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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 االفتتاحية
 نعتذر لكم أيها القراء

 

 
ألنها مفتاح القرآن والسنة،  ؛إنكم حتبون اللغة العربية

وأنتم حتبون القرآن والسنة، فبإمكانكم أن تساعدوا 
اللغة العربية و تلعبوا دورا فعاال يف نشر هذه اللغة، ومبا 

تستهدف إىل خدمة اللغة " احلراء"أن جملتكم احلبيبة 
العربية يف بنغالديش فيمكن لكم أن ختدموا لغة القرآن 

بإرسال صوت اجمللة إىل والسنة مبساعدة اجمللة، 
أصدقائكم الذين حيبون اللغة العربية وحيبون القرآن 

عوا أن يشرتكوا فيها بإرسال املقاالت يوالسنة حتى يستط
واملشورات واالقرتاحات، ونعدكم أن ما ترسلون إىل 

كل اجمللة من مقاالت و كتابات و قصص ينال من اجمللة 
ترحب كل من وعلما أن جملة احلراء . عناية واهتمام

 .حيمل يف صدره قلبا حيب اللغة العربية أكثر ممن حوله

وإن هذه اجمللة تريد أن يتعلم كل طالب املدراس العربية 
اللغَة العربيَة جيدا حتى تكون للكل يد قويٌة يف الكتابة 
بالعربية، ويكون هلم مستقبل مجيل، وإن مجيع صفحاتها 

فيها ما يفيدنا  مفتوحة هلم دائما، ميكن هلم أن يكتبوا
 .ويفيدهم مجيعا

 !أيها القراء الكرام
إننا نعلم أنكم تنتظرون اجمللة يف بداية كل شهر بشوق 
ورغبة ولذا نسعى سعيا حثيثا لتصل إليكم اجمللة يف 
موعدها حتى ال تقعوا يف عذاب االنتظار إىل وقت 

النتمكن عادة  –مع األسف الشديد  –طويل، إال أننا 
ألسباب قاهرة اليتسع الوقت  هاوعدمأن نصدر اجمللة يف 

حدث على هذا التأخري الذي  عنفنعتذر لكم  ،لذكرها
كان من غري قصد وإرادة؛ بل نكتفي الرغم منا  والذي 

من العدد القادم  هااليوم بوعدنا بإيصال اجمللة يف موعد
 .هللإن شاء ا

وإن الفرح والسرور قد مأل قلوبنا حني شاهدنا أن اجمللة 
قد أخذت مكانها يف قلوبكم وأنكم تتصلون بنا 

 .للحصول على اجمللة

علما أن بعض القراء يشكون من إصدار اجمللة بلغة 
صعبة جدا ال يفهمها أكثر الطالب، فقررنا أن نأخذ 

هولة على عاتقنا التنويع فيما تنشره اجمللة بني الس
والبساطة، واجلزالة والفخامة، حتى تناسب اجمللة مجيع 

وأن خنصص بعض . الفئات واملستويات من القراء
الصفحات للصغار يف األعداد القادمة بأسلوب سهل، 
وبعبارت واضحة يفهمها الصغار ويستطيعون أن 
يستفيدوا منها حتى تصبح اجمللة صديقة هلم، واليبقى 

ننشر يف كل عدد مقالة أو  إال أننا ؛أي شكوى حدأل
مقالتني من اخلارج تكون لغتها صعبة، نرجو أن الكبار 

 .يفهمونها ويستفيدون منها استفادة تامة
 ( رئيس التحرير)  

shoaib.bhola@gmail.com 
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 الدين عبد القادر الفاروقيحمي  ◘
 خدمة اللغة العربية بنغالديش باحث يف اللغة العربية وآدابها ومدير مركز

 

انقضى عام ميالدي وآخر أتى، ومع جميء العام اجلديد يطمح 
كل إنسان إىل حتقيق آمال حيلمهـا أو أمنيـات يريـد أن يراهـا     

ك لـي أمـل وحلـم، أو أقـول بعبـارة      كـذل . على أرض الواقع
أدق إن لي آماال وأحالما، فمن هـذه اممـال واألحـالم أنـ      
أريد أن يكون هذا العام اجلديد فرصًة للنهوض باللغة العربية 
يف بــنغالديش، وأن يكــون عامــا حــافال باألنشــطة واألعمــال 

عاما . اللغوية اليت حتقق اهلدف، أال وهو النهضة باللغة العربية
قــي املــدرس دروســه باللغــة العربيــة، والطالــب يــتكلم مــع يل

زمالئه بالعربية، واحملاضـرات تكـون بالعربيـة حـول العربيـة،      
الندوات واملـؤررات تنعقـد بالعربيـة للعربيـة، وبهـذا يتحقـق       

 .النهوض باللغة العربية إن شاء اهلل
ولكن ملاذا أحلم وآمـل هـذه النهضـةمل وملـاذا هـذا االعتنـاء        

ــا ــرآن    واالهتم ــة الق ــة لغ ــة العربي ــةمل ألن اللغ ــة العربي م باللغ
الكريم، وبها نطق سيد املرسلني؛ وألنهـا همـة لطالـب العلـم     
وعزة للعامل وقوة للفقيه وطاقة للمحدث وقدرة للمفسر، ويف 
تعلمها مروءة وكرامة، حيث يقول عمر ابـن اخلطـاب رضـي    

ألن صاحب و." تعلموا العربية فإنها تزيد يف املروءة: "اهلل عنه
اللغة العربية صاحب عمق فكرٍي وُبعٍد إدراكي، حيث يقـول  

اعلــم أن اعتيــاد اللغــة : "شـيخ اإلســالم ابــن تيميــة رمحــه اهلل 
العربية يؤثر يف العقل واخُللق والدين تـأثريا قويـا بينـا، ويـؤثر     
أيضا يف مشـابهة صـدر هـذه األمـة مـن الصـحابة والتـابعني،        

 ." واخُللق ومشابهتهم تزيد العقل والدين
وألن السلف رمحهـم اهلل كـانوا يهتمـون باللغـة العربيـة أشـد       
ــة فائقــة،    ــة عناي ــار األئمــة يعنــون بعلــوم العربي اهتمــام، وكب
وأقواهلم يف أهمية تعلم اللغة العربية والعنايـة بهـا خـري دليـل     

ولكن أين حنن مـن هـذا االهتمـام واالعتنـاء بهـذه      . على هذا
هـذا خلـل كـبري وضـعف شـديد       والشـك أن  . اللغة العظيمة

 . ولسد هذا اخللل وتقوية هذا الضعف آمل النهضة اللغوية
وهذه النهضة لن تتحق إال بإرادة قوية ونية صـادقة مـن قبـل    
 .املؤسسات اإلسالمية أع  بها املدارس واجلامعات اإلسالمية

فإذا كانت املدارس واجلامعات اإلسـالمية جـادة يف النهـوض    
واإلرتقاء بها، فما عليها إال أن تكـون حريصـة   باللغة العربية 

على تنفيذ املقرتحات التاليـة الـيت قـد تسـاعد يف هـذا اجملـال       
 : وحتقق النهضة اللغوية

. وضع خطة لغوية مناسبة على مستوى املدارس واجلامعات -
الــيت تســاعد الطــالب علــى تعلــم اللغــة العربيــة كلغــة حيــة  

 .اتصالية
علـى أسـس إعـداد منـاهج تعلـيم      وضع املنهج الذي يقوم  -

اللغة العربيـة لغـري النـاطقني بهـا، حـيت يـتمكن الطـالب مـن         
 .احلصول على الكفاءة اللغوية والكفاءة االتصالية

ــتعمال    - ــات باسـ ــدارس واجلامعـ ــالب يف املـ ــ يع الطـ تشـ
ــة  وكــذا . املصــطلحات واأللفــاع العربيــة يف حمــادثتهم اليومي

لألماكن والوعـائف املدرسـية   استخدام املصطلحات العربية  
واجلامعية، مثل احلمام، ودورات مياه، والغرفة، وكذلك أمني 
التعلـــيم، واملوجـــه، واملعلـــم، واملـــدير ومـــا إىل ذلـــك مـــن 

 .املصطلحات
الكتب واجملالت املتعلقة باللغة العربية غري متوفرة يف أكثر -

لدنا، املكتبات املدرسية واجلامعية يف املؤسسات التعليمية يف ب
فلهذا جيب على املسؤولني تفعيل املكتبات بالكتب املالئمة 

 33:الباقية يف صفحة                    .واملتنوعة باللغة العربية
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 أفكار ونظريات: "اجلماعة اإلسالمية"األستاذ املودودي وحزب 

 فضيلة األستاذ حممد محايت الدين
 فضيلة األستاذ األديب األريب صفي اهلل فؤاد: تعريب  ◘

 رئيس قسم اللغة العربية وآدابها باجلامعة اإلسالمية مبدني نغر،داكا
 (بقية العدد السابق)

 

تهمة مثرية " خالفت وملوكيت"وقد وجه يف كتابه 
بن  عرتاض العظيم إىل الصحابني اجلليلني مغريةلال

بل قد . شعبة معاوية بن أبي سفيان رضي اهلل عنهما
بذل . انتقد سيدنا عثمان بن عفان رضي اهلل عنه أيضا

البحث عن آراء  جهوده اجلبارة ومساعيه احلثيثة يف
املؤرخني الشيعة احلاقدين على الصحابة، وكذا يف 
حذف أجزاء من عبارات املؤرخني، ثم وجه  مبساعدة 

ادات احملرفة تهما إىل العبو  تلك امراء
قد عرض . سيدنا معاوية رضي اهلل عنه

الداعية البنغالديشي الكبري الشيخ 
مشس احلق الفريدبوري املعروف يف 

رمحه اهلل " اجملاهد األعظم"بنغالديش بـ
( fzj ms‡kvab/تصحيح األخطاء)يف كتاب 

ملئها املعلومات على أن األستاذ  ض شواهَدَرَع
ارات املؤرخني، وأورد أقوال املودودي كيف قص عب

. بعض الؤرخني الشيعة احلاقدين على الصحابة الكرام
هذا وحتدى الداعية الفريدبوري أن رجاالت حزب 

اليتمكنون من الرد على كتابته " اجلماعة اإلسالمية"
  3. هذه إىل يوم القيامة

                                                 
3
يف بـنغالديش عـن الـرد    " الميةاحلماعـة اإلسـ  "ملا ع ز رجاالت حزب   

وحتديه طفقوا أخـريا   (fzj ms‡kvab/تصحيح األخطاء)  على نصوص كتاب
ليس مـن مؤلفـات الشـيخ     (fzj ms‡kvab/تصحيح األخطاء)  يتفوهون بأن 

. ومن اجلدير بالذكر أن منتقدي الصحابة ملعونون
حابة ويلومونهم عليهم لعنة إن الذين ينتقدون الص

اليقبل اهلل منهم . اهلل ولعنة املالئكة والناس أمجعني
عبادة ما من الفرائض والنوافل ففي حديث رواه 
ابن عمر رضي اهلل عنه يقول رسول اهلل صلى اهلل 

إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي : "عليه وسلم 
 . أخرجه الرتمذي" لعنة اهلل على شركم: فقولوا 

ومن الظاهر أن منتقدي الصحابة هم 
 .الشر من بني الصحابة واملنتقدين
 . فعلى أولئك املنتقدين لعنة اهلل

وأضاف رسول اهلل صلى اهلل عليه 
إن اهلل اختارني واختار : "وسلم قائال 

 أصحابي، ف علهم أصحابي و
أصهاري، وجعلهم أنصاري، وإنه حييء يف آخر 

 م، أال فالالزمان قوم ينتقضونهم ويسبونه
تناكحوهم، أال فال تنكحوا إليهم، أال فالتصلوا 
معهم، فإن أدركتموهم فال تدعوا هلم، فإن عليهم 

 ( ز العمال والدراقط نك)" لعنة اهلل،
                                                                   

اجملاهـد  "ولكـن الـذين شـاهدوا    . مشس احلـق الفريـدبوري رمحـه اهلل تعـاىل    
ــاء  أو رأوا مســودته مــا زال ال.. يؤلــف  " األعظــم يــوم كــثريا مــنهم أحي
 . فال يقاوم بهذا النوع من التصرفات الصبيانية. يرزقون
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 ملسو هيلع هللا ىلص سيد األنبياء واملرسلني حممد
 حممد أبو شريم  ◘

 

إن التأليف والكتابة يف السرية النبوية مل ينقطع يف عهد من 
العهود بل قد زاد عددها واتسع نطاقها يوما فيوما وانتشرت 

وإن دراسة السرية النبوية وحبهثا  بلغات شتى عدا اللغة العربية،
أمر ضروري وهام يف كل عصر وال سيما يف عصرنا احلالي 
الذي زاد فيه اضطراب الناس من ناحية أسرية واجتماعية 

 .وكثرت ذنوب الناس الذي أثرت يف ختريب البيئة واجملتمع

وجدير بالذكر أن كل ما ألف عن سرية الرسول اهلل صلى اهلل 
ي لغة كانت أو يف أي جانب كان فهو أدنى عليه وسلم يف أ

وأقصر ما كان يف رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كما ونوعا 
وكيفا، ألنه من املستحيل ومن املتعذر أن يكتب أحد ما حييط 
بكل جوانب سريته املشرقة فهو سيدنا ونبينا الذي هو هادي 

 .املهتدين ورمحة للعاملني والقدوة ااألمسى لن اة العاملني

ولد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بشعب ب  هاشم مبكة يف 
صبيحة يوم اإلثنني التاسع من شهر ربيع األول، ألول عام من 
حادثة الفيل وألربعني سنة خلت من ملك كسرى، ويوافق 

م  5٧3ذلك العشرين أوالثاني والعشرين من شهر إبريل سنة 
ري والعامل الكبري حسبما حققه الباحث الفلكي حممود باشا املص

سليمان املنصور فوري رمحهم اهلل تعاىل ونشأ وترعرع مبكة يتيما 
فقد تويف أبوه عبد اهلل وهو محل يف بطن أمة فاحتضنه جده عبد 

ثم عهد جده بإرضاعه إلي  ،املطلب وأرضعته أمه آمنة ثالثة أيام
وكان من عادة العرب أن  ،امرأة يقال هلا حليمة السعدية

ألوالدهم يف البوادي حيث تتوافر أسباب النشأة يسرتضعوا 
البدنية السليمة وعادت به صلى اهلل عليه وسلم حليمة إىل أمه 

لكن حليمة أحلت على أمه أن توافق على إبقائه  ؛وجده يف مكة
فوافقت أمه صلى  ،عندها مرة ثانية مبارأت من بركته عليها

و  ىل ديارهاعليه وسلم آمنة فعادت حليمة بالطفل مرة أخري إ
الفرحة رأل قلبها وبعد سنتني عادت به حليمة إىل أمه صلى اهلل 
عليه وسلم وعمره صلى اهلل عليه وسلم آنذاك أربع سنوات 

وكان له من العمر ست سنني  ،فحضنته أمه إىل أن توفيت
وقبل وفاته أوصى به  ،فكفله جده عبد املطلب سنتني ثم تويف

هلل عليه وسلم لواليته كما حيوط ابنه أباطالب عم النيب صلى ا
أهله وولد إال أنه كان لفقره يعيش عيشة الشرف فلم يتعود 
صلى اهلل عليه وسلم نعيم الرتف ولعل ذلك من عناية اهلل تعاىل 

النيب الكريم وكان صلى اهلل عليه وسلم قد ألف رعي  بهذا
الغنم مع إخوانه من الرضاع ملا كان يف بادية ب  سعد وكان 

لك من يأخذه على ذ ل مكة فيكفي نفسه مباى الغنم ألهيرع
األجرة واليرهق عمه بالنفقة ثم سافر مع عمه أبي طالب يف 

وعشرة  ،جتارة إىل الشام وله من العمر اثنتا عشرة سنة وشهران
الراهب وبشربه عمه صلى اهلل عليه وسلم  اأيام وهناك رآه حبري

بعد أن رآى خامت أبا طالب وحذره من عدوان اليهود عليه 
النبوة بني كتفيه صلى اهلل عليه وسلم ثم إنه سافر مرة بعد 
أخري مت را مبال خدجية بنت خويلد رضي اهلل عنها فأعطته 
أفضل مما كان تعطي غريه إذجاءت تلك الت ارة بأرباح 

بل جاءت بسعادة الدنيا وامخرة وكانت خدجية هذه  ؛مضاعفة
كانت تدعى يف اجلاهلية  أعقل وأكمل امرأة يف قريش حتى

مباهلا من الصيانة والعفة والفضائل الظاهرة وملا حدثها " الطاهرة"
غالمها ميسرة مبارآى من النيب صلي عليه وسلم يف رحلته معه 
إىل الشام فعلقت رغبتها به وبأن تتخذه زوجا هلا وكانت قد 
تزوجت من قبل وتويف عنها زوجها فتم ذالك الزواج امليمون 

مره آنذاك مخسا وعشرين سنة وعمرها قريبا من أربعني وكا ع
سنة ومل يتزوج عليها طيلة حياتها وال أحب مثلها وتوفيت بعد 
البعثة النبوية بعشر سنني فكان كثريا ما يذكرها ويتصدق عنها 
ويهدي لصاحباتها وهي الزوجة اليت رزق منها مجيع أوالده 

زوجته مارية القبطية صلى اهلل عليه وسلم عدا إبراهيم فإنه من 
هذه أخباره وسريته صلى اهلل عليه وسلم قبل النبوة وبدء 

 .الوحي على سبيل اإلمجال
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 يف الدعوة إىل اهلل ؑ اتباع هدي النيب 
 حممد نور اهلل تعريف ◘

 طالب املاجستري يف جامعة امللك سعود بالرياض
 

الدعوة إىل اهلل عز وجل هي من أفضل القربات وأحسن  
العبادات، هي مهمة مجيع األنبياء و مسلك سائر الرسل 
األصفياء، هي جتارة راحبة وحسنة جارية، بها ينال الثواب 
العظيم واملقام الكريم، بها تزول الرذائل و تنتشر الفضائل، 

من واألمان و تنعم العباد يف كل زمان ومكان، بها يتحقق األ
وهي جتلب العطية الربانية و تدفع البلية الكونية، هلا تأثريها 
يف إصالح اجملتمع االنساني و تهذيب اخللق البشري وهلل در 

  :القائل
َوْلَتُكْن ِمْنُكْم ُأمٌَّة َيْدُعوَن ِإَلى اْلَخْيِر َوَيْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف 

سورة آل ].َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوُأوَلِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَنَوَيْن
 [.304:عمران، امية

وملا كانت األمة مأمورة باتباع نبيه صلى اهلل عليه وسلم 
يف األمور كلها، وال تصح عبادة إال أن تكون موافقة هلدي 
النيب صلى اهلل عليه وسلم فكانت  أوىل أن ال تصح الدعوة 
إىل اهلل إال باتباع هدي النيب صلى اهلل عليه وسلم يف ذلك، 

أن يبني للناس طريقته  وقد أمر اهلل تبارك وتعاىل نبيه الكريم
ُقْل َهِذِه َسِبيِلي َأْدُعو ِإَلى اللَِّه : وسنته يف الدعوة حيث قال

سورة آل يوسف، . ]َعَلى َبِصرَيٍة َأَنا َوَمِن اتََّبَعِني
و أعرض إليكم أيها القراء الكرام يف هذه [. 308:امية

الصفحات امتية شيئا عن هدي النيب صلى اهلل عليه وسلم يف 
 .عوة مع بيان وجوب اتباعه يف ذلكالد

 االتباع مفهوم
 .أثره يف سار إذا وتبعه الشيء اتبع مصدر:  اللغة يف االتباع
 : اللغة مقاييس مع م يف جاء
 الباب من عنه يشذ ال واحد أصل والعني والباء التاء" تبع"

 واتبعته تلوته إذا فالنا تبعت يقال. والقفو التلو وهو شيء،

 تتبعه فأنت مال، عليه لك الذي والتبيع .حلقته إذا وأتبعته
 على أحدكم اتبع وإذا علم، الغنى مطل»: احلديث ويف
 ( 1)فليحتل عليه أحيل إذا: يقول ( 1)«فليتبع ملئ
  :العرب لسان يف جاءو
: تعاىل قوله ومنه وأردفته ردفته وأتبعته الشيء وتبعت....)
( 5) (4){َثاِقٌب ِشَهاٌب َفَأْتَبَعُه اْلَخْطَفَة َخِطَف َمْن ِإلَّا }

 واالقتفاء اللحاق معاني حول تدور فالكلمة ذلك وعلى
. واألسوة التأسي املعنى هذا من يقرتب ومما ( 6).واالقتداء

 أي به وائتس به، واقتدى فعله اتبع إذا به تأسى يقال
 (٧)مثله ناوك به ىاقتد

 واقتفاء به االقتداء هو وسلم عليه اهلل صلى الرسول فاتباع
 .به والتأسي آثاره

 :مفهوم اهلدي
 :قال يف القاموس احمليط 

 َفَهَدى أْرَشَدُه، بكسرهما وِهْدَيًة، وِهَداَيًة وَهْديًا ُهًدى َهداُه
 .إليه و له، و الطَّريَق، الّلُه وَهداُه واْهَتَدى،
 ( 8).والسِّريُة الطَّريقُة،: وُيْكَسُر واهَلْدَيُة، واهَلْدُي

 :وقال يف مع م مقاييس اللغة
                                                 

  311/  1 ، احلوالة يف باب ، احلواالت كتاب يف البخاري أخرجه ) 1) 

 هارون حتقيق فارس بن أمحد احلسني أبو ، اللغة مقاييس مع م ) 1) 
 . 161 - 161/  3 هـ3161 ، القاهرة ، احلليب مصطفى مطبعة ،1ط

 ( .30) آية ، الصافات سورة ) 4) 

 . 11 - 1٧/  8 ،( . تبع) ، العرب لسان ) 5) 

 .311حمبة النيب صلى اهلل عليه وسلم بني االتباع واالبتداع،  ) 6) 

 . 16 - 14/  4 ،( . أسا) مادة العرب لسان:  انظر ) ٧) 

 .1/48٧، (هدي)القاموس احمليط،  ) 8) 
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 التقدُُّم[ أحدهما] أصالِن: املعتّل واحلرف والدال اهلاء( هدي)
 الطَّريق هَديُته: قوُلهم فاألوَّل .َلَطٍف َبعثة وامخر لإلرشاد،
 (1).هاٍد لذلك متقدٍِّم وكلُّ. ألرشَده تقّدمُته أي ِهدايًة،

عليه وسلم أي وعلى هذا معنى اتباع هدي النيب صلى اهلل 
 .اقتداء طريقته وسريته

 :يف الدعوة إىل اهلل ملسو هيلع هللا ىلصوجوب اتباع هدي النيب 
إن اهلل سبحانه و تعاىل خلق اخللق لعبادته، فأرسل إليهم 
الرسل يرشدونهم إىل احلق و يوجهونهم إىل سبيل الرشاد، 
فكان آخر هؤالء الرسل حممد صلى اهلل عليه و سلم ُبعث 

ت إىل النور، و يأخذ بهم من ليخرج الناس من الظلما
الضاللة إىل اهلداية، فدعا الناس إىل عبادة اهلل على بصرية 
و هدى، و حذرهم عن الشرك، و أمر بكل خري و نهى 

و كانت دعوته باحلكمة و املوعظة احلسنة و . عن كل شر
اجلدال األحسن كما أمره به ربه سبحانه و تعاىل، في ب 

اء سنته و السلوك على منه ه على أمته اتباع هديه و اقتف
يف طريق الدعوة إىل اهلل، و قد ورد جم غفري من نصوص 

 أيها يا)قال اهلل تعاىل : الكتاب و السنة ُتثبت هذه احلقيقة
 وأنتم عنه تولوا وال ورسوله اهلل أطيعوا آمنوا الذين

 هلل است يبوا آمنوا الذين أيها يا: )قوله إىل( َتْسَمُعوَن
 وما: )تعاىل وقال( 30)(.ُيْحيُكم ملا دعاكم إذا وللرسول

( 33)(.فانتهوا عنه نهاكم وما فخذوه الرسول آتاكم
 تتبعوا وال فاتبعوه مستقيمًا صراطي هذا وأن: ) تعاىل وقال
 لعلكم به وصاكم ذلكم سبيله عن بكم فتفرق السبل
 إىل فردوه شيء يف تنازعتم فإن: )تعاىل وقال( 31)(.تتقون
( 31) (.امخر واليوم باهلل تؤمنون كنتم إن والرسول اهلل

                                                 
 .6/13مع م مقايسس اللغة،  ) 1) 

 14-10سورة األنفال، آية   ) 30) 
 (٧)سورة احلشر، آية  ) 33) 

 (351)سورة األنعام ، آية  ) 31) 

 (51)سورة النساء، آية  ) 31) 

 اهلل إىل فردوه: )قوله يف السلف من واحد وغري جماهد قال
 غري إىل(  34).رسوله وسنة اهلل كتاب إىل: أي( والرسول

 .اميات من ذلك
و قد وردت أحاديث صحيحة تدل على وجوب جتريد 

االتباع للرسول صلى اهلل عليه وسلم و االقتفاء بهديه، 
: قال عنه اهلل رضي مسعود بن اهلل عبد جاء يف حديثكما 
 ثم"  اهلل سبيل هذا: " قال ثم خطًا، اهلل رسول لنا خط
 ُسبل، هذه: "قال ثم مشاله، وعن ميينه عن خطوطًا خط
 هذا وأّن"  قرأ ثم"  إليه يدعو شيطاٌن منها سبيل كل على

 عن بكم فتفرق السبل تتبعوا وال فاتبعوه مستقيمًا صراطي
 ( 35).امية "سبيله

 بنا صلى: قال عنه، اهلل رضي سارية بن العرباض وعن
 فوعظنا بوجهه، علينا أقبل ثم يوم، ذات)  اهلل رسول
 القلوب؛ منها ووجلت العيون، منها ذرفت بليغة، موعظة
 فماذا ُمودِّع، موعظة كأنها اهلل، رسول يا: رجل فقال
 والطاعة والسمع اهلل بتقوى أوصيكم: " فقال إلينامل تعهد
 فسريى بعدي منكم يعش من فإنه حبشيًا؛ عبدًا كان وإن

 الراشدين اخللفاء وسنة بسنيت فعليكم كثريًا، اختالفًا
 وإياكم. بالنواجذ عليها وعضوا بها رسكوا املهديني،
 ضاللة، بدعة وكل بدعة، حمدثة كل فإن األمور، وحمدثات
 ( 36)" . والرتمذي داود أبو أخرجه

 :النيب صلى اهلل عليه و سلم يف الدعوة من هدي
كان النيب صلى اهلل عليه وسلم   :الدعوة إىل الدين كله

يدعو الناس إىل دين اإلسالم بكامله، ال إىل جزء من 

                                                 
 (1/145)تفسري ابن كثري،  ) 34) 

و الدارمي يف سننه، (  380)أخرجه ابن حبان يف مقدمة صحيحه  ) 35) 
  . 10٧باب كراهية أخذ الرأي، 

قال ( 460٧)أخرجه أبو داود يف سننه، باب يف لزوم السنة،  ) 36) 
صحيح، و أخرجه ابن ماجه يف سننه يف باب اتباع سنة اخللفاء : األلباني

 .صحيح: قال االلباني ( 44)الراشدين 
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أجزائه، و دين اإِلسالم شامل جلميع جوانب حياة 
 اْلِكَتاَب َعَلْيَك َوَنزَّْلَنا: )اإلنسان، قال اهلل تبارك و تعاىل 

( 3٧()ِلْلُمْسِلِمنَي َوُبْشَرى َوَرْحَمًة َوُهًدى َشْيٍء ِلُكلِّ َياًناِتْب
 عن يزيد بن الرمحن عبد عنو جاء يف احلديث الشريف 

 عليه اهلل صلى- نبيكم علمكم قد له قيل قال سلمان
 نهانا لقد أجل :فقال :قال. اخلراءة حتى شىء كل -وسلم

 أو باليمني نستن ى أن أو بول أو لغائط القبلة نستقبل أن
 أو برجيع نستن ى أن أو أح ار ثالثة من بأقل نستن ى أن

 ( 38).بعظم

كان من هديه صلى اهلل عليه و سلم  :البدء بالتوحيد
بدء الدعوة بالتوحيد، بل هذا من منهج دعوة األنبياء مجيعا 
حيث أنهم بدءوا دعوتهم إىل اهلل بالدعوة إىل توحيد اهلل 

 َأِن َرُسوًلا ُأمٍَّة ُكلِّ ِفي َبَعْثَنا َوَلَقْد: )بالعبادة، قال تعاىل
و قال صلى اهلل ( 31()الطَّاُغوت َواْجَتِنُبوا اللََّه اْعُبُدوا

عليه و سلم ملعاذ بن جبل رضي اهلل عنه إذ أرسله إىل 
 فادعهم جئتهم فإذا ، كتاب أهل قوما ستأتى إنك)اليمن 

 ، اهلل رسول حممدا وأن اهلل إال إله ال أن يشهدوا أن إىل
 فرض قد اهلل أن فأخربهم ، بذلك لك أطاعوا هم فإن

 ( 10...() وليلة يوم كل فى صلوات مخس عليهم

كانت دعوته صلى اهلل عليه  :الدعوة بالرفق و اللني
وسلم بكل رفق و لني، ليس فيها غلظة و ال شدة، بل 
بعطف و رفق، قال اهلل تبارك و تعاىل يف معرض بيان 
: أسلوب الدعوة لنبيه موسى و هارون عليهما السالم

 َأْو كَُّرَيَتَذ َلَعلَُّه َليًِّنا َقْوًلا َلُه َفُقوَلا َطَغى ِإنَُّه ِفْرَعْوَن ِإَلى اْذَهَبا)
                                                 

 (81)سورة النحل، آية  ) 3٧) 

و أبو داود ( 611)أخرجه مسلم يف صحيحه، باب االستطابة،  ) 38) 
 (.٧. )يف سننه، باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء احلاجة

 (.16)سورة النحل، آية  ) 31) 

متفق عليه، أخرجه البخاري، باب أخذ الصدقة من األغنياء  ) 10) 
 (.3/18)و أخرجه مسلم ، باب الدعاء إىل الشهادتني، ( 1/544)

و هذا تعليم من اهلل عز و جل لنبيه صلى (  13()َيْخَشى
اهلل عليه و سلم ألسلوب الدعوة كيف يكونمل و مل يكن 
النيب صلى اهلل عليه وسلم يف تعليمه و تدريسه للناس 
خشنا شديدا، بل كان رقيقا لينا، و قد قال يف شأن 

 َبْوِلِه َعَلى َوَهِريُقوا َدُعوُه)األعرابي الذي بال يف املس د 
 ، ُمَيسِِّريَن ُبِعْثُتْم َفِإنََّما ، َماٍء ِمْن َذُنوًبا َأْو ، َماٍء ِمْن َسْ اًل
) و قال أنس رضي اهلل عنه (  11( )ُمَعسِِّريَن ُتْبَعُثوا َوَلْم
 َفحَّاًشا َواَل َسبَّاًبا - وسلم عليه اهلل صلى - النَِّبىُّ َيُكِن َلْم
 َتِرَب ، َلُه َما » اْلَمْعَتَبِة ِعْنَد أَلَحِدَنا َيُقوُل َكاَن ، َلعَّاًنا َواَل

 ( 11) .(َجِبيُنُه

كان النيب صلى اهلل عليه  :مراعاة أحوال املدعوين
وسلم تراعي يف دعوته بكل حرص و يقظة طبائع املدعوين 
و مزاجهم، فكان يأتي إىل كل حبسب حاله و طبيعته، فمن 
ينفع معه الرتغيب يعرض عليه اجلنة وما فيها من نعيم، 
ومن ينفع معه الرتهيب حيذره بالنار وما فيها من عذاب، 

. لة والرباهني يقيم عليه ذلكومن كان جيدي فيه إقامة األد
ومن ينفع يف دعوته تقديم متاع الدنيا من األموال 
واخلريات يقدم له ذلك حبسب حاله كما كان يفعل ذلك 

 .مع املؤلفة قلوبهم
هذا شيء يسري من هدي النيب صلى اهلل عليه وسلم يف 
الدعوة، وال شك أن الدعوة ال تكون ناجحة وال مثمرة بل 

عند اهلل حتى أن تكون موافقة لسنة املصطفى  ال تكون مقبولة
صلى اهلل عليه وسلم يف ذلك، فال بد من احلرص الشديد 
والتحفظ الكامل أن يكون منهج الدعوة ووسائلها وأساليبها 

 .موافقه هلدي النيب صلى اهلل عليه وسلم وسنته
                                                 

 (.41)سورة طه، آية  ) 13) 

أخرجه البخاري، باب صب املاء على البول يف املس د،  ) 11) 
 (.111)و النسائي، (. 3/181)

صلى اهلل عليه وسلم أخرجه البخاري، باب مل يكن النيب  ) 11) 
 (6013)فاحشا و ال متفحشا، 
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 اب املشهورينهل يقلد يف الكتابة أحدا من الكّت
 واألدباء البارعني أم ال يقلد أحدامل

 هذا سؤال يطرح كثريا من قبل طالب العربية، أجاب عن هذا السؤال فضيلة الشيخ عارف حممد حفظه اهلل، 

 .السؤال واإلجابة عنه من قبل الشيخ -أيها القراء الكرام  -وأود أن أسوق لكم 
 : السؤال

هل األفضل أن يتبع طالب األدب العربي أحدا منهم ويقرأ مجيع 
كتاباته ويقلده يف أسلوبه ويتمرن يف تقليده إىل أن يصبح مثله، 
كالطنطاوي مثال أم األفضل أن ال يقلد أحدا، بل يتابع جهوده 

 حتى يتكون لديه أسلوبه اخلاصمل
 .هذا السؤالعندما نريد أن نكتب شيئا بالعربية خيتلج يف قلوبنا 

 :اجلواب 
هذا السؤال مهم جدا، ومعرفة اإلجابة أهم، فهنا أحببت أن أذكر 
بعض املعلومات اليت حظيت باكتنافها من املتخصصني يف 

 .املوضوع، واستفدت منها استفادة ملحوعة
البد للقارئ أن يفرق بني فكرة الكاتب وأسلوبه، هذا الزمن . 3

ا والفكرة غري سديدة أو ع يب جدا، جتد أسلوبا سلسا خالب
العكس، مثل طه حسني، وقد لقب بعميد األدب العربي، له كتب 
كثرية أثريت حوهلا اختالفات شديدة بني القبول والرفض 

أو " يف األدب اجلاهلي"والسكوت عنه، وعلي سبيل املثال كتابه 
مع أبي العالء املعري يف "، وكذلك كتابه "يف الشعر اجلاهلي"

ء أراء كثرية، وكذلك جتد من املعاصرين جنيب س نه، للعلما
حمفوع، أسلوبه سلس راق جدا، ولكن أسلوبه أسلوب أدبي 
فاحش، لذلك يقول العلماء يف هذا األمر جهز نفسك للفرق بني 
 .األسلوب والفكرة، واقطف خرياته وانبذ عوراته أي عبوبه

البد للكاتب أن يعرف معدل القراءة والكتابة، مبعنى كم . 1
إن أقل : صفحة تقرأ وكم سطرا تكتب بعد القراءةمل يقولون

الكتابة، مبعنى إذا أردت أن  =3/30املعدالت بني الكتابة والقراءة 
تكتب سطرا ال بد أن تقرأ عشر سطور، وإذا أردت تكتب صفحة 

صفحات  30صفحات، وإذا أحببت أن تكتب  30ال من قراءة 
 .فحة وهكذاص 300ال بد من القراءة يف نفس املوضوع 

وإذا أردت أن تتخصص يف فن فال ختلط عند دراسته بفن . 1
آخر، مبعنى إذا ريل أن تتخصص يف علم الفقه فعليك أن تواصل 
علي دراسة الفقه يف مذهب واحد فقط، وال ختلط يف هذه املرحلة 
بني املذهبني، ثم إذا استوعبت مذهبا بشكل كامل وشامل 

ك تبدأ يف مذهب آخر، وال ووصلت إلي مرحلة النضج يف ذل
إذا . إمنا العلم بالتعلم، وهكذا :تستع ل يف طلب العلم، يقولون

ختتار مؤلفا ... طبقنا هذا األصل يف فن األدب يكون الرتتيب هكذا
واحدا وتقرأ مجيع كتبه باإلمعان الكامل، وال تكفي القراءة 

راءة السريعة لنشأ ذوق أدبي أبدا، وإمنا هي تكون لغرض متعة الق
فقط، ال لنشأ الطموح األدبي، وإذا انتهيت من قراءة مجيع 
 .مؤلفات كاتب ما ختتار مؤلفا آخر لقراءة كتبه وهكذا

وكيف تقرأ كتابا أدبيامل ما هي األصول والضوابط يف قراءة 
ال . الكتب األدبيةمل فيها نقاط عديدة للعلماء ومهمة جدا للدارس

دث عنها يف وقت الحق يتسع الوقت امن للخوض فيها، وسنتح
 .بإذن اهلل

من التفرقة بني أسلوب )إذا راعيت النقاط اليت سلف ذكرها . 4
الكاتب وفكرته، كذلك معدالت القراءة والكتابة، واختيار 

ثم ...ال تقلد أحدا يف الكتابة؛ بل اقرأ واكتب ( الكتاب واملؤلف
 حتى فتح اهلل لك عاملا جديدا يف الكتابة... اقرأ ثم اكتب

 .وأسلوبها من بني أساليب األدب العربي
إذا كان عندك  -كما تعلمت من العلماء  -فخالصة اجلواب 

منهج صحيح واضح فال تقلد أحدا؛ بل اقرأ كتب الكبار 
. لالستفادة وجهز نفسك لإلبداع واالخرتاع واالكتشاف اجلديد

ال حتصر نفسك للتقليد وخاصة يف األدب، وكما نعرف أن هذا 
عصر اإلبداع واالخرتاع واالكتشاف ليس للتقليد، بشرط العصر 

 .اتباع املنهج العلمي الصحيح
نسأل اهلل تبارك وتعاىل أن يرزقنا الصدق يف القول واإلخالص يف 

 .النية واإلتقان يف العمل إنه هو الولي لذلك وقادر عليه
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 للناطقني بغريهاطرق تدريس اللغة العربية 
 كمال علي خدوي ◘

 معلم لغة عربية للناطقني بغريها
 (بقية العدد السابق)

 

 :رة ـــباشــريقة املــطلا . ب
عهرت الطريقة املباشرة ردا على طريق القواعد والرتمجة 
اليت كانت ال تنب  على أية نظرة علمية للغة واليت تفتقـر  

وتســمى هــذه الطريقــة . أســاس منه ــي يف أســاليبها إىل
أحياًنا بالطريقة الطبيعيـة إذ إن جـذورها التارخييـة ترجـع     
إىل املبادئ الطبيعية لتعليم اللغة، وهي املبادئ اليت تقـول  
إن اللغة األجنبية ميكن تعلمها بأسلوب طبيعـي يـتعلم بـه    

تم ومـن ثـم فتعلـيم اللغـة األجنبيـة ال يـ      . الطفل لغته األم
بالضرورة من خالل الرتمجة، إذ إن تعليم معانى كلماتهـا  
ــور      ــة والص ــل واحلرك ــالل التمثي ــن خ ــتم م ــن أن ي ميك

  .واستخدامها بصورة عفوية يف ح رة الدراسة
 :من أهم مالمح الطريقة املباشرة

 .يتم التعليم يف ح رة الدراسة كله باللغة اهلدف . أ
الـيت تسـتخدم يف   ال ُتعلم من املفـردات واجلمـل إال   .  ب

 .احلياة اليومية
تقديم املهارات الشـفوية االتصـالية تقـدمًيا متسلسـال     . ج

ومتــدرًجا تــدور حــول تبــادالت الســؤال واجلــواب بــني 
 .املعلمني والدارسني، يف صفوف صغرية ودروس مكثفة

 .تعليم النحو بأسلوب استقرائي. د
 .تقديم النقاط الدراسية اجلديدة شفوًيا . هـ
ــ  .و يم الكلمـــات احملسوســـة عـــن طريـــق التمثيـــل، تعل

أما الكلمات اجملردة فيتم تعليمهـا  . واملدلوالت، والصور
 .عن طريق ترابط األفكار

 .تعليم كل من مهارتي الكالم واالستماع.  ز
 .الرتكيز على صحة النطق والقواعد النحوية.  ح
املعلـم  . العالقة بـني املعلـم واملـتعلم عالقـة تبادليـة     . ي

الفصل ولكن التعامل بينـه وبـني املـتعلمني ثنـائي     يدير 
الطرف إذ إنه قد جيـري مـن املعلـم إىل املـتعلمني وقـد      

 .جيرى عكس ذلك
 :أما مزايا هذه الطريقة فيمكن تلخيصها فيما يلي

إنَّها أول حماولة يف تعلـيم اللغـات األجنبيـة تركـز        . أ
على االستخدام الفعلي للغة بدال مـن جمـرد النصـوص    

امدة يف الكتاب، وذلك مـن خـالل تقـديم مواقـف     اجل
لغوية حية يستطيع الدارس من خالهلـا فهـم املفـردات    

 .والكلمات
ــرد      . ب ــوار، والس ــتخدام احل ــة الس ــا أول حماول إنه
 .كأساس لتعليم املهارات اللغوية املختلفة قصصي ال

ــيوع      . ت ــا فضــل ش ــزى إليه ــيت يع ــة ال ــا الطريق إنه
 .التعليمية يف تعليم اللغات األجنبيةاستخدام الوسائل 

إنها أول طريقـة تـدريس تسـتند إىل نظريـة لغويـة      . ج
علمية إذ إنها تستند إىل افرتاض أن تعلم اللغة األجنبية 
ميكن أن يتم بنفس األسـلوب الـذى يـتعلم بـه الطفـل      
ــى    ــا علـ ــذى أدى إىل اعتمادهـ ــر الـ ــه األم، األمـ لغتـ

 .األجنبيةاالستماع والكالم يف تعليم اللغة 
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ومل تنج هذه الطريقة من انتقادات معارضـيها، ومـن بـني    
 :االنتقادات املوجهة إليها ما يلي

تهـتم هــذه الطريقــة مبهـارة الكــالم علــى حســاب   . 3
املهارات اللغوعنـدما ال تسـتخدم هـذه الطريقـة اللغـة      
األم يف تعليم اللغة األجنبية، فإن كثريا من اجلهد يبذل 

ولو استخدمت هذه الطريقة . يضيعوكثريا من الوقت 
بشكل حمدود لتوفر كثري من اجلهـد وكـثري     اللغة األم

مــن الوقــت، األمــر الــذي أدى إىل اتهــام بأنهــا أبعــد  
 .الطرق عن كونها مباشرة

إنَّ اســتبعاد هــذه الطريقــة لألحكــام النحويــة مــن . 1
التعليم حيرم املتعلم من إدراك ماهية القوالـب النحويـة   

 .تنتظم فيها كلمات اللغة لتكوين اجلملاليت 
ــبري يف    .1 ــة الكــالم والتع إنهــا تســمح للطــالب حبري

مواقف غري خمططة أحيانا مما يرتتب عليه انطـالق غـري   
ومن ذلك أن خيلط الطالـب بـني لغتـه األولـي     . حممود

واللغة الثانية فينسـج تراكيبـه اللغويـة املألوفـة يف لغتـه      
 .مبفردات من اللغة اجلديدة

إن اســتخدام هــذه الطريقــة قاصــر علــى املراحــل   .4
األولي ألنها غري فعالة إذا ما استخدمت لتعلـيم اللغـة   

 .يف املراحل املتقدمة
ليس كل معلم يستطيع استخدامها، إذ ال بد له أن . 5

إن   ..يكــون ذا ثــروة لغويــة فائقــة يف اللغــة اجلديــدة 
عدم  إغفال هذه الطريقة ملبدأ الرتمجة سبب من أسباب

االتصال بـالرتاث، وعـدم قـدرة الطالـب علـى ترمجـة       
 .آداب الشعوب ونقل ثقافتها

 

 (3:بقية املقال املنشور يف صفحة)
إقامــة احلفــالت أو املســابقات باللغــة العربيــة يف داخــل   -

املدارس واجلامعات، وكذلك التنسيق بني هـذه املؤسسـات   
 .التعليمية إلقامة املسابقات بالعربية

دورات تدريبية للمتعلم على تعلم القراءة والكتابة إقامة  -
 .بشكل سليم، والتعبري عن آرائه وحاجاته بلغة سليمة

إقامة دورات تدريبيـة وتأهيليـة ملعلمـي اللغـة العربيـة يف       -
 .ميدان تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها

اختاذ السبل املناسبة إلصدار حائطية شـهرية علـى األقـل     -
 .مدرسة وجامعةيف كل 

ارسال بعثات طالبية اىل الدول العربية لـتعلم اللغـة ملـدة     -
 .سنة على االقل

اقامة موقع الكرتوني عاملي للمحادثة العلمية بـني الطـالب    -
العرب وغري العرب يتم من خالله مناقشة قضايا علميـة عـرب   
احلوار املباشر بني شخصني،بلغة احدهما وهنا يتعلم الع مـي  

قـل يـتعلم   وعلـى األ  العربي ويتعلم العربي لغـة الع مـي،  لغة 
الع مي اللغة العربية وهـو املهم،وهـذا اقـرتاح سـهل وقابـل      
للتطبيق ولكن حيتاج اىل اعتمـاد مـن اجلامعـات واملؤسسـات     
لتشارك به، وعلما أنه توجد مواقع لتعلم اللغات عرب احملادثـة  

 .املباشرة
غة العربيـة أن يـأتي   وميكن لكل متخصص يف جمال تعليم الل

ــى    ــا عل ــة، وم ــاقرتاح أو اقرتاحــات ختــدم النهضــة اللغوي ب
املســؤولني مــن املــدارس واجلامعــات إال تنفيــذ مــا يناســب  

وهكذا تتحقق النهضـة اللغويـة، النهضـة الـيت     . مؤسساتهم
تـأتي بفـوز كـبري وفـالح عظـيم يف خدمـة القـرآن الكــريم        

 .والسنة املطهرة
لتوفيق والن اح لكل مـن يعمـل يف   ويف نهاية املطاف أرنى ا

حقل تعليم وتعلم اللغة العربيـة، وأرنـى كـذلك أن يتحقـق     
أملي وهو أن يكون هذا العام اجلديد فرصة للنهوض باللغة 

 .العربية يف وط  احلبيب بنغالديش
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 كيف تكتب مقالة جيدة تعارض فيها رأيا معينًا
 احلق صديق حممد مشس ◘

 .و أستاذ مادة التعبري واإلنشاء بدار العلم والفكر اإلسالمي، مريبور.أستاذ اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية للتكنولوجيا، غازيبور
 

 حتديد نوعية املقالة: اخلطوة األوىل

 :فاملقاالت على أنواع 
 .خالهلا رأيًا معينًامقالة تريد أن تنتقد من  -3
 .مقالة تريد أن تؤيد بها فكرة معينة -1
مقالة تريد أن تعرب من خالهلا عن رأيك الشخصي جتاه  -1

 .قضية ما
مقالة تريد أن تناقش من خالهلا فكرتني متعارضتني حول  -4

 .مسألة حمددة، ثم تريد أن تعرض رأيك الشخصي حياهلا
نظر خمتلفة حيال مقالة تريد أن تعرض فيها وجهات  -5

 .مسألة معينة دون أن تكون لك أي موقف شخصي
 . ولكل هذه األنواع خطواتها وأساليبها اخلاصة

ولنبدأ امن بالنوع األول من املقاالت، وهي مقالة تريد أن 
ألن  ؛وقد قدمت هذا النوع. تعارض من خالهلا رأيا معينًا

 .اإلنسان ميال بطبعه إىل النقد ومعارضة امخرين
ن املقالة عبارة عن جممومة من الفقرات، أوكما تعرف ب

واملقالة القصرية اجليدة . والفقرة عبارة عن جمموعة من اجلمل
وسوف . ينبغي أن حتتوى على أربع فقرات على أقل التقدير

 .أبني فيما يلي كيفية كتابة هذه الفقرات
فقرة ممهدة وجيب أن تشمل أربع مجل على : الفقرة األوىل

 .لتقديرأقل ا
مجلة اخللفية، وهي مجلة تعطي القارئ خلفية : اجلملة األوىل

 .عامة عن املوضوع الذي تريد أن تتحدث حوله يف مقالتك
مجلة اخللفية املفصلة، وهي مجلة تفصل اخللفية : اجلملة الثانية

 .العامة حتى يصري أكثر جالًء
دد مجلة موضوع البحث، وهذه اجلملة اليت حت: اجلملة الثالثة

 .مباشرة ما الذي تريد إثباته أو نفيه أو مناقشته
مجلة التلخيص، وهذه اجلملة تلخص ما : اجلملة الرابعة

 .أوردته يف اجلمل الثالث املذكورة سلفًا
الفقرة املساندة األوىل، وهي تساند ما تذكره : الفقرة الثانية

وحتتوى هذه الفقرة على . يف البند األول من موضوع البحث
 مجل كذلك،أربع 

 مجلة العنوان: اجلملة األوىل 
 مجلة املثال: اجلملة الثانية
 مجلة املناقشة: اجلملة الثالثة

 مجلة خارة الفقرة: اجلملة الرابعة 
الفقرة املساندة الثانية، وهى أيضا تشتمل على : الفقرة الثالثة

 :أربع مجل
 مجلة العنوان: اجلملة األوىل
 لمجلة املثا: اجلملة الثانية
 مجلة املناقشة: اجلملة الثالثة
 مجلة خارة الفقرة: اجلملة الرابعة
 :الفقرة اخلتامية، وحتتوي على أربع مجل: الفقرة الثالثة
 مجلة التلخيص: اجلملة األوىل
 مجلة تكرار موضوع البحث: اجلملة الثانية
 .مجلة التوصيات واملقرتحات: اجلملة الثالثة

 .يدةهذا هو الشكل العام ملقالة ج
 :وامن إليكم الفقرات واجلمل بالتفصيل

وقبل الشروع يف الكتابة أود أن أشري بأننا سنكتب مقالة 
نعارض فيها الرأي القائل بأن التكنولوجيا ستحل، يوما ما، 

يف قاعات التدريس باجلامعات، وذلك  حمل األستاذ البشر
 .نظرا إىل شيوع استخدام التكنولوجيا يف العامل أمجع
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 كيف ستكون فقرات ومجل هذا املوضوع يا ُترىمل وامن
هذه املقالة فقرة فقرة ومجلة ومجلة، ثم  تبطبعا حنن سنك

نضم مجيعها يف النهاية إىل بعضها لتشكل مقالة واحدة 
 .متكاملة األطراف

فقرة ممهدة، وجيب أن تشمل أربع مجل على : الفقرة األوىل
 .أقل التقدير

التكنولوجيا هذه األيام تشهد : اخللفيةمجلة : اجلملة األوىل
 .منوًا متسارعا وزيادة مطردة يف عرض العامل وطوله

فما نراه بأم أعيننا يف : مجلة اخللفية املفصلة: اجلملة الثانية
 .قاعات التدريس باجلامعات اليوم إمنا يدل على هذا

وليسمح لي القارئ بأن . مجلة موضوع البحث: اجلملة الثالثة
املعارض ملا يقال بأن   هذه املقالة عن موقفيأحتدث يف

التكنولوجيا ستحل يوما ما حمل األستاذ اإلنسان يف قاعات 
 .التدريس

وهذا ما سأثبته إن شاء اهلل :مجلة التلخيص: اجلملة الرابعة
تعاىل من خالل حتليل كيف أن األساتذة البشر باستطاعتهم 

كذلك  وحدهم أن يست يبوا ملطالب الطالب، وميكنهم
 .تفعيلهم وتنشيطهم وجعلهم يلتزمون بالنظام

 :مزيدًا من الشرح
قد أعطت القارئ خلفية عامة : اجلملة األوىل يف فقرة التمهيد

فاملوضوع . عن املوضوع الذي أردنا أن نكتبه يف هذه املقالة
موضوع "الذي نود الكتابة فيه هو ما يسمى  ياألصل
بأن التكنولوجيا  معارضة الرأي القائل: )وهو  "البحث

علمًا بأن هذا الرأي ال .( ستحل يوما ما حمل اإلنسان املدرس
. ميكن الوصول إليه إال بعد شيوع التكنولوجيا يف ربوع العامل

ولذا حيسن بنا أن نأتي جبملة تشري إىل هذا الشيوع 
 .واالنتشار

وقد : )مجلة اخللفية املفصلة: اجلملة الثانية يف الفقرة املمهدة
 .(هذا واقعًا مشاهدًا يف قاعات التدريس باجلامعات أصبح

هذه اجلملة قد فصلت مسألة شيوع استخدام التكنولوجيا 
عرب العامل، حبيث أصبحت تستخدم بكثرة يف قاعات التدريس 

وميكن القول بأن هذا يعترب مثااًل ودلياًل على ما . باجلامعات
 .قيل يف مجلة اخللفية

وليسمح لي ")وهي : وع البحثمجلة موض: اجلملة الثالثة
القارئ الكريم بأن أعرض هنا موقفًا يعارض ملا يقال بأن 
التكنولوجيا ستحل يوما ما حمل األستاذ البشر يف قاعات 

 ("..التدريس
مل مسيت هذه اجلملة مجلة موضوع البحثمل ألنها رثل بيت 

القصيد، أي تريد أن تعارض رأيا ما، وقد عربت عن قصدك 
حبيث إن قارئًا معينًا إذا مل يقرأ مقالتك بالكامل بكل جالء، 

. بل اكتفى بالفقرة األوىل فإنه يكفيه ذلك لفهم مرادك
فمن ال يكتبها أو . وكتابة مجلة موضوع البحث مهم للغاية

. الحيسن كتابتها فإنه مرفوض يف جمتمعات الكتاب العامليني
 .فال داعي للقلق. والقضية سهلة كما رأيت

وهذا ما سأثبته إن : )وهي : مجلة التلخيص: رابعةاجلملة ال
شاء اهلل تعاىل من خالل حتليل كيف أن األساتذة البشر 

باستطاعتهم وحدهم أن يست يبوا ملطالب الطالب، وميكنهم 
 .(كذلك تفعيلهم وتنشيطهم وجعلهم يلتزمون بالنظام

وهذه اجلملة تلخص جممل ما ستقوم به يف املقالة، أي أنك 
 :يك املعارض من خالل نقطتنيتثبت رأ

حتليل كيف أن األساتذة البشر باستطاعتهم : النقطة األوىل 
 .وحدهم أن يست يبوا ملطالب الطالب

حتليل كيف ميكن لألساتذة البشر أن يقوموا : النقطة الثانية
بتفعيل الطالب وتنشيطهم كلما ركنوا إىل الفتور، وجيعلهم 

 .فوضىيلتزمون بالنظام إن جلأوا إىل ال
هاتني النقطينت اليت تذكرهما يف مجلة التلخيص من الفقرة 
. املمهدة هما اللتني تفصلهما من خالل فقرتني مساندتني

 .فانتبه يا أخي إىل هذا
 :طيب، امن نرى كيف هو شكل الفقرة األوىل

 التكنولوجيا هذه األيام تشهد منوًا متسارعًا وزيادة مطردة 
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نراه بأم أعيننا يف قاعات  فما. يف عرض العامل وطوله
وليسمح . التدريس باجلامعات ،اليوم، إمنا يدل على هذا

لي القارئ الكريم بأن أعرض هنا موقفًا يعارض ملا يقال 
بأن التكنولوجييا ستحل يوما ما حمل األستاذ البشر يف 

ما سأثبته إن شاء اهلل تعاىل من  وهذا. قاعات التدريس
األساتذة البشر باستطاعتهم وحدهم خالل حتليل كيف أن 

كذلك تفعيلهم  وميكنهم ،أن يست يبوا ملطالب الطالب
 .وتنشيطهم وجعلهم يلتزمون بالنظام

 :فقرة مساندة أوىل، وحتتوي على أربع مجل: الفقرة الثانية
إن من أهم جوانب العملية : ) مجلة العنوان: اجلملة األوىل 

رًا على إعادة هيكلة التعليمية هو أن يكون األستاذ قاد
 .(مهمته التعليمية وفقا الحتياجات الطالب

فعلى سبيل املثال إذا كان : مجلة املثال: اجلملة الثانية 
الطالب ال يستمعون إىل ما يقوله األستاذ فبإمكانه أن يعيد 

طرح عنوان الدرس بأسلوب جديد ويقدم ما لديه من 
 .املعلومات بصورة أكثر فعالية

إن الكمبيوتر يصعب عليه أن : مجلة املناقشة: لثة اجلملة الثا
 .يساير ما يتطلبه التالميذ

ومن ثم، فإن التكنولوجيا ال ميكنها أن حتل : خارة الفقرة
 .حمل األستاذ البشر
 :مزيدًا من الشرح

 :فقرة مساندة أوىل، وحتتوي على أربع مجل: الفقرة الثانية
إن من أهم )  :وهي هنا: مجلة العنوان: اجلملة األوىل

جوانب العملية التعليمية هو أن يكون األستاذ قادرًا على 
 .(إعادة هيكلة مهمته التعليمية وفقا الحتياجات الطالب

وهذه اجلملة . فهذه اجلملة األوىل يف الفقرة املساندة األوىل
كما ترى تشري إىل املوضوع الرئيس الذي تريد أن تتناوله 

ع الرئيس قد ذكرته بإجياز يف وهذا املوضو.يف بقية الفقرة
 : مجلة التلخيص يف الفقرة األوىل املمهدة عندما قلت

ما سأثبته، إن شاء اهلل تعاىل، من خالل حتليل كيف  وهذا
أن األساتذة البشر باستطاعتهم وحدهم أن يست يبوا 

 .(ملطالب الطالب
فعلى سبيل املثال إذا كان : مجلة املثال: اجلملة الثانية
 يستمعون إىل ما يقوله األستاذ فبإمكانه أن الطالب ال

يعيد طرح عنوان الدرس بأسلوب جديد ويقدم ما لديه 
 .من املعلومات بصورة أكثر فعالية

يف هذه اجلملة ضربت مثال يوضح ما قلت يف مجلة 
إذن يف الفقرة املساندة األوىل تأتي مبثال . العنوان

 .نتوضيحي بعد أن تنتهي من كتابة مجلة العنوا
والشك أن الكمبيوتر يصعب عليه مثل : مجلة النقاش

 .هذه املسايرة أيا كان نوعه
ومبا أنك تكتب مقالة ترد من خالهلا على رأي معني، لذا 

 .اجلدل، واإلنكار: سيكون معنى النقاش هنا 
ومن هنا يتبني لنا أن التكنولوجيا ال : مجلة خارة الفقرة

 .ميكنها أن حتل حمل األستاذ البشر
ويف هذه اجلملة ال تذكر شيئا جديدًا وإمنا تعيد ذكر 
البند الذي تناولته يف مجلة التلخيص يف الفقرة األوىل 

 .والذي فصلت القول فيه يف هذه الفقرة
 :وإليك امن الفقرة الثانية بكاملها

إن من أهم جوانب التعليم هو أن يكون األستاذ قادرًا 
وفقا الحتياجات على إعادة هيكلة مهمته التعليمية 

فعلى سبيل املثال إذا كان الطالب ال يستمعون . الطالب
إىل ما يقوله األستاذ فإنه بإمكانه أن يعيد طرح عنوان 
الدرس بأسلوب جديد، ويقدم ما لديه من املعلومات 

والشك أن الكمبيوتر يصعب عليه . بصورة أكثر فعالية
لنا أن  ومن هنا يتبني. مثل هذه املسايرة أيا كان نوعه

 .التكنولوجيا ال ميكنها أن حتل حمل األستاذ البشر
(يتبع إن شاء اهلل تعالى)
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 بالقلم األحمر
يف كل ) ، ثم نقوم بنقد تلك املقاالت والكتابات،"احلراء"هذه صفحة، نتلقى هنا مقاالِت وكتاباِت األقالم الواعدة من قرَّاء 

 حممد شعيب/ ُيشرف عليها األستاذ .(عدٍد مقاُل واحٍد
   .مقالته ونقدنا –أيها القراء  –من اجلامعة العربية حممدبور، حتتوي على أخطاء كثرية، إليكم ( مل يذكر امسه)هذه مقالة أرسل إلينا أحد من قرائنا  

 

الشـديد، تعرضـت    اخل ـل ب عـاني أوأنا فتاة غري متزوجة 
 ،احلـالي  مدرسـيت للتحرش يف الطفولة وكذلك يف بدايـة  

ــال واســتطعت  جــدا أن أتغلــب نفســيا علــى   بصــعوبة ب
هــو مــديري يف  اليــوم كــثريا يقلقــ  األمــرو ،املوضــوع
ومنـذ اليـوم    مدرسـيت، جديـدة يف   تلميـذة فأنـا   املدرسة،

ــدير  ــي األول الحظــت اهتمــام امل ــهكمــا الحظــت  ،ب  ان
ــن     ــديم جمموعــة م ــام بتق ــد ق ــى إرضــائي وق حــريص عل

 معلمـي ليس  أنهو ،اخلدمات واألمور لي بدون أن اطلب
ومل أكـن سـعيدة    ،ولكنه يزج بنفسه حيث أكون ؛املباشر

ولك  يف كل مرة كنت أخ ـل مـن الـرفض     ؛يف احلقيقة
يستغل هذه النقطة كمـا أنـ  أشـعر بـاحلرج      هوأتوقع بأن

رني يف العديد من األمور وهو يقـوم  الزمالء ألنه يؤث ماما
وهذا مـا ال يفعلـه    ،من مدة إىل أخرى فصليف ال يبزيارت
 . اجلاألخرى وانا أعلم بأنه يأتي من  الطالباتمع 

ولكنـه يف النهايـة يفعـل مـا      ؛مديرنا لبق جدا ودبلوماسي
وذات مرة كنت يف مكتبه . يريد وبدون أن يغضب أحدًا

وأثناء حديثه قـال كلمـة    دراسةمعه بأمر يتعلق بال حتدثا
ــدا   ــة ج ــا  وبذيئ ــا ذكره ــب رام ــن العي ــعرت  . م ــا ش هن

ولك  راسكت راما وحرصت على أال أعهـر   ؛بالصدمة
املـرات   حـدى او بعد مـدة مـن الـزمن، و يف    . أي ارتباك

كنت جالسة لديه أناقش معه أمرا يتعلق بعمـل كـان قـد    
 جمرى كلف  به فالحظت أنه حاول أكثر من مرة أن يغري

احلــديث وتغــريت نــربات صــوته إىل خافتــة وأخربنــي أن 

أمري يهمه جدا وكـان أثنـاء ذلـك يت نـب النظـر إلـي،       
أحسست حينها بأنه يريد أن يرى رد فعلي جتـاه أسـلوبه   
وعنــدما كــان يغــري احلــديث و طريقــة كالمــه كنــت أنــا 
أحول املوضوع يف اجتاه آخر وأتظاهر بأني مل أفهم قصده 

 .قد زهقأنه من  شعرتأن  إىل
ال بد أن أشري هنا إىل أني أرتـدي احل ـاب الشـرعي وال    
أستخدم أية مساحيق جتميل و جدية يف التعامل ويعـامل   

ي أعـاني باسـتمرار مـن حمـاوالت     الزمالء باحرتام رغم أن
م  ولك  أقابل كل هـذا بالصـد مـا جيعـل     املدير تقرب 

املـدير فهـو   حـائرة يف أمـر    أنا أيضـا ، ويتحريونامخرين 
باستمرار يالحق  بنظراته كما أنه يعامل  بلطـف شـديد   

قبـل عـدة   . جدا وعندما أحتدث إليه يتعمد النظر يف عي 
أيام مسعت أنه يتحرش بالنساء و أنه مشهور بـذلك وأنـه   

يتحـرش بـبعض    بـل  فقـط  ةميلـ طالبـات اجل بالال يتحرش 
وقـد وقـع اخلـرب علـي وقعـا شـديدا        ةاملستضعف املعلمات

جدا وسيطر علـى تفكـريي عـدة أيـام وامن أنـا خائفـة،       
 .أخاف أن يت اوز علي أو يتحرش بي

مل علمـني كيف التصرف مع هـذا النـوع مـن امل    أفكر امن
ميتنـع عـن التحـرش     اجعلهملاذا يفعل معي ما يفعل كيف 

أن يتفـوه   علـم هل ميكـن مل أفكر  بي إذا كان خيطط لذلك
بـدون قصـد خربتـي يف احليـاة      طالبتـه لمة بذيئـة أمـام   بك

قليلة جدا وفوق هذا فأنا خ ولة جدا وأخشى أن املـدير  
 . أخاف أنه يضمر لي سوء نية. يستغل ذلك
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 : مجيلة ومستواه جيد، إال أنه حيتوي على بعض األخطاء اللغوية  ةإن كتاب
 

   

 عاني من اخل لأو عدم استخدام الصلة املناسبة اخل لبعاني أو
 مدرسيت احلالية عدم مطابقة املوصوف مع الصفة احلالي مدرسيت

 ةبصعوبة بالغ عدم مطابقة املوصوف مع الصفة بصعوبة بال 

 يقلق  األمرو
موصوف، و " األمر"عدم مطابقة املوصوف مع الصفة؛ ألن 

مجلة فعلية صفة، في ب أن جيعل اجلملة الفعلية معرفة  "يقلق "
 .قبلها مطابقة للموصوف" الذي"بوضع 

 يقلق  األمر الذيو

 املباشر معلمينه ليس وإ "إن"يف موضع يتقضي السياق أن يكون " أن"استخدام  املباشر معلميأنه ليس و
 أنهب شعرت عدم استخدام الصلة املالئمة أنهمن شعرت 

 ميالتطالبات اجلال عدم مطابقة املوصوف مع الصفة ةميلطالبات اجلبال
 املستضعفات املعلمات عدم مطابقة املوصوف مع الصفة ةاملستضعف املعلمات

 إحدى / حتدثأ/ جلأ / أمام / نهإ عدم وضع همزات القطع حدىا / حتدثا/اجل / ماما / انه
 

 عالمة االستفهام و  الفواصل والنقطةو عدم وضع عالمات الرتقيمواجلدير بالذكر أن النص حيتوي على أخطاء أخرى مثل 
 :النص الصحيح 
جدا أن  ةواستطعت بصعوبة بالغ ة،احلالي مدرسيتوكذلك يف بداية  (،)اخل ل الشديد، تعرضت للتحرش يف الطفولةمن  عانيأو (،)أنا فتاة غري متزوجة

ومنذ اليوم األول الحظت اهتمام  مدرسيت،جديدة يف  تلميذةأنا ( ،)املدرسةهو مديري يف  اليوم كثريا يقلق  األمر الذيو ،أتغلب نفسيا على املوضوع
ولكنه  ؛املباشر معلمينه ليس وإ ،وقد قام بتقديم جمموعة من اخلدمات واألمور لي بدون أن اطلب (،)نه حريص على إرضائيأكما الحظت  ،بي املدير

يستغل هذه النقطة كما أن  أشعر باحلرج  هوأتوقع بأن (،)ولك  يف كل مرة كنت أخ ل من الرفض ؛ومل أكن سعيدة يف احلقيقة ،يزج بنفسه حيث أكون
األخرى وانا أعلم بأنه يأتي  الطالباتعله مع وهذا ما ال يف ،من مدة إىل أخرى فصليف ال يألنه يؤثرني يف العديد من األمور وهو يقوم بزيارت ؛مام الزمالءأ

 . جلأمن 
وأثناء  (،)دراسةحتدث معه بأمر يتعلق بالأوذات مرة كنت يف مكتبه . ولكنه يف النهاية يفعل ما يريد وبدون أن يغضب أحدًا ؛مديرنا لبق جدا ودبلوماسي
و بعد مدة من . ولك  راسكت راما وحرصت على أال أعهر أي ارتباك ؛هنا شعرت بالصدمة. من العيب راما ذكرهاو ،حديثه قال كلمة بذيئة جدا

 (،)فالحظت أنه حاول أكثر من مرة أن يغري جمرى احلديث (،)حدى املرات كنت جالسة لديه أناقش معه أمرا يتعلق بعمل كان قد كلف  بهإالزمن، و يف 
وكان أثناء ذلك يت نب النظر إلي، أحسست حينها بأنه يريد أن يرى رد فعلي جتاه  ().وأخربني أن أمري يهمه جدا (،)وتغريت نربات صوته إىل خافتة

 .أنه قد زهقبأن شعرت  وأتظاهر بأني مل أفهم قصده إىل (،)أسلوبه وعندما كان يغري احلديث و طريقة كالمه كنت أنا أحول املوضوع يف اجتاه آخر
رغم أني أعاني  (،)ويعامل  الزمالء باحرتام (،)وال أستخدم أية مساحيق جتميل و جدية يف التعامل (،)ال بد أن أشري هنا إىل أني أرتدي احل اب الشرعي

فهو باستمرار يالحق   (،)حائرة يف أمر املدير أنا أيضا، ويتحريونم  ولك  أقابل كل هذا بالصد ما جيعل امخرين املدير باستمرار من حماوالت تقرب 
وأنه  (،)قبل عدة أيام مسعت أنه يتحرش بالنساء وأنه مشهور بذلك. وعندما أحتدث إليه يتعمد النظر يف عي ( ،)بنظراته كما أنه يعامل  بلطف شديد جدا

وسيطر على تفكريي عدة  (،)شديدا جدا وقد وقع اخلرب علي وقعا (،)فاتاملستضع املعلماتيتحرش ببعض  بل (؛)فقط التميطالبات اجلال يتحرش بال
 .وامن أنا خائفة، أخاف أن يت اوز علي أو يتحرش بي (،)أيام

هـل  أفكـر  ( مل)جعله ميتنع عن التحرش بـي إذا كـان خيطـط لـذلك    أملاذا يفعل معي ما يفعلمل كيف  (مل)علمنيكيف التصرف مع هذا النوع من امل أفكر امن
وأخشـى أن املـدير يسـتغل     (،)وفـوق هـذا فأنـا خ ولـة جـدا      (،)خربتـي يف احليـاة قليلـة جـدا     (مل)بدون قصد طالبتهأن يتفوه بكلمة بذيئة أمام  علمميكن مل
 .أخاف أنه يضمر لي سوء نية (،)ذلك
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 من أقالم األصدقاء 
 

 الرتابط األسري مسة من مسات اجملتمع البنغالي
 رحيان أديب حممد ◘

 اجلامعة الشرعية مالي باغ
ــه دور  إن الرتابــط األســري  موضــوع ذو أهميــة عظيمــة، ول

ريادي يف تـرابط اجملتمـع، وكلمـا اشـتد وقـوي تـرابط تلـك        
ــه ومشــاكله،       ــت هموم ــع، وقّل ــك اجملتم ــر ازداد راس األس

 والتواصــل؛ وحتّســنت حالــه وأوضــاعه، وعــم احلــب واخلــري
ويعتـرب  . فالرتابط عامل رئيس من عوامل الصالح االجتماعي

مسة بارزة، وخاصية  -وهلل احلمد والفضل  -الرتابط األسري 
، ولكي يتحقق الرتابط األسري يف (بنغالديش)رتاز بها بالدنا 

اب معناه احلقيقي ينبغي توافر العناصـر، وتفعيـل تلـك األسـب    
وهــي كــثرية جــدا ويف  .ســريالــيت تقــوي ذلــك الرتابــط األ

الرتبية الصاحلة وفق مبـادئ الـدين اإلسـالمي قـواًل     : مقدمتها
وعماًل، فالدين هـو احلصـن احلصـني، والسـياج املنيـع الـذي       
حيفظ األفراد واألسر واجملتمع، ويكفل هلم حياة سعيدة ملؤها 

األسـرة  : ومـن تلـك العوامـل   . الطمأنينة واألمن واالسـتقرار 
سنة واللبنة الفعالة يف تكوين األسر، والعنصـر  وهي النواة احل

القوي يف ترابط اجملتمع، فالوالـدان هلمـا دور عظـيم يف جنـاح     
األسر، أو إخفاقها، وهلما عـن طريـق الرتبيـة اهلادفـة مـا بـني       
النصح واإلرشاد والتوجيه واالهتمـام، ومتـى كـان التواصـل     

ددة كـان  على احلب واخلري والوفاء ما بني أفـراد األسـر املتعـ   
الصالح االجتماعي، وأينما وجد الرتابط األسري ما بني تلك 

صـلة  : األسر املختلفة صلح حال اجملتمع، ومن تلك األسباب
الرحم واألقارب والتعرف على أخبـارهم، واالطمئنـان علـى    
ــدود      ــر والص ــم اهل  ــلتهم رغ ــى ص ــرص عل ــواهلم، واحل أح

تبـادل  احلرص على حضـور املناسـبات، و  : واخلالفات، ومنها

الزيارات اليت تقوي تلك الوشائج والصـالت، وتـزرع احملبـة    
ومـن  . بني األفراد واجلماعـات كاألعيـاد واألفـراح والـوالئم    

النيـة اخلالصـة واحلـب الصـادق يف اهلل     : تلك العوامل القويـة 
إجياد احللول الناجحة للمشاكل األسرية قبـل أن  : ومنها. وهلل

تكون القطيعة بـني األقـارب   تتفاقم األحداث، وتتأزم األمور ف
والصدود، وإن كانت هذه بعضًا مـن العوامـل اإلجيابيـة فـإن     
هناك على النقيض عوامل تنقض أواصـر األسـر، وتـؤدي إىل    

ــم التفكــك االجتمــاعي منهــا   ضــعف : التفكــك األســري، ث
الرادع اإلمياني والوازع الدي  عند الـبعض، وغيـاب الرتبيـة    

بنـاء، أو اإلجحـاف والقصـور يف    القومية من قبل الوالدين لأل
أساليب الرتبية الناجحة اهلادفة، ومن العوامل اليت تهدم كيان 
األسر، وتقطع التواصل ورحم األسر مـن الوريـد إىل الوريـد    
عاهرة الطالق اليت تشتت األسـر، وتفـرق بـني أفرادهـا بـني      
بيوتات متعددة، وتثري من التعب والقلق واملشاكل مـا اهلل بـه   

ــيم ــاو. عل ــام   : منه ــر ذوي األرح ــاء، وه  ــداوة والبغض الع
والقطيعة والصدود اليت رزق أواصر الرتابط، وكذلك النقـد  
اجلارح لألبناء أو ما بني األقارب وذلـك عـن طريـق الـتهكم     
والسخرية واهلمز واللمـز الـذي زعـزع الثقـة لـدى األبنـاء،       

وممـا انتشـر يف هـذا    . ونشر اهل ر والعداوة مـا بـني األقـارب   
عصــر الثــورة املعلوماتيــة الــيت محلــت معهــا الغــزو الفكــري ال

والثقــايف واألخالقــي وغريهــا كــثري، واســتخدمها القاصــرون 
استخدامًا سيئًا عن طريـق تلقـي أفكـار وسـلوكيات منحرفـة      

 .كان هلا التأثري السيئ على األفراد واألسر واجملتمع
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 قصة أب منكوب
 (أبو عمار األسدي)أمري حسني شرافت علي األسدي  ◘

 كاتبة بنغالديشية تدرس يف اململة العربية السعودية
القصة ألب كـبري يف السـن كـان معلمـا، وبعـد أن تقـدم بـه        

، صــار يســكن مــع -اهلل يرمحهــا  -العمــر وتوفيــت زوجتــه 
منها أربعة أوالد كلهم ذكـور  أوالده ليخدموه، وقد رزقه اهلل 

من البارين؛ ولكـن البـد مـن القصـور ولـو       -بفضل اهلل  -و
حـرص اإلنسـان وأبـوهم كــان يعـرف بقوتـه، وهيبتـه ونفــاذ       
كلمته، وعنـدما شـاأ أدركـه الضـعف واهلـوان، وشـعر بـأن        
أوالده يدركون هذا الشيء ويتعاملون معه علـى أسـاس هـذا    

بـأن والـدهم   : ده فيقول املنطلق، وحيكي لي القصة أحد أوال
العادات غالبـا تسـوقنا للخطـأ،    :"أرسل هلم رسالة يقول فيها 

على ما بدر منـى يف صـغركم، كنـت شـديد     ! عذرا أوالدي 
ال واهلل بل أنتم أغلى ... القسوة عليكم ليس ألني ال أحبكم 

من أنفاسي التى تشق صدري، ولكن العرف والعادات كانت 
لوحيــد الــذي يربــى أوالده، أمــا األب القاســي هــو ا: تقــول 

احلنون فهو أب فاشل يسوق أبناءه إلي الفشل فنه ت نهـج  
القوة متوقعا إن ذلك أنفع وأفضـل، ومل يكـن العلـم يـؤثر يف     
العادات كثريا، وكنـا نرضـى ونراقـب اجملتمـع أكثـر مـن أى       
ــتلون       ــة، ال تس ــيدخلنا اجلن ــاهم س ــأن رض ــر وك ــيء آخ ش

دري كل يوم عنـدما أراكـم   خناجركم احلادة لتغرسوها يف ص
تقبلون أبنـاءكم وترتفقـون بهـم، فـواهلل إن قلـيب يتقطـع أملـا،        
وأود أن أصرأ وأقول لكم وأنا أيضا كنت أحبكم وال أزال 

...... 
فلماذا عندما يقبل أحـدكم ولـده ينظـر إلـي نظـرة كـاخلن ر       

 ! ! املسلول ليطعن بها قليب وكأنكم تقولون تعلم وأفهم 
اوالدي هـذا لـيس   .. تعامل امباء مع األبناء كيف ينبغي أن ي

زماننا ولن يعود شيء، فات أوانه فال تعلموا شـيخا مـامل يعـد    

ينفعه، وإني أطلبكم العذر والسموحة وإال فاقتصوا مـ  وإال  
 .....فاقتصوا م  امن وال تعذبوني بنظراتكم تلك 

ــع أوالده      ــأثر مجي ــة أوالد ت ــو ثالث ــو امن أب ــغر أوالده ه أص
ذهبوا ليقبل رأسه ويديه وقدميه ومجعـوا كلـهم ، بأنـه لـوال     و

اهلل ثم تربيته هلم مل يكونوا رجاال ناجحني وصاحلني، ثم يقـول  
ولده الصغري عندما ذهبـت إىل السـرير ألنـام علـت كلمـات      
والدي ترن يف أذني، وتؤمل  يف قليب وحينهـا أجهشـت باكيـا    

قـد  ! ي احلبيـب  أبـ : وكتبت ألبي قـائال  .. وبكيت بكاء مرا 
تكون أدركت جـزءا مـن نظراتنـا لـك حـني حنتضـن أوالدنـا        
وهذا دليل فطنتك، ولكن ال يعلم الغيـب إال اهلل، فـواهلل إنـي    

ماذا لـو قـبل  أبـي امن فأنـا وإن كنـت      : أنظر إليك وأقول 
وخالط الشيب سواد شعري فهـذا ال  .. كربت وأصبحت أبا 

التك احلارة، فهل لـي  يع  أني ال احتاج حضنك الدافئي وقب
 حبضن واحد وقبلة ملململ

وأرسلها إلي جوال أبيه ونام ، وعند الف ر خرج مـن غرفتـه   
ألجل أن يصلي فوجد أبـاه واقفـا، علـى عكـازه عنـد البـاب       

أضـمك إىل صـدري، وضـمه إلـي     ... تعـال يـابوي   : ويقول 
صدره وقبله وبكـى االثنـان  وخرجـت زوجـة ولـده وبكـت       

ظر املؤثر، وما هي إال أشهر وتويف هـذا  بكاء شديدا ألجل املن
 ...الوالد العظيم 

؛ ..فرتفقوا يا أبناء بوالديكم وقـد يكـون لـديهم مـا يقولـون      
ال يستطيعون البوح ما فعـل هـذا األب، فانسـوا أي    ! ولكن 

ماض مؤمل، وتـذكروا أن هلـم فضـال، ولـو مل يربـوكم فكيـف       
مــن وقــف علــى مصــاحلكم حتــى أصــبحتم رجــاال ... وهــم 

 ....راشدين وأمهات أو عضوات فعاالت يف اجملتمع 
 (اللهم اغفر مبائنا وارمحهم كما ربونا صغارا)
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 الحراءمسابقة
 3مسابقة 

فكان هذا االسم أحب األمساء إليه ( أبوتراب)صحابي جليل كان الرسول صلى اهلل عليه وسلم يناديه دوما بـ .3
 من هو مل .....حتى أنه كان يفرح كثريا إذا نودي به 

مرحبا بأمريي، أمَّره رسول اهلل صلى اهلل عليه : صحابي جليل كان إذا لقيه عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه  .1
 جيش لغزو الروم، ويف اجليش أبوبكر وعمر وسعد وأبوعبيدة وغريهم فمن هو الصحابي مل  وسلم على

 سابقا ما امسها احلالي مل" أريانا"دولة إسالمية آسيوية حمتلة من قبل الغزاة يف عصرنا احلاضر، كان امسها  .1
 دولة، ما اسم هذه الدولة مل  31إحدى دول العامل تعترب أكثر الدول جوارا على احلدود؛ حيث حتدها  .4

  1مسابقة  

 (evsjv Ki) : ترجم النص امتي بلغتك الفصحى
: فقال تعلَّمه، درٍس أكرِب عن الناُس سألُه جنا وملا يومًا، وعشرين واحدًا وبقي اهلادي احمليِط يف البحارِة أحُد ضلَّ
 !أبدًا تتذمَّر ال أْن جيُب الكايف، والطعاُم الصايف، املال لديك كان إذا: هو الت ربِة تلك مْن تعلمُته درٍس أكرب إنَّ

  1 مسابقة

 (Aviex Ki)  :انقل الفقر إىل اللغة العربية

Avj−vn Zvqvjv Zvui ev›`v‡`i‡K Zv ui Bev`Z Kivi Rb¨ m„wó K‡i‡Qb| wZwb Zv‡`i‡K G Rb¨ wiwRK 

w`‡q‡Qb †h, Zviv Zv ui ïKwiqv Av`vq Ki‡e| wKš‘ gvbe RvwZi g‡a¨ AK…ZÁZvi cÖeYZv cÖKU|  AwaKvsk 

gvbyl Avj−vn Zvqvjv‡K ev` w`‡q Ab¨‡`i Bev`Z K‡i| Avj−vni AbyMÖnivwR‡K fz‡j hvq| gvbyl eo 

AK…ZÁ| Zviv Avj−vni AK…ZÁ nIqvi mv‡_ mv‡_ gvbyl gvby‡liI AK…ZÁ n‡q hvq| wcZv A‡bK Kó 

K‡i mš—vb‡K jvjb cvjb K‡ib, cÖwZwôZ K‡ib, Zvi gy‡L Lvevi Zz‡j †`b, Zvi †cvkvK cwi”Q‡`i e¨e¯’v 

K‡ib, Zv‡K DËg wk¶v †`b, iv‡Zi ci ivZ †R‡M _v‡Kb, cy‡Îi Lvev‡ii Rb¨ wb‡R bv †L‡q _v‡Kb Ges 

cy‡Îi Aviv‡gi Rb¨ wb‡R K‡Vvi cwikÖg K‡ib; wKš‘ †Q‡j hLb eo nq I kw³kvjx nq ZLb wcZvi Aeva¨ 

n‡q hvq| Zv‡K Am¤§vb I AeÁv K‡i|  

 جوائز الفائزين
   إىل ثالثة أشهر" احلراء"جملة : اجلائزة األوىل. 
   جملة شهرين: اجلائزة الثانية. 
   جملة شهر واحد: اجلائزة الثالثة. 
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 صدى األطفال
 

تطالعونها يف  "صدى األطفال"صفحة جديدة باسم  - أيها األطفال -أن تقدم لكم " راءاحل"يسر جملة         
كل شهر، وتشرتكون فيها بإرسال الكتابات الصغرية والقصص اجلميلة واالنطاباعـات الرائعـة واإلرشـادات    

ومن أهم أهداف هذه الصفحة أن تغرس يف نفوس الناشئة . السديدة واالقرتاحات السامية بأقالمكم الواعدة
لعربية، وأن تتيح هلم الفرصة الذهبية لنشر أعماهلم األدبية و مقاالتهم القيمـة، ليـنهض األطفـال    حب اللغة ا

على تعلم اللغة العربية حتى تقوى أقالمهـم شـيئا فشـيئا وحتـى يكونـوا مـن كتـاب العربيـة القـادرين علـى           
  .ممارستها بطالقة قوال ونثرا

اعملـوا علـى النهـوض بـأمتكم، وأعـدِّوا هلـا الكتابـات        عن سـاعد اجلـد، و   -أيها األطفال  -فشمروا       
الصغرية والقصص اجلميلة وأِعدوا لألمـة اإلسـالمية أجمادهـا السـالفة، واختـذوا مـن أبطـال اإلسـالم قـدوة،          

  .واجعلوا من تارخيكم العريق أساسا للعزة ومنطلقا إىل حياة أفضل

شـوراتكم علـى هـذه الصـفحة مـن أجـل املسـتوى        تكم واقرتحاتكم ومايسعدنا أن نتلقى هنا مالحظو       
  .ستتبعها خطوات إن شاء اهللواألفضل، فما صفحتنا هذه إال اخلطوة األوىل على الطريق 

واجلدير بالذكر أن يف فطرة الصغار ميال إىل مساع القصص واحلكايات؛ ألنها تستهوي نفـوس الصـغار          
 .الكبري يف نفوسهم الناعمة فتصغي إىل مساعها، ويكون هلا األثر

وإذا كان األمر كذلك فإننا قررنا أن نفضل نشر القصص واحلكايات يف هذه الصفحة، حتى تسـتطيع         
 . أن تروي هذا الظمأ، وتليب حاجة الصغار

      .وأملنا أن يثبت اهلل خطانا وأن يوفقنا إىل ما يعود بالنفع على راغبني اللغة العربية       

 

 

 كالشمعة حيرتق لينري الطريق لآلخرينمعلمي 
 باجلامعة املتوسطة الثالثةطالب الصف ، أبو رحيان حممد ◘

كنت يف الصغر مل أعرف النظام يف حياتي وال أحسن الكتابة والقراءة والتعامل مع الناس، وال أعرف احرتام األستاذ؛ 
ولكن من الذي علم  كل هذامل علم  كل هذا أستاذي ومعلمي الذي يهتم مبا يضيء مستقبلي، هو الذي حيرتق ليضيء 

 . ما يعانيه املعلم من مشقة يف سبيل تعليم الطالب ما ينفعهم -الب أيها الط –الطريق لآلخرين، والأستطيع أن أصف لكم 
 ولكن ماذا جيد منا املعلم مقابل هذا العمل العظيممل 

وكان من . إن املعلم ال جيد منا سوى االستهزاء واالحتقار وعدم املباالت، ال ندرك مصلحتهم و الننفعهم والحنرتمهم
ألنهم يبذلون جهودهم اجلبارة يف سبيل تعليمنا وتربيتنا وتهذيبنا ورفع مستوانا  حقهم أن حنرتمهم كامباء بل أشد منه؛

 . أرنى أن يكون كل املعلمني أهال لل نة بفضل من اهلل وكرمه. العلمي واخللقي
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 عسى أن تكرهوا شيئا وهو خري لكم
 أمري محزة  فضيلة األستاذ: م لبق ◘

 أستاذ األدب العربي باجلامعة اإلسالمية 

أفضي إليكم بقصة اقتبستها من القصص التى مسعتها مـن  
جدتي، يف عهد طفوليت، حينما كنت أترعرع يف ِحضـنها  
وَحضــانتها، وكانــت جــدتي احلنونــة تفضــي إلــّي بــبعض 
القصص عنـدما كنـا نـأوي إىل فراشـها، وكنـت أتوسَّـل       

 وُتســمع  قصــة لــن أنــاَم إال: إليهــا بكــل وســيلة قــائال 
ــيت    ــي بعــض القصــص ال ــْودع يف أذن ــت ُت ــة، فكان مع ب

ولقـد حتـدثْت  يف   . حفظْتها من جدها وجدتها يف صـغرها 
 .إحدى الليالي املظلمة بالقصة التالية

يف قديم الزمان، يف إحدى دَول اليونان، حيـث يكسـو     
اجلليد كـل شـيء بطبقـة رقيقـة ناصـعة البيـاض، كانـت        

ة من زوايا القرية العنيفة أرملٌة فقـريٌة  تعيش هناك يف زاوي
ضعيفٌة معدمٌة، حمرومة مـن احلقـوق اإلنسـانية، مطـرودة     
من بيت زوجهـا الرحيـل، وبيـت أبيهـا الفقيـد، وكانـت       

 .تعيش مع وحيدها الصغري، يف بيت متواضع كاخلباء
وقـد ضـاقت بهـا احليــاة، وأصـبتها أزميـة ماليـة منخقــة،       

، فاستشرفت هي وابنها وضاقت عليها األرض مبا رحبت
ــنَي    ــئنُّ األن ــل ي ــت باملمــات، وكــان الطف ــهالك، وأيقن لل
الضئيَل من شدة اجلـوع ومـن اجلـوع الشـديد، وهـي ال      
جتد ما تسدُّ به جوع الصـغري، وتنقـذه مـن آالم اجلـوع،     
وكانت الترى رحيمـا علـى وجـه األرض، وال كرميـا يف     

إال  صفحة هذا الوجود، فكانت ال ترى يف مرأى عينيهـا 
اليأس والبؤس، وكاد اليـأس أن يلتقمهـا لـوال رمحـة اهلل،     
فتتطلُع عينتاها الباكيتان إىل السماء وربِّها وترجو وتنظـر  
رَحماِت اهلل، فتنزل عَبرات دامعة، فتهدأ بعد أن تسكب 

 !من الدموع الدامية

ويف إحــدى الليــالي القاســية وهــي ملقــاة علــى فراشــها   
نيا للمـرَّة األخـرية، وترحتـَل    قررت أن ختترب حظها من الد

مع وحيدها من هـذه القريـة املشـؤومة، فخرجـت بكـرة      
قبل أن خترج الَغزالة من ِخدرها، وجرْت مع وحيدها إىل 
أرض اهلل الواسعة قبل أن تظهر أشعة الشـمس السـاطعة،   
تبغي مونسا، وتفقـد مـن يـرحم عليهـا وعلـى وحيـدها،       

لربد الشـديد،  وكان الصغري يرتعش من شدة الربد ومن ا
يبـدو  ! وكانت حتاول أن جتعله اليشعر بالربد بأّي طريقـة 

أنها كانت التهتدي إىل أحد، فكانـت تسـري بغـري هـدًى     
 .وال علم

وسرعان ما تصادف عبور عربة جيرُّها زوٌج مـن اخليـل،    
وكان الرجُل سائُق العربة من الِكرام، فرحم عليها وعلى 
ــك     ــد أن أمس ــها بع ــا وبؤس ــدها، وأصــغى إىل حاهل وحي
العربة، فقد حكت إليه بؤسها وشقاء ولدها، حيت سالْت 
دموع حارَّة على خدَّيها، فذاب هلا قلبه، ورقَّ هلا فؤاده، 

ــرَّ ــذا الصــغري     وم ــا رأى ه ــريط أوالده مّل ــه ش ــام عيني أم
وأرَكـَب  ! َهـوِّني عليـِك يـا سـيدتي    : املسكني، فقال هلـا  

األرملة وابنها، وكانت السيدة ال جتد معهـا مـا رنـع بهـا     
نفسها من قسوة الربد، ويف أثناء الطريـق بـدأت أطـراف    

وكانـت يف حالـة   ! السيدة تت مـد مـن الـربودة وشـدتها    
حتى كادت تفقد الوعَي، وقد الحـظ الرجـل   سيئة جدا، 

بعـد حلظـات مـن    -سائُق العربة حالتها السيئة، فبسـرعة  
أوقـف الرجـل العربـة، وألقـى بالسـيدة خـارج        -التفكر

 !!العربة، ويف الوقت نفسه انطلق بأقصى سرعة
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ــوة     )  ــى القسـ ــة األوىل يف منتهـ ــدو للوهلـ ــرٌُّف يبـ تصـ
ا حـدث بعـد   أليس كذلكململ تعالوا ننظـر مـاذ  ! والفظاعة

 !(ذلك
وعندما تنبَّهـت السـيدة املسـيكنة أن ابنهـا ووحيـدها يف      
العربــة، يبعــد عنهــا باســتمرار، الن العربــة كانــت تســري 
ــدة     ــي جام ــعوبة وه ــت بص ــدا، فقام ــة ج ــرعة فائق ! بس

وحاولــت أن حتــرك قــدميها فاســتطاعْت، وبــدأت رشــي 
وبعد ُهَنْيَهـة بـدأت   ! وراء العربة ببطء شديد، ثم بسرعة

وأخذت تشـعر  ! كض وتعدو إىل أن بدأ عرقها يتصببتر
بالدفء، وبهذا اسرتدت صـحتها مـرة أخـرى، وعـادت     

ــود   ــن اجلم ــحيحة م ــة،    ! ص ــل العرب ــف الرج ــا أوفق هن
وأركبها، وأعاد إليها ولدها وفلذَة كبدها، وأخريا وضـع  

 .هلا بيتا يف عقار الرجل، وأعطى ها وسائل العيش
بتصـرفات تبـدو يف    كثريامـا يتصـرف أحبائنـا   ! أصدقائي

كما ألقى الرجل بالسـيدة مـن   )عاهرها غاية يف القسوة، 
 .ولكنها يف احلقيقة يف منتهى اللطف والتحنن!( العربة

 هل الوالدين حينما يقسوان على ابنهما كره لهململ
 وهل الطبيب حينما يسقيك دواء مرَّا كره لكململ
 وهل االستاذ حينما يقسو على التلميذ كره لهململ

 الرّب حينما يصيبك بباليا كره لكململوهل 
 !عسى أن تكرهوا شيئا وهو خري لكم

 

 اكتبوا إلينا
مفتوحة لكم " صدى األطفال"صفحة ! أحبائي األطفال 

كلكم، فابعثوا إلينا باستمرار بكل ما ترونه مفيدا ونافعا من 
علوم ومعارف وقصص وحكايات وغريها، وحنن يف 

 .االنتظار
 مع حمبيت

 

 !نفسكاعرف 
بأنه عندما ؛ اإلنسان قدرة ع يبة -عزوجل  - رزق اهلل 

ببذل اجملهود يف شيء، ويتفصد جبينه له عرقـا، ينقلـه إىل   
 .ما هو أفضل منه قيمة، وأحسن منه صورة

هــد يف املــزرع ينــال منــه    فاإلنســان حينمــا يبــذل اجل  
وكـذلك هـو جيعـل احل ـر      ى احلبوب،وشت اخلضروات،
وكـذا    مـن السـعي والـذكاء،   مـا أعطـاه اهلل   ماسا يفضل
سان وراء خشب يوتى به مـن الغابـه، فيحولـه    يسعى اإلن

إىل أثاث مثـني للمنـزل، وماإليـه مـن الـدوائر واملكاتـب،       
أن احلديد تـارة يسـبح يف    -أيها القارئ  -ولعلك رأيت 

كذا كـل ذلـك مـن    وه اء،املاء وأخرى يطري يف جو السم
 .مثرة ذكاء اإلنسان وجهده

ــدما يســعى اإلنســان وراء نفســه   فمــن ه           ــا عن ن
سيصبح أغلى األشياء كمـا   لتكوينها، ويقوم مبايناسب هلا

لكـن   ال أسوة يف من مضـى بسـرية حسـنة؛   له يف هذا اجمل
 ن اإلنسـان يبـذل وراءمجيـع األشـياء،    من أشد األسـف أ 

وينســى الفكــر يف نفســه كــل النســيان حتــى اليــذكرها  
تـزداد قيمـة األشـياء، وتـنحط     ت أيضا؛ فلذا إحدى املرا

 .ويتدهور مجال الناس قيمة الناس، ويربز مجال األشياء،
كـم تبـذل سـعيك وجهـدك،     ! يهـا اإلنسـان  فيا أ         

ض يف وأنـت ختـو   كاءك يف األشياءمل وكم يوما ميربك،وذ
امن اعـرف نفسـك،   فـ  تزينها دون أن تفكر يف نفسـك، 

هــا وطهــر فكــرك،  ووســع فــؤادك، وزك نفســك، ونور
 .وكونها خادمة لألمة املسلمة بأنوار العلم واملعرفة،

 

 حممد عبداهلل نعمان ◘
 طالب اجلامعة اإلسالمية فتية

.       شيتاغونغ، بنغالديش
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 االفتتاحية

  h‡nZz† مبا أن 

 Kv‡bv wKQz‡K j¶¨ evbv‡bv†استهدف إىل  

 h wKQz †jLj †m†من صنف فقد استتهدف  

mgv‡jvPbvi j¶¨¯’‡j cwiYZ nj 

 

 كلمة احلراء

 Aviwe fvlviالنهتتوض باللغتتة العربيتتة 

RvMiY, Aviwe fvlvi DÌvb  

 cÖ¯—ve, cÖ¯—vebvاقرتاحات ( ج)اقرتاح 

 رأيا معينًاكيف تكتب مقالة جيدة تعارض فيها 

 we‡ivwaZvمعارضة ( باب املفعالة)عارض 

Kiv, we‡ivax nIqv  

 

 هل يقلد يف الكتابة أحدا 

 من الكّتاب املشهورين
 mnR, mvejxjسلس 

 Mo, nviمعدالت ( ج)معدل 

cȪجتهيتزا  ( بتاب التفعيتل  )جهز  ‘Z Kiv, 

ˆZwi Kiv 

 الرتابط األسري مسة من 

 مسات اجملتمع البنغالي

 AMÖYx f~wgKvدور ريادي 
 cwiwa, AvIZvنطق ( ج)نطاق 

 cwiwa eo nIqv, e¨vcK nIqvاتسع النطاق 

 e‡o IVv† ترعرع 

 

 صدى األطفال
  ,gy» Kiv, AvK…ó Kivه  –استهوى 

   ألنهتا تستتهوي نفتوس الرتغار الناعمتة     

†Kbbv Zv KwP gb‡K AvK…ó K‡i 
 

 عسى أن تكرهوا شيئا وهو خري لكم

ات     |AkÖy, †Pv‡Li cvwb: عَبر

 |AkÖyc~Y©, µ›`biZ: دامعة

 |i³vkÖy: ادلامية ادلموع

 Lye ª̀yZB m¤§ywLb: تصادف ما ورسعان

n‡jv, gyû‡Z©B NUj| 

  g‡bv‡hvM w`‡q †kvbv: اإىل الإصغاء

  m`q nj, big nj: لها رق  

  K‡VviZv, wb`©qZv: والفظاظة القسوة

 : Šov‡bv, Qz‡U Pjv, jvdv‡bv`†  الركض

  DòZv, DËvc: ادلفء

  KwjRvi UzKiv: الكبد فذلة

  f~wg, Rwgb : عقار

  Rxeb hvc‡bi mvgMÖx: العيش سائل

  Zzlviïå: البياض انصعة

  KvY, †Kvbv† : زاوية

K‡Vvi, wb العنيفة ©̀q  

  weaev: أ رملة 

  wbt¯^, hvi wKQzB †bB : معدم

 ỳe©j AvIqvR, ¶xY: الضئيل ال نني

µ›`baŸwb|  

  hvi Øvi wgUv‡e: به تسد   ما

 G c„w_ex, G c„w_exi: الوجود هذا صفحة

DcwifvM|  

  |wó mxgv„`: العينني مرأ ى

Kó, `y البؤس ©̀kv, Afve| 

 |wM‡j †djv, MÖvm †bIqv: الالتقام

 

 *     الصعبة تالكلما معاني    *
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 قالوا عن المجلة
 
 

 حفظه اهلل تعاىلانطباع فضيلة الشيخ شهيد اهلل فضل الباري 
 أستاذ التعبري والرتمجة واخلط العربي، رئيس قسم اللغات باملركز اإلسالمي، حممد بور، داكا

 

نسخة من املجلة : احلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل وبعد فإنه من دواعي السرور البالغ أن حظيت ب
نيّة باملقاالت الصادرة من اجلامعة الرمحانية " احلراء"العربية الشهرية  صوت احلراء، تونغي، غازيفور، ووجدت حمتوياهتا غ

 . العلمية واألدبية والتعليمية املفيدة للطالب واملرتبطني بتدريس مادة اللغة العربية
فأسأل اهلل العلي القدير أن يوفق القائمني عىل هذه املجلة العربية ملزيد من تطويرها، ونشرها عىل أوسع النطاق 

 . الد وخارجهاداخل الب
 

 
 

 رأيي يف اجمللة
 األستاذ الدكتور جاسم علي جاسم/ بقلم  ◘

 (اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، السعودية/ معهد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها)
لقد نظرت يف مقاالت اجمللة يف عددها السادس، وهي مقاالت مبشرة باخلري الوفري، فهي تتناول زوايا مهمة يف تعليم اللغة       

العربية، فهي تتناول تعليم اللغة كالما وكتابة، وتبني طرق التدريس املناسبة لتيسري تعليمها حملبيها، فهي لغة مقدسة تستوجب منا 
ا حتفظ لنا القرآن الكريم والسنة النبوية، فمن خالهلا نتواصل مع املاضي لنب  به املستقبل على طريق التقدير واإلجالل، ألنه

ويف كلمة لي مبناسبة اليوم العاملي للغة العربية، . السلف الصاحل من الصحابة والتابعني، فاألمة اليت ليس هلا ماض ال مستقبل هلا
إن االحتقال باللغة العربية بدعة، وكل بدعة ضاللة، فاللغة العربية ال حتتاج إىل تزكية : نورةقلتها يف اجلامعة اإلسالمية باملدينة امل

أنها لغة القرآن الكريم، ولكي ترضي كفاها تألقًا وتدلاًل . األمم املتحدة لكي تدرجها ضمن اللغات العاملية، فهي لغة للعاملني
يف اجلامعات واملدارس،  الطب واهلندسة والعلوم وغريها، واجعلوها لغة التعليمعلموا بها العلوم املختلفة من  :جاللتها عليكم

ويف املطارات واملؤسسات واملصارف والشركات، ولكي تكون اللغة العربية لغة عاملية جيب أن تكون لغة حملية بصدق، فهال 
 يست يب القوم هلذه الصرخة األليمةمل


