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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 االفتتاحية

صربا أيها املسلمون
 ونيعي،عع اليععو  أن املسععلمنمععا اف ععش ال،عع ي   

 ةصععع؛ ي يوععاواهم اف عع اا بوعع  ال ععو     ظروفععا 
واف اليبي وتوهعا   لعيهم امل عااب وال،ع اا        
ك  جمعا  معن جمعااحل اةيعاة    حعن أن اف ع اا       
ُيَواِامهم افوضاع بو  ما فيها من اةي  والتع اب،   

المي  وغع،  حتى صا  املسلمون    اار ال؛الد اإل ع 
 هععاامن اإل ععالمي  حيععا    

وب أحل تتسلَّ  إلعيهم ازعئاام   
الوفسعععععي   في سععععع؛ون أن  

 يوت ععرون  لععيهم   ااف عع ا
حتى أن بعضعا  .   قاد  افيا 

موا قع  أيسعوا معن  محع  اهلل      
وب أوا يظوون أن اف ع اا    
هذا الئمان أكثر ذكاا وأشع   
قوة وأق    لى ال  يس  معن  

زمععن الععو   الععذين كععايفوا    
صلى اهلل  ليه و لم  فلم يواجه الو  صلى اهلل  ليه 
و ععلم وأصعع ابه مثلمععا يواجهععه املسععلمون اليععو    
ولون اةقيق   وس ذلك  فإن الو  صلى اهلل  ليعه  
و لم وأص ابه ق  واجهعوا أ ع ااأ أشع  بوعث،  عا      
يواجهه املسلمون اليو   فعإن الوفعا    زمعن العو      

م مل يرتكوا أمامهم طريقعا إلبعادة   صلى اهلل  ليه و ل
اإل ععال  واملسععلمن إا  ععلووني ولوععن الر ععو     
اف ظم صلى اهلل  ليه و لم وص ابته حطموا مجيا 
حمعععاواتهم بال عععرب وال عععالة ومقاومععع  اف ععع اا  

فلم يوتش العو  صعلى    .وم افعتهم باجلهاد والقتا 
اهلل  ليه و علم بال عرب وال عالةي بع  أ ع  العع ة        

فه؛   وا تجما مجيا وأخذ ا
اف عععع؛ايت الععععيف توفعععععه   
مقاومعع  اف عع اا وموععرهم   
وم افععع  شععرهم  كمععا أمععر  

ابه أن يعععع وا العععع ة أصععع 
ن الوععععريم آامتثععععاا للقععععر

َوَأِ  ُّوا َلُهْم َما اْ َتَطْعُتْم ِمْن "
ِْ ال َ ْيععع      ُقعععو َة َوِمعععْن   َبعععا
ُتْرِهُ؛عععوَن ِبععععِه َ عععُ و  اللَّععععِه   

َخر يَن ِمْن ُدويفه ْم َوَ ُ و ُكْم َوآ
َلا َتْعَلُمويفُهُم اللَُّه َيْعَلُمُهْم َوَمعا ُتْوِفُقعوا ِمعْن َشعْ َا ِفع       

ض ف عر  " َ ِ؛ي   اللَِّه ُيَوف  إ َلعْيُوْم َوَأيْفعُتْم َلعا ُتظ َلُمعونَ    
الععو  صععلى اهلل  ليععه و ععلم باخععذ اف عع؛ايت ضعع   

أا إن القععوة الرمعع  أا إن القععوة  : "اف عع اا وقععا 
   ."رم  أا إن القوة الرم ال

  ايس الت رير◘ 
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 لى أي ش ا مت ايفف ا  بوغالديش  ن باكستان؟ إن هذا التساؤ  الذي يطرح جمع دا انن  كعث،ا معا طعرح             
واز ف افو  وافخ، من هذا اايفف عا  وإن مل يوعن تط؛يعل ال،عريع  اإل عالمي  فيهعاي ولوعن حماولع          .  ابق أوقاحل 

إىل هذا اليعو  مل تعئ  تقطعا  ق؛ع  بعع   ق؛ع   و طعو         –تا يخ ا تقال  بوغالديش  –تط؛يل ال،ريع  موذ ذلك التا يخ 
معن إموايفيعاحل   هعذا السع؛ي  إىل أن يفسع  ال،ععب       خطواحل بطيئ   ومل يئ   لماا بوغالديش ي؛ذلون معا   و ععهم   

  حمن وم ااب مل يقعوا مثلها   املاضع  فضعال    وااملسلم ال؛وغال  ذلك از ف امل؛ا ك  و  هذن السوواحل افخ،ة وقع
اإل عال    من أن حياولوا إلقام  يفظا  إ الم  يط؛ل ال،ريع  وإن اةئيت اةاكم حياو  بو  ما   و عه معن قعوة حما بع َ   

ظلمععا وجععو ا باتهامععاحل ارت عع  واهيعع   وأبرزهععا اإل هععايت  افحععئايت اإل ععالمي والسيا عع  اإل ععالمي  واةظععر  لععى 
والو  يعلم أن قضايا اإل هايت العيف تل عقها   . اإل الم  وافصول  وهم بريئون موها كربااة الذاب من د  ابن يعقويت

له ظلما وبهتايفا وتروج لذلك اتلش و اا  اإل عال  ال اخليع  وارا جيع     اةووم  اةالي  الغاشي  الظامل  باإل ال  و أه
ب  اإل ال  دين اةوا  والتسامح وليس دين اايفغالق واإل هايت  وهو ديعن   يشويا ج ا  واإل ال  بريا من ذلك أمر

" ا أ  لواك إا  مح  للععاملن وم: "ي  و إىل يف،ر الرمح  واملودة بن الواس  فق  بن اهلل تعاىل ذلك ااط؛ا   وله الوريم 
َوَتَعاَويفوا َ َلى ال ِ؛رِّ َوالت ق عَو   : واإل ال  ي  و إىل التعاون والفضيل  ا إىل الع وان والرذيل   قا  تعاىل ( 701افيف؛ياا )

 (2املاا ة )يِت َوَلا َتَعاَويفوا َ َلى ال إ ْثم  َوال ُعْ َوان  َوات ُقوا اللََّه إ ن  اللََّه َشِ يُ  ال ِعَقا
ما زالت قا ي  ومعادي  لإل ال  واملسعلمن  عواا كعان حئبعا حاكمعا أو      " حئيت  وام  ليغ"وا شك أن حووم       

تعاامر ضع  اإل عال  واملسعلمن موعذ يفعومع  أظفا هعا         "حئيت  وام  ليغ"وإن ال،عب ال؛وغال  يعلم أن . حئبا معا ضا
  إموايفها من قوةي ب  ق  طال؛ت اةوومع  ازو يع  أن تقع   بوع  معا         ومل توتش مبا. للقضاا  لى الويان اإل الم 

 . و عها من تق يم املعويفاحل والقواحل العسوري  حبج  أيفها حريت ال ميقراطي  ض  اإل هايت
لماذا تلق  الضغوْ  لى اإل المين؟ ف اإل هايت حريت ال ميقرطي  ض  هذا ح ههوا تساؤ  وهو أيفه إن كانولون يطر     

علم أن اإل ال  و تعاليمه يرفض اإل هايت والعوش والتطرف جبميا تأن " لعوام  ليغ"إ هابيون؟ اب  ه  تظن أن املسلمن 
فإن اإل هايت بع؛ا ة ات رة هو . حيرمه ويعاقب مرتو؛يه أش  العقوب   أشواله و أ الي؛ه ويعترب ك  ذلك فسادا   اف ض

اةرماحل  وه   و ريب للممتلواحل    أي بل  من وساد   اإل ض    وان  لى الواس  وا ت اا  لى اف واح إف
خطر  ظيم  لى ال،عب أمويا واجتما يا واقت اديا و يا يا  يادي إىل ايفت،ا  الفوضى والظلم بن  ن  فاإل هايتال؛ل ا

يعلموا أن التا يخ اإل الم  حيم  زم بن صف اته د و ا و ربا  اب  للمسلمن أن و. دلع؛اد وإىل التاخر   شاون ال؛الا
العم  والتعاون  فاملسلمون اليو  ايستطعون أن خيرجوا  ا و  املاض  تلك احملن وامل ااب بال رب واإلميان  وافق  اجتاز

حل الو؛،ة  وإيفوا متفاالون بان وا باةل بالتواتش ااحتاد أما  الت  ياهذن افيا  إا أن يوح وا كلمتهم وميسو ههم في
 حمم  شعيب ◘                                   .املستق؛  القريب أما  املسلمن   ك  بالد إ المي  م،رق بإذن اهلل تعاىل
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 :شهر إبريل ووجه تسميته دراسة تحليلية: كذبة إبريل
 شان حمم  أيفو : بقلم  ◘

 .دار العلوم معني اإلسالم بهاتهزاري، شيتا غونغ، بنغالديش أستاذ األدب العربي باجلامعة األهلية 
هو ال،هر الرابا من   APRIL  »يفيسان» شهر إبري  

وإبري  ا م . و  ة أيامه ثالثون يومأا  السو  اإلفرجني 
    APRILIS »إبريلس»م،تل من افص  الالتيين   

وق  يوون م،تًقا من الفع  .  التقويم الرومايف  الق يم
دال   لى ابت اا مو م   ARERIRE »فتح»الالتيين 

ويع  شهر   الربيا وظهو  الربا م وتفتح افزها 
إبري    فريفساهو  مطلا السو  ب   شهر يواير 

JANUARY .  شا   التا ا  »أمر  (  7561)و   ا
 .جبع  يواير أو  السو  ب ا من إبري  » ملك فريفسا

وهواك تعليالحل أخر  زذن التسمي  يعود بعضها إىل 
  اإلغريلي فن شهر إبري   و هم  ميث  مطلا الربيا

فوان الرومان ق  خ  وا اليو  افو  من شهر إبري  
وه  آل  اةب واجلما   -»فيووز  »احتفااحل  

وق   -وملو  املرح والض ك والسعادة  و هم 
كايفت اف ام  والعذا   جيتمعن    وما و  مع؛  

ويو،فن زا  ن  اهتهن اجلسمي    » فيووز»
 .وي؛تهلن إليها لت فيها  ن أيفظا  أزواجهن  والوفسي 

وأما افمم الساكسويفي  فوايفت حتتف    هذا ال،هر 
وه  إح   آزتهم - EASTER »إيسرت»بعي  آزتهم 

 ي   »وهو اا م الذي يطلل  ليه انن   -الق مي 
من ك  ما  .  و  الو ا     اللغ  اإلجنليئي  » الف ح

تق    يت؛ن لوا  أهمي  شهر إبري   و  افو وبين   
 . ت؛اطه مبعتق اتهم ال يوي الع و  الق مي  وا

 حمل  تا خيي   ن يف،اة كذب  إبري  :

ذه؛ت أغل؛ي  آ اا  :جاا   املو و   اةرة ويوي؛ي يا
تقلي  أو وب  قاام  » كذب  إبري »ال؛احثن إىل أن 

يقو  فيه بعض الواس   اليو  افو  من     لى املئاح
بإطالق ال،ااعاحل وافكاذيب  لى وجه املئاح   إبري 

ض ي  كذب   » ومن ي  ق هذن اللع؛  يعرف بع
هو اليو  امل؛اح فيه  إبري وق  أص؛ح أو  . »إبري 

فيما   ا ال،ع؛ن  الوذيت ل   مجيا شعويت العامل  
 ؛ايف  وافملايف   والس؛ب أن هذا اليو  مق س   اف

يوافل يو  ميالد   أملايفيا فهو  و ؛ايفيا ديويا  أ
ومل يعرف .   الئ يم افملايف  املعروف» بسما ك»

وهواك آ اا    أص  هذن الوذب   لى وجه الت  ي 
 :موها. اتلف    ذلك

 فريفسا  ا   ير  بعضهم أن هذن ال؛    ب أحل  
  و كان اجل ي  كما  ؛ل التقويم  فرضبع  ( 7651)

ما س ويوته   27ااحتفا  بعي   أس السو  ي؛ أ   يو  
ه ايا  ي   أس  بع  أن يت؛اد  الواس  إبري   افو  من 

إذ كان ال، ص الذي يرفض هذا . السو  اجل ي ة
التقويم اجل ي  ي ؛ح   اليو  افو  من شهر إبري  
ض ي  ل؛عض الواس الذين كايفوا يعرضويفه ملواقش 

 .رون موه  في ؛ح حمط   ري  انخرينحمرج   ويس 

   وير  آخرون أن هواك  الق  قوي  بن الوذيت
 املعروف   ازو   » هول »وبن  ي   إبري أو  
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ما س من ك   ا    17والذي حيتف  به ازو وس   
ال؛سطاا مبها  كاذب  جملرد اللهو  وفيه يقو  بعض 

ا وا يو،ش  ن حقيق  أكاذي؛هم هذن إ  وال  اي 
 .إبري مساا اليو  افو  من 

  وذكر بعضهم أيفها يف،احل ما احتفااحل الربيا
 »شهر آذ »من  27 و  تعاد  اللي  والوها    

MARCH. 

تعود إىل ة هذن الوذب ال؛احثن أن يف،ا وير  بعض  
  هذن الفرتة كان  إبري ن شهر أالو طى  إذ  القرون 

فيطلل  وقت ال،فا   للمجايفن وضعاف العقو   
 راحهم   أو  ال،هر وي ل  العقالا من أجلهم  

 ي  مجيا » املعروف با م  و  ذلك اةن يف،ا العي  
 ي  مجيا »أ وة بالعي  امل،هو  با م   » اجملايفن

 .» الق  ين
وير  ال؛عض أن هذن ال؛    متت  إىل   و  ق مي  

واحتفااحل وثوي ي  ا ت؛اطها بتا يخ معن   ب اي  
 .إذ ه  بقايا طقوس وثوي   ف   الربيا

إن ال ي    بعض ال؛الد يوون خاا؛أا   أو  : ويقا 
فوان هذا قا  ة زذن افكاذيب اليف   أيا  ال ي  

يطلل : » مسو  إبري ».  تلل   أو  شهر إبري 
 POISSONبري  اإلفريفج  لى كذب  إبري  مسو  إ

BAVRIL   و ؛ب تسميتها بهذا اا م أن ال،مس
أو فن كلم  . توتق  فيه من برج اةوحل إىل ما يليه 

من لفظ  -اليف معواها مسو   -السابق  ( بوا ون)
إذ ه   مئ للعذايت .  »العذايت»با يون اليف معواها 

الذي كاب ن  يسى  ليه السال  فيما ي  يه الو ا   
 لى  ويطلل  .ح ث   أو  شهر إبري ويئ مون أيفه 

 » يفوت  إبري »الض ي    إ وتلو ا 

 لى يفطاق وا ا   إجنلرتا هذن ال؛     وايفت،رحل 
 .حبلو  القرن السابا  ،ر امليالدي

  وهواك باحثون آخرون ياك ون أن كذب  أو
شعويت العامل  مل توت،ر ب،و  وا ا بن غال؛ي   إبري 

 .إا   القرن التا ا  ،ر
 :اإلجنليئ ال،عب الوذايت

يطلل اإلجنليئ  لى اليو  افو  من شهر إبري  ا م 
 ALL FOOLS DAY  »يو  مجيا اةمقى و املغفلن»

يفعلويفه من أكاذيب ق  ي  قهم بعض  ن يسما زم 
وأو  كذب  .  في ؛ح ض يً  لذلك فيس رون موه

إبري  و د ذكرها   اإلجنليئي    جمل  كايفت تعرف بع 
فف    DRAKE S NEWS LETTER »د يك جمل »

ذكرحل هذن (  7561)اليو  الثايف  من إبري   ا  
الربي  إىل مئاحل من  وان  هذا اليو  مح  اجملل  أن  

لو ن بطاقاحل اتوم  باختا  مئو ة حتم    طياتها 
غس   » لعموهم إىل م،اه ة اةفل  السووي   د وة ك  

  إبري أو     برج لو ن   ص؛اح افح  » اف ود
ما  جاا التور  بع   دفا ش ا لل راس أو 

من السذج إىل  مسا  يهم  وق   ا ع مجهو  غف، 
 .برج لو ن مل،اه ة اةفل  املئ وم 

ومن أشهر افكاذيب اليف  رفها ال،عب اإلجنليئي 
  إبري بالوذيت   أو   الذي يعترب أشهر شعويت العامل 

 17اإلجنليئي   أ لوت    » ايفوج  تا  »أن جري ة 
أو  إبري  -أن غ أا  (    7115)  و   ( آذا )ما س 

 يقا  معرض مح،  ا    م يو  ا لوجتون  فهرع  –
الواس مل،اه ة تلك اةيوايفاحل  ومل ي،اه وا اا أيففسهم 
فعلموا أيفهم إمنا جااوا   يستعرضون أيففسهم فوايفهم هم 

 ....  ا 
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 : أمثل  من أكاذيب إبري 

  أح  أشهر املقالب بث  لى القواة السوي ي  العامل
ق؛  اخرتاع التليفئيون امللون  وظهر  . 7652 ا  

خ؛، تقين  لى ال،اش  ليعلن للم،اه ين أيفه   
بوضا كيس  إموايفهم اة و   لى صو ة ملون

يفايلون  لى ال،اش   وص قه كث،ون وحاولوا تط؛يل 
 .الو ي  

  طا  اديو إ رااي   و ما ق   7615ما ح ث  ا
أيها املستمعون الورا  موذ  » إ  اله فجاة  وقا  

دقاال ه؛طت طاارة الرايس امل ري أيفو  الساداحل   
وهو   طريل  "ت  أبيب"ع ب» بن غو يون »مطا  

 ودته من أملايفيا ااحتادي  إىل القاهرة  وق  ا تق؛له   
املطا  إفرايم كايفرتير  ايس دول  إ رااي  وك؛ا  

دقاال قطا  اديو  70وبع    »ملساولن فيها ا
 فوا أيها "إ رااي  براجمه جم دا  وقا  ملستمعيه 

السادة خرب ه؛وْ الرايس امل ري   مطا  ت  أبيب  
الذي أذ وان  ليوم ق؛  قلي  هو كذب  إبري  زذا 

 .العا   فاليو  هو أو  إبري  طايت ص؛احوم

 كذلك ما ح ث   ارليج والسعودي   لى وجه
 ن وجود مادة   2006 إبري   و ار وص   

أبو » الئا؛ل افمحر   ماكواحل ارياط  من يفوع  وجر 
الق مي   وأص؛ح اجلميا ي؛ ثون  ن هذن  » أ  

املاكيواحل   ك  موان  ووصلت أ عا ها   بعض 
ا   وحتى املواطل   السعودي  ما يقا يت املاا  ألش  ي

أغلب مواقا اإليفرتيفت تعرض ماكيواحل  إبري موت ش 
لل؛يا با عا  خيالي  ا تق  باي حا  من افحوا   ن 

 إبري مخس  و ،رين ألش  يا   فهذا مثا  لوذب  

اليف  اح ض يتها الوث،  و  يففس الوقت غوى 
 .بس؛؛ها الوث،ون

فوايفت  و ما ايفت،ر خرب   2001  و  أما كذب 
صاحب أكرب شرك  برجمياحل   » بي  غيتس»اغتيا  

العامل  إذ و د اررب  لى لسان بعض امل اد  افم،كي  
  ما س ب،و  مو ا  لى ش؛و  اإليفرتيفت  ثم ما 

كذب  »ل؛ثت هذن امل اد  أن يففت اررب  ماك ة أيفه 
 »   إبري 
 وإىل جايفب هذن املواقش املض و   هواك مآٍس

ح ث أن    فق  ري إبباكي  ح ثت بس؛ب كذب  أو  
اشتعلت الو،ان   مط؛خ إح   السي احل اإلجنليئياحل 

شرف  املوئ  تطلب    م يو  لو ن  ف رجت إىل 
الوج ة ومل حيضر لوج ة السي ة املسويو  أح   إذ كان 

 .ص؛اح أو  إبري  ذلك اليو  

والطريش   كذب  أو  إبري  أيفها تساوي بن العظماا 
والفقراا  فق  ح ث أن  ا وال عاليك وبن افغويا

يئو  أح  متاحش  -ملك  ومايفيا -كان كا و 
إبري   فس؛قه   ا  م،هو    اصم  بالدن   أو  

و  م  لى أ ضي  إح   قا احل املت ش و ق  مالي  
فئ  ك؛،ة  فلما  آها أمر أح  حرا ه  أثري  من 

التقاْ  بالتقاطها فاوما اةا س  لى اف ض حياو  
 .ا  افثري  ولون  ؛ثأالو ق  املالي

   هوذا يتعام  معها العامل أمجا  فيطلقون افكاذيب
 ادة غئحل اف ض موذ وهذن   غرة إبري  من ك   ا 

إبري  من ك   ا   أو قرون  حيث ا تاد العامل   
 لى ااحتفاا بيو  الوذيت العامل  بإطالق افكاذيب 

 ...وخ اع بعضهم ال؛عض  لى  ؛ي  املئاح
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 الوذب  اليف أ قطت افيف لس: 
 و ما كان املسلمون حيومون أ ؛ايفيا بع  أن فت ها 

    172القاا  اإل الم  العظيم طا ق بن زياد  ا  
. كان املسلمون   ذلك الوقت قوة ا ميون حتطيمها

وكان الو ا    ير ي ون القضاا  لى اإل ال  
و و ما اكت،ش . وحاولو مراحل   ي ة ومل يوج وا

 ر  قوتهم ب أوا التفو،   ا رتاتيجي  الو ا    
وبواا  ليه ب أوا بإ  ا  ارمو  . توسر هذن القوة

وب أ اإلميان يضعش  و    والسجاار إىل أ ؛ايفيا جمايفأا
وكايفت يفتيج  ذلك . املسلمن خاص     جي  ال،؛ايت

أن الو ا     يطروا  لى أ ؛ايفيا اليف حومها 
و قط آخر   .املسلمون أكثر من مثان ماا   و  

ح ن للمسلمن وهو غر يفاط    أو  إبري   و   
خرج ال لي؛يون ويفادوا   و  هذا اليو  .  7161

من أ اد الوجاة بوفسه وأهله وماله "الواس بايفه 
ك؛،ة ق مت من  افليذهب إىل ال،اطئ  فإن  فوأ

امل،رق لتاخذ من ت؛قى من املسلمن  وبالفع  ص  ق 
إىل ال،اطئ وهواك كايفت  ااملسلمون وذه؛وا مجيعأ

ار يع   حيث كان اجليش ال لي    ايفتظا هم حييط 
بهم من ك  جايفب  فا ملوا السيوف    قايت 
املسلمن  وذحبوا الوساا والرجا  والو؛ا  وال غا  
حتى امحرحل ميان ال؛ ر من دمااهم  و رقوا أموازم 

حيث مسيت هذن ار يع  بع   بع  أن  رقوا أ واحهم
ي فيفهم كذبوا  لى املسلمن "إبر ي   مسو "

ومن تلك السو  إىل انن . واصطادوهم مث   السمك 
 و  ك   و  حيتفلون مبا يسمويفه خ    إبري 

(APRIL FOOL)   وهم باحتفازم  بذلك اليو

فهم ا جيعلون اةماق  . يعتربون املسلمن محقى
ب    مجيا   و هول  امل اد     جيش غريفاط  فقط

وهم   حنن املسلمن خ  وا الوفا . م  اإل المي اف
ل يهم اف ؛ايت لي تفلوا خب    إبري  إلبقاا  وحهم 

ولو  لموا  ؛ب ااحتفا  ملا أمون أن . املعووي   الي 
وبع  أن  رفوا اةقيق  د ويفا يفقطا . حنتف  بهئميتوا أب ًا

جيب  ليوا  . و  أا  لى أيففسوا بان ا حنتف  بذلك اليو 
 .تعلم د و أا من اف ؛ان أن يف

 :حومها
فن  يأما حومها فهو أيفها ا جتوز ولو كايفت مئاحا

الوذيت حرا   واا قاله  و اإل ال  يفهى  ن الوذيت
وهذا . أ اد أن يض ك القو  أ  ا  مازَحا أو جادأا

حرا    اليو  افو  ل،هر إبري  كما هو حمر    
وا شك فيه أن الوذيت داا  ظيم . غ،ن من افيا 

  خط، إذ هو من ق؛ااح الذيفويت وفواحش العيويت
ويع  وجودن   وق  جع  من آياحل الوفاق و الماته

وهو . قادحأا ك؛،أا   إميان املرا فيفه جمايفب لإلميان
وكان أبغض ارلل إليه صل  اهلل   خلل ذميم مستق؛ح

وق  ذكر أه  العلم أن اإلميان والوذيت .  ليه و لم
والوفاق أ ا ه   فن اإلميان أ ا ه ال  ق  ا يتفقان

 . فيست ي  اجتما هما  الوذيت
ذيت ا ي لح   ج   وا   الو: خالص  الوال  أن

هئ  ولو كان املق   إض اك اةاضرين ومل يون فيه 
وه   ادة خ؛يث  إن دلت  لى ش ا . إيذاا للواس

فاتقوا اهلل وكويفوا   فايفها ت    لى خ؛ث ط؛ا صاح؛ها
 .ما ال ادقن
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 ضرورة وكيفية إجادة اللغة العربية
 حفظه اهلل تعاىلضيل  ال،يخ شهي  اهلل فض  ال؛ا ي ف: بقلم ◘ 

 أ تاذ التع؛، والرتمج  وارط العرب    ايس قسم اللغاحل باملركئ اإل الم   حمم  بو   داكا

 

إجادة مطلوب  ضرو ة إن العربي  لغ  القرآن واة يث  وإيفها لغ  العلو  واملعا ف اإل المي  أيضا  فإجادة العربي  
 لمي  للطاليت والعلماا  واميون اة و   لى املها ة العلمي  ب ون اإلتقان   هذن اللغ  اةي  والعريق  واميون أداا 
مهم  الت  يس وال  وة واإل شاد ب ون املها ة العلمي   واإلجادة اللغوي    هذا الع ر املل ا بامل،اك  ااجتما ي  

 .سم بالتق   العلم  والتووولوج والسيا ي   واملت
ولل  و   لى هذن افمو  املهم  واجلليل  والوصو  إىل از ف املو،ود واملربوك  يو؛غ  لو  طالب من طاليت اللغ  
العربي  تومي  املها ة   ارط واإلمالا والقرااة والوتاب   و املوامل  واا تماع إىل العربي  حسب الطرق املت؛ع  و 

التمريواحل العملي   لى قرااة ال  ش واجملالحل وكتاب  الفورة واملقال  وإلقاا احملاضرة واملواق،  واا تماع اإلهتما  ب
إىل العربي   ربافشرط  وحفظ املستعمالحل والتعاب، اجلاهئة العربي  حتت إشراف أ تاذ ماهر وملم بهذا الفن العريل  

 . ي  باجل  والو  والسع  وال رباهلل يوفقوا مجيعا لل  و   لى هذن افمو  اف ا
 

 أحبه حّبَّ التلميذ ألستاذه: األستاذ األديب األريب القاّص خليل محمود الصمادي 
 حييى يو ش الو وي: بقلم ◘ 

 

! لألطفا  وال غا  دااما أحب شعيئ إلع    الوتب العربي  افدبي  
هعذن  لسععل   ربيعع  أدبيعع  حتوعع  بطععواحل أطفععا  فلسععطن    

لعلوعم  ! تلقيتها من املالش موذ أيعا  ! مقا    ااحتال  اليهودي
  !تعرفون املالش وتقرؤون بعض كت؛ه ومالفاته وجممو اته

إيفه ال،يخ اف تاذ افديب اف يب القاص  خليع  حممعود   .. يفعم 
أ ض افيف؛يععاا   ولعع  بععا ض مق  عع ! ل ععمادي حفظععه اهلل لوععاا

ول    ايم ال،موك ب م،ل حيث د س هواك و رج ! والر  
قسم اللغع  العربيع  و مع    مهوع  التع  يس        جامع  دم،ل ب

 اد للت  يس مرة ثايفيع    وال  اف    ك  من دم،ل والرياض 
 الربيطايفيع  بعع  ايفقطعاع مخعس  عوواحل وبع أ العمع  بامل   ع         

British international school Riyadh     موععذ العععا
موذ زمن طويع  ت،عرفت أيفعا بعالتعرف  ليعه       .2071ال  ا   
أيفا معجب ج ا ب،  يته الورميع  وإب ا اتعه افدبيع     . ومالفاته

ومالفاتععه اة؛ي؛عع  الفلسععطيوي   وبيووععا  القعع  ديويعع  خال عع  هلل   

تفي  معن ثروتعه افدبيع     أ ع !  ؛ ايفه وتععال  أ تعئ بهعا وأفت عر    
 !كث،ا

كما حيب أطفا  باق  الععامل  ! إيفه حيب أطفا  فلسطن كايفه موهم
إيفه يست    الق ع  لغعرس القعيم    ! العرب  اإل الم  ويوتب زم

 لسعل   "وهعذن السلسعل    ! والفضاا    يففوس افطفا  الوا م 
ال عاد ة  عن دا  اةضعا ة للو،عر      (70-7)أطفعا  اةجعا ة   

هع   لسل   ااع  جع ا    عرد   7126الرياض العا  والتوزيا ب
الق   با لويت مجيع  و تعا  كت؛هعا حعن ايفع لعت   فلسعطن       

 ! اايفتفاض  الثايفي 
  :وله أيضا من السلسل 

 لسل  ق ص من   -2( 20-7) لسل  فتيان لون أبطا   -1
 (70-7)الرتاث 

  !حفظوم اهلل يا أ تاذيفا من ك  مورون وزادكم إيفتاجا وإبع ا ا 

 !وشورا لوم جئيال  لى هذن از ي  القيم  الغالي 
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 ؟اإلنشاءكيف تكون أديبا بارعا يف 
 غريب ال يا  : بقلم ◘

الوتابعع ؟ فااًقععا  لععى كيععش أكععون أدي؛أععا با  أععا   "
أقرايف   خ؛،ا با تاليت  قو  الواس  ماهرا   تفون 

 "الع؛ا احل  ال ال   لى املعايف  اليف جتيش   الوفس

كث،ا ما يوجه هذا الساا  من ق؛  أش اص اتلف   
كايفهم يتفق ون أقراصا ُت؛لا باملاا في ، املعرا كات؛أعا   

 .ذااعأا صيته بن الع،ي  وض اها
 العوساإل شاد ب

أيف ععح اإلخععوة الععذين أمجعععوا أمععرهم  لععى تعل ععم    
اإليف،اا  و ئمعوا  لعى أن يوويفعوا أدبعااي شععا هم      
ودثعععا هم افديت  أيف ععع هم ثعععم أيف ععع هم أن ا  
يقعرؤوا هععذن املقالع ي فإيفهععا ا تسعمن وا تغععين مععن    
جوع  وأِ ُظهم ثم أِ ُظهم أن يلجاوا إىل بعايت غع،   

طاا ي فعإيفين كت؛عت   هذا ال؛ايت  فإيفه ا يرجا بوث، 
: هععذن املقالعع  للمتوععات؛ن الععذين يفعععرتهم وهتععافهم   

ا الوت ععايت " غععرِّيت تعجععب " و " خععالش تعععرف "
املل ل ن الذين خي مون اللغ  والع ين  فعإن كوعت    

 .من هذا ال وش افخ،  فالسال   ليك وإىل اللقاا
وإن كوععت متوات؛ععا فععاهال بععك   هععذن الرحععايت    

املوضعوع دليع  بعيِّن  لعى أيفعك      وصربك  لى قرااة 
فهاك أصوًا وقوا َ  ذه؛يع   .. حتب أن توون متوات؛ا

احتفظ بها وا تطلا  ليها أح ا  تسهِّ   ليك يفيع   
 .املرا  الذي تطمح إليه

إذا أ دحل أن توتععب موضععو أا إيف،ععاايا يلئمععك أن   
 .ترا   بعض افمو 

اخععرت ملوضععو ك  ووايفععا طععوياًل صععع؛ا خيعع    :أوا
ا ئ  ويا ح؛ذا لو حييط هذا العووان مخسع   دماغ الق

 .أ ،ا  املوضوع
  ت فح املعجم  واخرت موه الولمعاحل املتفامخع    :ثايفيا

والغري؛   تغص    ول القا ئ فال هو ي؛لعها وا هو 
وتععتمو ن مععن ذلععك إذا تفضِّعع  اففعععا     ! يلفظهععا

ارما ععي   لععى الربا يعع   والربا يعع   لععى الثالثيعع   
الولمعاحل املالوفع  لع   افذهعان       واجته    تقلي 

 :باملثا  يت ضح اةا . والسهل   لى اللسان
أخعون افكعرب      أحح زي    املئ ع  فهقهعل إليعه  " 

الذي كان ي علح اف ض للئ ا ع   ووجع  أيفعه َأَبعَا      
 ...يففسه حبجر  فَهربَذ به إىل الط؛يب

و  اليو  الثايف   ملا أ اد زي  أن يضوضك ما أخيه 
إيفك تهعرِبج  :  ع فهجهجه  ن الذهايت وقا إىل املئ
 .."الئ ا  

اإلكثا  معن الضعماار  فيفعك إذا أكثعرحل معن       :ثالثا
الضماار ت ؛ح الع؛ا ة  ااقً  جذ اب  لأليفظعا   أخ عاذة   

 :ذلكللقلويت  مثا  
 :إذا أ دحل أن تطلب املاا فتقو "

 

  (77 : ال؛قي    صف  )
 

http://madarisweb.com/ar/users.php?id=69
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رة ّنَّة الُمطّهَّ  لُغَّة الُقْرآِن الْكَِّريم والّسُ
 حسن حمم  يفعيم اةل ◘

 طالب ماجستري بقسم الفقه واألصول جبامعة قطر

 !لغٌ  اتا ة من  يت العاملن
 !وحْل   طي اتها   ال  اهلل تعاىل إىل الواس أمجعنلغٌ  َح

 !واف ض بالسعععماالغععع   بطعععْت السعععماا بعععاف ض    

شعرااا ديوعه اةويعش  وخفايعا      بها  ي  ول  آد   ؛ رلغ  
 ليععه ال ععالة   حممعع  بععن  ؛عع  اهلل   !ضععم،ن ال،ععريش 

 .والسال 

ص اب  ! لغ  حت ث بها أفض  جي  بع  افيف؛ياا واملر لن
 ! ضعععع  اهلل  ععععوهم وأ ضععععاهم   !  ععععولوا الوععععريم 

و ع   لغ  ضم ْت أجيعا  اإل عال  السعالف  والالحقع    م    
 !واح ة

لغ  أزالْت فوا ق املساف  واملساح   وافزموع  وافمووع     
 !وافلوان واف راق

لغعع   رفععْت بهععا ال؛،ععريُ  جماهيعع  ال عع رااي ارليعع      
معععن أبوااهعععا امل ل عععن   واملعععربد  و عععي؛ويه  وغ،هعععم

 !و ،اقها اجملايفن
 !يفعم  إيفها العربي 

وبقيْت شعاب   و عت؛قى شعاب  إىل    ! اللغ  اليف ول حْل شاب 
 ! يو  ال ين

ه  تظوُّين أحتلل   فضاا أحال  الوو  العميعل بعيع ا  عن    
 !الواقا

وه   يِّلين أ رح   أفعالك املوعا  اجلميع  جمايف؛عًا حقعاال      
 !املاض  واةاضر

إذن أِ ععْر مسعععك واْ َع ب ععرك إىل كععال  اف عع اا ق؛عع    
قع ِّ  أيهمعا   ! وإىل كال  افص قاا ق؛  اف  اا! افص قاا

شئَت  فإن الوتيج  الوهااي  توون واح ةي فيفها حقيق  ا 
 !تق؛  امِلراا  و   قالا املثقفن ومثقف  العقالا

 !ولوْن  د وا  ن هذا اُزراع

 !ق  حت ث  وك  يت العاملن وِك و د بوو آ قو يماذا 

 وعِك وقع  ت؛عاهى بعك      أصع قاؤك وأ ع اؤك   قعو  يماذا 
 !أفض  ارلل أمجعن

 ! [بالضععععاد يفطععععَل مععععْن أيفععععا أف ععععُح] : يععععو  قععععا 

وثوااك أل     وِك وق  أغرق   م حك حم؛ُّوك قو يماذا 
 !  وِّك

أمل يق  من توىل ِكْ؛عر كرهعك  كع؛،هم أ يفسعت  يوعان       
 اةاقعع  املععاكر  أيفععك ولعع حِل شععاب املست،ععرق الفريفسعع  

  ولن تل قعك    الغابر ي مل تس؛قك الطفول و ت؛قى شاب 
  !  املستق  ال،ي وخ 

 !يفعم  ص ق  يوان هذن املرة وهو كذويت

وه  هواك دلي  أد ُّ  لى هذن اةقيق  من الواقعا العذي   
يلجمه  كما يلجم غ،ن  لو بي ت  عوا الق ع   وحعاوَ     

 !وضح الوها  يفوران ضوا ال،مس  
أا تت فوا وقااا التا يخ وداا  الوقااا أيف ِك اليف ملوِت 
أزم   الريادة  والقيادة  والسيادة بن لغعاحل ال؛،عر  غعم    
احملاواحل اجلاد ة  واجلهود املضوي  لوت يتك  عن مقامعِك   

 !السام   وموايفك الالال
 ...ولوْن

 ايعع واملو اجلا فعع  أمل ت؛قععْ     ليااععك  غععم العواصععش 
 !الوا   
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ومععا ! أمل ت ععم ْي   مقامععك  غععم أيفععوف اف عع اا
 !أبوااوا وأص قااوا وُجه ا  أ  ااوا من ُحق اد! أكثرهم

 ! أمْل ي؛ْا ك  تلك املواي  واحملاواحل بالف، 
 !أمْل توقلب إليهم أب ا هم خا ئً  وهم حسر 

أمل يرجعععوا إىل حجععو هم يفاكسعع   ؤو ععهم وهععم   
 ! ،طى

أقعو   وعك  و وع ك كع  هعذن         معاذا !إذن  قول 
اليف متأل فضاا ما بن السعماا   التئكياحل وال،هاداحل

  !واف ض

أ عرب بهعا  عن     أو تعع؛،احل   لع  كلمعاحل    يعتْ ه  أبق
 !شعو ي جتاهِك

 !ل  فجوة أيففذ موها إىل مع حك وثوااعك   ْتركه  ُت

 هذا اليعو  أخر ويف   وق  كوت يفاطقًا ق؛  ! ا واهلل
لفضعع   واملوعع    صععاحب ا  !مبفضعع   بعع  الععرحي  

 .والرمح 

 ودجبع  هعذا اةعن  أ وتويف   وق  كوت متولمًا ق؛ع   
  .صعاحب الوعر   واجلعود  والعطعاا    !  ب  الوعريم 

إْن مل أقع   وعك شعيئا        فه  أكون باخسًا حق عكِ 
  !ُطل؛ُت فيه أن أحت ث  وكهذا اليو  الذي 

السعععووحل   ]أمْل يقعععرِّ  افصعععوليون والفقهعععاا أن 
 ![وأن الععذ اا إذيفهعا ال عماحل   ! نموضا ال؛يان بيعا 

 شيطايفا أخرس  كما قالوا  لو التئمعتُ  تع  يَوين وه 
  !قا  الو؛،ال مت   هذا امل

 !ي فيفععع  اليعععو   عععاكت ! ْيِوْ   يعععا ح؛يععع؛يفأ عععِذ

 !ي فيف  اليو  صامت!اصف ْ   ين  يا  ئيئت 
 

naim5045@yahoo.com 

 

 

 (9 : بقية املقال املنشور يف صفحة)
من فضلك يا با ك اهلل فيك  وحفظك من كع   عوا    
ووقاك من ك  مورون  هال يفئلت إىل الطابل اف ض   
ف خلت الغرف  الثايفيع   وفت عت الثالجع   وأخرجعت     
موها قا و ة املاا ال؛ا د  ومألحل موها الوعاس فعرددحل   

غرفع   القا و ة وأغلقت بايت الثالجع  ف رجعت معن ال   
و قيت  لى السعلَّم  إىل أن ت ع  إىل الطعابل افو      
فتج يف  أتسلَّم موك املاا فاشريت وأشورك  لعى هعذا   

 "...املعروف
أن  عع   بععالربط بععن الفقععراحل واجلمعع   ا    :خامسععا

 :مثال. يهت ي القا ئ إىل املوا ؛  بيوها وإن يفوَّس  أ ه
 -ذهب حامع  إىل امل   ع  و  اة ع  افوىل حضعر    "
ف عتاذ  ولععب مععا أصع قااه الوعرة وكععاد أن د  س     ا

العلععو  وكععان موضععوع العع  س  أن يفععوز فريقععه  ن  
الذ ة والقوة املستفادة موهعا  . اجلرس وايفتهت الفس  

 جا مجيا الطاليت إىل صفوفهم  و  اة ع  افخع،ة   
مجا امل ير جلس حام  ما اف رة  لى مااع ة الغع اا    

اخت؛ا  ب  ج   تعازة    قا ع    وب، ر أبويه أيفه فاز   ا
 ."اةفالحل وأ لن الوتااج

مهم   حتتاج إىل اا تواا ال؛الغي فيفها  والقا  ة افخ،ة
أن تعئ م أن  : "أ اس لتط؛يل القوا ع  السعالف   وهع    

القععا ئ  عع وك فتوعع ِّ   ليععه صععفوته  وتععوغِّص  ليععه 
 ." احته  وت عِّب  ليه  هولته

الثمايفي  حن كتابتك إذا  ا يت هذن الو ااح 
للموضوع تت؛و أ موئل   فيع    زمرة املتوات؛ن وموايفا 

 . اميا مرموًقا   مع،رهم
 

mailto:naim5045@yahoo.com
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 المدارس األهلية ىتأمل فاحص في األزمات المصابة علوقفة 

 حام  بن فري  أمح  ◘
 .امعة دار املعار  اإلسالمية، شيتاغونغجب والدراسات اإلسالميةلغة العربية طالب السنة الرابعة من كلية ال

كان ظهو  امل ا س افهلي  ال يوي  خاص    جوعويت  
شرق آ يا ب،ولها ويفظامها   يفهايع  القعرن الثعامن    

ف ال ج يع ا     - ليه السال - ،ر مليالد املسيح 
و عا ا شعك وا مريع       . تا يخ ش؛ه القا ة ازو ي 

أن هذن امل ا س من أو  يومها أ ست  ل  التقوي 
هع    آضعت من أج  ذلعك  . ميان الوا ا العميلواإل

يو؛عععث موهععا يف؛ععوع العلععو    كاليوععابيا الععيف ايععئا  
 توجبوا ت الت إل  مراكئ د وي  مل تربح   الو؛وي 

تععئود وا تععئا   .ويفوابععغ الفوععر جهابععذة العلمععاا 
وتلععب أكعرب دو      . والع ين القعويم  حامل  اةل 

التا يخ ال؛،ري بتووين جوود متسل ن بوو  العلعم  
والعمعع  معععا   جمععا  اإلصععالح الععذات  والتطععو     

اجملتمعععا معععن املفا ععع    وإقعععالع معععا   الروحععع  
ااضععطالع با ؛ععاا العع  وة إلعع  اهلل    واررافععاحل و

واجلهاد    ؛يله  وغرس اإلميان   قلويت ال،عويت 
والتعوق   ل  اجلهاد فعيهم  وإشعا  شع  افم  ومجاه،

ويف،ر العلو  ال يوي  بن املسعلمن مجيععا      إل  اجلو 
ومعن اجلهالع     وحتوي  تيا  العامل من ال،ر إل  ارع،  

اف عاتذة والطعاليت    ومن ثم يوون هعم  . إل  املعرف 
 هو ح و  العلعو  الو؛ويع  وت؛ليغهعا      زذن امل ا س

اا اةعل وإزاحع  ال؛اطع     وتووين ش  عياتهم ا تقع  
و لععيص اجملتمععا مععن ال؛عع ع الععيف هعع  كععافمراض  

ومن التفوك واايفهيا  وما  الفتاك    جس  اجملتما 
 وف  - يفرجو –من أج  جهودهم هذن . إل  ذلك

ي ؛ح اجملتما صافيا يفقيا وي ، ك  فعرد معن أفعراد    
فوعان اجملتمعا باقع      اجملتما يفوح موه طيعب الئهعر   

 . الئهرة

ولعوا خع ماتها     فلوا كايفت هذن املع ا س ال يويع   
 ملا كان كما هعو انن  لمعا وحضعا ة     اجلليل  للعامل
ب  كان م ، افمم قاط؛ع  إلع  ظعال      يفورا وخلقا

لعذا هعذا معن    . وإل  الغوايع  اةالوع    اجله  املط؛ل 
املسلم احملقل أن زذن امل ا س أهميع  بالغع    الععامل    

يو عش لوعا أن هعذن املع ا س       ولون  ا . املت ضر
هذن افيعا  قع  أصع؛ ت فريسع  املعايفع ين وأ ع اا       

وجعلت تواجه مواا   املي  ووطويع    يع ة   . ال ين
متععر و. معن ااتهامععاحل ال،عويع  واايفتقععاداحل املريعرة   

حتع،حل فيهعا      ل  أوضاع قا عي  وظعروف  ابسع    
 . العقو  وذهلت بها افل؛ايت

 زعذن املعع ا س  وذلعك بسعع؛ب أن العذين يتعرضععون   
ويعئويفهععا مبراكععئ اإل هععايت  ويرمويفهععا    ويلمويفهععا

   بالق    ويئ مون أيفها غ، مالام  ما العامل املتطعو 
وحاجئة للرتقي  واازدها  وغ،ها  عا توعتج  قعوزم    
 املسعت ف  املععتغ،ة  هععم   د يت الضععال   ععاارون  

ليس  و  أكثرهم  .و ن حقيق  هذن امل ا س  اهون
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إا إلقععاا اةجععا ة   الظععال   اا شعع مععن معلوماتهعع
العع امس مت مععون  أو هععم ا يسععرحون    ععاح    

أن  ىيظععا  لععالعوععاد والععع اا إا ضععغيو  وحقعع ا وغ
 و هم ض ام  ذخر  ن ص ق هذن امل ا س افهلي  

 والذي ا تعرضوان آيففا معن أ ع؛ايت العوعاد    . ال يوي 
يوافل  ليها ك  من له محا   ديويع  وه ايع   بايفيع      

ولوعن أيهعا   . ويثو    يففسه  وح الو ام  واةسعا ة 
 ىبع   لع   يإن الي  الواح ة ما ت فل! القراااإلخوة 

قع    .هذا كله و اا ذلعك زاحل وأخطعاا موعا أيضعا    
فإيفوعا فقع يفا تلعك    . مه يفا زم أ ؛ايت املعال  وال،عتم  

الروح الو؛وي  اليف بويت  ليها  مع  هعذن املع ا س     
صعلى اهلل  ليعه   محن وايفتوسوا  ن تعاليم ح؛يعب العر  

معع  مبععا أخععذيفا مععن املواهعع    و عع لوا  ععن العو ععلم
ا فو ن يفو ح العوا  ويفعظهم  ولوووا يفات  مب .الو؛وي 

ويعال   !!ن التععاليم الو؛ويع    فاين حنن . كوا يفوه   وه
يايهعا العذين   : "فمثالوا  ن يوط؛ل  ليهم قو  اجل؛ا  

ث ومن أج  ذلك ح ". آمووا مل تقولون ماا تفعلون
فععئ م  امعع  الوععاس و ثعع   . ا يو؛غعع  أن حيعع ث مععا

هععم و ععا   افيف؛يععاا ثقععال  لعع  اجملتمععا  ول ععل ب   
 .اا تهجان والعياذ باهلل
فن القعو   . مبا كس؛ت أيع يوا ! وك  ذلك أيها القا ئ

إذا  لعوا  عن م؛ععادئ ديعوهم  ويفق ععوا  عن ت؛عععاتهم      
وايفعئلوا  ن ك  ما مو هم اهلل وأ ئهم به من العوعم   

  وحع  بهعم الع؛الا    خسروا وحرمعوا حرمايفعا تا سعا    
وهععذا . حعع يت وصععويتوحاقععت بهععم الوععوا ث مععن 

يلمح إليه بقوله  خليف    و  اهلل صلى اهلل  ليه و لم

فمهما يفطلب . إيفا كوا أ ذ  قو   أ ئيفا اهلل باإل ال :"
ومن  وا حظوعا  ". العلم بغ، ما أ ئيفا اهلل به  أذلوا اهلل

الو؛وي  و ا  عتها   ذاحل الوقعت   أيضا ضيقوا بالعلو  
وجعلوعا العلعو    يفطعاق     تفتح فيه آفاق العامل ال؛اهرة 

ري امل ا س ال يويع  واملسعاج   ولوعن اجملعااحل افخع     
ومراكععئ افشععغا    الوا ععع  مععن احملععاكم والععوزا احل

العام  وغ،ها خالي   ن الرجا  الذين حيملون العلعو   
ال   ويعع يرها الو؛ويعع   فايفعئلععت  ععن العع ين واإل عع   

 أن  ف  ث ما خاف أ عالفوا . العلمايفيونالالديويون و
لعو  .  ال  أو يواد مي   معن هعذن ارع ماحل   من   اإل

محلع      ا س ال يوي   جا  از ي والتقع  تئود هذن امل
العلم إل  هذن اجملعااحل الوا عع   لوعان اجملتمعا  لع       

 لعذا يو؛غع   .خالف ما  ليعه انن معن اريايفع  والفسعاد    
واملها احل العلمي      ح لت زم العلو  الو؛وي  للذين

وأن يععع وا أيففسععهم  ال،ععريع  اإل ععالمي  أن يوهضععوا 
ا يسا زم أن يقعع وا   . ةرك   ويف  وايفتفاخ  شامل 

روا  لعيهم أن يو،ع   .ويفت،وا افخ؛ا  فقط دون  الج
يرووا الظمعآ مبعا يفهلعوا     ما  لموا  ويط؛قوا ما أخذوا 

 ئميعع   و لععيهم أن يو عععوا بوعع  إخععالص ومحععاس و
ا  عوا اإل عال      يفطاق العلو  كع  يعئودوا طاافع  مي   

  يستمتا مجيعا الوعاس بروااعا اإل عال     مجيا ار ماحل 
أن يوح   لماا هذن افم   ل   يفرجو اهلل تعاىل. ومحلته

وأن يول  أه  ال الح واز ي  اا    الوفاق والواا  
وأن يسع يوا  وشاون املواصب واجلعان    القو  وز امته 

جمتمعا آموا مطمئوا خاليا  ن الفساد واريايف   متجعردا  
 ععن الالديويعع  والعلمايفيعع   واهلل هععو املسععتعان و ليععه  

 .التوالن
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 حوظل  أجم ◘ 

ل ي أمايف  محلتها من إيفسان مضطر  : ل  ص يل  قا 
وأ ي  أن أؤديها إىل أص ابها  ه  لك أن توون ل  

  ويفا  لى أدااها إىل أهلها؟

جتع يف   وع    .. خع، مقع    لوع   مع  خع،     : قلعت 
 .ظوك

 وعع ي أمايفعع  شععيخ  جععوز  وهعع  حفوعع  مععن : قععا 
املعايف   وأ ي  أن أل؛سها ل؛اس افلفعاظ  وأ يع ك أن   

أيفت  قلت  أحعاو   والوتيجع  يف عي؛ك  وهعا     تفعله 
 :ه  معايف  ص يق   أل؛ستها كلمات 

كوت أ ان ك  يعو  جالسعا أمعا  بعايت موئلعه  فاحتعا       
خلفه يف ش امل راع  شري  ال؛ ر  كامنا فق  ح؛ي؛ا 
ق ميا  أو أضاع متا عا قيمعا  وامجعا هاداعا  كتمثعا       
مو ب  لى شا ع  عا   وكوعت ألقع  يفظعرة  ليعه      

تظ  صو ته  الق  خبيال  ا تفعا قين   وأمض   ولون
إىل أن أصعع  م   ععيف  وأمععر  ليععه مسععاا فاجعع ن    
ك ؛احه مل يتغ،   بيئته  و  مالبسه وضوا الوها  

 .والسا احل
فاوحى إل  دأبه هذا أن ال،يخ يضمر ق   جيعب أن  

ف؛ع أحل أتعودد   . حتوى  وجرحا ق ميا جيعب أن ي؛عاح  
  ةظيع   إليه بإلقاا  عالم   ليعه كع  يعو  معا وقفع      

 وعع ن  ثععم أواصعع  طريقعع  ف ععلم  ليععه   اليععو    
القاد   وا تمر ب  وبعه اةعا  إىل أ ع؛وع  وبع أحل     
أشعر أن ال،يخ قع  ا عتايفس بع   وأصع؛ح ي؛عاد يف       

 .أحيايفععععا بالسععععال  ق؛عععع  أن أتفععععون بسععععالم     
ذاحل يععو  أوقفععت  وعع ن ال  اجعع   وقربععت إليععه    
وصععاف ته  فهععش  إلعع   ومعع  يعع ن للم ععاف    ثععم 

بيووا هويهعاحل صعمت  كع  موعا كايفعت ل يعه       مضت 
 :لآلخر تساؤاحل  ف؛ أ

 .." مرح؛ا بك أيها ال،ايت  مرح؛ا"

ومضى يسالين  ين و ن يففس   و ن شغل  ه  أيفعا  
مل أز  طال؛ا أ  دخلت املرحلع  العمليع  معن اةيعاة      
وهعع  لعع ي طموحععاحل؟ وهعع  لعع ي هعع ف حمعع د؟  
وبقيت أجيعب  عن كع  أ عئلته واحع ا تلعو انخعر        

ا أن أج  بعع  إجعابيف يفقطع  أبع أ بهعا أ عئليف        طامع
ولون كان ي وغ ك   اا  حبيث يوون جئاا معن  

 ل  أن أكم   وأجي؛عه  إىل  : الساا  السابل فاقو 
فوظعرحل إىل  . أن  ؛ ا اه بو  ما كان يري  أن يعرف

السا    فإذا ال،يخ ق  ا توف  الوقت  فقمعت  وعه   
سعت  وع ن   مستاذيفا ووا  ا بان أ جا إليعه  فلقع  مل  

صعع يقا كرميععا  وجليسععا أيفيسععا  يتفجععر موععه كععال   
موسل  وقو  حويم  فابتسم ابتسام  أيف؛ايف  بهعا أيفعه   

 اجعا ذكرياتعك  فسعا جا    : فقلت لعه .. ا يوافقين
إليك غ ا لوع  أيفقعب  عن أ عرا ك ومعا توتمعه         

فرأيععت  و اععذ موجعع  مععن اف ععى وافمل   . صععمتك
 . مس ت وجهه ثم تضعاالت  فمضعيُت إىل شعغل   

 وغ وحل إليه ص؛اح اليو  التال  وق  صممت  لى 
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ا ت راج مووون صع  ن  وهعو جعالس  لعى هيئتعه      
 :مطرقا إىل اف ض  ف؛اد ته م ا ؛ا

 ياشيخ  ه  افشياا توطل؟

 معال  ولوطعل افشعياا؟   : فوظر يفظرة املسعتفهم وقعا   
أ اك : ف غت  اال  صعياغ  أخعر  بعروح شععري     

 عال   .. وإمعا السعماا  إمعا اف ض  .. تواج  افشعياا 
  ال  ال؛واا؟..السووحُل

أي بين  إن افشعياا  : فاجابين دون اكرتاث بسجع 
ا توطل  ولووها أفوا يفا وأحا يسوا تولموعا بلسعان   

 .افشياا من حولوا
 افشياا من حولوا؟: قلت

إي ويفعم  فإن هذن السماا العيف ُتِظل وعا  وهعذن    : قا 
ا  اليف تفي ُئوعا  وهعذا   اف ض اليف ُتِقل وا  وهذن افشج

اجلو احمليط بوا  كلها يفاطقاحل  إن هذا القمر الطعالا  
إذا يفظر إليه الطفع   أ عاد إىل   .. ليال   بهااه ومتامه

مسعه اةواياحل اجلميل  اليف حوتهعا لعه ج تعه بعامتا     
الع؛ا احل  وإذا َشَ ص إليه الغريب  ن وطوهي أيفعش 

ا أب عرن  له ذكرياحل أهله ودا ن ومغايف   ي،عه  وإذ 
طالب  لمي  و  له م،عاه  كع ِّ أ عالفه   طلعب     
العلععم  واجتهععادهم   إحوععا  أحوامععه  وإذا تاملععه 
ال،ا ر  أوحى إليه أ ذيَت القعوا  وأ معل املععايف      
وصعب  لعه مععن خيعوْ ضعيااه كاو ععا معن السعع ر      

وإذا تامله العجوز ال،عيخي أيف،ع  القمعُر لعه     .. امل؛ن
ه  ،ته وحياته موعذ  أيفاشي  املاض  اجلمي   وحوى ل

أن قعع    لععى امل،عع  إىل آخععر ةظعع  يعي،ععها مععن    
 ...ال هر

 

 

كان ال،يخ يوطل  وي ش ل  يفطَل افشياا  ولوعين  
مل أكن أحس إا بإيف احل افشياا من حوله  فلم يك 

 !حيوئذ يوطل إا ال،يخ و واهًا ملا كان يوطل به

أفال تعذ  ال،يخ املسون ع أيها ال،عايت   : كان يقو 
ن ا توطل افشياا وخال بها ي،اطرها دفاان قل؛عه  ع إ

 ..!ومآ   حياته

ليت ال،عيخ شعاطريفيها كمعا ي،عاطر افشعياا      : قلت
اجلام ة ال  م اا ال؛وماا آهاته وحسعراته  فسعماؤك   
وأ ضك وقمرك و املك اريال  با رن ا يغين  وك 

وماذا يغين  ين إن أفرغت لك ص  ي؟ : قا .. شيئا
ع    ي ي دم  جروحك  وشعفاا  لع   اهلل جي: قلت

قروحك  أو لع   كلمً  معين ت عي؛ك بلسعما فتئيع      
 وك ما حتس به وتوابع  كع  أيامعك  أو أتعامل لعك      

 .. ويفتقا ععععم انا  قلعععع؛ن بعععع   قلععععب واحعععع   
يوا عيك  أو  ** وا ب  من شعوو  إىل ذي معرواة   

 !يسليك  أو يتفج ُا

ِلك فابتسم ابتسام  أليم   ميق   كابتسام   جن امَل
للطف  ال غ، املت مس إذا قعا  إيفعه  ي ل عه معن     

 ..قي ن
 :وأيف،ا يقو 

إيف  ش؛ح أ لفه املاض  الذي  ،ته  ليس ل ي موعه  
 و  ذكرياحل تا  قين  ويا ةسوها لعو اكتفعت معين    
باف ق  ق  بلغت الثمعايفن  وإن كتفع  يفعاَا بع؛ئهعا      
وأكاد أ جعئ  عن حتمع  لسععاحل العذكرياحل  إيفهعا       

    ،عي   حعن تسعلمين ارلعوة إليهعا       تقتلين قتال كع 



 
  

 9: العدد
 

 مـ1015 إبريل/ هـ 1416 ةجمادى الثاني                                   16

وك   ضع أى حعن أملعح بريعَل ش  ع  العذاهب         
 !وجون ال،؛ايت الطاحمن

كايفت ل  هوي    وه  طموحات  العيف كوعُت ُأ عَرُف    
بهععا  ومهععا ات  الععيف كوععت أ ُفعع  فيهععا  وجناحععات   
املوتَظرة  وإجنازات  املو ودة  وتوعو ع ش  عييف معا    

أ يع  أن أصع؛ح  ظيمعا معن      توو ع ك  مي ان  كوت
العظماا  شعاَن كع ِّ شعايتم طمعوح  كوعت أ يع  أن       
أ تق  إىل أ لى املعال   حيُث الس  ة العليا والورام  

 ..العظمععى  مثععَ  كعع ِّ فتععى حعع يِث  هععَ  باةيععاة   
كما أن الوو  يستلئ  الظلم   والوا  يطفيها .. ولون

ال،ععر  املععاا  واةيععاَة خيلفهععا الفوععاا  وارععَ، يت؛عععه  
أصعععابت طموحعععات  آفعععاحل  صععع  أتها  و عععو رتين  
مبغرياتهاي ف؛قيت أ ،ا زا  شري ا   طرقعاحل اةيعاة   
أتسعوا فيهعا معن ه؛ععاا إىل ه؛عاا  خالع ا إىل الغفلعع       
والضياع  اهثا و اا ال،عهواحل  أضععُت أحالمع      
وهعع مت صععرح آمععال  مَبَعععاو   الوسعع  وازععو     

َ  هع  يففسع    وشريت امللذاحل ال؛ يس  بامثان باهضع 
و عادت   و ربحل  وق اةياة وأيفا صفر الي ين  ا 

 .أملك  و  انهاحل  ومل أ بح  و  اةسراحل

تطا ديف  يف ااح الواص ن كابو ا ايفا  وليعتين  ! آن
أصغيُت زا  أيتها اف وا   ليتعك تعرجعن القهقعر     

وأيتهعا افيعا   ليتعك    ! ف،جا إلع    هع ي العذاهب   
اض  الذي أكعاد ُأزَهعُل حسعرة    تعودين فيعود إل  امل

 .. ليه

.. ثععم   ك ععئ ال،ععيخ ب ععرن  لععى يفقطعع    الفضععاا   
.. و وت  وكعان  ع  ا وقعش دون فيضعان صع  ن     

يا شيخ  معاذا بععُ ؟ مل تقعض  شعيئا  ومل     ! هيه: فقلت
مالععك ولق عع  املاضعع  : قععا .. تومعع  املق معع  بععع 

: قلعت .. الغابر العذي ا ي علح معن حاضعرك شعيئا     
فتعاملين تامُّع    ! ا فيما وقعَت فيه أيفت سى أن ا أق
وفتعى فِطعن    : إيفك فتى َلِسعن   قلعتُ  : املعَجب  وقا 

كععذلك  فععال تع؛ععا ب،عع ا  ععو  صععبِّ انا        
مسمع   ود ين بع ها أصوا موها بلسما جلروحك  

أحععس بإ هععاق وتعععب   : قععا ..! وغععذااأ لروحعع 
جس ي  وأ ي  أن أقش من ق يف ها هوا   ع  إلع    

وع  أكمع  لعك معا بقع   لتقعر  يوعا بعافمل          غ وًة ل
فقمت من  و ن  لى  غعم   .. وت،ف  غليال بالق  

 .مسلما  ليه وطال؛ا ال  اا موه

* * * 
وأ ر ت إليه   اليو  التال  و ق   ابعين موعه قطععه    

  و ئمت أن ا أقو   وعه ق؛ع  أن يفعرغ معا     والمهل
يضععمرن   ضععم،ن كعع  اإلفععراغ  فال،ععيخ أصعع؛ح  

ك؛،ا من تفو،ي   أيام   وصلت إىل  ي،غ  جئاا
.. بابه فإذا ال؛ايت مغلل  فلم أص ق  يين  وا تغربت امل،ه 

فإيفين مل أ ه  بابه مغلقا قعط إا خلفعه  وهعو جعالس خا جعه      
 ..أما  العت؛ 

طرقت ال؛ايت  فطلا شايت   مثع   معري  ودقعل    ةظع       
.. ق؛ع  ثم أق؛   فعايفقين  واق املععا ف  ومل أكعن أ رفعه معن     

وأجهش باكيا  وب ا لع  أْن حع ث أمعر فعاجا  وهعذا ابُوعه        
طرقت ال؛ايت  فطلا شايت   مثع   معري  ودقعل    ةظع       

.. ثم أق؛   فعايفقين  واق املععا ف  ومل أكعن أ رفعه معن ق؛ع      
وأجهش باكيا  وب ا ل  أن ح ث أمر فاجا  وهعذا ابُوعه  ومل   

 ..!أكن أتوقا ما كان حي ث

(يتبع إن شاء اهلل)
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 صدى األطفال
تطالعويفهعا   كع  شعهر  وت،عرتكون فيهعا بإ  عا  الوتابعاحل        مفتوح  لوعم مجيععا    " ص   افطفا "صف   ! أح؛اا  افطفا  

ومعن أهعم   . بعاقالموم الوا ع ة  ال غ،ة والق ص اجلميل  واايفطابا احل الرااع  واإل شعاداحل السع ي ة وااقرتاحعاحل السعامي      
أه اف هذن ال ف   أن تغرس   يففوس الواشئ  حب اللغع  العربيع   وأن تتعيح زعم الفرصع  الذه؛يع  لو،عر أ معازم افدبيع  و          
مقااتهم القيم   ليوهض افطفا   لى تعلم اللغ  العربي  حتعى تقعو  أقالمهعم شعيئا ف،عيئا وحتعى يوويفعوا معن كتعايت العربيع            

  .لى  ا  تها بطالق  قوا ويفثراالقاد ين  

والعلو  واملعا ف اليف ترويفها مفي ا   ن  ا   اجل   وأ  ِّوا زا الوتاباحل ال غ،ة والق ص اجلميل  -أيها افطفا   -ف،مروا 
 ما حم؛يف                                          . ويفافعا لألم  اإل المي   ثم ابعثوها إليوا با تمرا    ك  شهر  وحنن   اايفتظا 

 

 

 شهايت ال ين ◘
 

  أقص  ليوم اليو  ق َ  حافل 
كان زذن اةافل  حمرك قوي  يقطا به املسافاحل الوااي    

يوفعع  واسععتمر  عع،ها  يأقععريت زمععان و أ ععرع وقععت  
السعع؛ي  إىل أو بععا  شععقت .. توضععب قواهععا اوقودهععا و

وإىل ازوع   ... وإىل  عي؛،يا اعاا  ... وأفريقيا من الغعريت 
قطععت هعذن   ... وإىل ال ن معن ال،عرق  ... من اجلوويت

 .املسافاحل ال؛عي ة ومل ي ؛ها التعب وا املل 
كايفععت هععذن اةافلعع  مجيلعع    باطوهععا كمععا كايفععت       
ظاهرها  تسعر الوعاظرين  ومتعأل أفئع تهم طمايفيوع   كعان       

بعع   يميععا   أمععن موهععا  ا خيععاف أحعع  ان ت ععط   اجل
يعجب من  ر تها ومجازعا و  عطوتها   الطريعل  فهع      

  ...كالريح ا يس؛قها مركب من املراكب
ثم أتى زمان  ب أحل حمركاتها تضعش وتضعش  

 لفت    ،ها    ملئي  من الوقودإىل اص؛ ت حتتاج أو
ب أحل  وب ا يس؛قها أضعش املراكب   الطريل  كما
حتى   شقيقاتها يوظرن إليها بوظر ااحتقا  واا ت غا 

فلم   وتعط  حمركها افخ،ة جاا يو  يفض؛ت فيه قوتها
تق   وا تتاخر  ازمت موايفا تتع  تت رك  جالتها  فال 

وب أ الغ؛ا  يغ،اها  وال  أ ي احب جسمها    واح ا
ا فا ذ اف  ا. فق حل بهااها و ويفقها  ومجازا و زيوتها

من هذن اةال  الضعيف  فرص  قيم   فاق؛لوا ليسل؛وا ما 
فاغت ؛وا املقا    والعجالحل  ...! بها من جسم ضعيش

والئجاج  وغ،ها  ا كان يضف   لى اةافل  بهاا 
 ..مل تستطا اةافل  أن ت افا  ن يففسهاو..! ومجاا

كايفت   وكيش ميون ال فاع؟ وق  تعطلت حمركاتها
كايفت  امل  ويف،يط   فلما تعطلت حن   طوتها غال؛ 

فق  املسلمون بواطوهم  ففق وا    ؛ها زالت  طوتها و
وا . فإذا صل ت بواطوهم صل ت مظاهرهم. مظاهرهم

  .ي لح أخر هذن افم  إا مبا صلح به أوزا
أص؛ ت قلوبوا ضعيف  ج ا  ا يت؛وأها إميان وا يتوطوهعا  

ئا و يفع؛طن   عالش مظاهريفعا بواطووعا  يفظهعر شعي       إخالص
 !!!شيئا أخر

 ؟!!!متى خنرج من هذن اةال ؟ ه  ميوووا أن يفامن كما آمن الواس
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 من أقالم األصدقاء
 

 أين حنن عن لغتنا؟
   اوحل حسن ◘

 طالب اجلامعة األهلية دار العلوم معني اإلسالم بهاتهزاري

 

بولماتهعا  ومجازعا     الوعاس  العيف تسع ر   ال؛وغالي لغتوا  
لغع  مهمعا   أيع   وا تسعتطيا   وقوة  ؛ا اتها  وبالغتها 

أن جتا يها  وكيش ا توعون   قوي   و  العربي  كايفت
ق  ض ت أص ابها    ؛ي  ح وزا  كذلك وه  لغ 

ب ماا ال    الذكي   وح لوا  ليها باةريت ال، ي   
ا العلماا وال ل اا  وه  طريقوا وه  لغ  يت اطب به

لفهم القرآن والسعو   وهع  الطريعل للع  وة إىل اهلل      
بع   ! أين حنعن  عن لغتوعا   و ؛ب لتق موه و قيوا  ولون 

أين إ الموا  وقوواتوا  وخط؛اؤيفا وجمتمعوا  لق  ضا ت 
  ب  قل؛ت املوازين  وايفتوست !!لغتوا وحنن من ضيعها

  افجو؛يع   لغعاحل ام القيم  فاخذيفا يف؛ا ك لوع  معن تعلع   
  وأص؛ح حمط أيفظعا   معن يت ع ث    اف  ولو يفس  لغته

باللغاحل افجو؛ي   وا ت غريفا ك  معن أفوعى  معرن      
لغتوععا  وكرهواهععا فبوااوععا وصععغا يفا  و بطوععا التقعع      

فاخعذ  ( اإلجنليئيع  )واةضا ة والوجعاح باللغع  العامليع     
 تعلععم اللغعع  أواديفععا ذكععو ًا وإيفاثععًا يتوافسععون  لععى   

  وايفظعععروا إن شعععئتم أجهعععئتهم احملمولععع  اإلجنليئيععع 
وكيععش يت ععاط؛ون حتى إيفععك لتسععما    ( اجلععوااحل)

ال،ايت السوي  والرج  العاق  وهو يعيش بعن أهلعه   
وج،ايفه  ا يوتف  باللهج  العامي   ب  يضعيش  ليهعا   

وويو   و ي  يس ت)كلماحل مستو دة كقو  أكثرهم 

   ةووميعع املواتععب اوإن ذه؛ععت إىل  (وغ،هععا ويفععو
مععا  -طععا احل  ا جتعع  املفوععادق  والست،ععفياحل  وامل

ال؛وغاليع ي بع    معن خياط؛عك بلغتعك     -ف ش ال،ع ي   
فلماذا وصع  بوعا اةعا      يتولم معك باللغ  اإلجنليئي  

إىل هذا املستو   حتى أص؛ وا غرباا   دا يفا يفست   
فن جمتمعوعا قع    ! من أن يفت  ث بلغتوا وحنن   ديا يفا

ملعاذا ا   بوغالديش ألسوا   بالديفا   توا اة؛ي؛  لغمور ب
افو اق الالزمع    املوت؛ععاحل اةووميع  وغعع،   ترتجعم  

  املوت؛عاحل  ملعاذا ا يت ع ث املسعاولون    ! ؟اةوومي 
ملاذا ! وملاذا ا يلئمون بذلك؟! ؟؛وغالي بالوالسيا يون 

ملعاذا  ! ؟ال؛وغاليع  بغ، اجلامعاحل وإ اليفهاتوتب موا ي  
إىل لغتوعا  فعلعى   املواد ال  ا ي  غع، العربيع    ا ترتجم 

القيا  ك   اوزا ة اإل ال  ووزا ة التعليم العال  وغ،ه
ب و ة  حتى يرجعا العوشا إىل لغتعه  ويععرف قع  ها      

يهعتم  وموايفتها  وق؛  أن أضا قلم  أ جب من  ج  
 فععإىل اهلل !اإلجنليئيعع  لغععتالمت عع ثًا ب باللغعع  ال؛وغاليعع 

 .امل،توى
 

 

 (91 : بقية المقال المنشور في صفحة)

إذا أقمر اللي  كايفه املتوص  إىل  ووان ال،؛ايت فعإذا       
ير  الواس اللي  املقمرفتطلا   مسعاا القلعويت واففئع ة    

وهذا الليع  ليع  للوتعايت وافدبعاا     . الوواكب والوجو 
فيفععه حيععرك الوجعع ان وال،عععو  وافقععال  فت ععرج مععن    

شعا  املسجو   واملقااحل افدبيع  والفقعراحل   أقالمهم اف
افيفيقعع  والولمععاحل ال؛ليغيعع  واففوععا  العاليعع  وافخيععا  

 . السامي  فموظرن غين  ن ال؛يان
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موقف اإلسالم من إقامة 

 :العدل في المجتمع
 

 حممود حسن جوي  ◘

 

ه  ميون ان يت قل الع   والقسط   اجملتما 
وا  احيب اإل ال  اإل الم  الذي حيومه حاكم 

يري  تط؛يل اا ال  وقوايفيوهي ب  حيا بها ويقش 
من  امستو د اض ها وحياو  أن يو،ر فيه د تو 

اليهود والو ا   واملل  ين؟ وماذا جيب  لى 
 لماا اإل ال  لذلك اجملتما؟ أا جيب  ليهم أن 
يت ركوا وي؛يووا ذلك للمجتما ك  يت ر وا من 

يش يادون املساولياحل و جو  الطغاة و ظلمهم؟ وك
الواج؛احل جتان جمتمعهم   مث  هذن الظروف 
القا ي ؟ إىل من وجه اهلل  ؛ ايفه و تعاىل أمرن 
بالع   و القسط و إخراج الواس من الظلماحل إىل 
الوو ؟ توثر هذن التساؤاحل  و ما يفتفور و يفت بر 

فإن مث  .   الو وص القرآيفي  و افحاديث الو؛وي 
ها الوث، من  لماا إليايلتفت هذن القضايا 

اإل ال ي ب  تركوا السلط  كلها للفجرة الفا قن و 
 الذي أد  إىل إ طاا  ايف،غلوا بعملي  الت  يس فقط

فيجب  لى . الفرص  لو،ر الفساد والظلم   اجملتما
 لماا اإل ال  أن يلفتوا أيفظا هم إىل هذا اجلايفب 

إلقام  املهم ويو،رون بن الواس ليسعى اجلميا 
الع   واإليف اف   اجملتما و إزال  ااضطهاداحل 

 .العاد  املو شواهلل  . واا ت اااحل ض  ال؛،ري 

 منظر الليل املقمر

  ا ف باهلل ◘ 
 طالب قسم الت  يب  لى اللغاحل مبركئ اإل الم  دكا

 

حرب  يت افمم اللي  بالقمر املقمر وازال  املسفر كايفه 
باصرااه ال افي  الليو  وكايفها ال ؛اح الساطا املو، 

القمر ال؛ا م  مث  دوا  ال،مس الضاحك وكايفها 
القو ي  املعلل بال أح؛ا  وأ اتن ووجهه الفتان زاد 
مجا  اللي  ازادئ وموظر اللي  املقمر  أس ديفيا اجلم  

 .و امله ف، الواظرين جبماله اجلذ ايت
  موظععر الليعع  املقمععر مععا أحسععن املوععاظروأ وع امل،ععاه  

يث،الرغ؛  وال،وف   قلويت السياح والعئوا  فيسع،ون   
  أقطاا اف ض وأحناا ال؛الد آمون بال خوف وا وجع   
وه؛طون   ك  مراح  وأماكن وأما موظعر الع جيو فيق    
 غ؛اتهم وهممهم   القعر  واملوعاظن الغاايع   عن املعو       
في ععاف  السععاار أن يرفععا افقعع ا  فضععال أن مي،عع  إىل  

 .ن موظرن موظر ايش وم هشافما  ف
وما أقو   ن ملعان الوواكب كايفها لآلىل املتقو ة وما 
أقو   ن الوجو  كايفها اف ن الوجالا وه  ت  و 

 ويهت ي السياح يا  ؛اد اهلل جت ون   ص؛غ  اهلل: بلساحازا
 . ؛له وال؛ ا أطرافه والربان م  جه   اللي  إذا أقمر

لوواكب من هوا إىل هوا ومواظر  قوْ الوجو  و ؛و  ا
موسي  أيففسهم الغالي  وكان السماا كلها كال؛ ر العميل 
الوا ا وكواك؛ه وجنومه كافمساك الساحب  أو أن السماا 

من الرغ؛احل واملامواحل . ملعب الوواكب وإ تاد الوجو 
اللي  املقمر وكم من  ا احل مضواله وكم من دقاال 

توج  اف ن غاض   مورواله وا توج  أفئ ة ايسرها وا
 . وها ومن ليس كذلك فليست له  ن اجلما  و وحه

  (71 : ال؛قي    صف  ) 
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 صفحة المسابقة
 

  1املسابقة  
لقعب بال؛احعث  عن    ( موعا آ  اليعت  )....... وصفه الر عو  صعلى اهلل  ليعه و علم قعااال      ص اب  جلي  .7

 اةقيق   فمن هو؟ 

أن العذي فعرض   "ملا خرج الو  صلى اهلل  ليه و لم من مو  ف؛لغ اجل ف  اشتاق إىل مو  فايفئ  اهلل تعاىل .2
 ؟ إىل مو     أي  و ة و دحل هذن اني : قا  "  ليك القرآن لرادك إىل معاد

 : امأل الفراغ   اة يث التال  .1

 اللَّعهِ  َشعْهرُ  َ َمَضعانَ  َشعْهر   َبْعَ  ال َِّيا   َأف َضُ : - و لم  ليه اهلل صلى - اللَِّه َ ُ وُ  َقاَ : َقاَ  ُهَرْيَرَة  َأِب  َ ْن
 .اللَّْي   َصالُة ال َفر يَضِ  َبْعَ  ال  الِة َوَأف َضُ   ....

 

 2املسابقة  
حاجتوعا   "با لويت من  و ك  حتاك  فيها مقالع   " حاجتوا إىل قرااة الس،ة الو؛وي "مقال  صغ،ة بعووان اكتب 

 .  الع د الثامن" إىل قرااة الس،ة الو؛وي 

 3املسابقة 
 هم اةياِة   نالفا غإن الفراغ يفعم   ظيم  من اهلل  فعليك أن ت،ور اهلل  ليها وأن متأل الفراغ بالعم   فن 

 العذهن   حااحل أخطر إن و .؟ال َ َواِلِش َمَا َيُوويفوا  ِبَان َ ُضوا ؟ موز  ٌ  أذهايفهم فن  وال،ااعاحل اف اجيِش أهُ 
 .ال،ما   وذاحل اليمن ذاحل جتوُح  ااٍل بال احن ا     املسر ِ  كالسيا ِة في؛قى العم    من صاحُ؛ه يفرُغ يو 
 املاضع   ملفَّعاحلِ  كع    لعك  يس ُب الفراغ هذا فن والفئع   والغمِّ للهمِّ حيوها فتهي ا فراغًا حياتك   جتُ  يو 

 مثمعرةَ  با معا ٍ  تقعو   أن ولوفسع   لك ويف ي يف مريٍج  أمٍر   فيجعلك اةياِة أد اج من واملستق؛   واةاضر 
 .مسوٍِّن بو؛سوٍ  وايفت ا   خف ٌّ  وأد  فيفُه القات   اا رتخاِا هذا من ب ًا

 

 جوائز الفائزين

 

 .جمل  شهر واح : اجلاائة الثالث   ¤. جمل  شهرين: اجلاائة الثايفي   ¤. إىل ثالث  أشهر" اةراا"جمل  : اجلاائة افوىل  ¤
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 صفحة الحلول

 

 األوىلحل املسابقة 
 : الساا  افو  

 أ   اهلل محئة بن  ؛  املطلب  ضع 
 : الساا  الثايف  

واهلل إيفععك رعع، أ ض اهلل وأحععب أ ض اهلل إىل اهلل  "
 ."ولوا أيف  أخرجت موك ما خرجت

 : الساا  الثالث 
 السي ة حليم  السع ي 

 حل املسابقة الثانية
GKRb `wi`ª I `ye©j e¨w³ AwZµg Kij, hvi 

ci‡b wQj eû Zvwjwewkó †Qov †cvkvK| wZwb 

wQ‡jb ÿzavZ© I bMœc` I AÁvZ| Zvi bv wQj 

†Kv‡bv mvgvwRK gR©v`v, bv wQ‡jv †Kv‡bv m¤ú` ev 

cwievi| Zvi †Kv‡bv evwo wQj bv †hLv‡b wZwb 

AvkÖq ‡b‡eb| Zvi †Kv‡bv miÄvgv`x wQj bv, hv 

wZwb †fvM Ki‡eb| nv‡Zi †Kvl w`‡q mvaviY SY©vi 

cvwb cvb Ki‡Zb| gmwR` _vK‡Zb| Zvi evwjk 

wQj Zvi nvZ| gv`yi wQj Zvi ‡`‡ni wb‡Pi Agm„Y 

KK©k f~wg| wKš‘ wZwb me©`v Avjøvn‡K ¯§iY 

Ki‡Zb| Zvi wKZve ‡ZjvIqvZ Ki‡Zb| mvjvZ I 

wKZv‡j cÖ_g KvZvi †_‡K Abycw¯’Z n‡Zb bv|  

GKw`b ivmyj mvjøvjøvû AvjvBwn Iqvmvjøv‡gi cvk 

w`‡q hvw”Q‡jb| ivmyj mvjøvjøvû AvjvBwn Iqvmvjøvg 

Zv‡K †`‡L bvg a‡i †Rv‡i WvK w`‡jb| †n 

RyjvBexe! Zzwg wK we‡q Ki‡e bv? wZwb b¤ª I 

f`ªfv‡e DËi w`‡jb, †n Avjøvni ivmyj! ‡K Avgv‡K 

Kb¨v ‡`‡e? A_P Avgvi mvgvwRK gRv©̀ v †bB, 

†Kv‡bv m¤ú` †bB| 

Av‡iK w`b wZwb ivmy‡ji cvk w`‡q hvw”Q‡jb| 

ivmyj mvjøvjøvû AvjvBwn Iqvmvjøvg Zv‡K cÖ_g 

w`‡bi b¨vq cÖkœ Ki‡jb| wZwb Av‡Mi g‡Zv Reve 

w`‡jb| Z„Zxq w`bI ivmyj mvjøvjøvû AvjvBwn 

Iqvmvjøvg GKB cÖkœ Ki‡jb| wZwbI GKB Reve 

w`‡jb| AZtci ivmyj mvjøvjøvû AvjvBwn Iqvmvjøvg 

ej‡jb, †n RyjvBexe! Zzwg AgyK Avbmvixi evwo‡Z 

wM‡q ej, ivmyj mvjøvjøvû AvjvBwn Iqvmvjøvg 

Avcbv‡K mvjvg Rvwb‡q‡Qb| Avi Avcbvi ‡g‡q‡K 

Avgvi m‡½ we‡q †`qvi Aby‡iva Rvwb‡q‡Qb|  
 

 حل املسابقة الثالثة
َت   َ َ ع؛  شعيئًا   يفَفَععكَ  ما بافمس  اةئن جر بَت ملا

 ؟حئيفعك حالعك هعذن   بع      فهع   ف ئيفَت ااخت؛ا  
 خِسعرحل  حي عَا؟ أبعاك    اَدأ فه  ف ئيفت والُ ك ماحل

 أ باحًا؟ ارسااُر  ادحْل فه  ف ئيفت  جتا ُتك
فإيفهعا    لى معا أصعابك معن أحعئان وآا ي     حتئْن الف

 اتئي ك إا يفو ا  

 

مساء الفائزني
 
 أ

 :الفاائون   املسابق  افوىل
 (طالب املتوسطة الثانية باجلامعة) حمم   ضوان الوريم

 (طالب اجلامعة اإلسالمية مدني نغر) حممود حسن
 (طالب جامعة داكا)   اوحل

 :الفاائون   املسابق  الثايفي 
 (طالب املتوسطة الثانية باجلامعة) م ؛اح اةلحمم  

 (اهلدىطالب مركز ) شهادحل حسن
 (طالب جامعة داكا)   اوحل

 :الثالث  الفاائون   املسابق 
 (طالب اجلامعة الرمحانية حممد بور)  اش  اإل ال 

 (طالب املتوسطة الثانية باجلامعة) حمم  م ؛اح اةل
 (طالب املتوسطة الثانية باجلامعة) حمم   ضوان الوريم
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 منكم وإليكم
 

  ( طالب اجلامع  ال،ر ي  مال  باغ  داكا)افخ حمم   ؛  اهلل 

ليسععت " اةععراا"إن مقالتععك الععيف أ  ععلت بهععا إىل 
  وفيهعا  باللغعب ب اة  للو،ر   جملتوا  فإيفها مقالع   

مععا ايوفععا تو،ععر  ا" اةععراا"وإن .  عع؛ن ععربة لال
أن " اةراا"  فورجو موك ومن مجيا أص قاا الطاليت

 .وشورا .يوفا طاليت العربي موضوع يوت؛وا زا   
 

  ( طالب جامع  داكا)افخ  ؛  الرؤوف 

ق  ُ ر ْ يفا بان اجملل  يفالت إ جابك وحظيت بثوااعك   
ق ععتك  تمون مععن يف،ععريفععومععا اف ععش ال،عع ي  مل 

    فاِ  لواة بافخطاا الفاح، الق ،ة بس؛ب أيفها 
  بععع  أن تقعع مها إىل معلمععك لت عع ي ها  ق ععتك 

 .إن شاا اهلل تعاىل  وشورا تت قْل  غ؛تك
 

 (طالب اجلامع  اإل المي  م يف  يفغر) افخ  اش  اإل ال 

ايفععتمون  ععادة أن يف عع   اجمللعع     غععم اجتهاديفععا 
  ف عع؛ايت قععاهرة ايتسععا الوقععت لععذكرها هاو عع م

غع،   معن  حيع ث هذا التاخ، العذي    نفوعتذ  لوم 
ولععذا يفسعععى  عععيا حثيثععا لت عع  . وإ ادة موععا ق عع 

اجمللعع    مو عع ها حتععى ا تقعععوا    ععذايت  إلععيوم 
 .  وشورااايفتظا  إىل وقت طوي 

 

   (طالب م     اجلامع  الرمحايفي  صوحل اةراا)افخ إمسا ي 

يفو  ك أن توتب ك  يو  يومي   ربي   توتب فيها ما 
 .وأن توتب بلغ   هل  مت اول  من غ، م،ق . تران مفي ا

  ( السو  ميوه طالب حام  )افخ ميئان الرمحن 
إيفوا يفعلم أيفوعم توتظعرون اجمللع    ب ايع  كع  شعهر       

ضعوا  لعى   يفا وحتر   و غ؛توم هذن تسعر  ب،وق و غ؛ 
اجله  املستمر إل ادة افمو  إىل يف ابها  واهلل املوفل 

 . واملعن

   الفضععيل  الثايفيعع   طالععب )  ضععوانافخ حممعع
 (افهلي  دا  العلو  معن اإل ال  هاتهئا ي باجلامع 

ق  أ  لوا اجملل    امليععاد  ايفع  ي معا  ع؛ب  ع        
وصو  اجملل  إليعك  أ تقع  أيفهعا تضعيا   الطريعل       

 .وق   له ال،وو   وشوراات   موتب الربي   
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 قالوا عن المجلة
 "اقرأ"جمّلة احلراء، ودعوة 

  تلك اجملل   امل؛ا ك  ال اد ة   بوغالديش  واليف حتتف  باللغ  "جمل   اةراا"أطالُا بعض أ  اد دخلين  رو   ظيم  وأيفا 
العربي  أميا احتفاا  وكيش ا  و ووايفها يفابا  من املوان الذي يفئَلْت فيه أوىل كلماحل وح  السماا ب  وة اإل ال  العظيم  

 ".اقرأ" اليف أص لْت فيوا يف ااها القرآيف  
) احتفاا باللغ  العربي  اليف يفستمسُك بها  لوفهَم يف وص ال،رع اةويش  هو تاكي  ةفظ اهلل زا  حيث قا   ؛ ايفه إن  ا

  :فهذن اللغ  ه   يَِّ ة اللغاحل  كما قا  ال،ا ر حمم  م طفى محا " إيف ا حنن يفئلوا الذكر وإيف ا له ةافظون
 !اهلُل بالالتن ُقرآيفافيْفَئَ  **  لو مل َتُون للغاحِل اف ض   يَِّ ة

فُو   مسلم  مطالب ُب بِّ لغته  والس ْع  إىل تعلِِّمها  فُ عب  اهلل  وُحعب    عوله امل عطفى مالزمعان ُةعبِّ العربيع   وصعَ ق         
 باهلِل  باف ض   بالتا يخ   بالئ َمن ** إيفِّ  ُأِح؛ُِّك ك  أبقى  لى ِصَلَ       :حن قا " يِفئا  ق؛ ايف "

 َمْن ا ُي ؛ُِّك ي؛قى دومنا وَطن ** ال؛الُد اليف ُتعط  ُهو ي تها أيفِت 
فايفا أبا  ُك للقاامن  لى هذن اجملل   الرااع  جهودهم  وأش    لى ي ي  ُك  جماِهِ  ُلو َرِة لغ  القعرآن  وأ عا  اهلل لوعم مجيعأعا     

 ◘                     .التوفيل والس اد

 االفتتاحية

" وا ( "مواام   واا )واا  
AbyK~‡j nIqv, m½Zxc~Y© nIqv 

  ,cÖwZK~j nIqv"يفوا( "مواواة)يفاوا 

we‡ivwaZv Kiv, cÖwZ‡iva Kiv 

  A_P  حن 

  e„wói g‡Zv cov" هي "ايفها  

 "ح،"ح،ان ج حيا   

 nZf¤^, w`‡knviv  

 nZeyw×, w`‡knviv هاام ج هيا   هيم

  AbycÖ‡ek Kiv... إىل  –تسل  

  civRqهئمي  ج هئاام 

 gvbwmK nxbgb¨Zvازئمي  الوفسايفي  

 " د س"د يس  ج د ااس 

lohš¿, PµvšÍ  

  cÖ¯‘wZأه؛  ج أهب 

 cÖ¯‘wZ wbjأخذ افه؛  

 

 

 

  Aw¯ÍZ¡, KvVv‡gv" كون"كيان 

  ¡Bmjvgx Aw¯ÍZالويان اإل الم  

 bivR¨, †Mv‡jv‡hvM‰فوضى 

 

المستقبل القريب أمام 

 المسلمين مشرق

  cÖkœ, wRÁvmvتساؤ  ج تساؤاحل 

 ÿgZvkxj `jاةئيت اةاكم 

  ¨~mgm¨v, Bmقضي  ج قضايا 

  وام  ليغحووم  حئيت 

 AvIqvgx jxM miKvi  
 

ضرورة وكيفة إجادة اللغة 

 العربية

 wdZv, K¨v‡mUشريط  ج شرْ 

 AewnZ, ÁvZ.. ملم بع 

 

 

كيف تكون أديبا بارعا في 

 اإلنشاء؟

 køvMvb‡هتاف ج هتافاحل 

 køvMvb‡يفعرة ج يفعراحل 

 jLv‡jwL Kiv‡( متوات؛ا)تواتب 

 bvI, ai( ا م فع )هاَك 

 bL Øvivخ شا ( ض)خ   

AvPov‡bv, LvgwP †`qv 
 

قفة تأمل فاحص في األزمات 

 المدارس األهلية ىالمصابة عل

 msKU, mgm¨vأزم  ج أزماحل 

 أيضا( ض)آض  يئيض 

 iƒcvšÍwiZ n‡jv 
 Sibv, †dvqvivيو؛وع ج يوابيا 

 Øxwb †cÖiYvمحا   ديوي  

لغة القرآن الكريم والسنة 

 المطهرة

 gÂمو   ج مو احل  مواص 

 AvKvkفلك ج أفالك  فلك  فلك 

 cœi RMZ‡^¯أفالك املوا  

 

موقف اإلسالم من إقامة 

 :العدل في المجتمع

 Avg`vbxK…Zمستو د ج مستو داحل 

 اضطهاد ج اضطهاداحل

 wbcxob, wbhv©Zb 
 

 ...قصة حافلة فقدت زينتها 

 BwÄbحمرك ج حمركاحل 

 wbt‡kl nIqvيفضوبا ( ن ض)يفضب 

" ص  ( "اصط ا )اصط   
Gw·‡W›U nIqv 

 ,vb Kiv`" ضفو( "إضفاا)أضفى 

cÖ`vb Kiv 

 *     ال ع؛  حلالولما معايف     *
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 والعلماء العظام انطباعات القراء الكرام

 !!فهويئًا لك!  أيتها اةراا.. إىل انفاق
( جملع  اةعراا  )ذن ةظاحل  عي ة أ يش ما جمل   ربيع   ه

ت     ن اجلامعع  الرمحايفيع  صعوحل اةعراا  قع  تابععت       
بعض أ  اد اجملل  من أو  صع و ها وقلَّ؛عت صعف اتها     

 ااعع  وجهع ًا م،عوو ًا  كمعا      - واةم  هلل –فوج تها 
أ ترب أيفهعا إحع   حماولع  صعاة  لل ركع  والتو،عيط         

 . ي  بن امل،غوفن بها واملتطلعن إليهاجما  اللغ  العرب
وموذ أيا  ب  من شهو  كوت أ ي  أن أكتب ايفط؛ا ات  
 وها  ولون الفرص  اُتِتي ين  ثم جلسُت اليو  

بع  الع،اا م؛اَشَرًة ( هع7115/ ُجَماَد  اُفْوىل/21)
أما  الوم؛يوتر  فوت؛ت هذن الولماحل الق ،ة  وما 

ا يوم وجهودكم الوثيف   أ دحُل بها إا أن أشور مس
كما حاولت أن أق ِّ  إليوم بعض املالحظاحل 
وال َمُ،و احل اليف بَ حْل ل  من ِخال  متابعيف ل؛عض 

 .  أ  ادها
الغراا  وف " اةراا"إيفه يسرُّيف  أن أب،ِّركم بان جملتوم 

  انفاق كِو اا اةعراا افو     -بإذن اهلل تعاىل –توت،ر 
بعالَقُ؛و  والعر َواج   مع ة ق ع،ة     فإن اجملل  ب أحل تتلقى 

أيفهععا  - كمععا أحِسععب  –  افو ععاْ الطالبيعع   فهععذن  
 .ِبَ،ا ة ك؛،ة وفا  حسن

و لى ك مي إن اجملل  اتئا  تت طى مراحلها افولي   فال 
ب    هذن املرحل  من حت ي  از ف وامل اَطب من مقااتها 
اليف ُتو،ر   اجملل   وإا توون اجلهود اتعود بفاا ة 

 -وا ق    اهلل–مرموق   ب  تذهب هذن املسا   أحيايفا 
ذكرها لق  ظهرحل ل  بعض املالحظاحل أ. ب ون الفاا ة

 : فيما يل 

كمعا   –حت ي  امل اَطب من قراا اجملل   فإن مقااتها  -7
  بعععض افحيععان مسععتو  الطععاليت  تُفععْوق  - وجعع تها

الذين ت    اجملل  زمي غ، أيفه كتب ا م اجملل  بايفها جمل  
إ المي  شهري   ولون ملن وفيِّ مسعتو أ؟ حتعى يتجلعى    

 . مغئ  اجملل  أكثر وضوحًا
ب قعع  وإتقععان ( الربوفععاحل)لتجععا يت الط؛ا يعع  ت عع يح ا -2

  .ما   اي  الوِّقاْ وازمئاحل - حسب اا تطا   -بالغن
حماولعع  تسععهي  لغعع  املقععااحل وتسععويغها مععا ذكععر    -1

القاموس ال؛وغال    آخر اجملل ي فإن طاليت اللغ  العربيع   
 .   الع ر الراهن ُكساىل  واَيْتَع؛ون لفتح القواميس

يف،ر املقااحل الرتبويع  بعع َد ا بعاس بعه  فعإن هعذا        -1
اجملا  تواد اجمللع  ا تتطعرق إليعه  وأيفعا أحسعب أن هعذا       
املضععما  يو؛غعع  أن يرا يععه مسععاولو اجمللعع   ا ععيما      

 . الع ر اةاضر اةر ج
وهذن بعض الولمعاحل اا جتاليع  قع   عجلتها لوعم معن       

وأ ملععتم صععميم قلعع   ولععو فوَّععرمت   تطععوير اجمللعع      
قراا وم الوقَّادة   زيادتها ُحسوا وبهعااأ  واغعرو أيفهعا    

  مسعاا ال عع اف  العربيعع    - بععإذن اهلل – عوف ُت،ععرق  
 . جنمًا  اطعًا وَبر اقًا

أ عا  اهلل جمللع  اةعراا الرااقع  َدَوا       - اآخعراً  -وأخ،ًا
آمعن  . الرُّق   والَق؛وَ   وللقاامن  ليها الس  اد والث؛عاحل 

 . والسال   ليوم و مح  اهلل وبركاته. يت العاملنيا 

◘     
 القومية النموذجية، درسة املنهلرئيس الشؤون التعليمية مب

 .أترا، داكا، بنغالديش 


