كانوا جميعا شـــــــــاهدين على اإلخاء اإلنســـــــــاني، ال فرق 

فــيــمـــــــا بــنــيــهــم فــروق األجــنـــــــاس واأللــوان واألوضــــــــــــــــــــاع 

ـــــاديــة، يجمعهم اإليمــان بــاهلل،  ــ ــ ــ ــ االجتمــاعيــة واالقتصــ

وترى دائمـــا فيهم قول هللا تعـــالى "إن هـــذه أمتكم أمـــة 

واحدة" تعد جماعة الدعوة والتبليغ أكثر الجماعات 

تشارا في العالم، حيث يبلغ عدد املنتمين اإلسالمية ان

ـــــا أكــثــر مــن  مــلــيــون فــرد حــول الــعـــــــالــم وفــقـــــــا  85إلــيــهــ

اإلحصــــــــــــــائيات مقســــــــــــــمة على العديد من الدول. ولها 

دور كبير وبارز في الدول اإلســــــــالمية خاصــــــــة في أوروبا 

ـــالم كثير من  ــ ــ ــ ــ والواليـــات املتحـــدة وعبرهـــا يعتنق االســـ

ــــلمين في الغرب ــ ــ ــ ــ ليهــا في نتمين إفيبلغ عــدد امل غير املســ

 25مليون شــــــــــــــخص، وفي باكســــــــــــــتان  30الهند حوالي 

ـــــة  ــــدة األمريكيــ ــــات املتحـــ ـــــا، وفي الواليـــ ألف  50مليونــ

ـــــا  ـــــخص، وفي فرنسـ تعقد جماعة التبليغ  ألف 100شـ

ــــنويـــا لهـــا بـــدولـــة بنغالديش يقـــدر  ــ ــ ــ ــ والـــدعوة تجمعـــا ســ

بأكثر من ثالثة ماليين شخص وهو التجمع الذي يعد 

ــــلمي العــالم ب ــ ــ ــ ــ ـــم ال جاألكبر ملســ ــ ــ ــ ــ ـــــنف . عــد موســـ ــ ــ ــ تصـــ

ـــــة وعظ  ـــــاعــ ـــــا جمــ ــــدعوة على أنهــ ـــــة التبليغ والـــ ـــــاعــ جمــ

وإرشــــاد، فهى توجه رســــالتها ودعوتها للمســــلمين وغير 

 عن 
ً
املســــــــــــــلمين بطريقة مبســــــــــــــطة وميســــــــــــــورة، بعيدا

 الخالفـــــــات 
ً
الخالفـــــــات الفكريـــــــة والفقهيـــــــة وأيضــــــــــــــــــــا

 .السياسية

ما أسعدنا نحن! فاالجتماع ينعقد في بالدنا، نستطيع أن  

نشــــــــــــــــــارك فيــــــه غنيــــــا أو فقيرا، ومــــــا أوســـــــــــــع نطــــــاق هــــــذا 

االجتمــاع!! ومــا أروع منظر هــذا االجتمــاع!!! ميــدان كبير، 

حولــه مبــاني عــاليــة، وبجــانبــه نهر طويــل، اســـــــــــــمــه "ترال"، 

يــجــتــمــع فــيـــــــه فــوق ثــلــثـــــــة مــلــيــون مــن الــنـــــــاس، مــن بــالد 

وما أشــد ظيوف هذا االجتماع  مختلفة، ترجو رحمة هللا،

ة!!! و مـــا ألطف قلوبهم!!!! يفكرون اشـــــــــــــتيـــاقـــا إلى الهـــدايـــ

دائمـــا كيف يرجع ســـــــــــــــائر النـــاس إلى دين هللا كي يـــدخلوا 

اليكون في خطبة الجنة، وما أحســــــــن مواعيظ االجتماع!!!! 

االجتماع إال موضــــــــــــوع يتعلق بما تحت الثرى وفوق الســــــــــــماء، 

أعني اآلخرة؛ فـــــإن اآلخرة خير من الـــــدنيـــــا، مـــــا أوســــــــــــع قلوب 

! فهم اليعرفون االنتقـــام، فـــإن خير ضــــــــــــيوف هـــذا االجتمـــاع!!

املؤمنين من يعفو من أخيه املؤمن، وما أســــــــــــوأ الرجال الذين 

 ينتقمون من أخيهم املسلين

فتعـــالوا أيهـــا املســــــــــــلمون! ننقـــدم وال نتخلف! نعلم والنجمـــد،  

 .نسأل والنسكت، ندعو هللا عل كل خطأ

لتدريب على اللغة العربية بالجامعة طالب قســــــــــــم ا : الكاتب]

[.مانية صوت الحراء، تنغي، غازيبور الرح
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 املستضعفين في ميانمار
 دالور حسين

ن يعانو  -على مر القرون  -ظل املســــــــــــلمون في ميانمار 

من ظلم شــــــــــــــــــديــــد من قبــــل البوذيين الخنــــازير، حتى 

ــــلمين األبريـــــاء من احمرت أرض أراكـــــان بـــــدمـــــاء  ــ ــ ــ ــ املســ

ـــــاء، حيــــث دخــــل الجنود  ــ ــ ــ ــ ــ ــــيو  والنســ ــ ــ ــ ــ ـــال والشــ األطفـ

البوذييون أراكــــــان، وقتلوا أهلهــــــا تقتيال عشــــــــــــــوائيــــــا، 

وهـــــدموا عليهم منـــــازلهم ومســــــــــــــتشــــــــــــــفيـــــاتهم ومبـــــانيهم 

ومســــــــاجدهم ومدارســــــــهم، وأطلقوا عليهم الرصــــــــاص 

ـــار عدد القتلى  ــ ــ ــ ــ ــ بغير حق، وحرقوا كثيرا منهم حتى صـ

 اليمكن عُده من كثرته

ولكن لألســف الشــديد نحن املســلمين، نقرأ أخبارهم 

في الصــــــــــــــحف واملجالت، ونرى منـــــــاظر ظلمهم عبر 

ــــبكة  ــ ــــبوك( وشـــ ــ ـــــل االجتماعي )الفيســـ ــ التلفاز والتواصــ

ـــهم  ــ ــ ــ ــ اإلنترنــت، ثم ال نقوم بــأي حركــة أو جهــد إلنقــاضــ

ـــبب أن  ــ ــ ــ ــ ـــا، بسـ ــ ــ ــ ــ ــــديد أيضـ ــ ــ ــ ــــف الشــ ــ ــ ــ من ظلمهم، ولألســ

الدول املســــــــلمة التتخذ أي خطوة حاســــــــمة وســــــــريعة 

ـــــل  ـــــابـ ــــادهم؛ ألن إطالق النيران والقنــ ــــطهـــ ــ ــ ــ ــ لوقف اضــ

عليهم مـــــازال مســــــــــــــتمرا، مع أن حـــــدودهم قريبـــــة من 

حدود ميانمار أي الدول املســــــــــــــلمة، هذا تفريط منهم 

وعــدم إكترامهم بــإخوانهم، فال ســــــــــــــبيــل الســــــــــــــتــدراكــه، 

والشــــــــــــــــــــك أنــــهــــم مــــتـــــــأثــــرون بــــخـــــــداع الــــغــــرب والــــيــــهــــود 

 والنصارى، أو أن رئاستهم ليست بأيديهم

ـــعودية ومن ا  ــ ــ ــ ــ ــــف جدا أن اململلكة العربية الســ ــ ــ ــ ملؤســـ

أيضـــــــا مع ثرواتها العظيمة التي رزقها هللا تعالى إياها، 

ــــطهاد  ــ ـــــريعة لوقف إضــ ــ ـــمة سـ ــ ــ التتخذ أي خطوة حاسـ

ـــالم  ــ ــ ــ ــ ــــلمين في ميانمار، وقد كان من أخالق اإلســ ــ ــ ــ ــ املســ

ــــلمين األخوة اإليمــانيــة  ــ ــ ــ ــ ـــــيلــة أنــه أقــام بين املســ ــ ــ ــ الفضـــ

ـــالمية، فقد قال هللا تعالى : ــ ــ وَ  واإلســ
ْ
ِمُنوَن ِإخ

ْ
ؤ
ُ ْ
َما امل  ِإنَّ

ٌ
ة

ْرَحُموَن ) 
ُ
ْم ت
ُ
ك
َّ
َعل
َ
َ ل
َّ
ُقوا ا  ْم ه َواتَّ

ُ
َوْيك

َ
خ
َ
ِلُحوا َبْيَن أ صــــــــــــــْ

َ
أ
َ
ف

ـــــد هــــذه األيــــة الكريمــــة  10ال جرات  ــ ــ ــ ــ ــ (، ومن مقــــاصــ

الحث على األخوة بين املســـلمين، وقد آخى النبي صـــلى 

هللا عليه وســــــــــــــلم بين املســــــــــــــلمين وحَ هم على الصــــــــــــــلة 

ية العميقة، فكان أصحابه أشداء على الكفار اإليمان

ُل 
َ
رحماء بينهم، وقال النبي صـــــــلى هللا عليه وســـــــلم : َمث

فــهــم: مــثـــــــُل 
ُ
مــهــم وتــعـــــــاطــ هــم وتــراحــُ َواّدِ

َ
املــؤمــنــيــن فــي تــ

َداَعى له ســـــــــــــائُر 
َ
الجســـــــــــــد، ِإذا اشـــــــــــــتكى منه عضـــــــــــــو: ت

ى َهِر والُحّمِ
)راوه مســـــلم(، فالنبي صـــــلى   الجســـــد بالســـــَّ

ـــ ــــبــ ــ ــ ــ ــ ـــلم شــ ــ ــ ــ ــ ـــديـــــث هللا عليـــــه وســـ ه املؤمنين في هـــــذا الحــ

ـــــد الواحـــد، ونفهم من هـــذا الحـــديـــث أن كـــل  ــ ــ ــ ــ ــ بـــالجسـ

املســــلمين في أنحاء العالم كالجســــد الواحد. وللجســــد 

ـــة  ـــلـ ــ ــ ــ ــ ـــــاء متنوعــــة، فرغم هــــذا التنوع توجــــد صـــ ــ ــ ــ ــ ــ أعضــ

ـــــد أحــــد  ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاء حيــــث إذا فســـ ــ ــ ــ ــ ــ عميقــــة بين هــــذه األعضـــ

األعضــــاء فســــدت األعضــــاء األخرى، وإذا ابتلي أحدها 

القرار لألعضـــــاء األخرى إال أن بمرض أو بألم اليوجد 

تســــتعد لتنصــــر العضــــو املريض حســــب اســــتطاعتها، 

فيمش ي الرجل إلى الطبيب، وكذا يستعد الفم لشرب 

الــــدواء ولو كــــان مرا، وال يقول إني لســـــــــــــــــت مريضـــــــــــــــــا 

الأتحمل صعوبة املرارة ملرض غيري؛ بل ينصر بعض 

ـــــا في األمراض، فلو خرجت حرقة في  ــ ــ ــ ــ ـــــاء بعضـ ــ ــ ــ ــ األعضـ

العين بأملها؛ بل يتســــــــابق كل عضــــــــو إلزالة اليد التنام 

األلم من ذلك العضــــــــو املبتلى، فكذلك املســــــــلمون في 
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البالد اإلســـــــــــــالمية كلهم إخوة، واملســـــــــــــلمون في الغرب 

إخوة للمســــلمين في الشــــرق، وبالجملة يرتبط املســــلم 

ـــالم التي أوجبــت عليهم  ــ ــ ــ ــ ـــلم برابطــة اإلســـ ــ ــ ــ ــ بــأخيــه املســـ

ي م فحقوقـــــا لبعضــــــــــــــهم البعض، فينبغي لكـــــل مســــــــــــــل

بنغالديش أن يتـألم ملـا يتعرض لـه إخواننـا في ميـانمار 

ـــلم في  ــ ــ ــ ــ ــ ـــــل مسـ ـــــب و حوادث، وينبغي لكــ ـــــائــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ من مصـ

ـــتان أن يتألم ملا يتعرض له إخوتنا في ميانمار  ــ ــ ــ ــ باكســـ

وفي العراق وفي مصــــر وفي فلســــطين وغيرها من البالد 

اإلســالمية وغير اإلســالمية، وكذلك ينبغي لكل مســلم 

عوديــة أن يحزن ملــا أصـــــــــــــــاب في اململكــة العربيــة الســــــــــــــ

ـــــاني من ظلم  ـــار وفي البالد التي تعـ ــ ـــــانمـ ـــــا في ميـ إخواننـ

 شديد من األعداء، كما جاء في الحديث الشريف

أيها املسـلمون! تعالوا نأخذ سـنة نبينا صـلى هللا عليه  

وســـــــلم والقرآن الكريم بالنواجذ، وإن الذين يأخذون 

ن و سنة النبي صلى هللا عليه وسلم والقرآن وهم يضل

واليخجلون، كما قال النبي صــــــــــــــلى هللا عليه وســــــــــــــلم : 

 ،
ً
تركت فيكم ما إن تمسـكتم به لن تضـلوا بعدي أبدا

كتاب هللا وســــــــــــــنتي، أيها املســــــــــــــلمون! تعالوا نســــــــــــــاعد 

إخــوانــنـــــــا املســـــــــــــــلــمــيــن املســـــــــــــــتضـــــــــــــــعــفــيــن واملــجــروحـيـن 

ـــالميــــة بتفكيرنــــا وبــــأموالنــــا  ــ ــ ــ ــ واملظلومين في البالد اإلســـ

 وبأسلحتنا وبأنفسنا

انصـــــــر أمة املســـــــلمين، والســـــــيما مســـــــلمي بورما اللهم  

)ميانمار(، واخذل من خذل اإلســـالم واملســـلمين آمين 

 يا رب العاملين؟

طــالــب قســــــــــــــم التــدريــب على اللغــة العربيــة  : الكــاتــب 

.بالجامعة الرحمانية صوت الحراء، تنغي، غازيبور 

 ميزان الرحمن
واجتهاد  ما من فن من فنون الدنيا يحصل إال بجّد 

وما من أمر من األمور يحصل إال بمثابرة  دائمة و 
 الشك أنمواظبة  كاملة، هل تعلم ياأخي غير ذلك؟ 

فما بالنا بالعلوم الشرعية؟ ، " و الغيرالجواب "ال

و نتمهر فيها مع أننا ال نضحي ها نتعلمأن  توقعنا كيف
؟ ال افي سبيل تحصيله بما عندنا من الوسع والقدرات

إليه ، و ثابرةبد لطلبة العلم من الجد واملواظبة وامل

أرشد هللا تعالى في القرآن املجيد : والذين جاهدوا فينا 
 ينهم سبلنا" وقال قائل: "من طلب شيئا و جدَّ لنهد

التعلم  ال يتأتىلجَّ ولج"،  وجد، ومن قرع الباب و
به  هذا الذي صرح هللا، و املطلوب لسعيإال باوالتفقه 

في الكتاب املبين : "وأن ليس لإلنسان إال ما سعى"، 

وبقدر ما تتعنى تنال ما تتمنى، و أن الجد يقرب 
ملرادات التي أغلقت و وصعب البعيد ويفتح أبواب ا

 فتحها، كما قال الشاعر: 

 ومن طلب --- "بقدر الكد تكتسب املعالي 
 العلى سهر الليالي" 

لطالب العلم من املواظبة على الدروس فال مفر 

 و و إمعان، بكل انهماك مراجعتها ومطالعة الكتب
األصل في  ترك ما يزعج في القراءة  والدراسة، و

تحصيل األشياء الجد وعلو الهمة فمن كانت همته 
أن يطالع الكتب بأسرها واقترن بذلك الجد  
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 نه يحفظ أكثرها أو نصفها،أواملواظبة، فمن اليقين 

وأما إذا كانت له همة عالية ولم يكن معه جد أو كان 
نال من العلم إال لم تكن معه همة عالية ال ي له جد و

 نزرا.
 ب أيضا أن يجتنب عن املعاص ي، ألنوعلى الطال

املعصية تجلب على العاص ي غضب الرحمن، وتقربه 
نور  ألن العلم؛ علمالطريق  ، ويسد دونهالشيطان   إلى

إلمام ا قال، واملعصية ظلمة، فأنى يلتقيان ،من هللا
 :  -مه هللا رح –الشافعي 

  "شكوت إلي وكيع سوء حفظي
 نى إلى ترك املعاص يرشدفأ

 العلم نور من إلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهيفإن 
 نور هللا ال يعطى لعاص ي ".و 

 و ،وكم من طالب ذكي يحرم من العلم ألجل املعاص ي
كم من طالب غبي يسعد بنور العلم والعرفان بالورع 

تزين ن و ،، فال بد لنا أن نترك املعاص يالذنوبوترك 
 .السر والعالنية ى فيبتقوى هللا تعال

أن  و ، في طلبه العلم وعلى الطالب أن يستعين باهلل
إن هللا ف ؛ بجهده  رفال يغتر، ينسب الفضل كله إليه 
 وأن يدعو إلى هللا تعالى دبر كل ،هو املستعان واملعين

ن هللا أل  ؛خاصة في آخر ثلث  الليل  صالة لزيادة العلم 
قال مخاطبا  في آخر الليل، و هوعد اإلجابة ملن دعا

لعباده "سْل تعط"، ومدح العابدين في جوف الليل 
جنوبهم عن املضاجع يدعون ربهم ى "تتجاف :حيث قال

 (16-مما رزقناهم ينفقون" )السجدة خوفا وطمعا و
 نتضرع إلى هللا و، يلللا فلذا ينبغي علينا أن نسهر

 قول في الدعاء كما قال الشاعر:  ون ،تعالى
ــــــــــركت النوم ربي في الليت"  اليـ

 ألجل رضاك يا مولى املوالي 
 تحصيل العلوم ىفوفقني إل

ــــــوبلغني إلى أقص ى املع ـــــ ـــــ  الي".ــ
 ؛لم تأتكم شدائدها حسبتم أن تحصلوا العلم وفأ

ها ر فإن للعلم شدائد وباليا البد لطالب العلم أن يعبُ 
البخالء وال يعطيك بعضه ها، وإن العلم أبخل نيويعا

 حتى تعطيه كلك.
 نبذل جهدنا و فتعالوا أيها اإلخوة! نجتهد ونسعى و

ق نسأل هللا التوفي طلب العلم، ولوسعنا ما في غاية 
 التوفيق. والسداد، إنه هو وليّ 

 
طالب السنة األولى من قسم اإلفتاء باملركز  الكاتب :

اإلسالمي، بجوندهورا، داكا.لفكر ل
 

 روعة
طفل سوري، أخرجوه من تحت األنقاض، حّول الركام لونه إلى رمادٍي، يشبه هذه الضبابية التي يعيش فيها منذ أن بدأ 

وضعوه على كرس ي سيارة اإلسعاف. جلس بهدوء وبسكون. دماٌء تسيل من جبينه. دموع تجري من عينيه  .يفهم ما حوله

. يصّوبون نحوه كاميراتهم. وسكت.
ً
  بدون صوت. نظر إليهم جميعا

 رفع يده ومسح بعض الدماء عن جبينه. نظر إلى يده. نظر إلى أحمر الدماء. سارع ليمسح يده بالكرس ي. فهو ال ينزف. وال

 ..يبكي! فقط يصمت.. يجلس بهدوء.. ويصمت

ه لم يعد هناك ما ُيقال.. ولم يعد هنا ما ُيذرف الدمع من أجله.. حّتى النزيف، كان ليفّضله بدون دماء
ّ
 ..وكأن

ه سّيُد أشباه الرجال الذين يقودون الحرب ضّد 
ّ
نه يجلس على كرس ي قيادة العالم.. وكأن

ّ
يجلس على كرس ي اإلسعاف وكأ

 في أعينهمطفولته
ً
ه ينظر فعليا

ّ
 .... يحّدق عبر كاميراٍت كأن
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 وأمهاٍت وآباء وإخوة، وتقتل معها طفولته كّل يوم.. هم، الذين 
ً
هم، الذين يصمتون عن املجزرة اليومية التي تقتل أطفاال

 ..العتاب القهر، ومن يصمتون عن املجزرة اليومية بحجٍج واهية.. يعّريهم منها بنظرته الباردة.. نظرته الخالية حّتى من

هم، الذين صمتوا عن الحّق وأسكتوا العدل، ورفعوا في وجه أحالمه وبراءته طيرانهم وأسلحتهم.. ينظر إليهم بدون أي 

عتاب، فقط يحّدق، ال يبحث حّتى إجابات عما يحدث كل يوم في بالده الحبيبة من قتل وإبادة، وتدمير وتشريد، واعتداء 

. وكل ذلك على مرأى ومسمع من أمم العالم، فاليتحرك له أحد واليسمع صوت، فال ش يء يفّسر على األرواح واألعراض

 هذه الغوغائية، وكّل هذه الوحشية! وما الذي يمكن أن يفّسر رفض دموِع طفٍل من التساقط؟

؟ وعن أّي طفل نبحث في هذه اللحظات بعد أن تركناه هناك طوال كّل هذه 
ً
 األعوام يقتاتعن أّي طفٍل نحّدثه أصـــــــــــــال

 على براءته وعلى ضحكاته وأحالمه؟

ة املوت، كمــا 
ّ
 رغم كــّل الــدمــار.. وينظر إلينــا بــدون عتــاب بعــد أن تركنــاه هنــاك! ليعيش من قلــ

ً
ا ه مــا زال حيــّ

ّ
يفــاجئونــا أنــ

ه ينتظر املوت، وال ي
ّ
 هـــذا التعبير الـــذي يبـــدو كـــأنـــ

ً
و هنـــا راه، وهيقول والـــده، رغم أّن املوت وفيٌر حولـــه.. لم يفهم يومـــا

 لم يقترفه، لكن من قال إّن املوت فقط يحّل على املذنبين!؟ لو 
ً
يعيش فوق رؤوســـــهم.. يترّبص بهم.. لذنٍب هو شـــــخصـــــيا

 ..لم يسمع بغيره ُيقتلون لجزم أّن املوت ال يحّل إال على األبرياء

ر.. فلماذا لنا دموعنا.. ال داعي للنفاق أكثينظر بدون استفسار.. ال يبكي.. وُيبكينا.. لكّنه لن يتحّرك عن كرسيه ليجّفف 

 
ً
ة االنتصــــار بقهره؟ وهل هو يعاند أســــاســــا

ّ
يأســــف لذنبنا ونحن لم نأســــف لبراءته ولطفولته؟ ملاذا يبكي ويمنح قاتليه لذ

 .ية هؤالء الذين يّدعون أّنهم بشرويقاوم؟ أم فقط يستسلم لعبث

إجابات.. لم يعد يبحث عن مشــــــــــاعر.. فقط يحّدق في عجزنا نحن، وفي طغيانهم هم.. يمســــــــــح دماءه لم يعد يبحث عن  

.عن جبينه، وينفضها عنه بسرعة

هذا الطفل ال وقت لديه للدماء.. ال وقت لديه للدموع.. ينتظره يوٌم آخر من الحياة في مستنقع 

 حّتى آخر يوم.. ويبكينا بصمته.. وُيبكينا بسكونهاملوت.. لكّنه سيحيى، ل 
ً
 ..يحّدق فينا جميعا

محمد هدايت هللا
انطلقت بنا عربة الي ضحل جمونا ،ونحن نلتفت حولنا 

ونتمتع بصور خضراء طبيعية ،يزيد سطوع الشمس 

جمالها ونضارتها ،وكانت األشجار املتجاورة الغناء تنطلق 

معنا ،وتجذب قلوبنا أزهارها ، وتبسط علينا ظاللها 

الباردة الكثيفة األوراق ،وتهب نفحة نسيم بيننا،إذ 

ا ، واتخذنا نمش ي علي الطريق حول النهر وصلنا إلي غايتن

،فرأينا الزوارق املسوقة باملاكينة على الساحل. وكادت 

الشمس تغرب وتغيب عنا وهتف املساء بديجوره، 

وأحاط بنا، حتي ركبنا الزورق مسرورين ،ألن السفر 

رنا 
ّ
الزورقي متعة لنا ، وما ركبنا الزورقة منذ سنين، وقد ذك

ة املسنونة،فقرأناها جميعا، وبعد أخونا الكبير األدعي

ح الزورق، وامتد الليل البهيم حتي شمل 
ّ
ح املال

ّ
حين مل

ي "زمونا" وأضحاله وآفاقه بسواده، 
ّ
العالم من حوله وغط

وليس املاء بصفاء يكاد أن يتكدر، واملاء يقل شيئا فشيئا، 

وامتأل الضحل رمال فرمال ، فكأنه موج يرتفع أحيانا 

 من الرمال، كنت عميقا وينحط، فال يري ا
ّ
لسائح إال تال
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ن بصوت عذب"هللا 
ّ
ن املؤذ

ّ
في خواطري وعواطفي إذ أذ

أكبر هللا اكبر" إذ كان بي أمام الواقع فضاء ال يري فيه أثر 

فقمنا للصالة علي مثل  رجل وال تري مناطق ناس حوله،

هذا الفضاء، قيل: هل تصح الصالة علي مثل هذه 

األرض كلها مسجدا وطهورا،  األرض؟ فأجيب: جعلت لنا

فطفقت اآلية تتلي علينا كأنما نزلت آنفا، ونحن قيام بين 

يدي هللا ورأيناه! ركعنا وسجدنا هلل تعالي علي مثل هذه 

ونحن نقول سبحان  الرمال،ما بسطت املصليات عليها،

ربي العظيم سبحان ربي األعلي، نسبح بحمد ربنا ونذكر 

ه الصالة علي-صلي على نبينا تحية ربنا ألشرف رسولنا، ون

ا كأنما تمتزج تسبيحاتنا بتسبيح خلق ربنا، كم -والتسليم

وإن من شيئ إال يسبح بحمد ربه ولكن ال ﴿قال ربنا 

فالرحمة تغشينا، والسكينة تنزل  ﴾تفقهون تسبيحهم

 علينا، واملالئكة تحف بنا.

املعارف اإلسالمية شيتاغونغ، طالب جامعة دار الكاتب : 

بنغالديش.

 

 

 

 -بقية 

ب لاالط ّم أن يكون َه  البد من و راجعة الجماعية،ممارسة العلوم الدينية وااللتزام الشديد بامل كثرة املطالعة و -٤

 شابهها، ماالتفسير و  الحديث و من الفقه وكل الفنون العلمية األصيل هو حصول االستعداد الكامل والرسو  في 

مه هللا رح –بن الجوزي ا حكىكما  ،، بل ال يزال يستقص ي الزيادة فالزيادةطوالطالب الحقيقي ال يشبع من العلوم ق

 ." من الكنوز  كنز ىعل ردتوإذا رأيت كتابا لم أره قط، فكأني و  : " ما أشبع من مطالعة كتاب، عن نفسه -

ألن ؛ لربانيم الهذا هو املعبر لحصول الع و، الخيرات ى فعلإل رعةواملسا ،إبعاد النفس عن املنهيات وترك املعاص ي -٥

 هللا، أشدهم تقربا إلىو كثر الناس نجاحا أ يكون ،لهما فيه خير  ىوسابق إل هللا، و صدق بالحسنى، حارمم ىمن اتق

 " اتق املحارم تكن أعبد الناس." : -مصلي هللا عليه وسل-قال النبي الكريم فقد 

 َم وأن يجعلنا من رجال َح  حقا، العلوم الدينية التوفيق لنكون طلبة -عز وجل-هللا  سأل منن هيا بناأخي القارئ ! 
َ
 ِة ل

  وى التقو رف اواملع ىالهدو م و العل
ً
َهى دعاة ِوي النُّ
َ
 .ذ

 (شيتاغونغ، بنغالديش.خّريج جامعة دار املعارف اإلسالمية )تعريب: حامد ريحان 

  - بقية

شركة،  360منهم "برانسون" رجل األعمال البريطاني، الذي أسس مجموعة فيرجين غروب، التي تضم أكثر من 

و"ستيف جوبز" رجل األعمال األمريكي املعروف وصاحب شركة أبل وغيرهم من املشاهير، قال عنهم مؤلف الكتاب 

ط قوتهم وضعفهم، ولم يكن أي منهم كيف حققوا هذا النجاح الباهر؟ ألنهم يعرفون من هم، فهم يفهمون نقا»
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متعدد املواهب أو كاملها في كل الطرق، لكنهم سعوا وراء األنشطة التي تتماش ى مع مهاراتهم الشخصية، لقد تفهم 

هؤالء األشخاص شخصياتهم الفريدة من نوعها، ومن ثم جعل كل منهم شخصيته تعمل لصالحه، وهذا هو سر 

تي نجحت في مجال األعمال أو االختراع، فكلما تعرفت على شخصيتك وقدراتك النجاح لدى كثير من الشخصيات ال

الخاصة وعملت على صقلها، تمكنت من تحديد طريقك نحو النجاح، بمعنى أن تبتعد عن العمل الذي ال يالئمك أو 

 ستفشل فيما سوف تقوم به من عمل، فالعمل في التخصص يختصر علي
ً
  كال يتوافق مع قدراتك، ألنك حتما

ً
وقتا

 في الذهاب إلى تحقيق الهدف.
ً
 كبيرا

يقال عن الرئيس األمريكي الجديد ورجل األعمال املعروف دونالد ترامب : إنه فشــــــــل في كثير من مشــــــــاريعه التجارية؛ 

ولكنه لم ييأس ، بل واصـــل ســـعيه لتحقيق طموحاته، فأصـــبح يملك ثروة تقدر بأربعة مليارات ونصـــف املليار دوالر، 

ـــأ عام 1992م إال أنه خســـــر فيها وأغلقها عام 1988شـــــركة طيران عام  فقد اشـــــترى  م لعبة خاصـــــة على 1989م، وأنشــ

ـــــرائها إال عدد قليل ولم تنجح فتوقف عن إنتاجها، وفي عام «مونوبولي»خطى لعبة  ــ ــ ــ م 2007، إال أنه لم يقبل على شـــ

ملشروع فشل كباقي املشاريع األخرى، وقام قرر افتتاح مطاعم خاصة تقدم جميع أنواع اللحوم املختلفة إال أن هذا ا

 آلمال ترامب بل 
ً
 فشــلت، ولم يكن ذلك الفشــل محطما

ً
بفتح جامعة وتأســيس شــركة مياه تحمل اســمه إال أنها جميعا

 على تحقيق حلمه، وأصــــبح من أثرياء أمريكا، ثم وصــــل إلى أن يكون رئيس أكبر دولة في العالم بعدما كان 
ً
زاده إصــــرارا

عرض كدروس في أغلب الجهات املالية خاصة الرهان متج
ُ
 إلى هيالري كيلنتون، وتجارب ترامب ت

ً
ليتعرف  «البنوك»ها

 كثير من الناس على عدم اليأس واالنكسار في بداياتهم وليواصلوا تحقيق أهدافهم.

ـــلوا إلى القمـــة بعـــد محـــاوالت كثيرة وبعـــد جهـــد كبير، ــ ــ ــ ــ ـــاميين وصـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ثنهم ولم ي ولـــدينـــا نمـــاذج كثيرة وجميلـــة ألنـــاس عصـ

 وقدوة للشــــــــــــــباب الراغبين في الدخول في ريادة 
ً
 رائعا

ً
الســــــــــــــقوط والفشــــــــــــــل عن تحقيق مرادهم، فأصــــــــــــــبحوا أنموذجا

ـــــيخ  ــ ــــليمان الراجحي»األعمال، وأخص منهم الشــ ــ رجل األعمال املعروف، وغيره من رجال األعمال الذين نجحوا في « ســـ

 الوصول إلى هدفهم وتحقيق مرادهم.

  - بقية

فمرت األيام واألسابيع والشهور حتى األعوام.. سجلت أسماءنا في سجل الجامعة للدراسة في السنة الثالثة من قسم 

اللغة العربية والدراســـــــــات اإلســـــــــالمية. وهذه الســـــــــنة ســـــــــنة مباركة، معروفة بدورة الحديث، ســـــــــنة خاصـــــــــة لدراســــــــة 

ة ة واالستزادة من هذه السنة املباركة.. و زادتنا رغبالحديث النبوي الشريف. فاستعددنا بكل شوق و رغبة لالستفاد

ـــــان الحق  ـــــيخ الحديث إحســ ـــــا أننا وجدنا شــ كأســـــــتاذ لنا في تدريس البخاري.. قد عرفنا منذ زمن  -رحمه هللا تعالى-أيضــ

طويل عن علو ســـــــنده ومكانته املرموقة في الحديث الشـــــــريف في شـــــــبه القارة الهندية.. كنا في خوف شـــــــديد، هل نجد 
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يخ كأســتاذ لنا؟ ألنا الشــيخ كان مريضــا ال يســتطيع أن يروح إلى الجامعة.. فوجدنا... وجدنا شــمســا في قرب قريب الشــ

 منا، حتى مستها أيدينا

اكترينــا مركبــا ليختلف بنــا إليــه.. وكــان من حســــــــــــــن حظي من بين زمالئي أني قرأت عليــه أول حــديــث في صــــــــــــــفنــا.. كنـت 

ــــعر لديها الجلود.. كلما أشــــــــــعر بنوع من الســــــــــعادة املمزوجة  ــ ــ بالعظمة والغيرة حين أتلو عليه األحاديث النبوية.. تقشــ

 رأيته خلته أني رأيت مثاال حيا لرسولنا محمد صلى هللا عليه السالم.. تحلى بحلية األخالق النبوية

ة وطلبت الفرصــــ ســــنح لي يوما أن أخلو به، كان األصــــدقاء حول املائدة التي نشــــرها الشــــيخ لضــــيافتنا.. فاغتنمت هذه

منه الدعاء والنصـــيحة... فما لبث أن قال "اســـتقم كما أمرت"، ولم يزد على هذه الجملة القصـــيرة إال تكرارها مرتين.. 

جملة صـــغيرة احتوت معاني كثيرة.. فال أزال أحفظ هذه النصـــيحة، وجعلتها منقوشـــة في قلبي.. ثم شـــاركت األصـــدقاء 

 هتمام بالضيافة، كان يشاركنا في الطعام ويحكي لنا قصصا ذات عبر و دروسفي املائدة.. رأيت األستاذ شديد اال 

أفاد هللا تعالى باألســتاذ خلقا كبيرا، وهداهم به إلى طريق الرشــد والفالح.. رأيناه من كثب، لم نجد فيه إال الخير.. أنار 

ـــالم دين، القلوب، قام بخدمة عظيمة في الحديث النبوي الشــــــريف، أنجب الرجال... أنجب شــــــموســــــ ــ ا و نجوما.. اإلسـ

دين التوليد واإلنجاب، ال تنضـــــب عينه، وال تنفد قوته.. هذه املســـــؤولية مســـــؤولية اإلنجاب يأخذها جيل بعد جيل.. 

 كما أخذ شيخنا.. ترك مآثر أخلدت ذكراه، وأذلت األلسن لبيان محامده

ـــــيخنا من دار الفناء إلى دار البقاء.. من دار العمل إلى دار  ــ ــ ـــمه بوفاته، بل انتقل شـ ــ ــ ــ ـــتراحة والنعيم.. ال ينمحي اسـ ــ ــ ــ االسـ

صـــار اســـمه محفوظا و مذكورا في كل لســـان وفي كل قلب يحمل شـــعورا يســـيرا نحو الدين وأهله.. جعل هللا الفردوس 

 .مثواه... وجزاه أحسن وأكرم ما يكون من الجزاء
 

أيـــام متتـــاليـــة بين الحـــارات القـــديمـــة والشــــــــــــوارع  عشــــــــــــرةبحـــث 

واب ســــــــــــُ "املهــدمــة، أصــــــــــــلــه بنغــالي، كــان يبحــث عن رجــل يــدعى 

عام عندما  31أباه الذي فقده قبل  "ســــــــــــواب علي"، وكان "علي

كان في الســــنة الثالثة من عمره. وقد غادر ســــواب علي بريطانيا 

عام عندما كان ابنه صـــــغيرا وابن حضـــــانة، وكان اســـــم  31قبل 

ســــــــنة جيمي، اليعرف  31هذا الرجل الذي يبحث عن أبيه بعد 

عن خبر أبيه شيئا، فقط يعرف أن أباه كان بنغاليا، فقد ذهب 

ريطانيا للدراسة، ثم تزوج من أمه، حيث قابلها في أستراليا إلى ب

أثناء الدراســــــــــــة، وأحبها وتزوجها، وقضــــــــــــوا وقتا ممتعا فترة من 

 .الزمن، ثم غادر بريطانيا فلم يرجع إليها بعد ذلك

اليعرف جيمي عن أبيـه كثيرا، فقط يعرف أنـه من بنغالديش،  

يش، ي بنغالدلديه صــــــــــــورتان قديمتان ألبيه، اليعرف عنوانه ف

ســــــــــــنة في مدينة ســــــــــــدني في  34يســــــــــــكن جيمي البالغ من العمر 

أســــــــــــتراليــا، هو يعمــل مقــدمــا للبرامج التلفزيونيــة، ولــه تلفزيون 

وفي  "نوردان ميكين دت تيبي" خاص على شــبكة االنترنت باســم

يناير تحدثت مع جيمي في مطعم في العاصـــــــــــمة داكا، أخبرنا  11

عن أبيــه، وعنــدمــا ســــــــــــئــل ملــاذا أنــه بــدأ رحلــة طويلــة في البحــث 

تبحـث عن أبيـك بعـد أيـام طويلـة؟ قـال : "تزوجـت قبـل ســــــــــــنـة، 

وزوجتي حاملة، وقبل شــــــهر قالت لي : أنت والد أطفالك، ولكن 

من والـدك؟ إن كـان أطفـالـك يريـدون أن يعرفوا هـذه األشــــــــــــيـاء 

هــذا الســــــــــــؤال هزني كثيرا، فقررت البحــث  "هــل لــديــك إجــابــة؟

ينـــاير؛ ولكنـــه رجع  6حثـــا عن والـــده في أتى جيمي ب. عن والـــدي

 .يناير من السنة الجارية عندما لم يجد أباه 16خائبا في 
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اتكم اليومية. هنا بحيمن وقائع مرتبطة تظم. نهذه صفحة لكم أيها الصغار! تكتبون فيها يومياتكم بالعربية بشكل م]

 [بة اليوميات، ولكم ألف ألف تحية.نقدم إليكم نموذجا من اليومية على سبيل املثال حتى تسهل لكم كتا
 

 يف مساعدة الضعيف
 (...!!وال ُيلقي له البال االسمال يهتّم الكاتب بذكر )

ــــجــــد بعيــــد عن  ــ ــ ــ ــ أمس كــــان يوم الجمعــــة، ذهبــــت إلى مســ

ِقع مدرســتنا، اســتمعت إلى خطبة الخطيب صــْ
ُ
لقى ، فأامل

خطبــة بليغــة و حمــاســــــــــــــيــة حول االحتفــال بعيــد الحــب، 

وحــــذرهم فيهــــا من فتنــــة يوم الحــــب، وطــــالــــب الحكومــــة 

بـــالحظر على احتفـــال هـــذا اليوم رســــــــــــــميـــا، تحـــدث : هـــل 

ــــلمين االحتفال بعبد الحب، الذي  ـــالم يســــــمح للمســ اإلســـ

يحتفل به الناس في الرابع عشــــر من شــــهر فبراير من كل 

ــــنــة، وقــال في خطبتــه  ــ ــ ــ ــ الطويلــة إن أول من ابتكره هم ســ

اليهود، كــان هنــاك ملــك، دعــا النــاس إلى امليــدان للقتــال، 

ولكن النـــاس امتنعوا بســــــــــــــبـــب مـــايملكون من أهـــل ومـــال 

وأوالد، فحظر امللك عنهم الزواج عقوبة لهم، ولكن كان 

هناك رجل يدعى بيلين تايس دي، حرض الشــــــــــــــباب على 

نقه وكان تاريخ شالزواج سرا، فلما علم به امللك شنقه، 

ـــهر فبراير عــام  ــ ــ ــ ــ م، فكــان النــاس 269اليوم الرابع من شـــ

يحتفلون بهذا اليوم ويســـمونه عيد الحب، اســـتمعت إلى 

كالمــــه اســــــــــــــتمــــاعــــا عميقــــا، ثم بعــــد الصــــــــــــــالة رجعــــت إلى 

املدرســــــــــــــة، وفي طريقي رأيت شــــــــــــــابا أعمى يحاول أن يعبر 

الطريق، ولكنه اليستطيع لعميه وشقائه، فرق له قلبي، 

قتربت منه، وسـاعدته في العبور، شـكر الشـاب األعمى فا

ـــن  ــ ــ ــ ــــكرا جزيال، وقال لي جزاك هللا أحســ ــ ــ ــ ـــنيعي هذا شـ ــ ــ ــ صــ

ــــعادة عظيمة، ملا وفقني  ــ ــــعرت طوال اليوم بسـ ــ الجزاء. شـ

هللا تعالى ملســـــــاعدة رجل اليمكنه املشـــــــ ي بدون مســـــــاعدة 

أحد، وبهذا قدمت إلى هللا حســــــــــــــنة أرجو أن أجدها عند 

وم الينفع مال والبنون إال من أتى هللا هللا يوم القيامة، ي

بقلب ســــــليم. راشــــــد شــــــهريار طالب مركز العلم والدعوة 

 شابار.

كنت ســـــــائر اليوم في حزن ودهشـــــــة، وذلك ألني اتصـــــــلت 

بأمي صــباحا بالهاتف، وأخِبرت بأنها مريضــة بالحمى منذ 

أيام، تأتيها في الليل دون النهار، تشـــعر بحرارة شـــديدة في 

ـــم طو  ــ ــ ــ ــ ل الليل، ال تســـــــــــــتطيع النوم بســـــــــــــبب داخل الجســ

صــداع الرأس، ويغلبها الضــعف الشــديد، وكلما اشــتدت 

ـــــداع الرأس، حتى يكاد الرأس ينفجر  ــ ـــــتدى صــ ــ الحمى اشــ

 من شدة الصداع.
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 عبد املالك، الجامعة األهلية هاتهزاري، شيتاغونغ. 

أخي الكريم! نحاول دائما أن نصــــــــــــــدر املجلة في بداية كل 

ـــدر في ميعادها  ــ ــ ــ ــ ــ ـــــتطيع أن نصـ ــ ــ ــ ـــهر عربي؛ ولكن النســـ ــ ــ ــ ــ شـــ

املعينــة ألســــــــــــــبــاب يطول بــذكرهــا الكالم، أمــا اقتراحــاتــك 

فهي قيمـــة وثمينـــة، نحـــاول أن نعمـــل على اقتراحـــاتـــك في 

 هللا تعالى، فالتجعل في نفسك شيئا. عدد قادم أن شاء 

 .أمين اإلسالم، الجامعة الحسينية جوهربور 

ـــر  ــ ــ ــ ــ أخي الحبيب! وجدنا كتابتك الغالية، حاولنا أن ننشـــ

ــــعب جدا، عليك أن تكتب  ــ ــ ــ ــ ـــلوبك صـ ــ ــ ــ ــ كتابتك؛ ولكن أســ

بأســـلوب ســـهل يناســـب للصـــغار. ألن مجلتنا تذهب عادة 

ابتك كتإلى الصـــغار، وتقرأها الصـــغار،  فنحن في انتظار 

 الجديد. وشكرا. 

 إنعام الحسن، الجامعة................. 

أخي العزيز! مرحبــــا بــــك أرســــــــــــــلــــت إلينــــا كتــــابتــــك القيمـــة 

بتفـــاؤل إصـــــــــــــــــدار في املجلـــة، قرأنـــا مقـــالـــك كـــامال؛ ولكن 

ـــــر ، فــــإنهــــا مملؤة  ــ ــ ــ ـــــالحــــة للنشـــ ــ ــ ــ ــ ــ وجــــدنــــا مقــــالتــــك غير صــ

بــاألخطــاء اإلمالئيــة، عليــك أن تهتم بقواعــد اإلمالء عنــد 

ابة، وانشــر صــوت املجلة بين أصــدقائك. وفقك هللا الكت

 تعالى. 

 معيط بن عبد هللا

ومعذرة، إننا قررنا أن النصــــدر صــــفحة املســــابقة،  فواع

فــإنهــا تــأخــذ املكــان الكثير، ولكن فــائــدتهــا قليلــة في رأينــا، 

فلذا لم نســـتطع أن ننشـــر  كتابتك التي أرســـلتها لصـــفحة 

 املسابقة، وشكرا، 

 .السنة، شبصراألمين، جامعة  

اقتراحاتك بازدياد صفحة املجلة، ولكن يا أخي! نصادف 

دائمـــا أزمـــة مـــاليـــة شــــــــــــــــديـــدة، فلـــذا النســــــــــــــتطيع أن نزيـــد 

ــــود  ــ ــ ــ ـــفحة املجلة  في هذه اللحظة، ولكن هدفنا املنشــ ــ ــ ــ ــ صـ

  .أن تصدر املجلة في كل شهر ولو كان قليال، أحبك هللا

 

ب عند خروجه من سجن عمر بن عبد العزيز رض ي هللا عنه بعجوز أعرابية ، فذبحت 
ّ
مّر يزيد بن املهل

 فقال البنه :
ً
 ما معك من املال ؟ له عنزا

 مئة دينار . قال :

 .ادفعها إليها قال يزيد :

 هذه يرضيها اليسير، وهي ال تعرفك. فقال له ابنه :

 ، فأنا ال أرض ى إال الكثير. إن كان يرضيها اليسير قال يزيد :

 وإن كانت ال تعرفني فأنا أعرف نفس ي.
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 كيف تفوق أحمد على زمالئه؟
 أسرة الحراء

  أحمدكان 
ً
 في مدرســــــــــــــته لدى الجميع، أســــــــــــــاتذة

ً
محبوبا

ناء واملدح من أساتذته، 
ّ
 من الث

ً
 كبيرا

ً
وزمالًء، ونال قسطا

ئل  ، وعندما ســُ
ً
 ذكّيا

ً
ه عن ســّر تفّوق أحمدباعتباره طفال

 
ً
أجاب: أعيش في منزٍل يســوده الهدوء واالطمئنان، بعيدا

عن املشــــــــــــاكل، فكّل شــــــــــــخٍص يحترم اآلخر داخل منزلنا، 

 
ً
مـــــا يســــــــــــــــــأل والـــــدّي عّني، وينـــــاقشــــــــــــــــــاني في عـــــّدة  ودائمـــــا

مواضــــــــــــــيع، من أهّمهـــــا الـــــّدراســــــــــــــــــة والواجبـــــات التي علّي 

االلتزام بهـــــــا، فهمـــــــا ال يبخالن علّي بـــــــالوقـــــــت، لنتحـــــــاور 

ونتبــــادل اآلراء، وتعّودنــــا في منزلنــــا أن ننــــام ونصــــــــــــــحو في 

ر، كي ننجز أنشــــــــــــــطتنــــا. أقوم في كــــّل صــــــــــــــبــــاح 
ّ
وقــــٍت مبك

، كمــــــا عّودني وا
ً
ـــــاني نشــــــــــــــيطــــــا ـــــنـ ــ ــ ــ ـــــداي على تنظيف أســـ لـ

باســــــتمرار، حّتى ال ينزعج اآلخرون مّني حين أقترب منهم، 

تي ال يمكننا االســـتغناء عنها الوضـــوء 
ّ
ومن أهّم األســـس ال

للّصالة، وبعد الّصالة نتناول أنا وإخوتي إفطار الّصباح، 

ـــــاعــدنــا على إنجــاز  ــ ــ ــ ــ ليســ

فروضنا الدراسّية بسهولٍة ويسر، ثّم أذهب إلى مدرستي 

بيبـــة، حيـــث أقـــابـــل زمالئي وأســــــــــــــــاتـــذتي. أحضــــــــــــــر إلى الح

مدرستي وأنا رافٌع رأس ي، وواضٌع أمامي أماني املستقبل، 

م منهم، 
ّ
ومنصـــــــــــٌت لكّل حرٍف ينطقه أســـــــــــاتذتي حّتى أتعل

 عن نفســــــــ ي. وعندما أعود
ً
 ملنزل يحينإلى ا وألكون راضــــــــيا

الوقت للمذاكرة، فأجلس خلف مكتبي املعّد للّدراســـــــــة، 

 جميل؛ وأحفظ جميع ف
ّ
روضــــ ي وواجباتي، وأكتبها بخٍط

ي، 
ّ
فبحمد هللا جميع أســــاتذتي يشــــهدون على حســــن خط

 من الّراحــــة كي ألعــــب وأمرح، ولكن دون 
ً
وآخــــذ قســــــــــــــطــــا

ـــــتعيــد  ــ ــ ــ ـــــاء أذهــب كي أنــام ألســـ ــ ــ ــ ــ املبــالغــة في ذلــك، وفي املســ

 .نشاطي للبدء بيوٍم جديد

 الشيطان مثله
 أسرة الحراء

 أمـــــــام بيتـــــــه، فمّرت قربـــــــه امرأة 
ً
كـــــــان الجـــــــاحظ واقفـــــــا

ـــمت له، وقالت: "لي إليك حاجة". فقال  ــ ــ ـــــناء، فابتسـ ــ حسـ

الجــــاحظ: "ومــــا حــــاجتــــك؟"، قــــالــــت: "أريــــدك أن تــــذهــــب 

ربية، حب اللغة العالناشئين من أبناء األمة اإلسالمية من خالل هذه الصفحة نريد أن نغرس في نفوس 

اتكم أن نتلقى منكم مالحظ ويســــــــرناكتاباتكم ورســــــــائلكم إلينا، منكم أيها الصــــــــغار!  أن ترســــــــلوا  رجوفن

على هذه الصــــفحة، واقتراحاتكم من أجل املســــتوى األفضــــل. فما صــــفحتنا هذه إال الخطوة األولى على 

الطريق............ ســــتتبعها خطوات إن شــــاء هللا تعالى. نســــأل هللا تعالى أن يثبت خطانا، وأن يوفقنا إلى ما 

      .فقنا هللا جميعاو  لعربية.يعود بالنفع على الراغبين الصغار في اللغة ا

 محمد شعيب  -في هللا:أخوكم  
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معي"، قـــــال: "إلى أين؟"، قـــــالـــــت: "اتبعني دون ســــــــــــــؤال". 

ـــــائغ، وهناك  ــ ـــال إلى دكان صــ ــ ــ فتبعها الجاحظ، إلى أن وصــ

ه!"، ثّم انصــــرفت. عندئذ ســــأل قالت املرأة للصــــائغ: "مثل

ـــــائغ عن معنى ما قالته املرأة، فقال له:" ال  ــ الجاحظ الصـ

مؤاخذة يا ســــــــــــــّيدي! لقد أتتني املرأة بخاتم، وطلبت مّني 

أن أنقش عليـــه صــــــــــــــورة شــــــــــــــيطـــان، فقلـــت لهـــا: مـــا رأيـــت 

ك 
ّ
 في حيـــاتي، فـــأتـــت بـــك إلى هنـــا لظّنهـــا أنـــ

ّ
 قط

ً
شــــــــــــــيطـــانـــا

 ."!تشبهه

  الوالدينثمرة من يبّر 
 أسرة الحراء

في قديم الّزمان، كان شـــيٌخ عجوز يجلس مع ابنه، وأثناء 

اب ليفتح الباب، 
ّ
، فذهب الش

ً
رق الباب فجأة

ُ
حدي هما ط

 
ً
م، مّتجهــا

ّ
وإذا برجــٍل غريــب يــدخــل البيــت دون أن يســــــــــــــل

ِق هللا وســـــــــــّدد ما عليك 
ّ
 له:" ات

ً
نحو الّرجل العجوز، قائال

زم، ونفــــد من الــــّديون فقــــد صــــــــــــــبرت عليــــك أكثر من الال 

اب لرؤيـة أبيـه في هـذا املوقف 
ّ

صــــــــــــــبري اآلن". حزن الشـــــــــــــــ

الســــــــــــــ ّيء، وأخــــذت الــــّدموع تترقرق في عينيــــه، ثّم ســـــــــــــــــأل 

الــّرجـــــــل:" كــم عــلــى والـــــــدي لـــــــك مــن الـــــــّديــون؟"، أجـــــــاب 

اب:" دع 
ّ
الّرجل:" أكثر من تســـعين ألف ريال"، فقال الشـــ

اب 
ّ
جه الشــ

ّ
والدي وشــأنه، وأبشــر بالخير إن شــاء هللا". ات

غرفتـــــه ليحضــــــــــــــر املبلغ للّرجـــــل، فقـــــد كـــــان بحوزتـــــه  إلى

ســــــــــــــبعـــة وعشــــــــــــــرين ألف ريـــال، جمعهـــا من رواتبـــه أثنـــاء 

عملــه، وقــام بــاّدخــارهــا ليوم زواجــه الــذي ينتظره بفــارل 

بر، ولكّنه آثر أن  اب الصـــــّ
ّ
يفّك به ضـــــائقة والده. دخل الشـــــ

ى املجلس، وقال للّرجل:" هذه دفعة من دين والدي، إل

ـــر بالخير، ون ــ ــ ــ ــ ســـــــــــــّدد لك الباقي عّما قريب إن شـــــــــــــاء وأبشــ

 من الّرجل أن يقوم 
ً
 طالبا

ً
يخ بكاًء شــــــديدا

ّ
هللا". بكى الشــــــ

في ه ، وال ذنــب لــهإليــ بــإعــادة املبلغ إلى ابنــه؛ فهو يحتــاج

ل الشاب 
ّ
 أّن الرجل رفض أن يلّبي طلبه، فتدخ

ّ
ذلك، إال

وطلـــب من الّرجـــل أن ُيبقي املـــال معـــه، وأن يطـــالبـــه هو 

ه إلى  والــــــده لطلبهــــــا، ثم عــــــاد بــــــالــــــّديون، وأن ال يتوجــــــّ

":
ً
اب إلى والده وقّبل جبينه قائال

ّ
 يا والدي قدرك الشـــــــــ

أكبر من ذلـــــك املبلغ، وكـــــّل شــــــــــــــ يٍء يـــــأتي في وقتـــــه، حينهـــــا 

:" ا
ً
يخ ابنـه وقّبلـه، وأجهش بـالبكـاء، قـائال

ّ
حتضــــــــــــــن الشــــــــــــــ

قك، وسّدد خطاك". 
ّ
 رض ي هللا عنك يا بنّي، ووف

 ،
ً
 ومتعبا

ً
اب في وظيفته منهمكا

ّ
في اليوم الّتالي بينما كان الشـــــــــــــ

زاره أحد أصـــــــــــــدقائه الذين لم يرهم منذ مّدة، وبعد ســـــــــــــالم 

د يق الّزائر:" يــا أخي كنــت في األمس مع وعتــاب قــال لــه الصــــــــــــــّ

أحــد كبــار رجــال األعمــال، وطلــب مّني أن أبحــث لــه عن رجــٍل 

أمين وأخالقــــه عــــاليــــة، ومخلص، ولــــديــــه طموح وقــــدرة على 

 أعرفه يتمّتع بهذه 
ً
إدارة العمل بنجاح، فلم أجد شـــــــــــــخصـــــــــــــا

فات غيرك، فما رأيك في اســتالم العمل،  تك وتقديم اســتقالالصــّ

، لنذهب 
ً
اب فورا

ّ
ملقابلة الّرجل في املســـــــــــاء". امتأل وجه الشـــــــــــ

 
ً
:" إّنها دعوة والدي، ها قد أجابها هللا، فحمدا

ً
بالبشـــــرى قائال

هلل على أفضـــاله الكثيرة". وفي املســـاء كان املوعد املرتقب بين 

، وســـــــــــأله عن 
ً
اب، وارتاح الّرجل له كثيرا

ّ
رجل األعمال والشـــــــــــ

ل"، فرّد الّرجــــــل ريــــــا 4970راتبــــــه، فقــــــال:" راتبي عبــــــارة عن 

عليه:" اذهب صـــــــــباح غد، وقّدم اســـــــــتقالتك، وراتبك اعتبره 

بــاإلضـــــــــــــــافــة إلى عمولــة على األربــاح ريــال،  15000من اآلن 

ـــــل إلى  ــ ــ ــ ــ ارة %10تصــ ، وبــدل ســــــــــــــكن ثالثــة رواتــب، وســــــــــــــيــّ

أحدث طراز، وراتب ســـــــّتة أشـــــــهر تصـــــــرف لك لتحســـــــين 

اب هذا 
ّ
حّتى بكى  الكالمأوضــــــــاعك"، فما أن ســــــــمع الشــــــــ

، وهو يقول:" ابشـــر بالخير يا والدي". ســـأله بكاًء 
ً
شـــديدا

بــــب الــــذي يبكيــــه، فروى لــــه مــــا  رجــــل األعمــــال عن الســــــــــــــّ

 بتسـديد 
ً
حصـل قبل يومين، فأمر رجل األعمال فورا

.يبّر والديه ديون والده، وهذه هي ثمّرة من
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الملك من  عمر ن ك ا حق  ب   والله ا 

محمد شبير أحمد

مشــــ ى عمر يوما في الطريق، فرأى عجوزا تمشــــ ي وهي 

تحمــــــل حمال ثقيال، وكــــــادت أن تســــــــــــقط من ثقــــــل 

الحمل، فذهب عمر إليها ســـــــــــريعا، وســـــــــــلم عليها، ثم 

حمل عنها الحمل على كتفه، ومش ى خلفها، وفي أثناء 

الطريق، وقفــــــت العجوز لتســــــــــــتريح، ثم نظرت إلى 

 الشــــــــــــــاب وهي ال تعرفـــه، فقـــالـــت لـــه وهي تنظر إليـــه

 نمبإعجاب، جزاك هللا خيرا، وهللا إنك أحق بامللك 

عمر، فابتســم عمر، وأخذ يمشــ ي خلفها، حتى وصــل 

 إلى بيتها وهو يحمل حملها على كتفه. 

هداية النحو، الجامعة الرحمانية  :الصــف** طالب 

 صوت الحراء.

 

 

 

 

 
جعلت و  أخدتها منهف، هو يشتريها في كل شهر– ، عند زميل لي في الصف "أول مرة رأيت مجلة "الحراءك اليوم

 ، ني ما رأيت فيها من بالغة وافرة وأدب جّم قرأت ثل ها في جلســــــــــــة واحدة، وقد ســــــــــــرّ حتى  أســــــــــــارح النظر فيها

 عام، وتخدم وجٍه وجدت فيها معلومات غريبة، تخدم اإلســـــــــالم واملســـــــــلمين ب، كما ومواضـــــــــيع أنيقة الســـــــــياق

املســلمين، اإلســالم و  هم، ونفع هللا بالقائمين بها جزاء موفورا خاص، فجزهللا  وجهطالب املدارس اإلســالمية ب

 ، حتى يعم الخير ويزيد النفع. للمجلة قبوال حسًناسبحانه وتعالى أن  هللا أسألو 

 

ق  ال ي  ف 
حمد ش 

م
 إ سلام

.جامعة اإلسالمية جاتراباري، داكاال

 

حّبكم الغامر وإخالصكم تجاه املجلة، فلتكن معنا في سيرها... وجزاكم هللا خيرا.    ! فرحنا بالغالي لكم جزيل الشكر أيها األ 

 )أسرة الحراء(

 


