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 ليس من ثقافة بنغالديش التنثال
ـــا  ــ ــــام بهــ ـــ  ٢ـــ ــ ـــــغاءاث ال ــ ـــــإن إلا ــ ـــقاٝ بــ ــ اــ ـــــً ٖا ـــــض مــ البــ

ـــــيم  ُـ ــــى جد ـــاهغة هدــ ــ ٓـ ـــً م ــ ـــــىٛالصيل مـ ــــي بـ ــــاء فــ الٗلمــ

الٗضالــــت" الــــظي ويــــ٘ الٗــــام املا ــــ   جمثــــا٫ "ؾــــيضة 

ـــــغؤي  ـــٛلذ الــ ــ ـــــىٛالصيل، قــ ـــا بثــ ــ ــــت الٗليــ ــ ــــام املد٨مـ ــ ؤمـ

املدلــي الٗــام، وؤنــتدذ خـــضيث المــام والٗــام فـــي 

يق الضيييت  .املجالـ الضيييت ٚو

زــغا املتــاث مــً ؤًٖــاء وؤجتــإ مسخلــ٠ الجماٖــاث 

الضيييـــت باـــا الكـــىإع فـــي ٖـــضص مـــً املـــضن ال٨ ـــقي فـــي 

ـــــاصة بــــــىٛالصف، للمُالتــــــت بةػالــــــ ــــضص ٢ـ ـــــا٫، وهــ ت الخمثـ

ــــت جخـــــإل٠  ـــي  ماٖـ ـــالم بـــــىٛالصيل"، و ــ ــــذ اؾــ "خٟٓـ

ـــــال  مـــــضاعؽ يىايـــــلىن مـــــً ؤ ـــــ   مـــــً مٗلمـــــين، َو

٢ــاهىن الخجــضي٠، بدىٓــيم مٓــاهغة فــي ؤهدــاء الــتالص 

ــــىم  آطاع/ مـــــــاعؽ امل٣تـــــــ (، مـــــــا لـــــــم يـــــــخم بػالـــــــت  81)يـــ

.
ً
 الخمثا٫ ٞىعا

التـــذ هـــظه الجماٖـــت الضيييـــت بةػالـــت جمثـــا٫ املـــغؤة  َو

مٗهـــــــــىبت الٗيىـــــــــين ال ـــــــــ  جغجـــــــــضي الؿـــــــــاعي وجدمـــــــــ  

امليـــ ان فـــي يـــض، والؿـــي٠ فـــي يـــض ها لازـــغي، مكـــيقيً 

باــا ؤن الخمثــا٫ الــظي يمثــ  ولهــت اليىهاهيــت زيمــيـ 

مٗاص لإلؾالم. و٢ا٫ ٖؼيؼ الح٤ ؤخـض ٢ـاصة الجماٖـت 

ٓمــــــــــــذ ٣ٖــــــــــــب نــــــــــــالة ا
 
ــــت للمٓــــــــــــاهغة ال ــــــــــــ  ه ــ ــ ــ لجمٗــ

ــــت  ــ ــ ـــــغ 73)الجمٗـ ــ ـــتاٍ/ ٞ قايــ ــ ــ ــــت 7182قــ ــ ــ ــــي مضيىـ ــ ــ م( فـ

ـــــضوؽ  ــ ــ ــــ٘ الهىـ ــ ــ ـــً ال همىــ ــ ــ ــ ــــاخليتس "هدـ ــ ــ ـــــيخاٚىوٜ الؿــ ــ ــ قـ

والتىطيين واملؿيديين مً ٖتاصة لاوزان... ل٨ىىا لً 

 بى ــــىص ؤي جمثــــا٫ ؤمــــام مت ــــ  املد٨مــــت 
ً
وؿــــمذ ؤبــــضا

الٗليــــا ال ــــ  بجاهىهــــا املهــــلا الــــىَ  ." وؤيــــاٝ ٖؼيــــؼ 

ـــــظا ال ــ ــــىص هـ ــ ـــمذ بى ــ ــ ــ ـــً يؿـ ــ ــــه لـــ ــ ـــ٤، ؤهــ ــ ـــــا٫، ؤو الحـــ ــ خمثـ

ــــت  لتيـــ ـــــىٛالصيل طاث لٚا ــــي بــ ـــان فـــ ــ ــــي ؤي م٩ــ ـــــىم فـــ الهــ

، مٓــــاهغة ؤزـــــغي 
ً
املؿــــلمت. وهٓمــــذ الجماٖـــــت ؤيًــــا

فـي املائـت مـً  01في الٗانمت ص٧ا. يظ٦غ ؤن ؤ٦ثـق مـً 

مليـىن وؿـمت  861ؾ٩ان بـىٛالصيل التـالٜ ٖـضصهم 

 مً املؿلمين.

الب الٗلماء عئيؿت الىػعاء قيست خؿيىت بةػالت  َو

ــــت هــــــظا الخمثــــــا٫ ٖ ــــي خٟلــ ــــاء فــ ـــا الٗلمــ ــــء بهـــ ىــــــضما الخ٣ــ

اٖاـــــقاٝ املـــــضاعؽ لاهليـــــت. خ ـــــ  بن عئيؿـــــت الــــــىػعاء 

قـيست خؿــيىت جدــضزذ مــ٘ ٢ا ــ   ال٣ًــاة فــي بػالــت 

ـــدى٩اع قــــضيض  ـــجت اؾـ ـــا٥  ـ هــــظا الخمثــــا٫، ول٨ــــً هىـ

مـــً امليحـــضيً الـــظيً يايـــضون لانـــىام والخمازيـــ  فـــي 

ــــت. بط  ــ ـــــاث الخلٟؼيىهيـ ــــا املدُــ ــ ــــىوي ٖلـ ــ ــــىاع الخلٟؼيـ ــ الحـ

ب٢ىـــإ عئيؿـــت الـــىػعاء بـــالخى٠٢ ٖـــً ٢غاعهـــا  يدـــاولىا

فـــــي بػالـــــت هـــــظا الخمثـــــا٫ الـــــظي يدمـــــ  ٢ضؾـــــيت لـــــضي 

 .ؤجتإ "بىطا" في الٗالم

و٧اهـــذ لـــه م٩اهـــت جاعيسيـــت مـــً ٢ـــضيم، ول٨ـــً ٞكـــلذ 

املٟاوياث، وعٌٞ الجاهب الح٩ىمي بلٛاء ال٣غاع، 

ـــً هضمـــــه ٖلـــــا ؤؾـــــاؽ ؤهـــــه  ـــ٠ ٖــ ـــ   –والخى٢ـ ـــ  ٧ــ ٢تــ

ـــ –شــــ  ء  الم لــــيـ ٞيـــــه نــــىم يٗتـــــض، ي٣ــــضؽ، وإلاؾــ

مىضوخـــت ٖـــً ٖتـــاصة ٚيـــق هللا، مهمـــا ٧ـــان طلـــ٪ الٛيـــق 

ـــٟد ــ ـــــ  نـ ـــقا، يدمـ ــ ـــــاها ؤو ٢ ـ ـــا ؤو بوؿـ ــ ـــىما ؤو وزىـ ــ اث نـ

 الُهغ والٗٓمت وال٣ىة والح٨م.
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ؤهـــخج بنـــغاع الٗلمـــاء واملؿـــلمىن الٗامـــت ٖلـــا جىٟيـــظ 

٢ـــــــــغاعهم ًٚـــــــــتت ٖامليـــــــــت لـــــــــضي امليحـــــــــضيً املٗـــــــــاصيً 

م هدــــى لإلؾــــالم، بال ؤن الٗلمــــاء زــــابخىن ٖلــــا مــــى٢ٟه

ال٣ًـــــــــيت، وال يديـــــــــضون ٖـــــــــً ٢ـــــــــغاعهم مث٣ـــــــــا٫ طعة، 

وؾـــــــــي٨ملىن مـــــــــا ؤػمٗـــــــــىا ٖليـــــــــه مـــــــــً جدُـــــــــيم هـــــــــظا 

الخمثــــا٫، وبػالــــت هــــظه املٗلمــــت الكــــغ٦يت ال ــــ  ٧اهــــذ 

مــــضٖاة باــــا الكــــغ٥ والىزييــــت، ومصــــجٗا ٖلــــا ٖتــــاصة 

ٚيــق هللا حٗــااا، وصاٖيــا باــا خًــاعة لاوزــان ولانــىام 

 ضوص.في مؿخ٣ت  لايام، ولى ٖلا مؿخىي مد

هظه الٓاهغة المُيقة اهدكغث في ؾائغ الٗـالم ٖلـا 

و ـــه ٖـــام وفـــي مجخمـــ٘ بـــىٛالصيل ٖلـــا و ـــه زـــام 

اهدكاع الىاع في الهكيم، هجض الغ   ٖىضما يغيض ؤن 

ـــقة  ــ ــــٗتيت ٦تيــ ــــه قـــ ــــب لىٟؿـــ ـــــاؽ وي٨ؿـــ ــــه الىــ ـــ  لـــ ــ يُتــ

يسمغ لؿاهه و٢لمه ويضه ومىهته لخى يه الكـخائم 

ـــــض  ـــــضؤ يؼيــ ـــم يتــ ــ ــــلمين. زــ ــ ـــالم واملؿـ ــ ـــا إلاؾــ ــ املعجتـــــــىن باــ

ىن بــه مــً الىــاؽ مــً َت٣ــاث ومؿــخىياث  واملســضٖو

ـــــض  ــ ــ ـــقة ٢ـ ــ ــ ــ ـــاهغة المُيـ ــ ــ ـــــظه الٓـــ ــ ــ ــــت. هـ ــ ــ ــــاث مسخلٟــ ــ ــ وز٣اٞــ

اهدكــغث وجٟكــذ فــي مجخمـــ٘ امليحــضيً. ٞهــم ٖىـــضما 

يغيـــــضون ؤن يدكـــــهغوا فـــــي املجخمـــــ٘ ويـــــظي٘ لـــــه نـــــيخه 

وقــــــــهغجه ٖلــــــــا ؾــــــــائغ الٗـــــــــالم يىــــــــالىن مــــــــً إلاؾـــــــــالم 

ٖلــا وؤخ٩امــه وؤجتاٖــه، وهــظا لــيـ  ضيــضا، ٞــال يمــغ 

املؿـــــــــلمين يـــــــــىم ؤو ليلـــــــــت بال وي٣ـــــــــىم ٞيـــــــــه امليحـــــــــضون 

 .بالهجىم ٖلا إلاؾالم

ؤزيـــــق ه٣ــــــى٫ س بن الٛيـــــقة إلايماهيــــــت ال ـــــ  ْهــــــغث مــــــً 

ــــي ٢ًـــــيت ٦ؿـــــغ لانـــــىام،  ــــاء فـ ــــاالء الٗلمـ ـــٟٝى هـ نــ

ــــلب  ــــى٢ٟهم املخهــ ـــال٫ مــ ـــً زــ ــــا مـــ ـــ  ججلـ والثتـــــاث ال ـــ

ججـــاه ال٣ًـــيت بن ٧اهـــذ جـــض٫ ٖلـــا شـــ  ء ٞةهمـــا يـــض٫ 

٣يـضة ٖلا ما يخمخ٘ بـه الٗ لمـاء مـً بيمـان عا ـع، ٖو

زالهت ًٖ  مي٘ الكىائب املاصيت، بٗيضة ًٖ ٧ـ  

ــــامً املىخــــــض  ـــإن املــ ــــى قـــ ــــت، وطلــــــ٪ هــ ـــيحت صهيىيــ مهـــ

الظي هضج ٨ٞغه الضي  ، و٦م  ٣ٖله إلايماوي، ولم 

ي٣ــــ٠ فــــي َغي٣ــــه شــــ  ء مــــً املهــــال  واملُــــام٘، ولــــم 

يــــغى بــــإي مؿــــاومت فــــي هــــظا الكــــإن، وحٗغيــــذ لــــه 

جــــظ٦غ ؤن هللا حٗــــااا ٢ــــض ؤمــــغ مكــــ٩لت مــــً هــــظا الىــــٕى 

هثيــه مدمــض نــلا هللا حٗــااا ٖليــه وؾــلم بــإن يٗلــً، 

ويهغح بإهه اليٗتـض بال هللا، ويا٦ـض ٖتـاصة هللا حٗـااا 

م ممــا هــى  فـي  ميــ٘ لاخــىا٫ والٓــغوٝ، وطلــ٪ بــالٚغ

مٗلـــــــــــىم ؤن ْـــــــــــغوٝ الـــــــــــضٖىة إلاؾـــــــــــالميت فـــــــــــي م٨ـــــــــــت 

امل٨غمــــــــت فــــــــي ٞجــــــــغ الخــــــــاعيش إلاؾــــــــالمي ٧اهــــــــذ نــــــــٗتت 

فـــي ْـــاهغ  –هـــذ خ٨مـــت الـــضٖىة ج٣خ ـــ   ٢اؾـــيت، و٧ا

ؤن الج٩ـــىن هىـــا٥ مجـــاهغة ؤو بٖـــالن، ول٨ـــً  –لامـــغ 

ـــــاصة هللا  ــ ـــــض ٖتــ ــ ـــــء بال ؤن يا٦ــ ــ ـــــااا ؤةــ ــ ـــــتداهه وحٗــ ــ هللا ؾــ

ــــ٪،  ـــً طلــ ــ ـــً ٖـ ــ ـــق هللا، و ٗلـ ـــــاصة ٚيـــ ٌ ٖتـ ـــــٞغ حٗــــــااا، يـ

ٞـــإمغ هثيـــه نــــلا هللا حٗـــااا ٖليــــه وؾـــلم ؤن يساَــــب 

ال٩ــــــاٞغيً، وي٣ــــــى٫ لهــــــمس "ال ؤٖتــــــض مــــــا حٗتــــــضون، وال 

م ٖابضون مـا ؤٖتـض، وال ؤهـا ٖابـض مـً ٖتـضجم، وال ؤهخ

 ".ؤهخم ٖابضون ما ؤٖتض، ل٨م صيى٨م واي صيً

مــــً  الخاؾــــٗت والغةــــ٘ والىهــــ٠)جدغيــــًغا فــــي الؿــــاٖت 

ـــ   8341 عمًـــان/1س يـــىم الؿـــثذ نـــتاح /مـــً 72هـ

 م(7182 مايى

 شعيبحمد م بللم :
ش اإلاجلت سئِغ جحٍش
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 الخى حهاث واقغا٢اث
 

 معامل يف طسيق العله
 السيد أبو الحسن علي الحسني الندوي سماحة الشيخلان  س 

 حعين محمذ وعُم الحمالاق مت س 

عت والذساظاث ؤلاظالمُت اإلاعاسف وطالب حامعت داس  .حالُا حامعت كطش ،)باحث بمىخب العمُذ اإلاشاسن، بيلُت الشَش

 ؤلاظالمُت شِخاووغ، بىغالدٌش ظابلا(

ا ]
َّ
هـ( 8371عمًان ؾىت  74ؤل٣ء ؾماخت الكيش الٗالمت ؤبى الحؿً ٖلي الحؿ   الىضوي عخمه هللا حٗااا )املخىف

لتت الٗلم،   الٗلم الكغعي زانت، َو
َ
ت مسخلٟت، وزاَب بها َلتت ت ٢ّيمت، في مىاؾتاث ٖلميَّ مدايغاث جى حهيَّ

غهم بمَهامهم واملٗلمين 
َّ
واملغبين، واملى هين، وؤصحا  املاؾؿاث الخٗليميت، واملغا٦ؼ الٗلميت املسخلٟت ٖامت، وط٦

ىاَت ب٩ىاهلهم، ٩ٞاَن لخل٪ ال٩لماث الىاصحت 
 
ال    –الخاعيسيت املل٣اة ٖلا ٖىاج٣هم، ومؿاولياِتهم الضييّيت امل

ٗها وجإزيقها في خ – زغ ْذ مً ٢لب قٟى١ ومغّ ٍّ ههىح
ْ
ياة ٦ثيق مجهم، ٞإهاعْث صعوَبهم الٗلميت والٗمليت و٢

ت.  والؿلى٦يَّ

ِضِغي( للكيش الىضوي عخمه هللا حٗااا باللٛت 
ْ
غاٙ ِػه ت مً جل٪ املدايغاث في ٦خا  )ٞا ا ؾ  و٢ض َِتْٗذ مجمٖى

ّغاء اللٛت لاعصّيت، و٢ض جغِ م ال٨خا  باا اللٛت ال
 
 املالٟت مً ٢

 
تىٛاليت، خيث جغ َمه لاعصيت، واؾخٟاص مجها والٝ

 ًٞيلت الكيش ال٨تيق ؤبى َاهغ مهتاح خٟٓه هللا حٗااا وعٖاه، و٢ض اؾخٟاص مىه املاق م في بٌٗ املىاي٘.

وألهمّيت هظا ال٨خا  و٢يمخه ال٨تيقة في جى يه الكتا  املؿلم، ال ؾيما َلتت الٗلم الكغعي، ؤخاو٫ ؤن ؤجغ مه باا 

ً٘ ٞيه ال٣تى٫، ٞييخٟ٘ به بٌٗ إلازىة مً َلتت الٗلم، بًٟ  هللا حٗااا اللٛت الٗغبيت، ٖس   هللا حٗااا ؤن ي

 [ الىاؾ٘ و٦غمه الجؼي ، وبه ؾتداهه ؤؾخٗين.

اإلاترحم----

او٣ٗض خٟ  الخسغا لمغيجي صاع الٗلىم الخابٗت لىضوة الٗلماء، و٢ض بضؤ الحٟ   ،م8064صيؿم ق ؾىت  72)في  

البها، وججاعبهم  بخالوة ُٖغة مً الخن ي  الح٨يم، زم ؤبضي بٌٗ المغيجين اهُتاجاتهم ججاه الجامٗت وؤؾاجظتها َو

لمخه الخى حهيت ليمغيجين الٗلميت ال   مغوا بها، زم ؤل٣ء ؾماخت الكيش الٗالمت ؤبى الحؿً ٖلي الحؿً الىضوي ٧

ه بالمهائو لانيلت والمها٫ املهمت ال    ن لهم مٗالم الُغي٤ امل٣ِت  في مؿخ٣ت  الحياة، ٦ما هىَّ والحًىع، وبيَّ

ّضة ؾٟغهم في صحغاء   ٖ يجب ؤن يخدلا بها َلتت الٗلم الكغعي زانت، والُلتت ٖامت، وال   ج٩ىن ػاص َغي٣هم و

 لمغيج مٗين الضيً الىضوي ؤهم ما  اء في جل٪ املدايغة ال٣يمت الىاٞٗت(.الحياة ال٣اخلت، و٢ض  جَّ  ا

 ؤلاخالص والخضحُت ومعشفت الزاث

لا آله وصحته ؤ مٗين، ومً جتٗهم  الحمض هلل ع  الٗاملين، والهالة والؿالم ٖلا عؾىله لامين، ٖو

 بةخؿان باا يىم الضيً، وةٗض.
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الُلتت! ال ٚغابت في ؤن يهيت٨م خؼن الىصإ وؤلم الٟغا١ في مث  هظا املى٠٢، ٦ما ال ٚغابت في ؤن  ؤٖؼائي

.
ً
 جديِ ب٨م ٞغخت الخسغا ومؿّغة الىجاح؛ ٞةن مث  هظا املى٠٢ يجم٘ بيجها  ميٗا

ِهيت٨م مً الحؼن ولالم في مث  هظا اليىم، ول٨ً لام ال   جدب ؤن جدخً  يهيتىا ما ي 
ً
ً وهدً ؤيًا

 ،
ً
 مدضصا

ً
، وال حؿخٗض لخدم  ؤلم الٟغا١، ال حؿخد٤ الثكغي والتهىتت، ب  بن له و٢خا

ً
ؤوالصها بهضعها صائما

حهم باملىصة واملدتت، زم جخجٕغ ؤلم الٟغا١ والٛيتت؛ لي٩ىهىا  خيث حٗخ   ٞيه لام الحىىن بإوالصها، وجغّبِ

 ػاصها في املٗاف واملٗاص. 

ض بييىا 
َّ
ؿدتٗض ؤن جخَى وه٨ظا ٢ًيخم مضة مً الؼمً ٢ليلت هىا، بين ؤخًان هظه الجامٗت الٗغي٣ت، وال ي 

املدتت واملىصة ٞحهم، ٚيق ؤن هظه  زل٤َ ؤوانغ لاوـ واملدتت، ٞه  ؾىت هللا حٗااا في  مي٘ زل٣ه، خيث 

الىٟـ، بله ٖلماء اللٛت، باا ؤن  املي ة جخجلا في ؤبغػ نىعها في إلاوؿان؛ لظا طهب ٦ثيق مً ٦تاع ٖلماء

ـ؛ ٞال ٚغابت في ؤن يديِ بىا الحؼن في مث  هظا املى٠٢، خيث هٟاق١ بٗض 
ْ
٧لمت إلاوؿان مكخ٣ت مً لاو

ا١، وهثخٗض بٗض الجم٘، وهدىاَءي بٗض الخضاوي.  الٞى

 في هٟـ الى٢ذ، خيث اهتهيخم مً املغاخ  الخٗليميت بؿالم 
ً
وؤمان، في و٢ذٍّ و ٛمغها الؿغوع والتهجت ؤيًا

متىان مً خياة الىاؽ؛ ٞدؿخد٣ىن الك٨غ  ايُغبْذ ٞيه لاخىا٫ والٓغوٝ، و٢ض ٚاصع اؾخ٣غاع وَا

 ِٞغخىن مؿخثكغون بظل٪.
ً
 والتهىتت مً هظه الجهت، وهدً ؤيًا

 الخطوس الخاطئ ليلمت الخخشج

وما مً قّ٪ٍّ في ؤهه يجب وخين هُل٤ ٧لمت الخسغا في مث  هظا املى٠٢، ٞةن التٌٗ يؿيئ ٞهم مغامحها، 

ض،  ت، خيث يخسغا ٞحها الُال  مً الخٗليم لا٧اصيم  امل٣يَّ ص ػمً مدضص للضعاؾت لا٧اصيميت الىٓاميَّ ؤن يدضَّ

ت الٟهم الماَئ لهظه ال٩لمت، ٞةه٨م لى ٞهمخم مً مهُي   ع٦م هىا مً مٛتَّ ِ
ّ
ول٨ً يجب ٖلّي ؤن ؤخظ

، وؤهه ال خا ت ب٨م باا مؼيض مً الخٗلم والضعاؾت والتدث الخسغا هظاس ؤه٨م ٢ض اهتهيخم مً َلب الٗلم

، وؤن 
ً
، ال جغّصَص ٞحها، ؤه٨م لم جخٗلمىا قيتا والخى٣يذ واملُالٗت واملغا ٗت، ٞيم٨ى   ؤن ؤٖلً بهغاختٍّ

 في حٗليم٨م باا ؤ٢ص   خض، وؤهىا ِٞكلىا في الٗمليت الخٗليميت والاقبىيت. 
ً
 طع ٗا

ً
 الجامٗت ٢ض ٞكلْذ ٞكال

 –ؤوي ٖلا ي٣ين جاّم بإه٨م لم جٟهمىا هظا املٗ   الماَئ مً مهُي  الخسغا، ب  بن مٗىاه ٖىض٦م ٚيق 

ؤه٨م ٚضوجم اليىم ٢اصعيً ٖلا الخٗلم الظاحي، وِنغجم مخم٨ىين مً الٛىم في بدغ الٗلم  -ٞيما ؤخؿب 

س به٨م ، ولى ٢لذ 
ً
٢ض مِىدخم اليىم  الٗمي٤، خيث حؿخُيٗىن ؤن حٗخمضوا ٖلا ؤهٟؿ٨م باا خض ٦تيق  ضا

مٟاجيَذ الٗلم في ؤيضي٨م ل٩ان ؤص١َّ في الخهىيغ وؤص َّ في الخٗتيق، جل٪ املٟاجيذ ال   يم٨ى٨م ؤن جٟخدىا بها 

مٛالي٤ ٧  با  مىَنض صون الٗلم، ٦ما يم٨ى٨م ؤن حؿخٟيضوا مً  مي٘ زؼائً الٗلم، ٞه  جٟيض٦م ب٣ضع 

 ما حؿخٗملىنها، وحٗيى٨م ب٣ضع ما حؿخسضمىنها.
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لا ؤؾاؽ هظا و  اياثٍّ ييكض جد٣ي٣ها، ويغهى للىنى٫ باا ٢َممها، ٖو  ٚو
ً
ال ق٪َّ ؤن ل٩  مىهج ؤهضاٞا

م ٖليه بالىجاح ؤو الٟك . 
َ
 الخد٣ي٤ والىنى٫ يد٨

ً مىهج ما مً ؤن يى٢ٔ في َالبه الكٗىع بمضي الجه  املَُت٤ الظي يؿتدىن ٞيه، 
َّ
ويتضو ؤن  -ٞلى جم٨

ول٨   مهغ ٖلا اؾخٗمالها م٘ إلاصعا٥  -لمت )٧لمت الكٗىع بالجه ( بٌٗ وطان ال حؿدؿيٜ هظه ال٩

ق ٖىه مهُي  الظو١ الٗلم  ٖىض ؤصحا  اللتا٢ت. ق ًٖ هٟـ املٗ   الظي يّٗ ِ  الخام بمٗىاها، و ي حّٗ ِ

وبطا اؾدي٣ٔ لضي٨م هظا الكٗىع، ؤٖ   الكٗىع بالجه ، ٞإهخم ٢ض هجحخم في جد٣ي٤ ؤهضاٝ املىهج 

، وحؿخد٣ىن التهىتت والثكغي، وؤباع٥ إلصاعج٨م املا٢غة ٖلا طل٪؛ ألهه ؾغ الىجاح التاهغ، الضعاس   بغمخه

 ولب الخ٣ضم الٗلم  والٗملي.

ٖىهىا اليىم باا زالر ٧لماث.  وةٗض هظه امل٣ضمت ؤعيض ؤن ؤؾاقعي اهخمام بزىحي المغيجين، الظيً يىّصِ

 ألاولى: ؤلاخالص هلل حعالى

٦تاع الٗلماء، الظيً جخألأل ؤؾمائهم في ؾماء الضيىا، وصعؾخم خياتهم الٗلميت لى ص٣٢خم الىٓغ في ِؾيق 

والٗمليت ججضون ؤن إلازالم ٧ان ؤخض الٗىام  الغئيؿت في طل٪، وجغون ؤن  مي٘ ؤٖمالهم ووكاَاتهم 

 يديُها إلازالم والخٟاوي في ؾثي  الٗلم لى ه هللا حٗااا.

يؿب بليه املىهج الىٓامي ال٣ائم في هظه الضياع، والظي لم (، ا8اهٓغوا باا ؾيقة املال هٓام الضيً) لظي ي 

م   ٚع
ً
يىدهغ صوعه ووكاَه وؤزغه في قته ال٣اعة الهىضيت ٣ِٞ، ب  اهدكغ ٖلا و ه املٗمىعة، وب٣ي نامضا

 املداوالث املخ٨غعة إلػالخه ومدىه. 

                                                 
هى إلامام الٗالمت هٓام الضيً بً ٢ُب الضيً بً ٖتض الحليم لاههاعي الؿهالىي، ؤخض الٗلماء لاٞظاص في الخٗليم  8

، و٧ان آيت مً آياث هللا حٗااا في حٗليم الُلتت وجىني  والضٖىة وإلاعقاص والصجاٖت والجهاص والاقبيت والخإلي٠ والخهيي٠

مانت ومىهجه المام، خ   َاعْث قهغجه وٞا١، وعخ  بليه َلتت الٗلم مً ؤ٢ُاع الهىض وزاع ها، الالٗلم بلحهم بُغي٣خه 

 مً الُلتت الظيً ٚضوا ٞيما ب
ً
، في قته ال٣اعة الهىضيت ٗض مىاعة الٗلم والضٖىة والجهاصو٢ض جسغا ٖلا يضيه ٖضص ٦تيق  ضا

(، وؿتت بليه، وهى مؿخمغ باا ون في آالٝ اإلاىهج الىظاميو٢ض اقتهغْث َغي٣خه في الخٗليم واملىهج الظي ٧ان يدتٗه ٞيه بـ )

يقها،   ؤٞغي٣يا،و ىى  ،وؤؾاقاليا ،وؤمغي٩ا ،مً املضاعؽ والجامٗاث إلاؾالميت في قته ال٣اعة الهىضيت، وؤوعبا و٢ض ون٠  ٚو

ماعر الهىض ال٨تيق الٗالمت ٖتض الخي الحؿ   هظا املىهج في ٦خابه )الث٣اٞت إلاؾالميت في الهىض( في مٗغى خضيثه ًٖ هٓام 

 جل٣اه الىاؽ بالت٣ى٫، ولم 
ً
الخٗليم في الهىضس "...  اء الكيش هٓام الضيً الؿهالىي، وؤخضر في صعوؽ الهىض هٓاما  ضيضا

، ولظل٪ يده  للُلتت بٗض مضاعؾتهم لظل٪ إمعان الىظش وكوة اإلاطالعت... ؤما زهائو طل٪ الىٓام ...  إلى آلان يى٣و

ىٓغس الحؿ  ، ٖتض، وبن ٧اهىا ال ي٨ّملىن بالٟٗ ؾخٗضاص لخدهي  ال٨ماالث الٗلميت٢ىة املُالٗت، وص٢ت الىٓغ، وا   " ]ي 

ؾالميت في الهىض، مغا ٗتس ؤبى الحؿً الىضوي )صمك٤، مجم٘ اللٛت الٗغبيت، ، الث٣اٞت إلا الخي بً ٞسغ الضيً بً ٖتض الٗلي

ى٫ في قغح مؿلم الثتىث في لانى٫ لل٣ا    مدب هللا بً ٖتض 82-86م( م8014هـ/8314، 7ٍ [  مً مالٟاجهس لَا
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ض ٧ان في ؤ٢غاهه ومٗانغيه مً وال جٓىىا ؤن طل٪ ٧ان ل٣ىة شمهيت املال هٓام الضيً الٗلميت ٣ِٞ، ب  ٢

 
ً
 وط٧اء مىه، ٞلىدؿاء٫ْس ما الظي  ٗ  اؾمه خيا

ً
ًال  ٞو

ً
٧ان في عجثخه بال ق٪، بن لم ي٩ىهىا ؤ٦ثق ٖلما

 في 
ً
 في طا٦غة الخاعيش الٗلم ! وط٦غ  مٗانغيه، وبْن ؤحي، ٞةهه يإحي مً زال٫ ِط٦غه، ٞلى ٨ٞغجم ملّيا

َ
وِكُا

اجه الٗلميت والٗمليت ٞةه٨م ججضون، ال مدالت، ٢ىة إلازالم هلل ؾثته، وبدثخم ًٖ ؾغه، وصعؾخم خي

 باا هظه الؿاٖت.
ً
 حٗااا، ال    ٗلْذ مً املال هٓام الضيً خيا

ً في ؤهه خين جسغا مً الضعاؾت لا٧اصيميت املىخٓمت، َٖغٝ ؤن ما يجهله ؤ٦ثق مما  و٧ان ؾغ هظه ال٣ىة ج٨م 

ه، وؤنَّ ما ٖلمه ؤ٢  ب٨ثيق مما يجهله ، ٞٗضَّ ٖضجه، وعخ  باا شمو مٛمىع ِقته ؤّمي في ؤٖين الىاؽ، ٖٞغ

ا–يٗيل في ٢غيت مجهىلت في ؤصٚا٫ مداٞٓت ؤَوْصه  ىصَّ   
َ
 ًٖ ؤيىاء الىاؽ، 7)-ؤ

ً
(، خيث ٧ان يؿ٨ً بٗيضا

٤ مخين وجغبيت عػيىت.
 
 ول٨ىه ٧ان ناخب زل

 مً ؤولت٪، الظيً ٧
ً
ّٗضون ؤئمت الٗلم في ٖهغه، ٞلى ؤعاص املال هٓام الضيً ؤن يسخاع لىٟؿه قيسا اهىا ي 

٤ ٖلا الكهغة الىاؾٗت ولايىاء الؿاخغة، 
 
ؿغ وؾهىلت، ول٨ىه آزغ الٗلم والمل  ب٩  ي 

ً
لى َض باي طل٪ ؾثيال

ىا ٖىه ٞيما   طا با٫، و٧  ما ٖٞغ
ً
ٗٝغ ٖىه قيتا  ٖىض طل٪ الصمو املٛمىع، الظي لم ي 

ً
ٞجٗ  هَٟؿه َالتا

ً، ٞلى ؤعصث  ؤن ؤؾِغص ٖلي٨م ؤمثلت مً هظا الىٕى ألم٨ً ؤن آحي بأالٝ بٗض، ٧ان بؿثب املال هٓام الضي

 مجها، ول٨ً الىاخض مجها يغِقض باا ال٨ثيق.

 ث بلُت()للحذً

 -:-مً أكواٌ الشُخ علي الطىطاوي  -:-
 لاص  ليؿذ ٞيه خ٣ي٣ت ٧الح٣ي٣ت الٗلميت ول٨ً ٞيه خ٣ائ٤ وؿثيت.  -

 ي ٧لمت يىهاهيت مالٟت مً  -الضهيا ٧لها خلم ٧اط س الحب، واملا٫، والصحت والؿٗاصة واملجض.. ال يسلض ش  ء مً طل٪ وال يت٣ء. الضيم٣غاَيت  -

٨م ومٗىاها خ٨م الكٗب.   ٧لمخينس )صيمىؽ( ؤي الكٗب و)٦غاس  ( ؤي الح 

 ان. الظي يسغا مً ال٣لب يضز  ال٣لب والظي زغا مً اللؿان لم يجاوػ وط

 الٗلم ٚايخه الح٣ي٣ت ووؾيلخه ال٨ٟغ وؤصاجه املى٤ُ والًٟ ٚايخه الجما٫ ووؾيلخه الكٗىع وؤصاجه الظو١. 

 ال٣ًاء هى م٣ياؽ الميق في لامم، وهى مٗياع الٗٓمت ٞحها، وهى عؤؽ مٟازغ ٧  ؤمت خيت وعاقضة. 

                                                                                                                                          

نى٫ ل٨ما٫ الضيً ابً الك٩ىع الىهاعي، والُىي  في قغح مؿلم الثتىث، وقغح مىاع لانى٫ لإلمام اليؿٟي، وقغح جدغيغ لا 

يقها، وجىفي يىم لاعةٗاء  هـ.. 8868 ؾىت  ماصي لاواا 1الهمام، واملىا٢ب الغػا٢يت في ؾيقة قيسه ٖتض الغػا١ التاوؿىي، ٚو

ىجي،  ىٓغس ال٣ِىَّ والكيش الظي ؤقاع بليه الكيش الىضوي عخمه هللا حٗااا في املدايغةس هى الكيش ٖتض الغػا١ التاوؿىي ]ي 

، والحؿ  ، ٖتض 212م( م7117هـ/8374، 8ي٤ بً خؿً الحؿي  ، ؤبجض الٗلىم )بيقوث، صاع ابً خؼم، ٍمدمض نض

الم )بيقوث، صاع ابً خؼم، ٍ الم بمً في الهىض مً لٖا  (.127-128، م6م( ا800هـ/8371، 8الخي، إلٖا
  ؤ ىصهيابالٗغبيتس  ي٣ا٫ لها ،مضيىت في الكما٫ الكغقي للهىض ون 7

ً
ىٓغس الحؿ  ، ٖتض الخي، الهىض في الٗهض  ،ؤيًا ي 

اث، ص.ٍ،   . 17م( م7118هـ/8377إلاؾالمي )ل٨هىى، صاع ٖٞغ
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 اإلاجُذ كطت مً اإلااض ي

ب ٌ الغٍش  اإلادعّوِ
 ومترحمت[]واجبت  نظامبنت رحمة      

الىاؽ والجض والجهض، مضيىت الكٛ  والٗم ، ؛ ٖانمت المالٞت، وخايغة الضولت إلاؾالميت،الٗانمت بٛضاص

 
ً
  و٢ذ ألخض ليلخٟذ باا وزغ.  يغوح باا َغي٣ه، الو  يٛضو ،  ٧ مكٛىلىن  ضا

، ويضه ت٢، عؤؾه ملٟٝى بسغ في قىإع بٛضاص ٧  نتاح ِزًم هظه لاخضار ولاقٛا٫ يسغا ع   ٚغيب في

 ، ٗهاب ممؿ٨ت
ً
لين، عخم٨م هللا"  !"لا َغ  س٧ان يمص   في الُغي٤ نائدا ، خ   ي٠٣ ٖلا با  صاع٦ٗاصة املدؿّىِ

                                                   !ٛل٤ التا  صوههي  زم  تيذباا الضزله وي   ،يسغا مىه ع    ٞ ٞيُِغ٢ه،

 ٧  يىم. ٧انه٨ظا و 

 وزهاله. خاله ولم يٗٝغ ،ا هظا الغ   الٛغيبلم يىدته ؤخض با

، ،الغ   املدؿى٫ في َغ٢اث بٛضاص ٖلم الىاؽ ؤن ؤٖىام   ما مًْذ  ةٗضو 
ً
في  ب  ٧ان َالب ٖلم لم ي٨ً مدؿىال

 جم٘ ؤخاصيث الىب  نلا هللا ٖليه وؾلم.ي، ػي الدؿى٫ 

ىه في لا ٧ان   و٢ض هضلـ، مَى
ً
٢ضميه؛ ليده  ٖلا بٛيخه امليكىصة في ٖانمت ٖلا  عخ  باا بٛضاص ماقيا

 المالٞت آهظا٥، ؤجضعون ما بٛيخه؟ 

؛ بمام ؤه  الؿىت في ػماهه! وؤن يغوي ؤخاصيث عؾى٫ إخمض بً خىت  عخمه هللاب ؤن يلخ٣يبٛيخه  ذ٧اه وٗم!

 هللا نلا هللا ٖليه وؾلم ٖىه.

 لاخاصيث وؾمإ ،اإلمام ؤخمضب ؽ مً ا خمإالىا ؤن المليٟت مى٘و ز ق املدىت،  ونلهق  مً بٛضاص ا٢اوملا 

 ؛ ألهه زال٠ المليٟت في عؤيه.مىه

؛
ً
مَّ َىيال  ٚو

ً
ؤخمض بً  إلامام ًٖالىاؽ  يؿإ٫بضؤ ، ب  ون  ختله باهلل حٗااا، و لم ييإؽ هول٨ى ٞدؼن ٦ثيقا

ًْ صون  ضوي. خىت ،  ويُلب مجهم ؤن يضلىه باا بيخه، ول٨

 و 
ً
، ٞؿإله ًٖ إلامام ؤخمض، مدضر إلاؾالم، وعاويت الحضيث ، ٞسغا مىه ع  هبابٕ اهخضي باا صاعه و٢غَ  ؤزيقا

ٞه بىٟؿه، ؤجيخ٪ مً بلضة ، في بٛضاصع   ٚغيب ؤها يا ؤبا ٖتض هللا!   له الُاع١س ٣ٞا٫ الىتىي في بٛضاص، ٞٗغَّ

  ولم ج٨ً عخل   بال بلي٪.، هظا التلضفي هظا ؤو٫ صزىاي بٗيضة؛ ألؾم٘ الحضيث مى٪، و 

،ي باا التيذ، واخظع مً ؤنإلامام ؤخمضس اصز   له ٣ٞا٫ ٪ ؤخض   ٞضز . ٗٞغ

س مً ؤيً ؤجيذ
ً
  ؟ٞؿإله ٢ائال

 املٛغ  لا٢ص  .مً  ٢ا٫ الُالبس

 ؟اٞغي٣يمً ؤ
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 وبهما مً لاهضلـ.، اٞغي٣يؤمً  ؤبٗض   ب ،

ًْ لٗل٪ وهللا، بوي ؤخب ؤن ؤؾاٖض٥، وؤٖلم٪ ؤخاصيث عؾى٫ هللا نلا هللا ٖليه وؾلم ض!لتٗي بلض٥بن  ، ول٨

 المليٟت مىٗ   مً عوايت لاخاصيث وا خمإ بالىاؽ. ؤن حٗلم

ًْ لضي خيلت!! ٞه  حؿمٗها؟بلا  لظل٪، ول٨
ً
 ، ٖلمذ  طل٪، و٢ض خؼهذ ٦ثيقا

 هاِث ما ٖىض٥! 

، ٞإ٢ى٫ ٖىض املدؿى٫ ٧  يىم في ػي  ٪اي ؤن آجي ؤطهَذ  لى ، ٞوال يٗٞغ   هىا ؤخض، ؤجيذ  باا بٛضاص ألو٫ مغة

 جدضز   ٧  يىم و التا  ما ي٣ىلىن، ٞخسغا باا هظا املىي٘، 
ً
 واخضا

ً
 ، ل٩ان اي ٞيه ٦ٟايت. خضيثا

٤ الضعوؽكٍغ ؤن ال جٓهغ في ب خيلت  ميلت! وحؿخُي٘ ؤن جخم٨ً بها مً ؾمإ الحضيث! ول٨ً وٗم،
َ
، وال ِخل

٪ الىاؽ!املدضزين ججلـ م٘  ؛ خ   ال يٗٞغ

٪!وٗم،   ل٪ قَغ

 ان! اج٤ٟ الكيش والخلميظ ٖلا هظه الحيلت الجميلت الٟغيضة!! خيلت الخٗلم والخدضر!وه٨ظا ٧

  ٖها،يإزظ بيضه و  ٩ٞان الُالب يسغا ٧  يىم مً بيخه،
ّ

في  و٢لمه ؤوعا٢هويسٟي  ٢ضيمت،عؤؾه بسغ٢ت  ويل٠

  مىه  ؿم٘يظهب باا بيذ الكيش، و و ! ٦مه
ً
 !!ئت خضيثاالر مهدى زؾم٘ خ    يىم! ا ٧ ؤو خضيثين ؤو زالز خضيثا

 زغا إلامام باا الىاؽ، ٞ الظي امخدً إلامام ؤخمض، ومى٘ الىاؽ مً ا خمإ به،ٞلما ماث المليٟت 
ّ
ىه؛ مٗٓ

 في هللا حٗااا لىمت 
ْ

ألهه آزغ هللا وعؾىله، ولم يضاهً المليٟت ٞيما ؤعاص، بط ٧ان في مٗهيت هللا حٗااا، ولم يس٠

ؼَّ  ٘ هللا حٗااا ٢ضعه، ٖو ضون  م٣امه، ٞتضؤ َال  الٗلم والحضيثالئم، ٞٞغ ِٟ  الضهيا ٧لها! مً آٞا١ بليه ي

َالب  هى س هظا ُالبهوي٣ى٫ ل ،ه مىه٣ّغِبوي  ، خل٣خهفي  ، بطا خًغالُالب و٧ان إلامام يٟس  مجلؿه لهظا

 !!ي٣و ٖلحهم ٢هخه مٗهم ز !الٗلم

 ؤجضعون مً هى؟ ؟الظ٧ي٥ الُالب اٞمً ٧ان ط

ت، لاهضلس  ب٣ي بً مسلض بهه وٗم،  ! ؤخض ٦تاع الٗلماء في صهيا الٗلم! والظي اقتهغ اؾمه في ؾماء الٗلم واملٗٞغ

د  باا بالص جع ازم  املدضزين،مً الحضيث ؾم٘ وحٗلم مً الٗلماء هىا٥، و ، ـ في لاهضلـه718ولض ؾىت و٢ض 

 ٦ثيقة 
ً
، و٧ان ٢هضه مً جل٪ الغخالث  م٘ لاخاصيٖلا ٢ضميهماقيا

ً
 ؛ ألهه ٧ان ٣ٞيقا

ً
ث الىتىيت، و٧ان َالتا

 في َلب الٗلم، ٢لما يى ض له مثي !
ً
 في ؾثي  هللا حٗااا، خيث قاع٥ في ٢غابت  عجيتا

ً
 ٦21ما ٧ان مجاهضا

 هـ.726مٗغ٦ت!  وجىفي ٖام 

 ٩ٞان ناخب الؿالح والٗلم، والؿي٠ وال٣لم!

ىا في الجض، وا تهاص، واملثابغة في َ
َ
لب الٗلم، والغخلت في َلته، ؤخت  ! صٖىها هجٗ  هظا الُالب ٢ضوج

 والخٟاوي في خهىله، وازخياع الكيىر ولاؾاجظة.

 ٞه  ؤهخم مؿخٗضون؟
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 مصباح الدين محمود
 ]ؤؾخاط بجامٗت صاع املٗاٝع إلاؾالميت قيخاٚىوٜ، بىٛالصيل.  

 الٗغبيت الؿٗىصيت.[وزغيج الجامٗت إلاؾالميت باملضيىت املىىعة، اململ٨ت 

ش الاظخخباساث ألاميرهُت بـ  )الششق ألاوظط( «حملت جىىُل»الىشملين ًطف جلٍش
gvwK©b ‡Mv‡q›`v wi‡cvU©‡K ‡µgwj‡bi Ònqivbxg~jK cÖPviYvÓ e‡j A¨vL¨v 

(•`wbK Avk kviKyj AvImvZ) 

 
ّ
ا كالــذ فُــ  إن ــش  ا  شــً واهــذ أحهــضة الاظــخخباساث الاميرهُــت كــذ وشــشث العــلذ، جلٍش  ُ الــشئِغ فالدًميــر بــوجين أمــش شخطــ

ض حملت اإلاششحت الذًملشاطُت الخاظشة هُالسي ولُيخون.  حملت كشضىت وجضلُل إعالمي لخلٍو

Av‡gwiKvb ‡Mv‡q›`v ms¯’v¸‡jv kwbev‡i cÖKvwkZ GK wi‡cv‡U© e‡j, Ò(m`¨) civwRZ ‡W‡gv‡µwUK cÖv_x© 

wnjvix wK¬›U‡bi cÖPvivwfhvb‡K ¶wZMÖ¯Í Kivi Rb¨ ‡cÖwm‡W›U føvw`wgi cywZb ¯^qs mvBevi AvµgY I 

Z_¨weåvU Awfhvb ïiæ Kivi Av‡`k w`‡qwQj|Ó 

kãcvV: 

Av‡gwiKvi ‡nvqvBU nvD‡Ri gZ ivwkqvi HwZn¨evnx 

ivóªxq cÖavb †K›`ª ev feb| 

 الىشملين

wi‡cvU©, ‡NvlYv, fvlY, m¤§wZ ش  جلٍش

gvwK©b ‡Mv‡q›`v  ألاميرهُتالاظخخباساث 
(cÖPwjZ A‡_©) nqivbxg~jK cÖPviYv  

(AvwfavwbK A‡_©) `…óvšÍg~jK kvw¯Í 

 حملت جىىُل

ms¯’v, B‡j±«wbK hš¿cvwZ, ‡mU, wWfvBm أحهضة 
‡Kvb Awfhvb ev Acv‡ik‡bi gb¯’ Kiv, ïiæ Kiv, 

(PZyg©yLx AvµgY ïiæ Kivi A‡_©I e¨eüZ nq) 

 شً

cvB‡iwm ev mvBevi nvgjv, n¨vwKs ْشَضىت
َ
 حملت ك

 كشضىت( هجمت ؤلالىتروهُت، )الهجماث

Hacker, n¨vKvi, mvBevi nvgjvKvix  هاهش أو كشضان أو مخترق 

Z_¨ weåvU, Disinformation 

(wgwWqvi D‡Ïk¨g~jK wg_¨v msev` cÖPvi) 

 جضلُل إعالمي

cZbmvab, aŸsmmvab, wew¶ßKiY, ¶wZmvab ُض الِبىــــاِء : َهــــْذُمها ــــٍو
ْ
ل

َ
ض )ج ُض الِطــــفوِف : . جلــــٍو ــــٍو

ْ
ل

َ
ج

ها
ُ
ل ٍش

ْ
ف

َ
 (ج

‡h ‡Kv‡bv Awfhvb ev K¨v‡¤úBb حملت  

g‡bvbxZv gwnjv cÖv_x© اإلاششحت 

¶wZMÖ¯Ív, civwRZv, e¨_© الخاظشة 

هيا نتعلم لغة الجرائد 
 والصحف
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 مصباح الدين محمود

الخى٣ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيذ، 

 املغا ٗت

revision, 

editing 

m¤úv`bv, 

cwigvR©b 

 freedom of خغيت الغؤي

opinion 

gZ cÖKv‡ki 

¯^vaxbZv 

 freedom of خغيت الصحاٞت

press 

msev`c‡Îi 

¯^vaxbZv 

الم  freedom of خغيت إلٖا

information 

Z‡_¨i 

¯^vaxbZv 

 freedom of خغيتال٨ٟغ

thought 

wPšÍvi ¯^vaxbZv 

 freedom of خغيت ال٨الم

speech 

K_v ejvi 

¯^vaxbZv 

خـــــــــــ٤ املالـــــــــــ٠ ؤو 

املاــق م ؤو الىاقــغ 

)خــــــــــــ٤ اليكــــــــــــغ ؤو 

 (الُتاٖت

Copy right KwcivBU 

 ، صائــــــــــغة املٗــــــــــاٝع

ت  املىؾٖى

encyclopedia Ávb‡Kvl, 

wek¦‡Kvl 

)الٟــــــــــــــً  الــــــــــــــضعاما

 (املؿغحي

drama bvUK 

 developing الىاميتالضو٫ 

countries 

Dbœqbkxj 

‡`kmg~n 

 -الضبلىماؾـــــــــــــــــــــيت 

 ًٞ الؿياؾت

diplomacy K~UbxwZ 

و الضبلىماســ   هــى 

الٗام  في الؿل٪ 

الؿياســـــ   بـــــىػاعة 

 الماع يت

Diplomat K~UbxwZK 

 `capitalism cyuwRev الغؤؾماليت

 association ms¯’v عابُت

 -ع ــــــــــ٘ الهـــــــــــضي 

 الخٛظيت املغجضة

feed back cÖwZwµqv 

يت  communism KwgDwbRg الكيٖى

 ,press الصحاٞت

journalism 

mvsevw`KZv 

الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحاٞت 

 الهٟغاء

yellow press njy` 

mvsevw`KZv 

 Local الصح٠ املدليت

newspapers 

AvÂwjK ev 

¯’vbxq cwÎKv 

 journalist mvsevw`K الصحٟي

 opinion نغإ الغؤي

conflict 

wPšÍvi ØÜ  

wPšÍvi msNl© 

الهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٟدت 

 ا٢خهاصيت

financial 

page 

A_©bxwZ cvZv 

نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٟدت 

الخد٣ي٣ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاث 

 الصحٟيت

feature page wdPvi cvZv 

 ,editorial page m¤úv`Kxq نٟدت امل٣االث

Dcm¤úv`Kx I 

cÖeÜ ‡jLv nq 

‡h cvZvq 

 column cwÎKvi Kjvg ٖمىص

يت  captions Qwe ev wP‡Îi الٗىاويً الٟٖغ

wb‡P 

cwiwPwZg~jK 

msw¶ß eY©bv 

A_ev GKwU 

eo ‡jLvi 

wewfbœ c¨vivi 

wk‡ivbvg 

 headline wk‡ivbvg الٗىىان الغئيس  
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 التنسين على تسمجة أخباز الصحف

 أسرة احلراء

evsjv‡`‡k evj¨weevn wb‡iva AvBb  Aby‡gv`b, Z‡e AvB‡bi we‡kl weavb wb‡q weZK©| 

ع كاهون مىع صواج اللاضشاث  والجذٌ في البىذ الخاص مً اللاهون  حشَش
evsjv‡`‡ki A‡a©‡Ki ‡ewk bvix, hv‡`i eqm 20 ‡_‡K 24-Gi gvSvgvwS, Zviv 18Zg Rb¥w`b cvj‡bi Av‡MB 

we‡qi wcuwo‡Z e‡mb| 

ا الٗضيــض مــجهً ٢تــ  بلــٙى والٗكــغيً،  جــؼّو حي جاــقاوح ؤٖمــاعهً بــين الٗكــغيً والغابٗــت للــىاؤ٦ثــق مــً الىهــ٠ مــً وؿــاء بــىٛالصيل ا

  .٢/81ت  اخخٟا٫ بٗيض امليالص الثامىت ٖكغ

MZ 24 b‡f¤^i 2016-G evsjv‡`‡ki miKvi we‡qi Rb¨ ‡g‡q‡`i ‡¶‡Î Kgc‡¶ 18 eQi Ges ‡Q‡j‡`i 21 

eQi eqm nIqvi kZ© ‡i‡L weZwK©Z Ôevj¨weevn wb‡iva AvBbÕ Aby‡gv`b w`‡q‡Q| evj¨weevn Kgv‡bvi R‡b¨ GB 

AvB‡b KwVb mvRv A_©vr ‡Rj I Rwigvbvi weavb ivLv n‡q‡Q| mvRvi cwigvY Gi mv‡_ RwoZ _vKvi cwigv‡Yi 

Dci wbf©i K‡i| 

م ق/حكغيً الثاوي  املثيـق ليجـض٫ لٗـام  "ىن مىـ٘ ػواا ال٣انـغاث٢ـاه"ٖلـا  وا٣ٞـذ الح٩ىمـت التىٛالصيكـيتفا الغاب٘ والٗكغيً مً هٞى

الصيل، يجــــّغم ال٣ــــاهىن مسالٟــــاث الؿــــً لاصوــــء ٛج٣ليــــ  املٗــــض٫ املغجٟــــ٘ لــــؼواا ال٣انــــغاث فــــا بــــى هــــظا ال٣ــــاهىن باــــا . وبهــــض7186ٝ

 .لليؿاء، بالٛغامت والسجً. وجخٟاوث قضة الح٨م بىاًء ٖلا صوع الصمو فا الؼواا 81ٖاًما للغ ا٫ و 78للؼواا، وهى 

Z‡e we‡kl ‡cÖÿvc‡U Av`vj‡Zi wb‡`©k wb‡q Ges gv-evevi mg_©‡b AcÖvß eq¯‹ ‡g‡q‡`iI we‡qi my‡hvM ivLv 

Av‡Q G AvB‡b| ejv n‡”Q GUv ‡g‡q‡`i m¤§vb evuPv‡e|   

ي٣ـا٫ س بهـه  نت.خاالث زاي بىض  ضيض يىّو ٖلا الؿماح للٟخاة بالؼواا بمىا٣ٞت لابىيً وؤمغ مد٨مت فٖلا ىي خول٨ً ال٣اهىن يد

ها  دميل  .قٞغ

‡`kwU‡Z Ôwe‡kl ‡cÖ¶vc‡UÕ ‡g‡q‡`i we‡qi eq‡m Qv‡oi miKvwi wm×všÍ wb‡q e¨vcK mgv‡jvPbv Pj‡Q| Avk¼v 

Kiv n‡”Q, G‡Z al©Y I evj¨weev‡ni gvÎv evo‡e|   

مً املىا٢كاث فا الضولـت، ٞهىـا٥ مسـاٝو مـً ؤن  الٗضيَض  ؤ٢  مىه(باا  81جسٟيٌ الؿً ال٣اهىوي للؼواا مً ) وؤزاع هظا اؾخثىاء

 .ػواا ال٣انغاث يؼصاص ٖضص

D‡jøL, evj¨weevn wek¦e¨vcx GKwU mgm¨v| evj¨weev‡ni cÖPjb Av‡Q Ggb 20wU †`‡ki g‡a¨ evsjv‡`k Ab¨Zg| 

hw`I evsjv‡`‡k AvBb K‡i weev‡ni eqm wbav©iY Kiv n‡”Q| GB‡Zv GK `kK Av‡MI AwaKvsk †g‡qi we‡q 18 

eQ‡ii Av‡M nZ| eZ©gv‡b Gi msL¨v wKQzUv K‡g‡Q| KviY wj½‣elg¨ `~ixKi‡Y evsjv‡`‡k A‡bK GwM‡q‡Q| 

evj¨weev‡ni g~‡j i‡q‡Q `wi`ªZv, bvix‡`i wbivcËv Ges Awkÿv, hv bvix‡K ¯^vej¤^x n‡Z †`q bv| evj¨weev‡ni 

wkKvi bvixiv Amy¯’Zvq ‡fv‡M Ges cvwievwiK I `v¤úZ¨ mwnsmZvi wkKvi nq|  

 بٛــٌ الىٓــغ  اثٖكــغيً صولــت جــغي ػواا ال٣انــغ  ؤخــض مــًالصيل ٛٞتــى ،مكــ٩لت ٖامليــت اثيٗــّض ػواا ال٣انــغ 
ً
 مجخمٗيــا

ً
ؤمــًغا م٣تــىال

ّوِ ـذ ال٨ثيـق مـً  ٞمىـظ ٖكـغة ؤٖـىام ٣ٞـِوبن ٧اهذ بىٛالصيل ج٣ـنن لخدضيـض الؿـً ال٣ـاهىوي للـؼواا. ًٖ ال٣ىاهين ال   حٗاعيه، 
ػ 

ـا ججـاه جد٣يـ٤ املؿـاواة بـين ٛبـى. و٢ض ه٣و هـظا الٗـضص ون ، بمـا ؤن ٙى الثامىت ٖكغالٟخياث ٢ت  بل
ً
الصيل ؤخـغػث ج٣ـضًما ميحْى

تت فا الحٟاّ ٖلا ؾالمت الٟخيـاث ومً ؤهمالجيؿين.  ـضم الٗىام  املاصيت لؼواا ال٣انغاث ال٣ٟغ والٚغ  يؿـمذالالخٗلـيم الـظي  ٖو

 والؼوجي. المايٗاث للؼواا املت٨غ مً املساٝو الصحيت ويخٗغيً للٗى٠ لاؾغي باال٦خٟاء الظاحء. وحٗاوء الٟخياث  للمغؤ
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فضُلت  نٟدت تهضٝ باا ج٣ضيم إلا اباث ًٖ ؤؾتلت ال٣غاء خى٫ اللٛت الٗغبيت وآصابها، ويجيب ٖجهاهظه 

 مغ٦ؼ زضمت اللٛت الٗغبيت بىٛالصيل( )مضيغ  ألاظخار محيي الذًً عبذ اللادس الفاسوقي

ؤعيـــــــض ؤن ؤٖـــــــٝغ  فضـــــــُلت الشـــــــُخ  :(39اٌ )العـــــــ  

٦يـــ٠ ؤصعؽ ال٨خــــب الٗغبيــــت ولاصبيـــت الضاعؾــــيت فــــي 

مضاعؾــىا ال٣ىميـــت؟ وبـــإي َغيــ٤ ج٩ـــىن ال٣ـــغاءة ؤهٟـــ٘ 

 في و٢ذ ٢لي ؟ 

ــــىث الحــــــغاء، ].........  ــــب الجامٗــــــت الغخماهيــــــت نــ َالــ

 [جىغي، ٚاػيتىع.

ــــت  الجــــــــــوا : ــ ــ ـــــت مٗيىــ ــ ــ ـــــض َغي٣ـ ــ ــ ـــــغيم ال جى ـ ــ ــ ــــي ال٨ـ ــ ــ ؤدــ

وؤؾلى  زام لل٣غاءة ال ـ  جىٟٗـ٪ ٦ثيـقا، ألن ل٩ـ  

واخض ٞحها َغي٣ت زانت. ول٨ً ٖىضما جغيض ؤن ج٣غؤ 

ـــــظا  ــ ـــــةن هــ ــ ــــضٝ، ٞــ ــ ــ ــــضص الهـ ــ ــ ــــ٪ ؤوال ؤن جدـ ــ ــ ـــا ٞٗليـ ــ ــ ٦خابــ

الهضٝ ؾيدضص ل٪ َغي٣ت مىاؾتت لل٣غاءة زـم ٢يـض 

الخٗــابيق املٟيــضة ؤزىــاء ال٩لمــاث واملٟــغصاث الجضيــضة و 

ال٣ـــــــــــغاءة وعا ـــــــــــ٘ باـــــــــــا املعجـــــــــــم فـــــــــــي خـــــــــــ  املٟـــــــــــغصاث 

ــــت  ــ ــ ـــــابيق الجميلــ ــ ــ ـــٔ الخٗـ ــ ــ ــ ـــٗتت واخٟـ ــ ــ ــ ـــــضة ؤو الهـ ــ ــ الجضيـ

ـــً  ــ ـــخم٨ً مـ ــ ـــ  جـ ــ ـــــغاءة خ ـ ــــاء ال٣ـ ـــم ؤزىــ ــ ـــــا٫ والح٨ـ ولامثـ

 اؾخسضامها في ٦خاباج٪ ومداصزخ٪.

هدـً هـضعؽ ٦خـا   فضُلت ألاظـخار  :(10) اٌالع  

امل٣امـــــــاث الحغيغيـــــــت مىـــــــظ ػمـــــــً َىيـــــــ ، ول٨ـــــــً ي٨ثـــــــق 

ــــه  ال٨ــــــــالم ون بــــــــإن هــــــــظا ال٨خــــــــا  ٢ــــــــض ٣ٞــــــــَض  ــ ؤهميخــ

ٞــا ن اليت٣ـء هــظا ويـغوعجه فــي حٗلـيم اللٛــت الٗغبيـت؟ 

ال٨خــــــا  بال جًــــــييٗا للى٢ــــــذ؟ ٞالؿــــــاا٫ هــــــ  ه٣ــــــغؤ هــــــظا 

 ال٨خا  ؤم هاق٥؟ وؤي ٦خا  ي٩ىن بضيال ٖىه؟ 

ـــــت]، مهشبـــــــان ــــب الجامٗــ الغخماهيـــــــت مدمـــــــضبىع،  َالـــ

 [صا٧ا

ؤدــي ال٨ــغيم ي٨ثــق ال٨ــالم ؤخياهــا ٖــً شــ  ء  الجــوا :

ــــي  ـــــا  فـــ ـــــغاءة ٦خـ ــــه، بن ٢ـ ـــــض جسالٟـــ ــــت ٢ـ ـــً الح٣ي٣ــ ــ ول٨ـ

لاص  ٧امل٣اماث الحغيغيت لم ي٣ٟض ؤهميخه فـي حٗلـم 

يــِه مــً  اللٛــت بــ  هــظا ٦خــا   ٖٓــيم  الىٟــ٘ ، ٞو
ً
 ــّضا

ؿً ، ٢اعئه  ال يم ُّ  الاقجيِب ما يجٗ    الٟىائِض وخ 
ً
ؤبضا

ــــــه  ال٨خــــــا   لاوخــــــض  فــــــي
ّ
ٜ  لــــــى ٢لــــــذ  ؤه ـــــظا  بــــــ  ال ؤبــــــال هـ

ىــــــه  جدكــــــٗب  ب٣ّيــــــت ال٨خــــــِب، ومــــــً ٞهمــــــه   التـــــاِ  ، ٖو

ـــــــــخَذ ٖليـــــــــِه 
 
زيـــــــــق  ٖٓـــــــــيم  فـــــــــي لاصِ  وال٨خابـــــــــِت  ٣ٞـــــــــض ٞ

 والى٣ض.

ـــــضي   ــــت لــ ــــت اللٛىيـــ ــــ  املل٨ـــ ــــا  يىمـــ ـــــظا ال٨خـــ ــــظل٪ هــ و٦ـــ

ـت  الُالب الؾيما بطا ٧ان ي٣غئها م٘ قغح لهـا ملٗٞغ

لماث، و٦ثيق مً الٗلماء واللٛىيين ٧ـاهى ٚىامٌ ال٩

يدثـــىن َالبهـــم ٖلـــا مُالٗخـــه وخٟـــٔ مٟغصاجـــه ألن 

 ٞحها ج٣ىيم للؿان ٖلا الحضيث وال٨خابت بالٗغبيت.

ٞتةم٩اهـــ٪ ؤن ج٣ـــغؤ هـــظا ال٨خـــا  وال جاق٦ـــه، واخٟـــٔ 

ــــب  ــ ــ ـــقاث وا٦خــ ــ ــ ــ ـــم والخٗتيـ ــ ــ ــ ـــــا٫ والح٨ـ ــ ــ ـــــغصاث ولامثـ ــ ــ املٟـ

 الجم  مً ٖىض٥ باؾخسضام هظه لاقياء. 

بـــ  ؛ بــضيال ٖــً هــظا ال٨خــا  م٨ــً اــي ؤن ؤ٢ــى٫ وال ي

ؤ٢ــى٫ ا٢ــغؤ ال٨خــب لاصبيــت الحضيثــت مــ٘ هــظا ال٨خــا  

 الٗٓيم.
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 الحىاع الٗغةي 
 

الؿـــالم ٖلـــي٨م وعخمـــت هللا ًٞـــيلت  :(13) اٌالعـــ  

ــا٥ هللا حٗــااا، ؤعيــض ؤن ؤٖــٝغ مــً زــال٫  الكــيش! ٖع

نــٟدخ٪ بٗــٌ الصــح٠ والجغائــض ال ــ  جهــضع مــً 

 بالص ٚيق ٖغبيت باللٛت الٗغبيت. و ؼا٥ هللا زيقا 

 مدمض وٗمان مً مضعؾت قىصعي باعا

ـــــح٠  الجـــــــوا : ـــً الصــ ــ ـــق مــ ــ ـــا٥ ٦ثيــ ــ ـــــا٥، هىــ ــ هللا يٖغ

جهـضع مـً بـالص ٚيـق ٖغبيـت، املجالث باللٛت الٗغبيت ة

ؾإط٦غ ل٪ بًٗـها ٖلـا ؾـثي  الدؿـميت ال الحهـغ، 

ٞمجهــــاس "الحيــــاة الٗغبيــــت" جهــــضع مــــً جىعوهخــــى، "هىــــا 

لىضن" جهضع مً لىضن، "نضي املكغ١" جهـضع مـً 

٦ىضا، صحيٟت "ؤهال" و"لازيق" جهضعان مً مالي يـا 

 ومجلت "الغائض" و"الضاعي" جهضعان مً الهىض. 

 

 

 

يا بصديق االتصال هاتف
 !iv‡k`: n¨v‡jv ألو  : ساشذ

ألـــــــــــــــــــو، أًمىى ـــــــــــــــــــي : خالـــــــــــــــــــذ

مــــــــــــً  عمــــــــــــش الخحــــــــــــذر مــــــــــــع 

 فضلً؟

Lv‡j`: n¨v‡jv! cøxR, 

Dg‡ii m‡½ wK GKUz 

K_v ejv hv‡e? 

وعـــــــم، لحظـــــــت، مـــــــً : ساشـــــــذ

 فضلً مً معي؟

iv‡k`: n¨uv, GK wgwbU, 

Avcwb †K ej‡Qb? 

، أعمــل مــع خالــذأهــا : خالــذ

 في هفغ اإلاىخب. عمش 

Lv‡j`: Avwg Lv‡j`, 

Dg‡ii m‡½ GKB 

Awd‡m KvR Kwi| 

حعــــىا، لحظــــت، مــــً : ساشــــذ

 عمـــــــــــــــــش فضــــــــــــــــلً )ًمعـــــــــــــــــً 

 ظماعت الخلُفون( 

iv‡k`: fv‡jv, `qv K‡i 

GKUz A‡cÿv Kiæb| 

(Dgi wiwmfvi 

DVv‡”Qb) 

ألــــــو  مشحبــــــا بــــــً ًــــــا : عمــــــش

، هُـــــــــــف عمـــــــــــشأهـــــــــــا  !خالـــــــــــذ

 حالً؟

Dgi: n¨v‡jv, Lv‡j`! 

†Zvgv‡K ab¨ev`| Zzwg 

†Kgb AvQ? 

: الحمـــــــــذ هلل طُـــــــــب، خالـــــــــذ

وأًـــــــً هىـــــــذ؟ اجطـــــــلذ بـــــــً 

 لم جشد.  ًمشاسا ولىى

Lv‡j`: Avjnvg`y 

wjjøvn, Avwg fv‡jv| 

Zzwg †Kv_vq wQ‡j? Avwg 

†Zvgv‡K A‡bKevi †dvb 

K‡iwQjvg| wKš‘ Zzwg 

aiwb|  

: أظـــــــــــفا، هىـــــــــــذ فــــــــــــي خالـــــــــــذ

الحمــــــــــــــــــام وهــــــــــــــــــاجفي وــــــــــــــــــان 

 ضامخا. 

Lv‡j`: `ytwLZ, Avwg 

Uq‡j‡U wQjvg| Avi 

†dvbwU mvBj¨v›U wQj|  

 !Dgi: n¨v‡jv : ألو  عمش

: هُـــــــــــــــا جيلـــــــــــــــم مـــــــــــــــً خالـــــــــــــــذ

 فضلً.

Lv‡j`: cøxR, ej| 

أًمىىـــــً أن حعطُ ـــــي عمـــــش: 

ــــــــش  سكــــــــم حــــــــواٌ سئــــــــِغ جحٍش

 .الحشاءمجلت 

Dgi: Zzwg Avgv‡K 

Avj‡nivi m¤úv`‡Ki 

bv¤^viUv w`‡Z cvi‡e?  

: وعــم، هــزا الــشكم هــو خالــذ

03861301874   

Lv‡j`: n¨uv, Zvi †dvb 

bv¤^vi n‡jv, 

01865105874 

 |Lv‡j`: †kvKwiqv أشىشن. :خالذ

 Dgi: ab¨ev`, kvwšÍ‡Z : على الشحب والععت. عمش 

_vK| 
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اء "الحـــشاء"، زـــم هلـــوم بىلـــذ جلـــً  طـــفحتالهـــز  فـــي  هخللـــق ملـــاالِث وهخابـــاِث ألاكـــالم الواعـــذة مـــً كـــش 

 اإلالاالث والىخاباث.

ششف عليها أظشة الحشاء.
ُ
ٌُ واحٍذ ح  في ول عذٍد ملا

 : الىظ الزي ًحخوي على الخطأ

مشـهوسة فـي داوـا، وفـي هـز   حامعـتمـً شحـذ فـي العـىت اإلاا ـُت ، جخداخلـت الامخحـان لُمخحًداوا سمضان، الطال  ًخجولون في  شهش  رهب

ذ  العىت  ألخحم فُ .ت ظأًت مذس  حيرة شذًذة في، ولى ي في الافخاء كعم ألخحم فيأن أٍس

شـيلت أه ـي أخـاف الامخحـان، فمـً آلان ال أظـخطُع كشسث أن أمخحً في مشهض الفىش ؤلاظالمي في  شـوهذسا. ولىـً اإلا الاظخار وبعذ اإلاشوسة مع

 ضــُع م ــي عضحـي وهشمــي، فمــارا أفعــل آلان؟ فأطلــب مــًأفـض فــي الامخحــان جطالــب حُــذ، فــ ن لــم ألاضـذكايي  أهــا عىــذ لخــوف الامخحــان.الىـوم 

 وي أظخطُع أن اهجح في الامخحان. الذعاء يالضمالي

 الطوا  هوعُت الخطأ الخطأ

 عمًانأن ًلٌو : مض ى شهش  ألافضلو خطأ حعبيري  طهب قهغ عمًان

الطال  ًخجولون في داوا لُمخحً 

 داخلت الامخحان

اظخخذام الفعل الواحذ في مو ع ًلخض ي 

 العُاق أن ًىون حمعا

الطال  ًخجولون في داوا لُمخحىوا امخحان 

 ٌ ٌ اللبو ألافضل أن ) ول٨ً  /اخخباس اللبو

)  ًلٌو : لُذخلوا امخحاهاث اللبٌو

ٌ  مخأزشة باألسدًت(عشبُت الاظخعماٌ الخاطئ ) داخلت الامخحان ٌ امخحان اللبو  /اخخباس اللبو

جخشحذ في العىت اإلاا ُت مً 

 حامعت مشهوسة 
 اظخخذام الطلت غير اإلاىاظبت

جخشحذ  العىت اإلاا ُت في حامعت 

 مشهوسة

ذ أن ألخحم في كعم الافخاء ذ أن ألخحم بلعم ؤلافخاء اظخخذام الطلت غير اإلاىاظبت أٍس  أٍس

 ألخحم فُ 
اظخخذام الطلت غير اإلاىاظبت، والضمير غير 

 اإلاىاظب

وألافضل أن ًلٌو : ولى ي في )ألخحم بها  

حيرة شذًذة مً اخخُاس مذسظت مىاظبت 

ال في حيرة شذًذة" "ألن  ؛ألخحم بها(

 "حسخذم إال مع "مً

 وألاحعً أن ًلٌو : خوفا مً الامخحان  لخوف الامخحان

 أها عىذ أضذكايي طالب حُذ إدخاٌ ألالف والالم على اإلاضاف أها عىذ ألاضذكايي طالب حُذ

 فأطلب مً صماليي الذعاء إدخاٌ ألالف والالم على اإلاضاف فأطلب مً الضماليي الذعاء

 ؤلافخاء، ألاظخار و أهجح جشن ألف اللطع اهجحالافخاء، الاظخار و 
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 مــى٨م ق ـى مـً ؤبىــاء لامـت إلاؾــالميت، ٞن الىاقــتينبهـظه الهــٟدت خـب اللٛــت الٗغبيـت فــي هٟـىؽ  هغيـض ؤن وٛــغؽ

و ؿـــــغها ؤن هخل٣ــــء مـــــى٨م مالخٓـــــاج٨م ٖلـــــا هـــــظه الهـــــٟدت،  ٦خابـــــاج٨م وعؾـــــائل٨م.ؤن جغؾـــــلىا  ىاقـــــاون!ؤ هــــا ال

وا٢اقاخـــاج٨م مـــً ؤ ـــ  املؿـــخىي لاًٞـــ . ٞمـــا نـــٟدخىا هـــظه بال المُـــىة لاواـــا ٖلـــا الُغيـــ٤............ ؾـــخدتٗها 

٣ىـــا باـــا مـــا يٗـــىص بـــالىٟ٘ ٖلـــا الـــغاٚتين  زُـــىاث بن قـــاء هللا حٗـــااا. وؿـــإ٫ هللا حٗـــااا ؤن يثثـــذ زُاهـــا، وؤن يٞى

      .٣ٞىا هللا  ميٗاو                                 اللٛت الٗغبيت. الهٛاع في 

  محمذ شعُب -في هللاسؤزى٦م  

 

 بكتنيأقصة مؤثرة 
 محمذ عبذ اإلاالً 

 )َالب ٢ؿم الخضعيب ٖلا اللٛت الٗغبيت بالجامٗت(
الح٩ىميــت )بؾــ٩ى٫( بغخلــت طاث مــغة ٢امــذ بخــضي املــضاعؽ 

هم مــــً الغخلــــت  ىـــض ع ــــٖى ٖلميـــت لألَٟــــا٫ باــــا ٧ىؾــــتاػاع، ٖو

َلـــب املٗلــــم مــــً ٧ـــ  َالــــب ؤن يسخــــاع هضيـــت ألّمهــــم ٖلــــا ؤن 

ج٣ـــــىم إلاصاعة بـــــضٞ٘ زمجهـــــا، و٢ــــــض جـــــغ٥ املٗلمـــــىن ٧ـــــ  َالــــــب 

 يسخاعون ما يدلى لهم مً هضيت، مهما ٧اهذ زميىت.

ىضما ونلىا باـا املضعؾـت ٢ـا٫ لهـم مٗلم هـم س هيـا ؤعووـي مـا ٖو

ــــ٘ لاو٫ هضيخــــه، و٧ــــان ممؿــــ٩ا  ازخــــاعه ٧ــــ  مــــى٨م ألمــــه، ٞٞغ

ــــــ٘  ــــــ٘ ػ ا ــــــت ُٖــــــغ، والثالــــــث ٞع بد٣يتــــــت عائٗــــــت، والثــــــاوي ٞع

٘ ٢ليؿىة و تت!  ح٪ ال٩  و مغوا مـً  خظاء، والغاب٘ ٞع

هـــظا الُٟـــ ، وبـــضؤ املٗلـــم جهـــيذ فـــي و هـــه ٢ـــائال س ماهـــظا؟!! 

! هـــ  جغيـــض ؤن ؤلـــم ج٨ٟـــغ فـــي هضيـــت ؾـــىي هـــظا؟ ؤيـــً ٣ٖلـــ٪؟!

حؿــٗض ؤمــ٪ ؤم جدؼنهــا؟!! ٞت٩ــء الُٟــ  ٖلــا  ــمغيت الجميــ٘ 

مىه خ   املٗلم! ٞكـٗغ املٗلـم باللجـ  بٗـض مـا و ـض الـضمٕى 

ججــــغي ٖلــــا ٖي ـــــ  الُٟــــ ، و٢ــــا٫ لـــــه س ؤٖــــظعوي؛ ول٨ــــً ملـــــاطا 

ازاــــقث هـــــظه الهضيــــت ألمـــــ٪؟!! ٞهـــــمذ الُٟــــ  ٢لـــــيال، وبـــــضؤ 

ه ب٨ٟيـه الهـٛيقجين زـم جـاب٘ ٢ـائال س يـذ  يمس  صمٖى ل٣ـض جٞى

ؤمــــــــي وؤةــــــــي ؤيًــــــــا فــــــــي خــــــــاصر 

ؾــياعة بٗـــض والصحــي بإقـــهغ ٢ليلــت، وؤدـــي ال٨تيــق هـــى مــً ؤ٦مـــ  

جغبي   باا ؤن ؤحء ةي باا هظا امل٩ان، ٞهـى ؤمـي وؤةـي!! لـم يجـض 

املٗلـــم قـــيتا يٟٗلـــه ؾـــىي ؤن يكـــاع٥ الُٟـــ  اليدـــيم ي٩ـــاءه، 

 و٢ت  عؤؾه ؤمام الجمي٘.

ال حٗلـم مـا جدملـه ، ٞإهـذ * الجد٨مىا ٖلا الثكغ مً الماعا

 ٢لىبهم.

 أبي يبكي
ض عبذ  العٍض

 )َالب ٢ؿم الخضعيب ٖلا اللٛت الٗغبيت بالجامٗت(

ؤجـظ٦غ ؤه ـ  ٖىـضما ٦ىـذ نــٛيقا، و٢ٟـذ بتابىـا خاٞلـت زاليــت، 

ٞهـــٗضتها وؤهـــا ٞغخـــان  ـــضا، ٞؿـــا٢ها نـــاخب الحاٞلـــت ولـــم 

يكــــٗغ، ٞلــــم ونــــ  باــــا من لــــه فــــي مضيىــــت ؤزــــغي ٞــــةطا ةــــي فــــي 

لـم ؤقـٗغ بالىخـضة،  ه اليحٓـت ؤيًـاوؤها فـي هـظ .الحاٞلت هائم

س مــــً ؤيـــــً  ٦ىــــذ ؤجمخــــ٘ بالؿــــٟغ، ٟٞا ــــإوي الؿــــائ٤ و٢ـــــا٫

 . لؿذ؟ ٞإز قجه

ةـي مــً مضييخــه  ــاء  -  ـؼاه هللا زيــقا -ٞهـظا الغ ــ  املؿــ٨ين 

 .باا مضيى   ليؿلم   باا والضي

ٞةطا به يت٩ي ويخه  هىا وهىا٥، و٢ض ع ٘ بٗض التدث ٖ   

 !٦ي٠ هظه ال٣هت؟ ؤعجتخ٨م .في ؤ٢ُاع املضيىت

http://naqish.madarisweb.com/u-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85%20%D8%B9%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3
http://naqish.madarisweb.com/u-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85%20%D8%B9%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3
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 زةعجمقصة 

مـً ؤٚـىاع  يُيـق ٞؿـمٗذ نـىجا  ،مغث في َغي٣ها بال٣غ  مـً ٦هـ٠ ،مغؤة ٣ٞيقة ٧اهذ جدم  ابجهاايد٩ء ؤن  

تينو ال٨هـــ٠  ٞتٗــــض زغو ـــ٪ مــــً  .ول٨ــــً ال جيســـ   لاؾــــاؽ والجـــىهغ ؛ي٣ـــى٫ لهــــا "اصزلـــي وزــــظي ٧ـــ  مــــا جـــٚغ

بهتهؼي الٟغنـت ول٨ـً زـظي خـظع٥ مـً ٖـضم وؿـيان مـا هـى لاؾـاؽ ولاهـم  .ال٨ه٠ ؾيٛل٤ التا  باا لابض

بجهـــا  اهتـــا وبـــضؤث جلـــخ٣ِ اٞىيـــٗذ  !بهغتهـــا ؤلـــىان الجـــىاهغ وملٗـــان الـــظهب  لـــ٪! ومـــا بن صزلـــذ املـــغؤة خ ـــ 

عاخذ جدلم باملؿخ٣ت  الالم٘ الظي  ،وعاخذ جمأل  يىبها ونضعها بالظهب و ا مظهىلت ،الظهب والجىاهغ

ـاص ،ييخٓغهـا  الثـىاوي ٖلـا  ؾـمٗذ ؤنبن الهـىث يىىههـا ؤهـه بـاقي لـ٪ زمـان زـىاوي ... ال جيسـ   لاؾـاؽ. ومـا  ٖو

ت باـا زـاعا ال٨هـ٠ وق٪ ؤن جم    و ٛل٤ التـا  وبيىمـا  لؿـذ جخإمـ  مـا خهـلذ  .ٞاهُل٣ـذ بإ٢صـ   ؾـٖغ

وؤخؼانهـا لـً جمدىهـا  ،جـظ٦غث ؤنهـا وؿـيذ ابجهـا صازـ  ال٨هـ٠ وؤن بـا  ال٨هـ٠ ؾـيت٣ء مٛل٣ـا باـا لابـض ٖليه

 ما خهلذ ٖليه مً الجىاهغ والظهب

ما٫"ول٨ً ال جيس   لا  ،زظ مجها ما جغيض، ه٨ظا الضهيا  ٞـال هـضعي م ـ  يٛلـ٤ التـا  وال  .ؾاؽ وهى "نال  لٖا

 .وؿخُي٘ الٗىصة للخصحيذ

 ًحفُظ الشحم 

 )طالب كعم الخذٍسب على اللغت العشبُت بالجامعت( 

 لم ًوحذ في الىاط مً ٌعاعذوي
 ٧ان الجى ممُغا، و٦ىذ ٞى١ صعا    مخى ها باا الؿى١ ل٣ًاء ؤٚغاى ؤمي الٗؼيؼة. 

املــاء فــي وؾــِ الُغيــ٤، ٞؿــ٣ُذ فــي وؾــُها قــغ ؾــ٣ُت، وجلُســذ زيــاةي بالىخــ . ٞتــضؤ ٧ــ  مــً فـــي لــم ؤهدتــه ل ق٦ــت 

 الُغي٤ يلىم  ، ويضح٪ ٖلي، و سمغ م  ، ٢ائال س  اهٓغوا باا هظا املٗخىه ٦ي٠ ناع مضح٩ا بالىخ  هاهاها...

 ؤالجغي ؤمام٪؟

 حؿخد٤ ما  غي ل٪...

 يى  .يا لألؾ٠! لم يى ض في الىاؽ مً يؿاٖضوي ؤو يٗ

 قلم واعد 
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 .لٗانٟت قضيضةعاقض ونضي٣ه يغ ٗان مً املضعؾت باا التيذ. وفي الُغي٤ حٗغيا 

 
ً
 بهظه ال٣ىة! عاقضس يا بله  لم وكهض مً ٢ت  ٖانٟت

 نضي٣هس لٗلىا الوؿخُي٘ ؤن هثثذ ؤمام هظه الٗانٟت، ؤيً هيجإ؟

 
َ

  .اجه  عاقض بالتيذ هاجٟيا. ؤزظ ؤزىه لا٦ ق الهاج٠

 لارس هىا املُغ الٛؼيغ ؤيًا، ؾٝى يٛغ١ ٧  ش  ء. 

 حي باا التيذ؟آاملاء. ٦ي٠ عاقضس ل٣ض ج٣ُٗذ الُغ١ في ٧  م٩ان بؿثب 

 زظ٥ باا التيذ.آ. و بٗض اهتهاء الٗانٟت لارس الجس٠ يا ؤدي! ؾإن  بلي٪ بٗض ٢لي 

عاقـضس ل٣ـض اه٣ُٗـذ هىـا ال٨هغبـاء، وهدـً فـي ْـالم قـضيض. لـم يتـ٤ لىـا بال يـىء ال ـق١، والٗانـٟت مؿـخمغة. ٞإؾـٕغ بليىـا يــا 

 ؤدي!

 لارس ص٢ائ٤... 

 

 عا  ة  د دة

 كلمات مجلية التعبري ولكنها...!
 

 اهلل الرحماني  ادقمحمد  : حمع وإعذاد 
 

... 
 
 ق الٟؿاص و٢ّ  الهالح  ٦ث

 ... اهخهغث املاصيت ٖلا الغوخيت.

 الًٟيلت.... طابذ ؤؾـ 

 ...بنهاعث صٖائم لازال١.

 ... ْهغ الٟؿاص في ال ّق والتدغ وابخل٘ الجى.

 ...ؤبيَض الٗالم بالظهى  واملى٨غاث.

ذ ختالها.
ّ
 ... بليذ اللظاث ٧لها وعز

 ...اهُٟإث هيقاث الحتائب

ّها٫. ا١ وجتّىؤث الج 
ّ
ظ غصث الح 

 
َ ... 

ٞٗذ الؿٗت والهيتت. غبذ الظلت والميتت وع   ... ي 

 ..  اوػث الٟغ١ خضوصها..

 الٟإعة.
ّ
 ... ؤئجمً الثٗا٫  الضي٪ وال٣ِِ

 ... ج٨غم لاق٣ياء والجغماء، وتهان لابغياء وال٨غماء.

 ... حكت٘ لاقغاع وجدغم لازياع.

 ... حصّج٘ الغقىة واملغحكىن والمياهت والمىهت.

 

 

 

ؤ ىدتها الؿىصاء في لا٤ٞ مً  ىاهته ... وكغث الضيا يق 

 لاعة٘.

 ... اؾخىلذ ال٣ال٢  ٖلا الضهيا وؾاصث بإؾغها.

ضث.
ّ
ضث الٟان اؾخٟدلذ ةجسل

ّ
 ... جىل

...جؼصاص الىتاجاث الُٟيليت )ال   ال  ضوي لها( اػصهاًعا، 

.
ً

( طبىال ؿخّٓ  بٓلها الىاٝع
 
 والضوخت )ال   ح

 ذ....جًّيٟذ الحًاعاث املىب٣ت زم جغّ م

عث وج٣ّضمذ زُىة ؤزغي.
ّ
 ... ٖاصث الجاهليت لاواا وججظ

 ... حّٛيمذ ؾماء لا٩ٞاع وجًي٣ذ ؾٗتها.

 ... جهُسب ؤمىاا الؼ ٜ والًاللت.

... ا خثذ  ظوع الكغ٥ و٢ُٗذ ٖغو٢ه ٞما لثؿذ ؤن 

 هتدذ و٢ىيْذ ٦إنها لم جَغ صاهيت ولم يؿت٣ها ٖضم.

ؿضث ال٣ٗليت وحُٗلذ  ال٣ىة. ... هاهذ إلاوؿاهيت ٞو

... ؾمجذ الحياة في ٖين الؼمان وز٣  خضيثها في 

اتها ومغاعتها !!  مؿمٗه، ٞما ؤن قه ٖلا هٖؼ
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 أظشة الحشاء
ؤن حؿخٟيضوا مىه، بضؤها هظا الضعؽ في نٟدت الحغاء، لىخ٩لم ٞيه ًٖ مىاصٍّ جٟيض٦م في ال٨خابت والخدضر بالٗغبيت، هغ ى مى٨م ]

 [وق٨غا.

ؤهميـت بالٛـت، ٦ثيـقا مـا هسُـئ فـي ٦خابـت الهمـؼة، ٞىخدـضر اليـىم ٖـً الهمـؼة. هغيـض مـى٨م ؤن جخ٣ىـىا بن للهمؼة فـي اللٛـت الٗغبيـت 

 ٧  ال٣ىاٖض املخٗل٣ت بالهمؼة في ؤو٫ ال٩لمت وفي وؾُها وفي آزغها. 

ان هخدـضر ٖـً الهمـؼة فـي   مجهمـا فـي ٞغنـت ؤزـغي. ول٨ـً اليـىم س همؼة ون ، وهمؼة ٢ُ٘، وهخدضر ًٖ مىاي٘ ٧ـالهمؼة هٖى

 .آزغ ال٩لمت

 سللهمؼة في آزغ ال٩لمت خالخان

 سمث  ، بطا ٧ان الحٝغ الظي ٢تله ؾا٦ىت.س ه٨خىها مٟغصة ٖلا الؿُغلاواا

ْغء ـ َم ءْ  ؼء ـ ب  غء ـ ومثلها ،    .ُٚاءعصاءـ ٦ؿاءـ  ،س  اَء ـ قاَءـ هاءَ  ْؼء ـ ب 

و مكــضصة ٖلـا الؿــُغ مٟـغصة، بطا  ــاء ٢تلهـا واو ؾــا٦ىت، مثـ  ويــىء ــــــــ ٢ـغوء باــا آزـغه و٦ــظل٪ بطا  ـاء ٢تلهــا واو٦ـظل٪ ه٨خىهــا 

 .س الختّىءمث . مًمىمت

 مكـضصة مًـمىمت ـــــــ ٞخ٨خــب هيخ٣ـ  باـا الحالـت الثاهيـت
ً
 ـــــــ ٖلـا ؤن ال ي٩ـىن واوا

ً
س و ـي ؤن ي٩ـىن الحـٝغ الـظي ٢تـ  الهمـؼة مخدغ٧ـا

س بطا ٧اهـذ خغ٦ـت الحـٝغ الـظي ٢تلهـا الًـم، ٞةهىـا ه٨خىهـا الهمؼة ٖىضئظ ٖلا خٝغ مـً  ـ
ً
يـ خغ٦ـت الحـٝغ الـظي ٢تلهـا، مـثال

ئ، لالا. ٖلا واو، ألن الًمت جىاؾب الىاو، مث  س  تهّيا . امغ 

هً٘ الهمـؼة ٖلـا ؤلـ٠ بطا ٧ـان وبطا ٧اهذ خغ٦ت الحٝغ الظي ٢تلها الٟخدت، ٞةهىا ه٨خىها ٖلا واو، ألن الٟخدت جىاؾب لال٠. 

   .٢تلها خٝغ مٟخىح
إمث  س  هيَّ  .ؤبغؤ ،  

 وؾٝى هلخ٣ي بةطن هللا حٗااا بٗض قهغ.، بهظا ال٣ضع اليىموه٨خٟي 

 

 

مً هو أضغش كائذ إظالمي في العهذ  -3

 ألاموي؟ وماالبالد التي فخحها؟

 في أي البلذان وكعذ اإلاعاسن الخالُت؟ -1

 اليرمون ( أ)

 حطين  (  )

 عين حالوث ( ث)

 ما اظم الىبي الزي: -1

 و ع في الىاس فلم جحشك ؟  ( أ)

 ولم الىاط وهو في اإلاهذ؟  (  )

 

ثالزت ل )مّجاها(الجائضة ألاولى : مجلت "الحشاء" ¤ 

 )مّجاها(الجائضة الثاهُت : مجلت "الحشاء" ¤ أشهش. 

ً. ل  )مّجاها(الجائضة الثالثت : مجلت "الحشاء" ¤ شهٍش

.شهشٍ ل

 درس الحراء
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 زسالة عرز إىل األستاذ عبد احلليه حفظه اهلل تعاىل

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 خٟٓه هللا  الحليمم ٖتض لاؾخاط ال٨غي

 .ؤما بٗض ،الؿالم ٖلي٨م وعخمت هللا وبغ٧اجه

ــــت ال ــ ـــ٘ مجلـ ــ ـــل٨م مــ ــ ـــــغها جىانــ ـــــغاءيؿــ ــــتٌٗ ، حــ ــ ـــــء بــ ـــٗضها ؤن هدٓــ ــ و ؿــ

وؿــــــإ٫ هللا ؤن يجــــــؼ٫ ل٨ــــــم املثىبــــــت، وؤن يىٟــــــ٘ بجهــــــىص٦م.  ،خــــــا ٨مبه

ــــ " ــــىمت بــ ـــاع٦خ٨م املىؾـ ـــإن مكــ ـــاع٦م بــ ــــب بزتــ ـ ــــا وهٚغ ــــىىاث ٖلـ ــــ٘ ؾـ حؿـ

ــ٠ فـي م٣ــا٫  ٖـً وكــغها، وٗخــظع " خ٨ـم الكــيست خؿـيىت " ٞةهىـا الهٚغ

٢ليــــ  بٗــــٌ امل٣ــــاالث الؿياؾــــيت ؤيًــــا ؾياســــ  ، ول٨ىىــــا هيكــــغ  بدــــض 

 جخىا٤ٞ م٘ ؾياؾت املجلت.بكٍغ ؤن  مً هيتت الخدغيغ ة اػ إلا بٗض 

 وج٣تلى ٞائ٤ الخ٣ضيغ واخاقام

 ؤزى٦م

 محمذ شعُب

 عئيـ الخدغيغ

 

# عخمــــــــت هللا، َالــــــــب الجامٗــــــــت لاهليــــــــت صاع الٗلــــــــىم مٗــــــــين إلاؾــــــــالم 

 هاتهؼاعي، قيخاٚىوٜ. 
 

مجلـــــخ٨م ؾـــــى٩ىن ؾـــــٗضاء بالحهـــــى٫ ٖلـــــا م٣االجـــــ٪ ووكـــــغها فـــــي ## 

ٞـــىًعا.  فـــي الحـــغاءعخلـــخ٨م فـــي ال٨خابـــت  ، ابـــضئوابكـــ٩  جُـــىعي الحتيتـــت

ــــى٨م  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاالج٨م بعؾـــــــــــــــــــــــــــــا٫يم٨ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي     م٣ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــض إلال٨اقووـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــق ال قيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ٖ ــ

monthlyalhera@gmail.com،  ــــا و ـــــغة ٖلـــ عئـــــــيـ الخدغيـــــــغ ٖ ـــــــق متاقـ

ـــــي  ــ ــ ــــضه إلال٨اقووـ ــ ــ ــــي و  ،shoaib.bhola@gmail.comبغيــ ــ ــ ــــى٨م فــ ــ ــ ؤي يم٨ــ

ـــت خالـــت م٣ـــال٨م س هـــ  جـــخم مغا ٗخـــه؟ م ـــ  ؾـــيخم اليكـــغ؟  ٖ ـــق  و٢ـــذ مٗٞغ

ي٤ يا نضي٣ي 18162812123الهاج٠   .ؤجم   ل٪ الخٞى

 

ٖتــــــــــــض هللا املــــــــــــامىن، َالــــــــــــب # 

٢ؿـــــــــــم الخـــــــــــضعيب ٖلـــــــــــا اللٛـــــــــــت 

الٗغبيــــت، بالجامٗــــت الغخماهيــــت 

 نىث الحغاء.

 

هغيـــض ؤن هى ـــه بليـــ٪ ٖخابـــا ## 

ؤزىيـــــــــــا، ملــــــــــــظا ؤهـــــــــــذ ال ج٨خــــــــــــب 

يىمياجــــ٪ صائمــــا بالٗغبيــــت؟ هــــ  

جغيض ؤن جىا٫ الٟـىػ والٟـالح فـي 

ال٨خابــــــــــــت بال٨خابــــــــــــت الىاخــــــــــــضة، 

لــيـ ملــاطا جاــق٥ ٢لمــ٪ َــىيال؟ 

 هظا مً َغي٣ت الٟالح يا ؤدي!

 

# ؾـــليمان عبـــاوي، صاع الٗلـــىم، 

 جىغي.

 

٦ثيــــــــــــقمى٨م يخهــــــــــــلىن بىــــــــــــا ## 

هم فـــــــــــي املجلــــــــــــت، ليكـــــــــــغ ٦خابـــــــــــات

وٗخ٣ــــــض ؤه٨ــــــم الجدخــــــا ىن باــــــا 

مثـــــــ  هـــــــظا اجهـــــــا٫ بىـــــــا، بـــــــ  

اجهـــلىا ب٣لم٨ـــم فـــي اليـــىم مـــغة 

فـــــي اليـــــىم. خ ـــــ  ج٣ـــــىي ٢لم٨ـــــم 

وج٣ـــــــــــــــــــــــىي ٦خـــــــــــــــــــــــابخ٨م وبهــــــــــــــــــــــــظا 

حؿــــــــــــــخُيٗىن ؤن جٟــــــــــــــىػوا فــــــــــــــي 

 .مجا٫ ال٨خابت. وق٨غا

 
 

mailto:shoaib.bhola@gmail.com
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 ]مً الجامٗت نىث الحغاء[ أظذ الضمان

 بؿم هللا الغخمً الغخيم

 ٖلي٨م وعخمت هللا و بغ٧اجهالؿالم 

تها عائٗــت  ميلــت مليتــت بــاملىاص املٟيــضة، زانــت فــي حٗلــيم الُــال  ضؤدــي ال٨ــغيم مدمــض قــٗيب! ٢ــغؤث مجلــخ٨م، ٞى ــ

 .وؤنثذ، باع٥ هللا ٞي٪ ٖلا  مي  ما ٢ضمذ !ؤخؿيذ ؤدياللٛت الٗغبيت، 

 ٖلـا ٣ٖـب  ٖلـاؤط٦غ ؤوي في يـىم مـً لايـام ٦خثـذ م٣ـاال و 
ً
مىيـٕى مٗـين، ٞى٢ـ٘ زُـإ مُتحـي بدـٝغ ٢لـب املٗ ـ  عؤؾـا

ذ  جىثيهولىال   .ٞتاع٥ هللا في الجمي٘طل٪، ٞإع ى مى٨م ؤن جيخىهىا ؤ٦ثق، ؤخض إلازىة ٖلا طل٪ ملا ٖٞغ

 

 ]مً الجامٗت نىث الحغاء[  أمين ؤلاظالم

 بؿم هللا الغخمً الغخيم

اث،  ٗاٝلًــاُــال  لل لخمؾــهّ  املجلــت ٢ــضبهــظه ؤهــخم ٢ــض ٞــؼجم بدــض مــا، أله٨ــم  ٞإؾــخد٤ ؤمــغ ال٨خابــت وازخيــاع املىيــٖى

ٞتــاع٥ هللا ٞــي٨م. وج٣تــ  هللا مـــى٨م  .٢ــضع اؾــخُاٖت ههــ  باــا مـــا يىٟــ٘ الىــاؽ س ؤهــخم ؾــاٖضجمىها ل٩ــيؤن ؤ٢ــى٫ ل٨ــم

 نال  ؤٖمال٨م. 

 

 [، ؤجغا، صا٧ا]مً مضعؾت بيذ الؿالم  عبذ الشحُم

 الؿالم ٖلي٨م وعخمت هللا وبغ٧اجه

بامل٣ــــاالث  تاملمخلتــــ تاملاحٗــــ تالغائٗــــ بهــــظه املجلــــتبعجــــاةي  ؤ٢ــــضم ل٨ــــم - خٟٓــــ٪ هللا وعٖــــا٥ - لاؾــــخاط مدمــــض قــــٗيب

 م.تاع٥ هللا ٞي٨وال٣هو، ولا٢ؿام الىاصعة الجميلت. ه٣غؤها ووؿخٟيض مجها. ٞ

 

 [هىازاايمً ]عبذ هللا  

ــ٨غ الــظي اليؿــخد٣ه بال ؤهــذ بال 
ّ

م مــً حؿــاب٤ ال٩لمــاث وجــؼاخم الٗتــاعاث لخ٣ــضيم الك الّخٗتيــق ؤخياهــا ؤعجــؼ  ؤه ــ بــالٚغ

ـــ٨غ و الخ٣ـــضيغ واملكـــاٖغ الجميلـــت ألؾـــغة الحـــغاء الـــظيً ٞٗلـــىا ال٨ثيـــق أل لىـــا وال ػالـــى ي٣ـــضمىن لىـــا ؤعوٕ لاقـــياء 
ّ

ٖـــً الك

 .حٗلمهاا لٗغبيت في ٧  ٖضص خ   هخدغى ٖللخٗلم ا

 ٞجؼا٦م هللا زيقا، وباع٥ ٞي٨م. 

 

 

 [مً  ؿغ] اإلاامون هللا عبذ 

 الاهطباعاث والخواطش
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 -خٟٓ٪ هللا حٗااا-باا عئيـ الخدغيغ 

هـضي
 
َضم الّؿت٤ في ع٦ب الٗلم والّخٗليم، بلي٪ يا مً بظلَذ الجهىص ولم جيخٓـغ الُٗـاء، بليـ٪ ؤ

َ
 ذبلي٪ يا مً ٧ان له ٢

ــ٨غ والّخ٣ــضيغ. ٞــةاا لامــام ؤ هــا لار الٟايــ ! ٞةهىــا وؿــخٟيض مــً ٧ــ  ٖــضص مــً مجلخــ٪ الٗغي٣ــت. ولــ٪ ؤلــ٠ 
ّ

ٖتــاعاث الك

مل٪.   ؤل٠ جديت مً  مي٘ ال٣غاء ال٨غام. باع٥ هللا في ٖلم٪ ٖو

 

ض             [الميت صاع الٗلىم، صوبىض، الهىض.]َالب الجامٗت إلاؾ  عبذ العٍض

تت قضيضة في ٧  قهغ باا مجلـت الحـغاء، ول٨ـى٨م جـازغون صائمـا فـي ويـ٘ املجلـت ٖلـا  ؤ٢غؤ مجلخ٨م صائما، ؤ٧ىن في ٚع

 مى٢ٗها المام لها في إلاهاقهذ. ٞإع ى مى٨م ؤن الجازغوا في ويٗها ٞيه. و ؼا٦م هللا زيقا.

 

 ]مً بهىال[  ٌغ           

 ىهىا ٖلـا حٗلـم الٗغبيـت بمجلـخ٨م.ابـاج٨م، وجدغيـؤو٢اجىا ب٨خ ون ، ؤهخم حؿٗضبضإ بٟاٙع ن قي مً إلا  مهخٓغ  ضيض٦ؤ

 ٞجؼا٦م هللا زيقا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بسم هللا الحمن الرحيم

 رسالة أخوية مهمة
م  حفظً هللا حعالى لإلظالم  حضشة ألاخ اللاسئ الىٍش

 الؿالم ٖلي٨م وعخمت هللا وبغ٧اجه

اٞيـت وصـحت  يـضة، هخوةٗض،  وكـ٨غ٦م ٖلـا مـا جخـابٗىن مـً م   ٖلـا هللا ؾـتداهه وحٗـااا ؤن ج٩ىهـىا فـي زيـق ٖو

جهــضع  .٢ــغاءة س "مجلــت الحــغاء"، و ــي مجلــخ٨م ومجلــت ٧ــ  مدــب للٛــت الٗغبيــت والصــحاٞت إلاؾــالميت الهاصٞــت

 وهلل الحمض.  الثاويباالؾخمغاع، و ي ون في ٖاملها  مىظ ٖامين

و ــي بــإمـ خا ــت باــا حٗــاون  .اليسٟــء ٖلــي٨م ؤن املجلــت بهمــا جهــضع فــي ْــغوٝ ٢اؾــيت  ــضا، وبخ٩لٟــت باهٓــت

٦غيم مى٨م، وطل٪ بخ٣ضيم صٖم ٖلم  وماصي مى٨م، وبتظ٫ ش  ء مً اهخمام بخىؾٗت هُا١ مكاق٦ين  ـضص 

 ل٨م مىا الك٨غ الجؼي  ومً هللا حٗااا خؿً ال٣تى٫. . مً  ملت بزىاه٨م وؤنض٢ائ٨م

   .)بي٩اف( 18162812123 ىا٫ ؤي ج ٕق للمجلت بىاؾُت  ةعؾا٫ؤع ى الخ٨غم ب

  .والؿالم ٖلي٨م وخمت هللا وبغ٧اجه

 أخوكم املخلص

 محمذ شعُب 

 عئيـ الخدغيغ للمجلت
 


