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التأسي بأسوة الرسول صلى اهلل عليه 
وسلم هو الطريق الوحيد للخروج من 

 األزمات

 

 
 

 

ــــــــــــــــــــا  نحــــــــــــــــــــن  -إنن
نعـــــيش  -المســـــلمين 

ــــــالم :  فــــــي ســــــائر الع
وغربـــــــــه شـــــــــماله شـــــــــرقه 

وجنوبــــــه فــــــي مــــــ ز  ومصــــــائب ومحــــــن  
ــــالتطرف واألصــــولية،  ــــا ب فاألعــــداء يتهمونن
ويصـــــفوننا بـــــالعنف واإلرهـــــا ، ويســـــموننا 
بالتخلف والتدهور، ويفرضون الحظر على 
نشاطاتنا الدينية والدعوية، ويهجمون علـى 
مدارسنا ومسـاجدنا، ويحـاولون تغييـر ديننـا  

سالمية، والقضاء على معالم شخصيتنا  اإل
ــــــا   ــــــا، ويبخســــــون حقوقن ويقمعــــــون حرياتن
ونحن نواجه االستعمار و االستعباد، نعاني 
مــــــن الفقــــــر والبطالــــــة، نتعــــــر  للغــــــارات 
والهجمـــات الجويـــة واألرضـــية  نعـــيش فـــي 
ظروف تعصف بكيان األمة اإلسالمية وفي 
مـــ ز  النجـــد منهـــا  خالصـــا  وال منجـــاة،  
وال نهتـــــدي  إلـــــى الخـــــروج مـــــن األزمـــــات 

لمشاكل المعاصرة،  مع حرصنا الشـديد وا
على الخروج  من هذه  الم سي التي َتحل 

  .بمجتمعاتنا اإلسالمية، وتهدد كياننا
: لمـــاوا وقعنـــا فـــي هـــذا وهنــا نطـــرل ســـؤاال

 الم ز ؟ 

ـــــ   بســـــبب   والجـــــوا   واضـــــ ،كان ول
االنحراف عن التأسـي واالقتـداء  بالرسـول  

 هلل عليــــه وســــلم  فعلينــــا أن نجعــــلصــــلى ا
  -صـــــلى اهلل عليـــــه وســـــلم  -رســـــول  اهلل 

أســـــوة لنـــــا فـــــي عبادتنـــــا ودعوتنـــــا وخلقنـــــا 
ومعامالتنا وجميع أمور حياتنـا، وأن نجعلـه 
ـــــب  ـــــع جوان ـــــا فـــــي جمي ـــــى لن ـــــل األعل المث

 الحياة 
فــاهلل تعــالى شــرفنا باإلســالم الــذي يحتــاج  

منهُجـــــه إلـــــى بشـــــر يحملونـــــه، ويترجمونـــــه 
بسلوكهم وتصرفاتهم، فالنبي عليـه الصـالة 
والســــــــــالم  حملــــــــــه، وترجمــــــــــه بســــــــــلوكه 
وتصـــــــرفاته، وحو لـــــــه إلــــــــى واقـــــــع عملــــــــي 

صـلى  –محسوس وملموس، ولذل  بُِعث 
بعـد أن قضـى مـن عمـره  - اهلل عليه وسلم

فــــي شخصـــيٍة كاملــــٍة  أربعـــين ســــنة  ليظهـــر
صــالحة ليتــرجم هــذا المــنهج، ويكــون خيــر 

صـــلى  -قـــدوة للبشـــرية جمعـــاء  فرســـولنا 
ــدعاة، وهــو  -اهلل عليــه وســلم  هــو إمــام ال

القــــــــــــــــدوة واألســــــــــــــــوة 
والداعيــة المعلــم الــذي 
أمــــر اهلل تبــــار  وتعــــالى 
ــــــاء نهجــــــه، قــــــال  باقتف
ـــــــــِذِه  ـــــــــل  َه تعـــــــــالى: ُِق
ُعـــو ِإلَـــى الل ـــِه  َســـِبيِلي َأد 

ــــى ــــِن  َعَل َــــا َوَم َبِصــــيَرٍة أَن
ـــــي َوُســـــب َحاَن الل ـــــِه  اتـ بَـَعِن

ـــرِِكيَنِ  يوســـف: (، 108َوَمـــا أَنَـــا ِمـــَن ال ُمش 
وقال تعالى: َِلَقد  َكاَن َلُكم  ِفي َرُسوِل الل ـِه 
َم  ــَوةح َحَســـَنةح ِلَمــن  َكـــاَن يـَر ُجــو الل ـــَه َوال يَــــو  ُأس 

ِخَر َووََكَر الل َه َكِثيراًِ  األحز    (21:اْل 
والطريــــق المنجــــي مــــن هــــذه التعاســــة هــــو 
الرجوع إلى اهلل تعـالى، واالقتـداء باإلسـالم 
الجامع الذي اختاره لنا اهلل بقيادة الرسول 

الــذي  -صــلى اهلل عليــه وســلم  -األعظــم 
بــين لنــا مــن خــالل ســيرته كيــف نخــرج مــن 

صـلى  -فقد واجه  هذه الم ز  والم سي،
ــه التــ -اهلل عليــه وســلم  ي عاشــها فــي حيات

فــي مكــة والمدينــة أكثــر ممــا نواجــه اليــوم، 
ــأس   ــا أن ال ني ــأسفعيلن ــل كيــف ني ! وفــي ب

حياة النبي صلى اهلل عليه وسلم ما يسـكن 
نفوسنا الحائرة، ويسـلي قلوبنـا المضـطربة، 

ـــع هم ـــا الفـــاترة، مويرف ـــا الحـــائرة، وعزائمن ن
ويفـــرج الكـــرو  التـــي حلـــ  بنـــا، ويجلـــي 

 .الغمرات التي أصابتنا
 رئيس التحرير ◘
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ام! قـد أنهينـا عامـاً دراسـي ًا، أيها القراء الكر 
بــدأ العــام الدراســي  الجديــد فــي مدارســنا و 

العربيــــــة، فعــــــاد الطــــــال  إلــــــى مدارســــــهم 
وجامعاتهم بعد أن انته  عطلة شهر كامل 

األمهات واألقـار ، ففـي بدايـة و مع اْلباء 
العــام الدراســي  الجديــد نهنيــُق جميــع قر ائنــا 

ونقول لهم إننا جئنـا إلـى المدرسـة  الكرام،
ـــــــــدين، ونفهـــــــــم القـــــــــرآن  ـــــــــه فـــــــــي ال لنتفق 
والحديث، ولكن  ولـ  ال يكـون إال بـتعل م 
ــة بنتقــان وإحســان، فمــن أتقــن  اللغــة العربي
اللغـــة العربيـــة وآدابهـــا فكأنـــه حصـــل علـــى 
مفتـــال كنـــوز القـــرآن والســـنة  ألن أمهـــات 
الكتب الدينية كلهـا بالعربيـة، فمـن أراد أن 

فقه فـي الـدين ويتضـلع فـي علـوم القـرآن يت
  والسنة فعليه أن يتعلم العربية جيدا

فــي المدرســة نقــرأ الكتــب المختلفــة:كتب 
النحو والصرف واألد  والبالغة، وكـذل  
كتــــب الفقــــه والحــــديث وغيــــر ولــــ  مــــن 

ـــب الم ـــة، الكت ـــي  فنهجي  قـــراءة هـــذا التخل
 (فــــي شــــتى العلــــوم و المعــــارف ف الكتــــبمختلــــ

والتصف  السريع قـد الينفـع طالـب العلـم، 
واليجعلــه مــاهراً فــي فــن مــن الفنــون، فلــو 
أراد الطالب أن يحصل على مهارة في فن  

مــا فهــو ال بــد  محتــاجح إلــى االنكبــا  علــى 
ولــ  الفــن واالهتمــام بــه فــي كــل  األوقــات 
بمـــا فيهـــا أيـــام الراحـــة واإلجـــازات، فهـــذه 

ثمــرًة  - ال شــ    -الخاصــة تثمــر  الجهــود
عظيمة ال نفوز بها من تعل م نُتٍف وشذرات 

 من علوم مختلفة 

كلُّنــا يحلــم أحالمــاً كبيــرة،  أخــي القــار !
ــــى  ــــه آمــــالح عريضــــة، ويطمــــ  إل ــــا لدي وكل ن
مســــتقبل واعــــد مزهــــر، ولكــــن  القليــــل منــــا 

ع الوصــــول إلــــى غايتــــه المنشــــودة، ييســــتط
الطريــق، ومنــا فمنــا مــن يقــف فــي منتصــف 

من يخور وتفتر عزيمته قبل نهايتها بقليـل، 
ـــة و أوشـــ  أن  بعـــد مـــا كـــاد أن يبلـــو الغاي

؟ ألن تحقيـق غايـة مـا لماوا   ينصب الراية
في الحياة يكـون فـي األغلـب صـعباً وعـرا، 
ــدركوا مــا يريــدون  واليســتطيع الجميــع أن ي
تحصـــــيله، فــــــالمرء محتــــــاجح لنجاحــــــه فــــــي 

متنوعـة ومختلفـة،  الحياة إلى أشياء عديدة
ـــدة واالســـتعداد  ومـــن أهمهـــا العزيمـــة المؤك 
النفسي للسير في طريق طويل، وأن يختار 
  الصــبر والهــدوء والتــأن ي والرفــق، واإلصــرار 

لمشي، كما أن النملة تصر على اكالنملة،  
ولكنهـا   تصعد فتسق ، ثم تصعد فتسق 

ــــين عزيمُتهــــا إنمــــا  ــــا، وال تل ــــي إرادتُه التنثن
الســـير ومواصـــلة الســـير حتـــى تصـــر  علـــى 
 بلوغ الغاية، 

ـــا  ـــا طالبن فكثيـــرح  –لألســـف الشـــديد  –أم 
مــــنهم وإن كــــانوا شــــب انا فــــي مقتبــــل العمــــر 

أصـابتهم شـيخوخة ولكن   وأجسادهم فتية
، ةعزيمـالمن نوٍع مـا، فـال طمـوَل لـديهم، و 

نظــــرتهم إلــــى المســــتقبل رؤيتهم تائهــــة، و فــــ
و ال يجتهـدون فـي تحقيــق   مظلمـة قاتمـة

 تعل ــــميــــٍة وال ُمــــراد، وال يصــــبرون علــــى غا
  بل يرغبون في ول  بين طويلة أياماً  شيء

ضـــــحاها أو فــــي وقـــــ  أقــــل مـــــن عشــــية و 
ولــ ، فالبــد  لكــل طالــب علــٍم أن يتحل ــى 
 ،بالعزيمـــــة المؤكـــــدة واالســـــتعداد النفســـــي
فهمـا القـوة التـي تـدفع اإلنسـان إلـى الرقـي  
بالحياة، وتكوين الذات، وبناء الشخصية، 
وبــذل الجهــود الواعيــة، وتجــاوز كــل عقبــة 
تعترضه أي ًا كان ، ويجـب علـى كـل طالـب 
علـــٍم أن يحـــد د األهـــداف ويضـــعها نصـــب 
ـــــــي ســـــــبيل إنجازهـــــــا  ـــــــه، ويحتشـــــــد ف عيني

وال بــــــد  أن تكــــــون هــــــذه األهــــــداف احتشـــــادا  
ـــه نحـــو العمـــل واضـــحة   ألنهـــا البوصـــلة التـــي توج 

اإليجابي النافع، والمثير نحو التمييـز، والمشـج ع 
بــــل الفــــوُز والفــــالُل فــــي  تجــــاه التقــــدم والتفــــو  

 الحيـاة مبنــي  علـى هــذا  فــأن ى للمـرء أن يصــل الــى
ومــن يتهيــب أهدافــه دون إقــدام وبــذل وتضــحية ِ

ــــدهر بــــين الحفــــرِ                   صــــعود الجبــــال يعــــش أبــــد ال
    9 :في صفحة الباقية

 إلى اجليل اجلديد في العام اجلديد  
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إن اللغة من أكبر 
الوسائل لنقل 
األفكار إلى 
اْلخرين، وإطالع 
الناس على أحوال 

العصر اْلخر، وال يخفى على أحد أننا 
نحن معشر المسلمين اْلن فى معركة 

وإن األعداء  ،الغزو الفكري والثقافي
والوسائل  ،يستخدمون األسلحة المختلفة

وإن  ،الحديثة المتنوعة لتحقيق أهدافهم
المسلمين في هذه األيام متجردون عن 
 ،األسلحة والوسائل، ومتخلفون في ول 
فلذل  سهل علي األعداء نشر األفكار 

والتهم المختلفة ضد اإلسالم  ،الفاسدة
ونبي ه ومتبعيه في الوسائل المسموعة 

ديو والرا ،والمرئية والمقروءة  كالتلفاز
ولكن  ،والصحف والمجالت والكتب

األسف كل األسف أن المسلمين ليس 
لديهم في هذه األيام الوسائل المتوفرة 
للرد على تهم األعداء التي أُلصق  

صلى اهلل عليه –بالمسلمين ونبي هم 
 واإلسالم  -وسلم

فلذل  نرى المسلمين مظلومين في 
العالم، على الرغم من أن  وسائل اإلعالم 

ديثة التي في سلطة األعداء تصورهم الح
على أنهم ظالمون، مع أنهم في الواقع من 

ألنه من كان  بيده وسائل  ،المظلومين

 ،األعالم فيعتبر قوله في هذه األيام
والمظلوَم  ،ظالَم مظلوماً فتجعل الوسائُل ال

وإن الناس يؤمنون باألخبار  ،ظالماً 
 والتقريرات التي تذيعها الوسائل 

فلهذا يجب على المسلمين في هذه 
العصر أن يتخذوا من الوسائل أكثر من 

بل   األعداء  ألن هذا ال يخالف التوكل
يتحتم عليهم أن يكونوا ماهرين في 
الوسائل الحديثة أكثر من األعداء  ألنه ال 
يمكن المقاومة باْلجر إوا كان خصمه 
يرمي إليه األحجار، ولقد صد  من قال: 

وإن  ،إن كن  ريًحا ال قي  إعصارًا
الوسائل والمخترعات الحديثة هي آالت 

ليس  فيها قوة اإلصالل  ،جمادية
بل   الحية التدمير والتعميرإلفساد وصوا

يكون التعمير والتدمير نظًرا إلى 
فنن يستخدمها في الخير  ،مستخدمها

يكن خيًرا، وإن يستخدمها في الشر يكن 
يمكن أن تقطع به األثمار  ،كالسكين  ،شرًّا

قال العالمة أبو  ،أو تقطع به عنق أحد
رحمه  –الحسن علي الحسني الندوي 

ماوا خسر ِالقيم : في كتابه  –اهلل تعالى 

العالم بانحطاط 
ص:  ،المسلمين

إن  249ِ
الموضوعات 
الجمادية ال ونب 

فننها خاضعة إليرادة اإلنسان  ،عليها
فهي في وات نفسها  ،وعقليته وأخالقه

وكثيًرا ما يكون خيًرا  ،ليس  خيًرا أو شرًّا
فيحولها اإلنسان شرًّا بسوء  ،في نفسها
 ،وخبث سريرته وفساد تربيته ،استعماله

فليس الشأن في هذه األالت 
إنما الشأن فيمن يستغل ها،  ،والمخترعات

وفي الغر  الذي يستعملها له  وقال 
أحد من المستشرقين المنصفين : لو كان 
محمد بن عبد اهلل حيًّا الستخدم الوسائل 

 الحديثة لنشر اإلسالم 

وإن  كتب التاريخ والسيرة لخير شاهد 
 -صلى اهلل عليه وسلم –على أن الرسول 

أول من استخدم المنجنيق وكذل  حث  
زيد بن  - صلى اهلل عليه وسلم –النبي 
على تعلم  - رضي اهلل تعالى عنه –ثاب  

 اللغة السريانية 

فلهذا يجب على علماء بنغالديش أن 
يت خذوا الوسائل الحديثة، ويتمه روا في 

وال  ،اللغة األماللغة العربية ويتضلع من 
بل    يعتبر أن اللغة البنغالية هي لغة الهنود

  اللغة والوسائل وموقف العلماء منهاأهمية 

 محمد عبد الر  الندوي بقلم :
 1اإلسالمية  مسجد األكبر( ميربور   أستاو الحديث واألد  العربي بالجامعة
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كل لغة من اهلل تعالى، ومن عالمات قدرة 
اهلل تعالى  ألن من آيات اهلل سبحانه 
،  وتعالى أنه خلق في العالم ألسنة مختلفة
كما عبر القرآن عن هذا المعني بأصد  
تعبير، حيث قال:   َوِمن  آيَاتِِه َخل ُق 

ِتاَلُف أَل ِسَنِتُكم  الس َما َر ِ  َواخ  َواِت َواأل 
َوأَل َواِنُكم  ِإن  ِفي َوِلَ  َْليَاٍت لِل َعاِلِميَن(( 

[ وإن اللغة واللسان من أكبر 22]الروم: 
الوسال لنقل األفكار من أحد إلى آخر، 

ومن عصر إلى  ،ومن جيل إلى جيل قادم
لوال اللغة لما انتقل  األفكار  ،عصر آخر

فلهذا يجب على الد اعي أن  ،لوم إليناوالع
ويكون له وو  نزيه في  ،يتمه ر في اللغة

اللغة بوجه خاص في اللغة التي يريد بها 
ألن  ،أن يخدم اإلسالم والقوم والوطن

اللغة في الواقع وسيلة كبرى في إفهام 
الناس وإقناعهم وإفحامهم، وإحقا  الحق 

وبوجه أخص يتضلع من  ،وإبطال الباطل
ألن اهلل تعالى أرسل كل نـبي  ،لغته األم
كما قال تعالى:   َوَما َأر َسل نَا   ،بلغة قومه

ِمِه لُِيبَـييَن َلُهم ((  ِمن  َرُسوٍل ِإال  بِِلَساِن قـَو 
 [4]إبراهيم: 

إن هذه حقيقة ال يختلف فيها عدو وال 
صديق، وإن أهل الفكر والبصيرة يطلعون 

القوم هو أن على أنه ليس المراد بلسان 
بل يتمهر في   يفهم لسانهم ويفهم فق 

اللغة واألد  حتى يفو  أهل زمانهم 
 ويتأيد بقوله تعالى:   ليبين لهم(( 

 -صلى اهلل عليه وسلم –وقال رسول اهلل 
وقال الشيخ المفكر   «أنا أفص  العر »

اإلسالمي الكبير والداعية الحليم الخبير 
الحسني العبير العالمة أبو الحسن على 

 - رحمه اهلل تعالى رحمة واسعة –الندوي 
مخاطًبا علماء بنغالديش في حفلة 
انعقدت في رحا  الجامعة اإلمدادية بـ 
ِكشورغنجِ في الرابع عشر من مارس 

للميالد: يجب عليكم أن  1984سنة 
 ،تقبلوا اللغة البنغالية برحابة الصدر

فمن قال: ، وتمارسوها بالجد واالجتهاد
ومن  ،البنغالية ال جدوى فيها إن اللغة

قال: إن هذه اللغة هي لغة الهنود؟ ومن 
أفتى أن التدر  على اللغة البنغالية ال 
ثوا  فيها ويكون الثو  في ممارسة اللغة 
العربية واألردية؟ فيجب عليكم أن 
ترتدعوا عن هذه الضاللة والفكر 
الفاسدة  ألن هذه تدل على السفاهة 

ر هذه الفكرة ويكون مصي ،والجهالة
 وخيًما لأليام المقبلة 

وسيلة  ،إن اللغة واألد  وسيلة الفكر
 ،الفكرة البناءة أو وسيلة الفكرة التدميرية
فاجعلوا اللغة البنغالية واألد  البنغالي 

وإال ييستغل أعداء اإلسالم في  ،بناءً 

واألد   ،فستعملوا اللغة البنغالية ،الشر
البنغالي في الخبر والصالل وفي اإليمان 
والقعيدة وإال يستغل األعداء هذا السالل 
والوسيلة في التخريب والتدمير وفي 

واحتل وا مكانه مرموقة في  ،الشر  والكفر
ويكون عندكم أشاوس  ،حقل األد 

الكتا ، وجهابذة األدباء والخطباء 
وتكون لكم مكانة فائقة ممتاز  ،المصاقع

ويكون  ،في ُكلي حقل من اللغة واألد 
أسلو  الكتابة جذابا حتى ينقطع الناس 
إلى مؤلفاتكم ومقالتكم منقطعين عن 
 ،مقاالت ومؤلفات غير المسلمين
ومصنفات المسلمين الذين يتنفسون برية 

وحضارته  وبفضل اهلل تعالى كان  ،الغر 
زمامه اللغة األردية واألد  األردي في 

وإنهم يستعملون هذه  ،لهندأيدي علماء ا
 الصالحية في خدمة اإلسالم 

إن بعض الناس يكون ماهًرا في اللغة 
واألد ، ولكن ال يعرف أين يستخدم 
صالحيته، وفي أي شيء ونصر  أي أمر 

إن الذي يُطلع كيف  ،يستعمل مقدرته
ينتفع بصالحيته ومقدورة لغته وأدبه وقوته 

كر نعمة وكيف يش ،انتفاًعا حقيقيًّا كاماًل 
اهلل، ويحظر على اإلنسان أن يكون 
بصالحيته وطاقته التي شرفه اهلل تعالى 

الظلم والجريمة واإلثم  ُمعيًنا على
كما قال كليم اهلل موسى عليه   ،والعدوان
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َ  َعَلي  فـََلن   السالم   قَاَل َر ي ِبَما أَنـ َعم 
رِِميَن(( ]القصص:  [ 17َأُكوَن َظِهيًرا ِلل ُمج 

يمان عليه السالم :   َهَذا ِمن  وقال سل
ُفُر َوَمن   ُكُر َأم  َأك  ُلَوِني أََأش  َفض ِل رَبيي لَِيبـ 
ُكُر لِنَـف ِسِه َوَمن  َكَفَر فَِنن   َشَكَر فَِنن َما َيش 

 [40رَبيي َغِنيٌّ َكرِيمح(( ]النمل: 

وال ينبغي ألحد من المسلمين أن يستغل 
  ،يرمصالحيته من اللغة واألد  في التد

كما يفعل األدباء 
بل يستعمل   والالدينون

لنصر الدين واألفكار 
لومين الصحيحة، وإعانة المظ

وإثبات الحق وإبطال 
ويستخدم هذا  ،الباطل

لكة إلنشاء المقدرة والم
 ،حكومة أفضل وجيل أمثل

 ،وسيلة كبرى لتربية الفرد واألمة ويجعلها
 وأدة قوية لبناء مجموعة بشرية صالحة 

خير: ال يخفى على أحد أن الثامن وفي األ
من فالغون  الحادي والعشرين من فبراير( 

وإننا قد أرقنا دماًء   ،يوم اللغة األم الدولي
كثيرًة وأرواًحا موفورًة في جعل هذه اللغة 

كلغة الدولة عام   -ةاللغة البنغالي –
في تحقيق هذا  ونجحنا ،للميالد 1952
ولكن نحن في أي شيء   الهدف

نستخدم هذا االستعداد؟ نستخدم هذا 

االستعداد في سبيل اإلصالل والهدي 
وال  ،شاد وخدمة اإلسالم وتنمية البالدوالر 

نا في جعل هذه اللغة  نتبج  بأننا قد فز 
بجج ال ألن الفخر والت ،كلغة الدولة

ولتوطيد صلة  ،يجدي شيًئا لترقية البالد
إوا تستخدم ، التناد العباد باهلل إلى يوم

نعمة في الفسق والفساد هذه ال
وإن ينفد الور  والقلم  ،واالضطهاد

والمداد  بل يتفكر وق  الفت  والظفر في 
هذا االرشاد    ِإَوا َجاَء َنص ُر الل ِه َوال َفت ُ  
َواًجا  ُخُلوَن ِفي ِديِن الل ِه َأفـ  َورَأَي َ  الن اَس يَد 

ِد رَبي  تَـغ ِفر ُه ِإن ُه َكاَن تـَو ابًا َفَسبي   ِبَحم  َ  َواس 
 [3-1(( ]سورة النصر: 

وأخيًرا ال آخًرا: أقول للعلماء وُخد ام اللغة 
واألد  أن يراعوا اللغة واألد  حتى ال 

  ،لمات البنغالية في اللغة األرديةندخل الك
كما ال ندخل األلفاظ األردية في اللغة 

وكذل  ال  ،ية عند الكتابة والحوارالعرب

نستعمل الكلمات اإلنكليزية وكلمات 
وق  اللغات األخرى في اللغة البنغالية 
بل   المحادثة والتحرير حتى الوسع

وال  ،ستعمل اللغة الواحدة إلى النهايةن
التكلم واإلنشاء كلمات لغات ندخل أثناء 

ولكن لو يستعمل أحد كلمات  ،أخرى
عا عربية أو أردية في اللغة البنغالية واض

نصب أعينه الدعوة اإلسالمية وتقريب 
مات الناس إلى الكل

والمصطلحات العربية 
ولكن   فال حرج ،واألردية

األسف كل  األسف أن بعض 
الناس يمزج الكلمات 
اإلنكليزية متأثرًا بها في 
اللغة البنغالية، وكلمات 
لغات أخرى في لغة، ويعتبر 

مهارته أن هذا من سعادته و 
ولكن  ،ويتبجج بذل  ،في لغات مختلفة

هذا األمر في الواقع يدل على ضعفه، 
لى المحادثة والتحرير بلغة وعدم قدرته ع

تحتم عليه فلهذا ي ،ولكنه ال يشعر  واحدة
ويتبنى الفكرة  ،أن يقلع عن هذه الفكرة

 الصحيحة 

والتقى  ،! وفقنا للسداد والرشاداللهم
 والعفاف 
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 أَو ليس لنا أي مسؤولية نحو مسلمي أراكان؟

بقلم : محي الدين عبد القادر الفاروقي
 !آٍه يا أراكان

 !وا أسفا لمسلمي أراكان
    وإبادة، وقتلظلم، 

    تعذيب، واضطهاد، واستال 
، سـبحفال، ليس هذا 

ــــــــــرؤوس  ــــــــــل لعــــــــــب ب ب
  المسلمين

ال يوجــــــــد هنــــــــا  مــــــــن 
ينصـرهم، ويحــررهم مــن 
ــــــــــــــــــوويين  ــــــــــــــــــدي الب أي

 البورميين 
كـــــأن مســـــألة مســــــلمي 

ــــــا،  ــــــة عــــــن أوهانن ــــــاتهم غائب أراكــــــان ومعان
وأوهـــــــــــان رؤســـــــــــاء األحـــــــــــزا  والـــــــــــدول 

 اإلسالمية 
األمر أدهش وأعجب، إوا سألَ  أحداً بل 

منــــا عــــن أراكــــان، ومســــلميها، ومــــاوا يمــــر 
علــيهم مــن العــذا  والظلــم، لصــعب عليــه 

 أن يذكر شيئاً عنها 
أنظــــروا يــــا أبنــــاء المســــلمين! ويــــا رؤســــاء 

ــى مــا يحــد   الــدول اإلســالمية! أنظــروا إل
في أراكان من تعـذيب المسـلمين وقـتلهم، 

ل مـــن قبـــل وإلقـــائهم فـــي النـــار، وقـــد حصـــ

ـــــة فـــــي عـــــام  ـــــل هـــــذه الحادث م، 1922مث
 م 1978، و1942و

 ن األمر أشد في اْلونة األخيرة،ولك
  أشد من األعوام الماضيةو 

ـــــون فـــــي أراكـــــان قطـــــع رؤوس  ـــــدأ البوويي ب
المســــــلمين، ويلعبــــــون بهــــــا ككــــــرة القــــــدم 
ويتقاوفونهـــا  أمـــا القتـــل والســـلب والنهـــب 
فهـــو الغـــذاء اليـــومي للجنـــود البـــوويين فـــي 

لمين  يأخـــــــــذون شـــــــــبا  طق المســـــــــمنـــــــــا
ســــــلمين مــــــن أجــــــل اســــــتخدامهم فــــــي الم

األعمال الشاقة دون دفـع أي مقابـل لهـم، 
 حتى وال الطعام 

ألن  وأحــــوال النســــاء، فــــال تســــأل عــــنهن 
قلمي غير قادر عن تعبير حالهن، وتوضي  

 معاناتهن  
 أال يوجد فينا صالل الدين األيوبي؟

 أما يوجد فينا محمد الفات ؟
ــي س لنــا أي واجــب ومهمــٍة تجــاه هــذه أَو ل

ـــــــي يتعـــــــر  لهـــــــا  ـــــــرة الت األوضـــــــاع الخطي
 المسلمون في أراكان؟

أَو لـــــــــــــــــيس لنـــــــــــــــــا أي 
مســـؤولية نحـــَو ديـــنهم، 

 وعقيدتهم، وأمنهم؟
 أين شبا  المسلمين؟
إلــى متـــى هــذه الغفلـــة؟ 
أيـــــــــن دعـــــــــاة حقــــــــــو  

 اإلنسان؟
 أين وأين؟

 أما آن لنا أن نستيقض من نوم الغفلة؟
ـــنهض ونقـــوم ضـــد الطغـــاة  أمـــا آن لنـــا أن ن

 البوويين؟
 !نعم، أيها المسلمون في أنحاء األر 

 !أيها الشبا  في مشار  األر  ومغاربها
ال بد لنا أن نفكر في هذه القضية الهامـة، 

 ،وهذا الموضوع المهم
البــــــــد لنــــــــا أن نقــــــــوم بواجبنــــــــا ومهمتنــــــــا 
ومســـــؤولياتنا تجـــــاه هـــــذا الظلـــــم العنيـــــف 

ـــــا  وتحـــــ  قيـــــادة باالستشـــــارة مـــــع علمائن
 حكامنا 

 مجلة الحراء
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 موقف أهل العلم والفكر من أحوال البالد
 بقلم : محمد نور اهلل أبو الخير

 طالب الماجستير في جامعة المل  سعود بالريا 

التـــي تمـــر بهـــا الـــبالد مـــن الظلـــم  األحـــوال
وتــــــــدنيس شــــــــعائر اإلســــــــالم  ،واالعتــــــــداء

هتــــــــ   لــــــــدماء وا ســــــــف والمســــــــلمين و 
ســـــــــلب ألمـــــــــوال و ااألعـــــــــرا  وغصـــــــــب 

بــل أصــب   الممتلكــات إنهــا مؤســفة جــدا،
انتها  حرمة اهلل تبار  وتعـالى وحرمـة نبينـا 
محمـــد صـــلى اهلل عليـــه وســـلم ومقدســـات 

مـــن ديننـــا ظـــاهرة شـــنيعة فـــي أوســـاط كثيـــر 
المثقفينبـــــالعلوم العصـــــرية واُلمـــــَدوينين فـــــي 
المنتـــديات اإللكترونيــــة، ومـــا تمكنــــوا مــــن 
ول  إال بعد أن تهأي   لهم البيئة المناسبة 
ـــًة، وفـــي  ـــًة و سياســـيًة وإعالمي ـــذل ، مادي ل
ء  ــــبَ  المســــلمون ُضــــَعفاء َأِوال  المقابــــل َأص 
ــاتهم، ال يقــدرون  ــر مــن مواقــف حي فــي كثي

ســـــــهم وأعراضـــــــهم أن يحفظـــــــوا علـــــــى أنف
َــــــــُذو ُدوا عــــــــن  تلكــــــــاتهم، فضــــــــال أن ي وُمم 
مقدســـــات ديـــــنهم ولعـــــل هـــــذه هـــــي أشـــــد 
الحالة التي يمضيها اإلسـالم و المسـلمون 

 في بنغالديش منذ والدتها ونشأتها 
ــــة  تتطلــــب مــــن علمــــاء األمــــة وهــــذه الحال

 هــاوصــالحيها وناصــحيها أن ينهضــوا لتغيير 
فكــــرا بفكــــر، و رأيــــا بكــــل مــــا يســــتطيعون 

ــــــــرأ ي، و سياســــــــة بسياســــــــة، ومواجهــــــــة ب

، فربما يظـن الـبعض مـا مسـني مـن بمدافعة
الشر شيء، أنا آمن في وظيفتي ومعيشـتي 
مـــــع أهلـــــي وأوالدي وأقربـــــائي، وال يشـــــعر 

 ويـــدخل الصـــراعمعه صـــوتَ  الحاجـــة أنيرفـــعَ 
 بلب والغاصـبين،ص  م و الظالمين والغَ ل  الظُ 

الشخص،  الزنادقة الغاشمين وليعلمن وا 
ــــــا ســــــواء كان عالمــــــا فــــــي المجتمعــــــأو قيادي

خطيبــا و إســالميا أو أســتاوا فــي الجامعــة أ
علـــــى المنبـــــرأو واعظـــــا فـــــي الجمـــــاهير أو  

 اليــوم بأن مــا أصــا  أخــاهكاتبــافي الصــحف
، ألن إوا رضــي بهــذه الحالــة غــدا سيصــيبه

الظلم الغاشم والعلمنة المسيطرة واإللحاد 
المنـــــتظم ال يقـــــف إلـــــى هـــــذا الحـــــد، بـــــل 

د، كمـا شـوهد ولـ  فـي يختر  كل الحـدو 
ــاتر ، وإوا اســتمر  ــا فــي عهــد كمــال أت تركي
ـــارال يتـــر  للُمســـلم  وا  الفكـــر وولـــ  التي
فرصــةأن يلتــزم بدينــه وشــريعته بــأدنى قــدر، 

مــــن ألن حتــــى فــــي الشــــؤون الشخصــــية، و 
إوا أخـــذ قريـــة أخـــذها  عـــز وجـــل ســـنة اهلل

صـالحهم وطالحهمـنوا  بكـل مـن هـو عليهـا
تركـوا األمــر بـالمعروف والنهــي عـن المنكــر 
ـــي  ـــر الحـــال واإلصـــالحبما ف والســـعي لتغيي

ِلَ  وسعهم،  قال تعالى:  َوَما َكاَن رَبَُّ  لِيُـه 

ِلُحوَن( ُلَها ُمص  ]سورة هود، ال ُقَرٰى ِبظُل ٍم َوَأه 
وفي الحديث :  إن النـاس  [117اْلية: 

ه أوشــــــ  أن إوا رأوا المنكـــــر فلــــــم يغيــــــرو 
]ســـــنن ابـــــن ماجـــــه يعمهـــــم الل ـــــه بعقـــــا ( 

ـــــــي [ 4005 ـــــــزالزل الت ـــــــي  وقعـــــــ وال ف
لمــــن اعتبرها،وعظــــةلمن اتعــــ  البالدعبــــرة 

ــيي هــي و بهــا،   ،خاصــةقبل العامــةلن لإنــذار ب
ل يَــــــنهِض العلمــــــاء مــــــن خمــــــولهم، وتــــــر  ف

وتوجيــه األمــة الحــق  ُقم  لبيــانيَـ خــوفهم، ول ــ
ـــإلـــى الصـــوا ،  ، ةر  مهمـــا كانـــ  عوائـــده ُم

فنن بيان الحـق هـو العهـد الـذي أخـذه اهلل 
مـــن العلمـــاء، قـــال تعـــالى:  َوِإو  َأَخـــَذ الل ـــُه 
ِميثَــاَ  ال ــِذيَن ُأوتُــوا ال ِكَتــاَ  لَُتبَـيـينُـن ــُه ِللن ــاِس 
ا  ـتَـَرو  ُتُمونَُه فـََنَبُذوُه َورَاَء ظُُهـورِِهم  َواش  َوال َتك 

تَـرُ   ]ســـورة وَن(بِـــِه ثََمًنـــا َقِلـــيال فَِبـــئ َس َمـــا َيش 
ولنـا فــي علمــاء [187آل عمـران، اْليــة: 
خيــــر  المفتتنــــة دولالــــالــــيمن وغيرهــــا مــــن 

 ، مثل ما فعل الشيخ الزنداني وغيره قدوة
ــــأن مــــا أصــــا  األمــــة  ــــا ب ــــ  علماؤن فل ُيوضي
والشـعب هـو ابــتالء وامتحـان مـن اهلل وهــو  

َظَهـَر ال َفَسـاُد ِفـي كسب أيدينا قال تعـالى: 
ـــــ ِر ِبَمـــــا َكَســـــَب   أَي ـــــِدي الن ـــــاِس ال بَــــــري َوال َبح 

 لُِيِذيَقُهم  بـَع َض ال ِذي َعِمُلوا َلَعل ُهم  يـَر ِجُعونَ 
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ــة:  ــروم، اْلي ــى 41]ســورة ال [و الرجــوع إل
اهلل يبدأ بنصالل إيماننـا بـه والصـد  معـه، 
ـــــتمكن المســـــلمون فـــــي األر  إال  ـــــن ي ول
بنصــــــره ســــــبحانه وأن األخــــــوة اإلســــــالمية 

ـــــه تتطلـــــب أن ال يتخلـــــ ى أحـــــُدنا عـــــن أخي
المسلم تجاه ظلم الظالمين ومكر األعداء 
الحاقـــــــدين، بـــــــل ينصـــــــره ويؤيـــــــده، وفـــــــي 

، الحـــــديث:  ـــــَواديِهم  ِمِنيَن ِفـــــي تـَ َمثَـــــُل ال ُمـــــؤ 
، َوتـََعــــاطُِفِهم  َمثَــــُل ال َجَســــِد ِإَوا  ــــَراُحِمِهم  َوتـَ
ـوح تَـَداَعى لَـُه َسـائُِر ال َجَسـِد  َتَكى ِمن ُه ُعض  اش 

ـــــــَهرِ  ـــــــى  بِالس  ]رواه مســـــــلم، رقـــــــم: َوال ُحم 
ــــراء مــــن أســــاس 6678 ــــوالء والب [وأن ال

ديننـــا، فـــال بُـــد أن ينتصـــر المســـلم ل يمـــان 
وأهلـــه فـــي جميـــع مواقـــف حيـــاتهوال بُـــد أن 
ــــــــن اإللحــــــــاد  ــــــــه م ــــــــه وعداوت ــــــــن براءت يعل
والعلمنــةومن أهلهمــا وأعوانهمــا فــي جميــع 
شؤونه، قال تعالى حكاية عن إبراهيم عليه 

ــالســالم:  ــي َق ــَوةح َحَســَنةح ِف د  َكانَــ   َلُكــم  ُأس 
ِمِهم  ِإن ـــا  ـــَراِهيَم َوال ـــِذيَن َمَعـــُه ِإو  قَـــاُلوا ِلَقـــو  ِإبـ 
ـــن  ُدوِن الل ـــِه   ـــا تـَع بُـــُدوَن ِم ـــَرآُء ِمـــن ُكم  َوِمم  بـُ
ــــَنُكُم ال َعــــَداَوُة  نَـنَــــا َوبـَيـ  َكَفر نَــــا ِبُكــــم  َوبَــــَدا بـَيـ 

َـــــــــًدا َحت ـــــــــى تـُؤ   ـــــــــوا بِالل ـــــــــِه َوال بَـغ َضـــــــــاُء أَب ِمُن
َدهُ  ـــــة: َوح  [و أن 4]ســـــورة الممتحنـــــة، اْلي

الظلـــم ظلمـــات يـــوم القيامـــة، فـــال بـــد مـــن 
ـــــه  ـــــال علي ـــــه ق ـــــم وأهل ـــــى الظل اإلنكـــــار عل

َِأف َضــــُل ال ِجَهــــاِد َكِلَمــــُة الصــــالة والســــالم :
ــــــــٍر  ــــــــائٍِر، َأو  َأِمي ــــــــل طَاٍن َج ــــــــَد ُس ٍل ِعن  ــــــــد  َع

[ 4344]ســــنن أبــــي داود، رقــــم: َجائٍِرِ
جتمــــاع ووحــــدة الكلمــــة أصــــل مــــن وأن اال

أصــــول هــــذا الــــدين، ويتأكــــد ولــــ  أكثــــر 
 وأكثـر عنـد ضـعف المسـلمين، فـال يجـوز

ـــين أهـــل اإليمـــان إوا  ـــار الخالفـــات ب أن تُث
ضعفوا أمام الكفر والشر  واإللحـاد، قـال 

َوَأِطيُعــــوا الل ـــَه َوَرُســــوَلُه َواَل تـَنَــــاَزُعوا تعـــالى: 
َهَب رِيُحُكـ َشُلوا َوَتذ  ـِبُروا ِإن  الل ـَه فـَتَـف  م  َواص 

ــــــــَع الص اِبرِينَ  ــــــــة: َم ]ســــــــورة األنفــــــــال، اْلي
ـــــــاده المـــــــؤمنين 46 [وأن اهلل سينصـــــــر عب

ويمحــــق أعــــداء اإلســــالم الحاقــــدين، قــــال 
ِمِنينَ تعــــالى:  ــــُر ال ُمــــؤ  َنــــا َنص   وََكــــاَن َحقًّــــا َعَليـ 

 [47]سورة الروم، اْلية: 

ـــــر أمـــــل وقـــــدر ثقـــــةفي ألمـــــة ول صـــــال  خي
-ولــيس فــي باعــة الــدين بالــدنيا-ئهــاعلما

وكيف ال! العلماء هـم ورثـة األنبيـاء علـيهم 
الســــالم الــــذين بــــذلوا نفوســــهم ونفائســــهم 
لصال  أمتهم والعلماء هـم فرسـان النهضـة 
ــــرز شخصــــيتهم  عبــــر العصــــور والزمــــان وتب
العزيزة وق  الفـتن والِمَحن أسـأل اهلل ر  

إلـى العرش الكريم أن يُلِهمنا الرشد ويـدل نا 
 الصوا ، إنه ولي ول  والقادر عليه 

 

 

 

 3 :بقية صفحة

ـــة ِالحـــراءِ  ـــراء مجل ـــى مـــن جميـــع ق فنتمن
ونهيــب بهــم أن يأخــذوا أنفســهم فــي بدايــة 
العام الدراسـي الجديـد بـتعلم اللغـة العربيـة 
مــن جديــد تعل مــا جيــدا، وال بــد  مــن اغتنــام 
أوقــات الفــراغ التــي تكثــر فــي بدايــة العــام، 

األوقـــات ننـــاديكم أيهـــا القـــراء ففـــي هـــذه 
الكــرام! إلــى رحــا  اللغــة العربيــة الواســعة 
وآدابهـــا الماتعـــة، فأعـــدوا عـــدتكم وخـــذوا 

تكم و ال تضـــــــيعوا فرصـــــــتكم لألمـــــــر أهبـــــــ
فنن الفرصة التـأتي دائمـا  وإنكـم   الذهبية

تعرفــــــــون أن تضــــــــييع الوقــــــــ  نــــــــوع مــــــــن 
االنتحـــار، وأنـــتم تبنـــون أنفســـكم جســـديًا، 

، وعقليــًا، لتكونــوا مــؤهلين ونفســيًا، وروحيــاً 
لخـــو  معـــار  البنـــاء والتحريـــر فـــي قـــادم 
األيـــــام، فاســـــتعد وا مـــــن اْلن لخوضـــــها، و 
احرصـــوا أن تملـــؤوا أوقـــاتكم بكـــل مـــا هـــو 
مفيــــد، مــــن تعلــــم اللغــــة العربيــــة والبنغاليــــة 
واإلنكليزية، وتمـرين لغـوي، ومطالعـة كتـب 
تغذي عقولكم، وتثبـ  الحمي ـة والشـجاعة 

لتكونــــوا خيــــر خلــــف لخيــــر  فــــي قلــــوبكم،
سلف، َِوقُـِل اع َملُـوا  َفَسـيَـَرى الل ـُه َعَمَلُكـم  

ِمُنوَنِ   َوَرُسوُلُه َوال ُمؤ 

ــــد شــــهر إن شــــاء اهلل  ــــاء قريــــب بع ــــى لق إل
  تعالى

  محمد شعيب 
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 علميةالعبقرية ال تحتاج إلى شهادة وال درجة 
 محمد صاد  حسينبقلم : 

 الريا ، المملكة العربية السعودية
الثانويــــة العامــــة مرحلــــة هامــــة فــــي مشــــوار 

ــاريخ   التفــو  العلمــي ألي طالــب لكــن الت
الحــــديث ســـــطر علــــى صـــــفحاته الخالـــــدة 
ـــــة  قصصـــــا رائعـــــة لمشـــــاهير تجـــــاوزوا محن
العجـــــز عـــــن مواصـــــلة الدراســـــة ألســــــبا  

ولــــم يستســــلموا أبــــدا لظــــروفهم  ،مختلفــــة
وبذلوا قصارى جهودهم  ،وواقعهم الصعب

فــي قــراءة الكتــب ومطالعتهــا دون التحــا  
بـأي كليـة أو جامعـة ليحصـلوا علـى شـهادة 

بل أمعنوا النظر فـي  ،درجة علميةعالية أو 
حتـــــى بـــــرزوا وميـــــزوا  ،الدراســـــة المحضـــــة

بـــل كــانوا قـــدوة تحتــذى لغيـــرهم  ،أنفســهم
فهــم أثبتــوا أن  ،فــي مجتمعــاتهم وأوطــانهم

بل  ،العبقرية ال تحتاج إلى شهادة أو درجة
ــــة  تحتــــاج إلــــى همــــة عاليــــة وحماســــة علمي

وفيما يلي نلقي الضوء على  ،وجهود جبارة
الء المشــاهير الــذين تحـــدوا بعــض مــن هـــؤ 

الفشــل فــي حيــاتهم فغــدوا نجومــا وأعالمــا 
ــــــــــالم والدراســــــــــات  ــــــــــارزة تتناولهــــــــــا األق ب

 بالتمحيص والتدقيق والتحليل 

األديـب الكبيـر  ،هذا عباس محمود العقـاد
ـــو الفكـــر  ـــب البـــارز ونابغـــة مـــن نواب والكات

قــــد لقــــي تقــــديرا وحفــــاوة فــــي  ،اإلســــالمي

ـــ فـــاختير  ،يحياتـــه فـــي مصـــر والعـــالم العرب
عضوا في مجمـع اللغـة العربيـة بمصـر سـنة 

وحصــــــل علــــــى جــــــائزة  الدولــــــة  ،1940
 ،م1959التقديريــــــــة فـــــــــي اْلدا  ســـــــــنة 

وترجمــ  بعــض كتبــه إلــى اللغــات األخــرى  
كاأللمانيـــة والفرنســـية والروســـية والفارســـية 
ـــة وغيرهـــا  وظـــل العقـــاد  ـــة والمالوي واألردي

ال يمــر عــام دون أن يســهم  ،عظــيم اإلنتــاج
حتــى تجــاوزت   ،يــه بكتــا  أو عــدة كتــبف

ـــا  ـــة كت ـــه مائ ـــه  ،كتب ـــى مقاالت باإلضـــافة إل
العديــــدة التــــي تبلغــــ  اْلالف فــــي بطــــون 

 الصحف والدوريات 

ــــم يكمــــل  ــــب العمــــال  هــــذا ل لكــــن الكات
تعليمــــــــه بعــــــــد حصــــــــوله علــــــــى الشــــــــهادة 

بــل عمــل موظفــا فــي الحكومــة  ،االبتدائيــة
ثــم نقــل إلــى  ،م1905فــي مدينــة فنــا ســنة 

وعمــل  ،م1907مدينــة الزقــازيق فــي ســنة 
وفــي  ،فــي القســم المــالي بمديريــة الشــرقية

فانتقـل إلـى القـاهرة  ،هذه السنة توفي أبـوه
 واستقر بها 

ولـــــد عبـــــاس محمـــــود العقـــــاد فـــــي الثـــــامن 
م فــــي 1889والعشــــرين مــــن شــــهر يونيــــو 
وعـــرف منـــذ  ،مدينـــة أســـوان بصـــعيد مصـــر

وإنفاقــه  ،ءةصــغره بنهمــه الشــديد فــي القــرا
 ،الســـاعات الطـــوال فـــي البحـــث والـــدرس
 ،وقدرتـــه الفائقـــة علـــى الفهـــم واالســـتيعا 
ــــي واْلدا   ــــه األد  العرب وشــــمل  قراءات

فكتـــب فــــي  ،العالميـــة والثقافـــة اإلســـالمية
ــــــــاريخ والسياســــــــة واالجتمــــــــاع  األد  والت

فتناول أعالم  ،والدراسات النقدية واللغوية
عــرف كثيــر منهــا  ،اإلســالم فــي كتــب وائعــة

ــات ــة محمــد  ،باســم العبقري اســتهلها بعبقري
صــلى اهلل عليــه وســلم  ووقــف حياتــه كلهــا 
على خدمة الفكر األدبي حتى لقي ربه في 

  م 1964مارس عام  12

وهــذه العبقريــات ال تنحصــر فــي المجتمــع 
هــذا  ،اإلســالمي بــل توجــد فــي كــل مجتمــع

م أي 1990قــد أصــب  فــي  ،جــون ميجــور
الثامنـــة واألربعـــين مـــن العمـــر  قبـــل أن يبلـــو

ــيس  ــذل  أصــغر رئ رئيســا للــوزراء ليكــون ب
وزراء بريطـــــاني منـــــذ أكثـــــر مـــــن قـــــرن مـــــن 

وقــد اســتمر فــي الســلطة إلــى ســنة  ،الزمــان
 م 1997

مــــارس ســــنة  29ولــــد جــــون ميجــــور فــــي 
 ،كارشـــالتون  ،م فـــي ســـين  هيلييـــر1943

بمقاطعة سري جنو  لندن لعائلـة محـدود 
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ي مدرســة روتلــيش تلقــى تعليمــه فــ ،الــدخل
وفــــــي ســــــن  ،فــــــي ويمبلــــــدون ،الحكوميــــــة

ـــــر  ميجـــــور المدرســـــة  السادســـــة عشـــــرة ت
ــــ  بســــبب  ،ليبحــــث عــــن عمــــل وكــــان ول

حاجة عائلته للدخل الذي كـان باسـتطاعته  
لكـن ميجـور  ،كسبه بعد فشل شركة والده

واصــــل دراســــته فــــي المنــــزل لكــــي يتأهــــل 
وفــي هـذه الغضـون كــان  ،لمنصـب مصـرفي
 احة أمامه يؤدي أي وظيفة مت

م دخــــل جــــون ميجــــور 1968وفــــي ســــنة 
العمــــل السياســــي مــــع حــــز  المحــــافظين 
البريطـــاني ليفـــوز فـــي االنتخابـــات المحليـــة  
كعضــــو عــــن الحــــز  فــــي مجلــــس مدينــــة 

ـــــث فـــــي لنـــــدن مـــــايو ســـــنة  3وفـــــي  ،المب
م أي فــي نفــس الســنة التــي فــازت 1979

فيهـــا مارجريـــ  تاتشـــر برئاســـة الـــوزارة فـــي 
ور بمقعــد لحــز  فــاز جــون ميجــ ،بريطانيــا

المحـــافظين عـــن دائـــرة هنتينجتـــون ودخـــل 
ليتــولى بعــد  ،البرلمــان البريطــاني ألول مــرة

ـــ  العديـــد مـــن المناصـــب الهامـــة مثـــل  ول
ووزارة  ،م1987وزارة الماليــــــــــــــــة ســــــــــــــــنة 

حتـى صـار رئـيس  ،م1989الخارجية سنة 
 م 1990الوزراء سنة 

وإلــــيكم مــــثال آخــــر مــــن خــــارج المجتمــــع 
اونســــــا سياســــــي وهــــــو لــــــيخ ف ،اإلســــــالمي
م 1943سبتمر عام  29ولد في  ،بولندي

وكــان أبــوه  ،فــي بلــدة ِبوبوفــوِ فــي بولنــدا
حصل على شـهادة االبتدائيـة  ،يعمل نجارا

 ،ثـــم واصـــل دراســـته فـــي المدرســـة المهنيـــة
ـــــائي فـــــي عـــــام  ـــــي كهرب ليعمـــــل بعـــــدها كفن

فــــــي أحــــــد مصــــــانع الســــــفن فــــــي  1967
م شار  فاونسا 1970جدانس   في عام 

ي شــن إضــرا  يطالــب بتحســين زمــالءه فــ
فــألقي القــبض  ،الظــروف المعيشــية للعمــال

عليـــــه وقضـــــى عامـــــا فـــــي الســـــجن بتهمـــــة 
التـــــي   ،ارتكــــا  ســــلو  معــــاد لالشــــتراكية

ـــــبالده التابعـــــة  ـــــنهج السياســـــي ل ـــــ  ال كان
 للكتلة الشرقية الشيوعية آنذا  

م 1980اختيـــر فاونســـا فـــي شـــهر ســـبتمر 
قــي رئيســا لنقابــة تضــامن العمــال إلــى أن أل

م وسـجن 1981القبض عليه في ديسمبر 
ـــــــة  11لمـــــــدة  ـــــــل الحكوم ـــــــن قب شـــــــهرا م

التــي أفرجــ  عنــه فــي  ،الشــيوعية الحاكمــة
ـــــــوفمبر  ـــــــد  ،م1982ن ـــــــا قي لتضـــــــعه عملي

م  فـــي 1987اإلقامـــة الجبريـــة حتـــى عـــام 
م اختـــــــــارت مجلـــــــــة ِتـــــــــائم 1981عـــــــــام 

ومـــن   ،األمريكيـــةِ فاونســـا شخصـــية العـــام
  1983ِجائزة نوبل للسالمِ في عام م

م فــاز فاونســا فــي 1990ديســمبر  9وفــي 
االنتخابات الرئاسية التي جـرت فـي الـبالد 
ليصـــــــب  رئيســـــــا لدولـــــــة بولنـــــــدا لخمـــــــس 
ســـــنوات  وهكـــــذا نجـــــ  فاونســـــا الرجـــــل 

الكهربــائي شــبه األمــي والعامــل  ،األســطورة
وأحــــد  ،البســــي  فــــي حــــو  بنــــاء الســــفن

ن فـــــــــي المصـــــــــانع العمـــــــــال المضـــــــــطهدي
الحكوميـــــــة البولنديـــــــة باســـــــم االشـــــــتراكية 

في  ،والثورة وغيرها من الشعارات الجوفاء
أن يصـــــب  رمـــــزا للحريـــــة فـــــي كـــــل أوروبـــــا 

ــــــه  ،والعــــــالم الغربــــــي حتــــــى أضــــــح  حيات
الشخصــية محــل اهتمــام حكومــات العــالم 
مـــن الســــاحة الحمــــراء فــــي موســــكو حتــــى 
البــيض األبــيض فــي واشــنطن مــرورا ببــرلين 

ــــاري ــــد وب ــــذكر أن فاونســــا ق س  وجــــدير بال
درجـة دكتـوراه فخريـة مــن  33حصـل علـى 

إضافة إلى  ،جامعات عدة في أنحاء العالم
أوســــمة ونياشــــين مــــن ملــــو  ورؤســــاء دول 

 العالم 

لعلنا بعد هذا العر  المـوجز لحيـاة بعـض 
المشاهير الـذين احتلـوا عـرش السـلطة فـي 
بلـــــــدانهم أو عـــــــرش الكلمـــــــة فـــــــي تـــــــاريخ 

  جيـــدا أن الحصـــول علـــى نـــدر  ،شـــعوبهم
مثــل هــذه الشــهادات ال يجــب أن يتحــول 

ألن اإلبـــــداع  ،إلـــــى غايـــــة فـــــي حـــــد واتهـــــا
ــــيس حكــــرا علــــى مــــن  والتوفيــــق والتميــــز ل
يحصـــلون علـــى هـــذه الشـــهادات  فيجـــب 
علـــــى اإلنســـــان أن يجتهـــــد وال يـــــدخر أي 
وســـع إال يبذلـــه حتـــى أن يصـــل إلـــى هدفـــه 

ـــع  ،المنشـــود ـــذل جهـــوده الفائقـــة تمت إوا ب
فصــد   ،ألن مـن جـد وجـد ،مـاره اليانعـةبث

اهلل العظـــــيم فـــــي كتابـــــه الحكـــــيم: ِلــــــيس 
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 ســـــــــــــورة  ،ل نســـــــــــــان إال مـــــــــــــا ســـــــــــــعىِ
  ،(29النجم:

فيخطــــــــق مــــــــن يتصــــــــور أن الفشــــــــل فــــــــي 
ــة العامــة ومــا  الحصــول علــى شــهادة الثانوي
شــابهها مــن الشــهادات يعنــي للمــرء إعــالن 

وكــأن الحصــول علــى  ،شــهادة وفاتــه علميــا
وأن  ،و نهايـــة المطـــافهـــذه الشـــهادات هـــ

عــدم اجتيــاز أي امتحــان للمدرســة بنجــال 
باهر معناه انتهـاء طمـول أي طالـب فـي أن 
 ،يتبــوأ مكانــة مرموقــة يومــا مــا فــي مجتمعــه
ـــا دون اســـتهانة بالمراحـــل  ونحـــن نقـــول هن
التعليميــــة فـــــي حيـــــاة أي دارس أن النبـــــوغ 
والنجـــال فـــي الحيـــاة ليســـا منحصـــرين فـــي 

وإنمـا  ،دة جامعيـةنيل درجة علميـة أو شـها
نحــــــذر بشــــــدة مــــــن خطــــــورة االستســــــالم 
لمشـاعر اليـأس واإلحبـاط التـي تخـيم علــى  

بل على كـل أسـرة يخفـق ابنهـا  ،كل طالب
 أو ابنتها في تجاوز شب  هذه المراحل  

اســم  لــي أن أقــول: فــنوا تغيمــ   ،وأخيــرا
 ،وتراكم  كوار  في باب  ،سماء حيات 

 ،ات أو أخفق  في أي امتحان من امتحان
فتقــدم وامــش إلــى  ،ال تيــأس مــن رحمــة اهلل

وابـــــذل كلمـــــا فـــــي وســـــع  تبلـــــو  ،األمـــــام
ــــام إن شــــاء اهلل  ــــوم مــــن األي مرامــــ  فــــي ي

 تعالى  وهلل در من قال:

 بقد الكد تكتسب المعالي 

 ومن طلب العلى سهر الليالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يثير عاصفة على اإلنترن  في بنغالديش فيديو ضر  طفل

اتهامـات  خلفيـة للضـر  الشـديد حتـى المـوت علـى مدينـة سـيلهي عاما( فـي  13تعر  طفل  
( Badealiفتظـاهر سـكان قريـة   .الماضـية سرقة من قبل أربعة أو خمسة أشخاص ليلة األحد

ســاعة للقــبض علــى جميــع القتلــة، وادعــى اثنتــي عشــرة أمــام منــزل الصــبي وأعطــى الشــرطة مهلــة 
مــا أدى إلــى  عنـد الحادثــة لــم تكـن نشــطةالمحلـون و الشــيوي فــي مظـاهرة احتجــاج أن الشــرطة 

علــم أن المفـــو  زار مســرل الجريمـــة، حيــث قتـــل و   فـــي وضــ  النهـــار ِراجــانِتعــذيب وقتـــل 
اد في بأجالل  شرطة ورفع ، بالدعم القانوني( وتعهد لعائلة الصبي Samiulن  اساميول راج

 45 ميـا  Moyna، وعامـا( 34حيـدر  علـي  همبمـا فـي األربعـة ةوق  الحق قضية علـى القتلـ
كتــر حســين لمركــز شــرطة أ OCقــال   و نو ن اْلخــر و المتهمــو  عامــا( 24ســالم  قمــر اإلو  عامــا(

ب جلب الشرطة وعدتو  .إللقاء القبض على القتلة ان الشرطة تبذل كل ما في وسعهأجالل آباد 
  موهيـمـن الجالديـين، اسـمه  اواحـد أخـذوا نو بينمـا كـان السـكان المحلييـ .ة،القتلة إلـى العدالـ

فطلب  نفسه  اليوملشرطة في إلى اسلموه أميكروباص و د سرقة جثة الصبي بعاما( عن 22م  الع
عاصــفة فــي وســائل  خلــقهــذا الفــديو قــد  .ســبعة أيــام مــن محكمــة ســيلهي  اســتجوا  الشــرطة

 .نترن على شبكة اإلماعية االعالم االجت

الشرطة بجدة تقبض علي شخص من بنجالديش قتل طفل 
 وهر  الي السعودية

أطاحــ  شــرطة محافظــة جــدة ببنجالدشــي اشــتر  مــع آخــرين فــي جريمــة تعــذيب طفــل يبلــو مــن 
 .عاماً حتى الموت، وتصوير الجريمة بهاتفه النقال، وول  قبل مجيئه إلى المملكة 13العمر 

ــة البنجالديشــة فــي جــدة، مكامــل حســين، أن الشــرطةوأوضــ   الســعودية ألقــ   مستشــار العمال
 بعــد تمكنــه مــن الهــر  مــن بــالده، رغــم حظــر الســفر الــذي فــر  عليــه مــن القــبض علــى المــتهم
ولكنه هر  عقب سماعه أنباء عن اعتقال أخيه وآخرين منذ قرابة أسبوع،   جانب الشرطة هنا 

 .غل  الرأي العام في بنجالديشعلى خلفية الجريمة التي أش
أشـخاص وهـم يشـاركون  5وكان قد ظهر في الفيديو الذي أحد  غضباً واسعاً فـي بـنجالديش، 
  في تعذيب طفل مقيد وضربه أمام ورشة في أحد األسوا  بالعاصمة دكا
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ــــــــــب تظهــــــــــر كتاباتــــــــــه  إن الكات
وأفكــــاره وآرائــــه، وتتعــــدى إلــــى 
القراء الذين يقرؤونها، والكاتب 
قـــد تكـــون أفكـــاره إيجابيـــة وقـــد 
تكون سـلبية، وقـد تكـون متـأثرة 

باألفكار الغربية والثقافة العشوائية كمـا قـد 
فكــار اإلســالمية وضــواب  تكــون متــأثرة باأل

اإلسالم العادلة المتوازنـة، والكاتـب البـارع 
الموهو  يستطيع بقلمه الساحر أن يأخـذ 
لـــب القـــار  وعقلـــه ويســـتولي علـــى فكـــره 
ورأيـــه، فهـــو يســـتطيع أن يعظـــم كـــل صـــغير 
ـــه يســـتطيع أن  ويصـــغر كـــل عظـــيم، كمـــا أن
يرح  مكامن النفوس أن يسـتخرج آثارهـا 

 في الواقع، 
ال كالســـــــــحرة وصـــــــــائد ال  فهـــــــــو ســـــــــاحر 

كالصـــــيادين وقلمـــــه ســـــالل ال كاألســـــلحة 
وســيف ال كالســيوف، ونفتــات قلمــه حبــل 
ال كالحبــــال وشــــبا  ال كالشــــبا  وأفكــــاره 
ســهم ال كالســهام ونبــل ال كالنبــال ريــ  ال  
كالريــــــال  فالكاتــــــب الموهــــــو  العبقــــــري 
ـــــول  ـــــو  ويصـــــيد العق ـــــابو يســـــحر القل الن
ـــذب  العـــدو وهـــو حـــي يمشـــي ويتحـــر   وي
ويوقعـــه فـــي شـــباكه ويشـــده بحبالـــه ويرميـــه 

 بسهامه ونباله حتى يثخنه في األر   

والكاتـــب الـــذي يحمــــل بـــين جنبيـــه حــــب 
الثقافة العشوائية الغربية ويكـن فـي حسـده 
الطمــول والتطلــع إلــى تطبيقهــا فــي الشــر  
ـــأثر بتقالبيـــدها وعادتهـــا وطقوســـها ال  والمت

يرجـــى مـــن نفثـــات قلمـــه إال مايـــدعو إليهـــا 
نهــــا ويفصــــلها علــــى الثقافــــة الســـــليمة ويزي

ــــة ويحاربهــــا  الخاليــــة مــــن الفحــــش وإلباحي
ويعارضها ويتهمهـا بعـدم الحريـة  والكتـا  
الــــذين يميليــــون إلــــى هــــذا االتجــــاه كثيــــر، 
ــــــــــــذين يحــــــــــــافظون علــــــــــــى  والكتــــــــــــا  ال
اسـتقالليتهم وتقاليـدهم األصـيلة ويحــاربون 
التقاليــــد الغربيــــة أقــــل بكثيــــر مــــن الصــــنف 

األول يفضــــل اإللحاديــــة األول، والصــــنف 
ــه اســم لتكمــيم  والالدينيــة علــى الــدين، ألن
األفواه وكحج الرعبة والهـوى فيمـا يعـار  
أصـــــول الــــــدين وقواعــــــده فهــــــم الدينيــــــون 
إلحاديون يدعون إلى اإللحادية والالدينية، 
ومــــن هــــذا الصــــنف جميــــع المنتمــــين إلــــى 
وســـــائل اإلعـــــالم إال النـــــزر اليســـــير مـــــنهم 

 الجوع  اليسمن واليغني من 

والشــبا  والكهــول والجهلــة بــدين اهلل عــز 
وجـــل منكبـــون علـــى مـــا ينشـــر فـــي وســـائل 
اإلعالم ويركبون الصعب والذلول ويقبلـون 

 عليه كل اإلقبال

ــــــا تشــــــاهد كــــــل هــــــذا  ــــــال تعجــــــب إوا م ف
االنحطـــــــــــــاط االجتمـــــــــــــاعي واالنحـــــــــــــالل 

ــــات  ــــي جيمــــع طبق األخالقــــي ف
المجتمــــع ابتــــداء مــــن الشــــبا  
ومــرورا بــالكهول وحتــى الشــيوي 
وفـــــي جميـــــع مجـــــاالت الحيـــــاة 
ـــة واالجتماعيـــة  ـــداء مـــن القـــيم األخالقي ابت
ومرورا بعدم االستقرار والقلق النفسـي إلـى 

 ما ال نهاية له  

ــــــى أحــــــوال المجتمــــــع ووســــــائل  فــــــانظر إل
اإلعــالم المرئيـــة والســمعية والمقـــروءة إلـــى 
الشــــبا  المنحــــل أخالقهــــم متــــأثرا بتــــدني 
اإلعالم، انظر نظرة عميقة وفاحصة وثاقبـة 
وتفكـــر مـــا أحـــوج الـــدعاة إلـــى الهـــدى إلـــى 
العنايــــــة بالكتابــــــة لالحتجــــــاج علــــــى هــــــذه 
الثقافــة المنحلــة والثقاليــد المحطــة وإلنقــاو 

مــــن بــــرائن هــــذه الفتنــــة الداهمــــة الشــــبا  
وإلنقـــــاو األمـــــة مـــــن الالشـــــعور والالوعـــــي 
وإلقنــــــــاع النــــــــاس مــــــــن جميــــــــع المراتــــــــب 
بالمواجهة والمقاومة لهذه السيول الجارفة 
الوافدة من العالم الكافر بواسطة عمالئهم 
الخـائنين الغــادرين باألمــة والــوطن المقمــين 
في هذا البالد بكل اطمئنان وهدوء بعـدما 

علـــى المفكـــرين اإلســـالمين نـــومهم  حرمـــوا
وجعلــوهم فــي حيــرة وانــدهاش بمــا نســجوا 
مـــــن مـــــؤامرات ومكائـــــد راســـــخة الجـــــذور 
ــدة المــدى ضــد مكــان البلــد  ودســائس بعي
المسلمين وعبرهم ضد األمة المسلمة عن 

 آخرها 

 الحاجة إلى الكتابة
 شفيق اإلسالم اإلمداديبقلم : 

 طالب قسم التدريب على اللغات بمركز اإلسالمي دكا
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 قصة ُحب  اإلسالم

حب ة رباني ة إلهية مباركة ُغرسـ   فـي بطحـاء 
وفيهــــا   ســــنةمكــــة قبــــل ألــــف وأربــــع مائــــة 

وفيهــــا أثمــــَر أو ل مــــا   وفيهــــا ترب ــــى  أنبــــ َ 
وفيهــــا تمت ــــع   وفيهــــا أينَعــــ   ثِمــــاره  أثمــــرَ 

ــــذة طعمــــه  ــــان العطشــــى بل اإلنســــان الجيع
وفيهــــا   العجيــــب ورحيــــق رائحتــــه الفو احــــة

ــــــان  ــــــر والطغي ــــــع أشــــــجار الكف اختصــــــم م
والجاهليــــة األولــــى التــــي امتــــدت  جــــذورها 

  وقعـــر وتمكنـــ   أصـــولها فـــي عمـــق األر 
ولكنـــه اضـــطر  الخـــروج مـــن تلـــ    األفئـــدة

األر  القاحلـــة الجـــرداء، ومســـاكن أهلهـــا 
ــــة ــــل الوارف ــــث ظــــالل النخي ــــى حي ــــى   إل إل

إلـــــى المدينـــــة التـــــي تنـــــو رت  بنـــــور   يثـــــر َ 
الرســــالة المحمديــــة، علــــى صــــاحبها ألــــف 
ألـــف صـــالة وتحيـــة، ثـــم انبعـــث منهـــا وا  

إلـــى جميـــع بـــالد   النـــور إلـــى أرجـــاء الـــدنيا
ــــث يقطــــن بنــــو   لعــــر  والعجــــما إلــــى حي

البشـــــر فـــــو  هـــــذه األر  وتحـــــ  تلـــــ  
فحـــل  النـــور مكـــان الظـــالم وحـــل    الســـماء

الرائحة الفو احة مكان الرائحة الكريهة فـي 
ـــــو  التـــــي اســـــتقبل   وا   األراضـــــي والقل

وســـاد العـــدل بـــدل   النـــور الرب ـــاني اإللهـــي
الظلم في األقطار التي أكرم   ضيافة هذا 

ــور وإوا بــالنور يشــِرُ    العلــوي القرآنــي الن

وإوا بالضــوء الالمــع ينيــر در    هنــا هنــا 
وإوا بـ شذى المس  يفول فـي   السالكين

نعــم، هكــذا وصــل   ظــالل   الهــواء الطِلــق
شـــــجرة اإلســـــالم إلـــــى أر  العجـــــم، كمـــــا 

واســتقبله أباؤنــا ، وصــل   إلــى أر  العــر 
ء األو لــون بالرايــة البيضــاء واألزهــار الحمــرا

في الماضي البعيد البعيد، في القرن األو ل 
ـــروا  دمــن مـــيال هـــذه الشــجرة الوارفـــة، وطه 

نفوسهم وبيـوتهم مـن دنـس الشـر  وعبـادة 
وخرجـــوا  ...النـــار والبقـــر والحيـــات و و و

إلــــى عبــــادة ر   الِعبــــاد وإلــــى ســــعة الــــدنيا 
فمـنحهم الضـيف الكـريم العطايـا   واْلخـرة

 .الجزيلة بداًل أن يأخذ منهم
ونــو َرهم بنــور القــرآن الكــريم وهــدي النبــو ة 
المحمدية، على صاحبها ألـف ألـف صـالة 

وتحو لــ     وتحيــة، فصــاروا غيــر مــا كــانوا
وتغي رت  أفئدتهم   قلوبهم إلى معادن الخير
هكــذا دخلــوا فــي   إلــى إلــى منابــ  النــور

  واقتفـوا أثـره  واحتضـنوا أحكامـه  السيـلم
وحالوا تعلم   وتمسكوا بكتابه وسنة رسوله

وبــــذلوا   لغتــــه لقــــراءة كتابــــه رغــــم الُعجمــــة
  أقصــى مــا يملكــون مــع العــيي فــي لســانهم
وخــدموا هــذه اللغــة التــي حــوت  كتــا  اهلل 
  تعــالى وســنة رســوله صــلى اهلل عليــه وســلم

ــة الحــب  نعــم، هكــذا بــدأت  قص 
األعــزل التـــي اســـتمرت  علـــى مـــر 

عواصــــــف  لــــــم تســــــتطع  األيــــــام
لــم   اإللحــاد أن تجرفهــا بفضــل اهلل تعــالى

تــــــتمك ن أعاصــــــير الكفــــــر أن تزيلهــــــا مــــــن 
بقيـ   عطاياهـا   مكانها برحمة ربنـا الكـريم

اللهــم   !مــا بقــي اإلســالم فــي قلــو  أهلهــا
 .اللهم  زد  َوبَاِر    ..ثبي   ثبي   

 حسين محمد نعيم الحق 
 جبامعة قطرطالب ماجستري بقسم الفقه واألصول 

 كيف هذا اإلسالم !!!
أنهـــم قـــد وأخبرنـــي جـــاءني بعـــض اإلخـــوة، 

ــــادروا إلــــى تكــــوين مجموعــــة تفكــــر فــــي  ب
اإلسالم وشؤون أهله، لهم رغبة في خدمـة 
الـــــوطن و أمـــــة اإلســـــالم وإخـــــراجهم مـــــن 
الظلمـــات إلـــى النــــور، والبعـــث فــــيهم رول 

طلبـوا منـي أن أحضـر و  ،التطوع و اإلسـالم
مبــادرتهم و شــكرت ، فــأوال: فــي جلســتهم

مثــل  إلــىألننــا فــي حاجــة ماســة   جهــودهم
تخــدم األمــة والــوطن هــذه المجموعــة التــي 

ــوطن،  واإلســالم معــا  ربمــا نهمــل خدمــة ال
ـــارة واالستصـــغار،  وننظـــر إليهـــا بنظـــر الحق
ونصب جميع اهتمامنا على خدمـة الـدين  
هذه البالد التي نسكن فيها تطلـب منـا أن 

لخيـــر  يجلـــب انخـــدم لهـــا ونبـــذل لهـــا مـــا 

 من أقالم األصدقاء
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 «منكم وإليكم»إلى ُكتّاب صفحة 
أن تكــون رســائلكم باللغــة العربيــة مــن كتــا  هــذه الصــفحة نأمــل 

مــع « الحــراء»وأن تكـون تعقيبــاتكم علـى موضــوعات نشــرت فـي 
 مالحظــة كتابــة أرقــام األعــداد حتــى ال يــتم اســتبعادها مــن النشــر 

 وشكرا 
 

لكن شيئا آلم و   قبل  دعوتهم بكل سرور
قلبي، أنهم نظموا البرنامج في وقـ  يـرول 

ون إلـــى المســـجد ألداء صـــالة فيـــه المصـــل
 الظهر 

بعــد أداء الظهــر مــع الجماعــة شــارك  فــي 
الجلســة، حضــرها زمــرة مــن الشــبا ، لهــم 
انتماء إلى مـدارس إسـالمية، ولـو كـان وا  

قد بـدأت و  قبل سنوات  وجدت الجلسة
  فاتتني بعض المحادثات

طالـــــــ  الجلســـــــة، تنوعـــــــ  
لمحادثـــــــــــــــات، ُعرضـــــــــــــــ  ا

ولكــن ال   اقتراحــات جميلــة
يطيــب لــي شــيء منهــا، ألنــي 
ــا،   وجــدت نفســي فــيهم غريب
كـــــاد وقـــــ  الظهـــــر ينتهـــــي، 
ـــــاتتهم الجماعـــــة، وســـــوف  ف

يفـــوتهم الوقـــ !! رأيـــتهم ال تبـــالون بـــبعض 
المحرمــات بــل أخــذوها كــأمر ال تنهــى عنــه 

  الشريعة اإلسالمية

لــم أســتطع أن أحــبس نفســي فــي جلســتهم 
طـــــــويال، اعتـــــــذرت إلـــــــيهم، ثـــــــم غـــــــادرت 

  المكان

كذل  رأي  كثيـرا مـن اإلخـوة يهمهـم أمـر 
  لمين، يريدون خدمـة اإلسـالم وأهلـهالمس

ولكن ال يهمـه أمـره، ال يخـدم هـو نفَسـه!! 

ـــد هـــذه  ـــد هـــذه األفكـــار، فمـــا تفي فمـــا تفي
ـــــم  الخـــــدمات ل ســـــالم والمســـــلمين إوا ل
 أفكـــــــــــــــــــــــر وأخـــــــــــــــــــــــدم أوال نفســـــــــــــــــــــــي؟
لعلنــا ال نفهـــم معنـــى خدمــة اإلســـالم؟ هـــل 

ــــة إوا تر  ــــتم الخدم ــــم ت ــــي ل ــــا الصــــالة الت كن
 - صـلى اهلل عليـه وسـلم -يتركها الرسول 

في الغزوة الشديدة أيضا؟ هل تتم الخدمة 
إوا فاتتنا الجماعة وإوا لم نبال بها؟ لمـاوا 

 هــذا اإلهمــال فــي الصــالة وفــي الجماعــة؟
ـــــدون اخـــــتالف ـــــع أنهمـــــا مشـــــروعتان ب  ،م
، اتفقــ  أمــة اإلســالم علــى فرضــية الصــالة

  المتفق عليهتركنا األمر 

أصــــبح  الصــــالة فــــي المســــلمين مهملــــة 
  جدا، تركوها

عليها فال يسـتقر قلبـه فـي وأما من يواظب 
ـــــــوان مـــــــن  ،الصـــــــالة ـــــــه أل ـــــــي قلب ـــــــدو ف تب
ــا ينســى فــي الصــالة   ،الهــواجس وبعــض من

كـــم ركعـــة أداهـــا! أو أدى اإلمـــام! ربمـــا ال 

نستطيع أن نذكر ما تالهـا اإلمـام مـن سـور 
هـذا  !هـي صـالتناقرآن في الصالة! هذه ال

 !!هو نمووج لصالتنا في أدائها

وكــم يتخلــف ؟ ال نعلــم مــاوا ينتظرنــااللهــم 
 رضـي اهلل عـنهم –كان الصـحابة ؟  بنا أمرنا

م يهتمون بالصالة اهتماما بالغا، تحبسه -
إوا  ءالصالة في المسجد، ينسون كل شي

كتــب و  كتــب الحــديث   قــاموا فــي الصــالة
افلة بعجائب أحوالهم التاريخ ح

كانــــــ  قلــــــوبهم   ،فــــــي الصــــــالة
ينتظـر صـالة  ،متعلقة بالمساجد

  أخرى بعد صالة أداها

إوا رأيــ  المســلمين ال تفــوتهم 
ــــــي صــــــالة الفجــــــر  الجماعــــــة ف

  فانتظر انتصارهم

لمــا تحــب وترضــى مــن القــول اللهــم وفقنــا 
 والعمل 

 شها  الدين 
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 صدى األطفال
صفحة من يوميات  
 كاتب بنغالي

ــــدأ بصــــحبة أســــتاوي  ــــا رائعــــا! ب كــــان يومي
 وشيخي في اللغة العربية صفي اهلل فؤاد، 

فـــي مجلــس أدبــي بنغــالي وانتهــى بحضــور 
خطبــاء   وكانــ  فــي ميربــور مدرســة قوميــة 

! ولـذا من العيار الثقيل! إي واهلل المجلس
الناقـد  هيـحرص  على حضوره  أشـرف عل

شــريف األســتاو  والصــحفي الكبيــر المبــدع
التحريـــــر النفيـــــذي لمجلـــــة رئـــــيس  محمـــــد
والناقـــد والمتـــرجم القـــدير األســـتاو  الكـــوثر

   زين العابدين
با مـن يكالما عج  ا المجلسسمع  في هذ

هؤالء النقاد الكبار، وإني وإن كن  أعرف 
وسعدت باالستماع  شريف محمد األستاو 

، فقـــد  فـــي مجـــالس مختلفـــةإليـــه مـــن قبـــل 
ــــــرة بمناقشــــــة  ــــــوم كبي ــــــ  ســــــعادتي الي  كان

خـــالل رفـــه مـــن أع  زيـــن العابـــديناألســـتاو 
لكننـــي اســـتمع    إنتاجـــه منـــذ زمـــن طويـــل

فسمع  كالما  ،ول مرةأل خطيباإليه اليوم 
ــــالو ا ــــا رصــــينا ب ــــه  اســــتلدقــــة علمي فدت من

ألستاو فالشكر له ول وأثلج صدري! ،كثيرا
ــــي  وللمدرســــة  محمــــد شــــريف العريقــــة الت

وال تـــزال أهــدت إلينـــا مثـــل هــذا المجلـــس 
 .تتحفنا بدرر نادرة وقامات علمية سامقة

 نصر اهلل صديقي 

 كيف كبر محمود؟
ســـأل المعلـــم تالميـــذه فـــي الفصـــل واحـــدا 
واحدا: ماوا تحـب أن تكـون؟ فأجـا  كـل 
منهم بما يحـب أن يكـون، ولكـن محمـودا 

َتِلفــــاً َعــــِن اْلَخــــري نَ  ــــر َر َأن  َيُكــــوَن ُمخ  ال  ،قـَ
َتِصــُر  يُرِي ــُد َأن  َيُكــوَن ُمَجــر َد شــاٍ  صــغيٍر تـَق 

َرَســـِة والل ِعـــبِ  َعَقــــَد   بـــل َحَياتُـــُه َعلَـــى ال َمد 
ٍء مـــا ُمَمي ـــٍز  ـــي  ـــدَِع فـــي َش ـــى َأن  يـُب  ـــز َم عل الَع

ــُر  محمــودقضــى  ــُر ويـَُفكي َوق تــاً طَــِوياًل  يـَُفكي
َعـــَل؟ َســـَأَل والـــَدُه وأُ  ِكـــُن َأن  يـَف  ، م ـــهُ فيَمـــا يُم 

بَـَرُهَمــــا َعــــن  َرغَبِتــــهِ و  قــــااَل لَــــُه إن  هــــذا ف ،َأخ 
ءح رائِـعح   وإن همـا يـَُؤييَدانَـِه َلِكـن   ُر َشي  ِكيـ  التـ ف 
ــــُرُه علــــى  ِكيـ  َن تـَف  ــــر ٍط واِحــــٍد: َأال   َيُكــــو  ِبَش
َرَســـــِة   ِحَســـــاِ  ِدرَاَســـــِتِه وتـََفوُِّقـــــِه فـــــي الَمد 

ٍء بـَع ـَد َأن  يـَُفكيَر بِ  محمودَوَعَدُهما  َعَمِل َشي 
رَاَسةِ  ـرَِكُه  ،َوق ِ  الدي طَلَـَب ِمـن  والـِدِه أن  ُيش 

ديــداً فـــي  بيوتِر وَتح  فــي َدو رِِة خاص ــٍة بـــالُكم 
َهُب ُكــل   محمـودصـاَر  ِج اإلن ِتر نِـ   بـرامِ  يَـذ 

ــى نــ ٍم َمَســاًء إل ــو  ــٍص باإلن ِتر نِــ   يـَ  اٍد ُمَتَخصي
قِ تـََعل ـــــــَم أَ  كـــــــاَن   ،عـــــــاً َخاصًّـــــــان  يـُن ِشـــــــىَء َمو 

َهــــا ُجــــز ء محمــــودلِ  َمــــُع ِفيـ  اً ِمــــن  َحص ــــاَلًة َيج 
ِمي   ــُروِفِه اليَـــو  ــِتئ َجاِر  َمص  َســَأَل َعــن  ِقي َمــة اس 

ِقـــٍع علـــى اإِلن ِتر نِــــ   مَ  ـــ و  لَــــَو لَـــم  َيك  ِف ال َمبـ 

ــَرَة علــى أميــِه وأَبِي ــِه،  ال ــِذي َمَعــُه  َعــَرَ  الِفك 
َقـــ    وطَلَـــَب ُمَســـاَعَدتـَُهَما  َوافَـــَق أَبُـــوُه وَوافـَ

ــَق  ــُه  وأط َل ــَوان   محمــودُأمُّ ــَ  ُعنـ  ــُه َتح  ِقَع َمو 
ُر(  هُ  ِقـِع وأع لَـَن َعـِن ال   َنا ال ُمَفكيُر الص ِغيـ  َمو 

ــــِة  َرَس ــــَل ال َمد  رَ  َداِخ ــــ   ِإَدارَُة ال َمد  ــــِة َفرَِح َس
َزُة َوَمَنَحت ــــُه َجــــائِ  ال ُمَتَمييــــِز  محمــــودبِِنن َجــــاِز 

  وَعَرَض   َعَلي ِه ُمَساَعَدَتُه الط اِلِب ال ُمتَـَفوي ِ 
ـَتِرَ   ـِتيَعاِبِه لَِيش  ـِم اس  ِقـِع وزِيـاَدِة َحج  في ال َمو 
َرَســـِة َوَيظَـــلُّ ُهـــَو ُمـــِديـ ُر  بِـــِه ُكـــلُّ طُـــال ِ  ال َمد 

ِقــِع وَصــاال مَ  ــَبَ   ِحُبُه الر ئِيِســي و  محمــود َأص 
 « ُمِديـ َراً »

َرَســِة يـَع رِفُــهُ  ال ُكــلُّ  ُه ظَــل  َوِفيًّــا َلِكن ــ  فــي ال َمد 
ولَـم  َيُكـن   ُمتَـَفويقـًا فـي ِدرَاَسـِتِه  َظل   ِلَوع ِدِه 
ــ ِكيـ  ــِتهِ تـَف  ــى ِحَســاِ  ِدرَاَس ــَر ُرُه َعَل َم َكبُـ ــو    ال يَـ

ــَبَ  محمــود  ِلَشــرَِكِة ُكمبيــوتِر  « ِديراً ُمــ»  َأص 
َبَ  ُمَفكيراً َكِبي رًا   وَأص 

  مـع تغييـر  مع الشـكر لمجلـة الفـات
 يسير

 طفولتي كما مض 
كان  لي فـي صـغري طـائرة وات جنـاحين 

بها  اوهب تطير بي حين أركبها، ومقعدين 
، ولكننــى الـى بعـض أصـدقاءى لنلهـو سـويا
ألنـي كنـ   صحوت من نومي مبكرا اليوم 
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مبكـــرا، ورحـــ  أبحـــث عـــن  البارحـــةنمـــ  
طــائرتىفى المكــان الــذى احــتف  بهــا علــى 

  عة لكثــرة النهــر علــي ألمــي الحنــونالســر 
ـــــم  ـــــي ل ـــــافتش عنهـــــا فـــــو  دوالب فبينمـــــا أن

وبحثـــ  عنهـــا فـــي كـــل زاويـــة مـــن   أجـــدها
جدها  فصح  أدعو أمي، أين غرفتي لم أ

؟فبـــادرت أمـــي إلـــي مصـــفرة ومكتئبـــة لعبتي
انهــــا فلــــم تبحــــث عنهــــا فــــي مك وأخــــذت
كأنهــا أصــبح  حالهــا أقــب  مــن ف  تجــدها
أن راتنى أبكى حزنا  فتوترت أميبعد  حالي

ـــــا  علـــــى طـــــائرتى ـــــى  وأن ـــــدأت أبكـــــي حت ب
فضـــمتني أمـــي فـــي   تمـــددت علـــى األر 

صدرها و صارت تسـليني وتقـول إن أخـا  
أخــذ طائرتــ  بعــد ِســيمومِمن خالتــ  قــد 

أنـــا لـــم أكـــن أصـــد  و   نومـــ  فـــي البارحـــة
أنهـا تسـرى عنـى فجيعتـى فـى  قولها وقلـ 

و تحقــق ظنــي حــين عــاد أبــي مــن   طــائرتى
رارة مملــــــــوؤة مــــــــن اللحــــــــوم الســــــــو  بغــــــــ
راد أن يختبــق أبــي عنــي فلــم وأ  واألســما 
ـــي وضـــمني فـــي صـــدره  يســـتطع   فـــدنا من

وحكيــ  لــه قصــة محبــوبتي وكانــ  عيــوني 
تــدور حــول وجهــه  فمــا تيقنــ  نفســي بمــا 

ولـم   د  بينه وبينها مـن الرمـز والهمـسح
  ولم أطلـع علـى مـا حـد  أفهم إال قليال 

و خــرج بــي مــن البيــ  ومشــى يريــد بعــض 
ــــــــــــ  لشــــــــــــراء بعــــــــــــض الفوا  كــــــــــــه الحواني
دما فبعــ  والمشــروبات للتســلية عــن بكــائي

ال تمـــــأل  :اشـــــتراها وأعطـــــاني وبـــــدأ يقـــــول
قلبـــ  يـــا ولـــدي بـــالحزن مـــن فقـــدان هـــذه 

 ائرة، وسوف أشـترى لـ  واحـدة أخـرىالط
ي لـ  أجمـل فال تحزن وال تقلق و سأشـتر 

بينمـــا نحـــن وصـــلنا   منهـــا وأكبـــر و أســـرع
ســـرور  إلـــى ل بكـــائىالبيتـــزال حزنـــى وتحـــو 

خبرها لى أمي ألإوهرول   ياى،إبى أبوعد 
نها تخبأ شـيئا مـا أوكنى فوجئ   بما حد 

ـــى ـــا ألمـــ    من ـــ  خلفهـــا مســـرعا وأن فجري
وهـى تهـر  منـي  لفهـاطائرتى ومحبـوبتي خ

ولكــن   فجريــ  خلفهــا  ة أخــرىإلــى غرفــ
ســقط  مــن ســريري وأنــا فــى نــوم لالســف 
وبــدأت أفــر  عينــي وال أســتطع أن   عميــق

أتحقــق مــا حــد  معــي فــي الحلــم فمــا لــي 
إال اإلســتحياء واال بتســام فــي نفســي علــى 
ــــا حــــد  منــــى مــــن شــــدة الحــــزن علــــى  م

 . طائرتي التى لم افقدها

 شها  الدين 

 العمل النافع
كــــان الفــــالل النشــــي  يســــتيق  فــــي كــــل 
صـــبال قبـــل شـــرو  الشـــمس وينطلـــق إلـــى 

كــان حقلــه ليعمــل فيــه بجــد ونشــاط، حتــى  
العــر  يتصــبب مــن جبينــه، وكلمــا مــر عليــه 
ــه مادحــا: زاد  اهلل  أحــد مــن النــاس قــال ل

 بالقوة والعافية، وأدام علي  الصحة 

وات مــــرة كــــان هــــر يتــــابع عمــــل الفــــالل و 
النشي  في الحقـل ومـدل النـاس لـه، فقـرر 
أن يقــــوم هــــو اْلخــــر بعمــــل مضــــن وشــــا  
ليقــوم النـــاس بمدحـــه وشــكره أيضـــا، فـــرال 

ة كبيـــرة يمنـــة ويســـرة، وكـــان يـــدحرج صـــخر 
الناس يمرون من جانبه دون أن يلتفتوا إليه 
أو يكلموه، فغضـب الهـر وكـان التعـب قـد 
نــال منــه، وجلــس بــالقر  مــن شــجيرة ورد 

لته نحلـة عاملـة بجمـع الرحيـق ليرتال، فسـأ
مـــن الـــورد عـــن ســـبب غضـــبه، فشـــرل لهـــا 
األمر، ضحك  النحلة وقال  له ناصحة: 

تقـوم بعمـل يكـون لـه عليـ  يـا صـديقي أن 
فائــــدة لــــ  ولكــــل المخلوقــــات، فــــالفالل 
يعمــل فــي حقلــه ليحصــد الــزرع فــي النهايــة 
ــــا أعمــــل  ويطعــــم اْلخــــرين ممــــا زرعــــه، وأن
ألصــــــــنع العســــــــل ليكــــــــون غــــــــذاء لكــــــــل 

 المخلوقات  
 جيكر خورشيد 

اإليمانمع الشكر لمجلة براعم 

 اكتبوا إلينا
! صفحة ِصدى  أحبائي األطفال

األطفالِ مفتوحة لكم، فابعثوا إلينا 
باستمرار بكل ما ترونه مفيدا ونافعا من 
علوم ومعارف وقصص وحكايات وغيرها، 

 ونحن في االنتظار 
 مع محبتي
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صفحة المسابقة
  1المسابقة  

عنــدما هــاجر رســول اهلل صــلى اهلل عليــه  1
ــة مــع أصــحابه  ــى المدين وســلم مــن مكــة إل
وجــــد أهــــل المدينــــة منقســــمين إلــــى أوس 
ـــــنهم، وســـــماهم اســـــما  وخـــــزرج، فوحـــــد بي

  واحدا    ماهو ول  االسم؟

   
، احتســـب المحـــرم شـــهريـــوم مـــن أيـــام   2

رسول اهلل صلى اهلل عليـه وسـلم بـأن يكفـر 
 صيامه السنة التي قبله، فأي األيام هو؟ 

  
ســحر الرســول  مــن هــو اليهــودي الــذي 3

 ؟ صلى اهلل عليه  وسلم
 

سورة في القرآن قسمها اهلل إلى ثالثة  4
أقسام قسم هلل وقسم لعباده وقسم وكر 

من البشر فما هي هذه صناف فيه ثالثة أ
 ؟ السورة

 

شة من الصحابي المفترى عليه مع عائ 5
  ؟رضي اهلل عنها في حادثة اإلف 

 

 2المسابقة  
ـــــوان ِ ـــــة صـــــغيرة بعن ـــــب مقال مســـــؤولية اكت

ِ بأســـــلو  مـــــن العلمـــــاء تجـــــاه المجتمـــــع
 عند  

 

 3المسابقة 
 ترجم النص اْلتي بلغت  الفصحى: 

(evsjv Ki)   

وئــــبح يأكــــل حيوانــــاً قــــام  كــــان فــــي الغابــــة
باصــــطياده، وأثنــــاء أكلــــه اعترضــــ  بعــــض 

فلـــم يســـتطع إخراجهـــا مـــن  ،العظـــام حلقـــه
فمـــــــــه أو بلعهـــــــــا، فأخـــــــــذ يتجـــــــــو ل بـــــــــين 

من يستطيع مسـاعدته ويطلب  ،الحيوانات
علـــى إخـــراج العظـــام مقابـــل أن يعطـــي مـــن 
يساعده ما يتمن اه، فعجزت الحيوانات عن 

ـــــ َ  ـــــى أتـــــى مال ـــــ  حت الحـــــزين ليحـــــل   ول
   المشكلة

ـــا ســـأخرج  قـــال مالـــ  الحـــزين للـــذئب: أن
، وحينها أدخل مال  الجائزةالعظام وآخذ 
رقبتـه  الـذ ئب ومـد   فـمه داخـل الحـزين رأَسـ

الط ويلــة حت ــى وصــل إلــى العظــام فالتقطهــا 
بمنقـــاره وأخرجهــــا، وبعــــدها قــــال للــــذئب: 

وعـــدتني بهـــا  فقـــال  أعطنـــي الجـــائزة ال تـــي
إي اهـا هـي  إن  أعظم جائزة منحتـ  :الذ ئب

الــــذ ئب  فــــمأن ــــ  أدخلــــ  رأســــ  فــــي 
   !!وأخرجته سالماً دون أوىً 

 4المسابقة 
  Aviex) لعربية:اانقل الفقر إلى اللغة 

Ki) 

‡ivRbvgPv 

cÖwZiv‡Z Lye ZvovZvwo Avwg 

Nygv‡Z hvB| ‡fv‡i Lye ZvovZvwo 

Nyg †_‡K DwV| AZtci ARy K‡i 

bvgv‡Ri Rb¨ cÖ ‘̄wZ wbB| gmwR‡` 

wM‡q Rvgv‡Z bvgvR Av`vq Kwi| 

gmwR` †_‡K wd‡i †fv‡ii wbg©j 

evqy‡Z wKQzÿY cvqPvwi Kwi|  

AZtci wb‡Ri Kvgivq e‡m 

†jLvcov Kwi| mKvj AvUUvq 

†Mvmj K‡i gv`ivmvq hvIqvi Rb¨ 

cÖ ‘̄Z nB|  

ª̀æZ bv¯Ív mvivi ci eBcÎ e¨v‡M 

wb‡q gv`ivmvi D‡Ï‡k¨ iIqvbv 

nB| weKvj wZbUv ch©šÍ gv`ivmvq 

cov‡jLv wb‡q e¨ Í̄ _vwK| Gici 

evmvq wd‡i Avwm| weKv‡j Avm‡ii 

ci eÜz‡`i m‡½ †Ljvayjv Kivi 

Rb¨ gv‡V hvB| gvMwie ch©šÍ 

†Ljvayjv Kwi|  

AZtci gvMwi‡ei bvgvR Rvgv‡Zi 

m‡½ Av`vq Kwi| gvMwi‡ei ci 

Uvbv Bkv ch©šÍ cov‡jLv Kwi| 

Bkvi ci wKQzÿY cov‡jLv Kwi| 

AZtci Av¤§y iv‡Zi Lvevi LvIqvi 

Rb¨ Wv‡Kb| Avwg، Av¤§y I AveŸy 

iv‡Zi Lvevi MÖnY K‡i eªvk Kwi| 

Gici ï‡q cwo|  

 جوائز الفائزين
 

: مجلة ِالحراءِ إلى  الجائزة األولى ¤
 ثالثة أشهر  

 : مجلة شهرين   الجائزة الثانية ¤
 : مجلة شهر واحد  الجائزة الثالثة ¤

http://mawdoo3.com/%D9%85%D8%AA%D9%89_%D9%85%D9%86%D8%AD%D8%AA_%D8%A7%D9%88%D9%84_%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84_%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://mawdoo3.com/%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%AD_%D9%81%D9%8A_%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%85
http://mawdoo3.com/%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%87%D8%A9
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 أيها القراء الكرام !
يســر  مجلــة ِالحــراءِ أن تســتقبل مســاهمات أصــحا  القلــم مــن الكت ــا  والبــاحثين ومحب ــي اللغــة 
العربيــة بنرســال مقــاالتهم القيمــة ومشــوراتهم الغاليــة المفيــدة وانطباعــاتهم الســديدة، وتــرى أن تكــون 

 التالية :النصوص المرسلة وفق الشروط 
 أن يكون النص المرسل جديدا لم يسبق نشره  *
 .تحتف  المجلة بحقها في نشر النصوص وفق خطة التحرير وحسب التوقي  الذي تراه مناسبا *
كلمــة كحــد أقصــى، وللمجلــة أن تلخــص أو تختصــر النصــوص   800أال يزيــد حجــم الــنص علــى  *

 التي تتجاوز الحد المطلو  
 ضة للنشر لموافقة اللجنة العملية للمجلة األعمال المعرو  تخضع *

 )من المسؤولين عن المجلة( 

 المسابقة حلول
 حل المسابقة األولى

الســـؤال األول : المومنـــان النيـــل والفـــرات 
  الكافران دجلة ونهر بلخ

 السؤال الثاني : مروان ابن الحكم

 أبرهمة الحبشي السؤال الثالث : 

 هـ60رجب سنة  28السؤال الرابع : 

 حل المسابقة الثانية

wbðq ỳwbqvi Rxeb mswÿß، Zvi 

ab fvÛvi N„b¨ I AwZ bMY¨| A_P 

ciKv‡ji Rxeb DrK…ó I wPi ’̄vqx| 

myZivs †h GLv‡b AvnZ nq †mLv‡b 

cyiæ¯‹…Z n‡e| Avi †h GLv‡b K¬všÍ 

nq †mLv‡b wekÖvšÍ n‡e| myZivs 

hviv ỳwbqvi cÖwZ Avm³، hviv 

ỳwbqvi cÖwZ Mfxi AvMÖnx Ges hviv 

ỳwbqvi †cÖwgK Zv‡`i mev©waK 

ỳfv©M¨ n‡jv Zviv Zv‡`i myL-mg„w× 

nviv‡e| ‡Kbbv Zviv ïa y 

BnRMZ‡K Dc‡fvM Ki‡Z Pvq| 

ZvB Zviv GB RM‡Zi gywmeZ‡K 

eo fv‡e| BnRM‡Zi ỳtL- ỳ ©̀kv‡K 

KwVb g‡b K‡i| ‡Kbbv Zviv 

Zv‡`i cv‡qi wb‡P ZvKvq; d‡j 

ÿY¯’vqx، wb¤§ I m¯Ív ỳwbqv Qvov 

Avi wKQzB †`L‡Z cvq bv|  

 حل المسابقة الثالثة

أربـاٍل، الذكيُّ األريُب يحـو ُل الخسـائر إلـى 
 والجاهُل الريع دِيُد يجعُل المصيبة مصيبتينِ 

        حتى يوقع نفسها في مصيبة

 -صـــلى اهلل عليـــه وســـلم  -طُـــرَِد الرســـوُل 
  بـل لكنه لـم يتـر  عمـل الـدعوة  من مكةَ 

المدينـة   اسـتغرقحتـى   استمر في دعوته
  بسرعة فائقة مكان التاريخ 

الظلـــم مـــن  جفخـــر  َحن َبـــلَ أحمـــُد بـــُن  ظلـــم
 علما فائزا وإماما للسنة،

ــــةح  ــــ  داهي ــــِب إوا داهمت ــــي الجان ــــانظر  ف ف
، وإوا ناولــ  أحــُدهم  كــو  المشــِرِ  منهــا

ــًة مــن ُســك ر ليمــونٍ  َن ــِه ِحف  ، وإوا فأضــف  إلي

جل ـَدُه الثمـين واتـر    أهدى ل  ثعباناً فخذ  
  باقيه

 أ سامء الفائزين
 

 الفائزون في المسابقة األولى:
 

 ()طالب اجلامعة الرمحانية صوت احلراء محمد شعيب
 )طالب اجلامعة اإلسالمية مدين نغر( محمود حسن
 ()طالب اجلامعة اإلسالمية فتية رفيق اإلسالم

 

 الفائزون في المسابقة الثانية:
 

 (اجلامعة الرمحانية صوت احلراء)طالب  إسماعيلمحمد 
 ()طالب مركز املركز الفكر اإلسالمي سعيدمحمد أبو 

 (اجلامعة الشرعية مايل باغ)طالب  محمد رحمة اهلل

 

 الفائزون في المسابقة الثالثة:
 

 )طالب املتوسطة الثانية باجلامعة( محمد مصبال الحق
 )طالب املتوسطة الثانية باجلامعة( محمد رضوان الكريم

 )طالب اجلامعة دار العلوم، تنغي، غازيبور( إعزاز أمين
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منكم وإليكم

  الب الجامعة الشرعية  طاألي إسماعيل

 (مالي باغ

ـــــة فـــــي ـــــع أعـــــداد المجل ـــــد أرســـــلنا جمي  ق
الشهور الماضية على عنوان ، نرجو من  
أن تكـون وكـيال فـي مدرسـت  ولـو لخمــس 
ــــــــين  ــــــــة ب نســــــــخ، وتنشــــــــر صــــــــوت المجل
أصــــدقائ  وزمالئــــ  فــــي مدرســــت  وفــــي 

 .وشكرا كثيرا ،المدارس القريبة من 

 
 

  ــــــــب األي ســــــــخاوت حســــــــين  طال

الجامعــــة األهليــــة دار العلــــوم معــــين اإلســــالم، 
 هاتهزاري(

قمــ  بــدور فعــال  ســمعنا مــن زميلــ  أنــ 
ـــين أصـــدقائ   ـــة ب فـــي نشـــر صـــوت المجل
ـــذل  مـــن  ـــا ب ـــ ، فنشـــكر  علـــى م وزمالئ
مجهود كبير، ورجاؤنا أن تبـذل المزيـد مـن 
جهــود  لنشــر لغــة القــرأن والســنة، فجــزا  

 اهلل خيرا  

 
 

  من جسر(األي عبد الرحمن   
نســـــأل اهلل تعـــــالى أن نكـــــون عنـــــد حســـــن 
 ظــــنكم بنــــا، ونرجــــو مــــنكم الــــدعاء لتبقــــى
المجلــــة علــــى قيــــد الحيــــاة، ولكــــم جزيــــل 

  الشكر 

 

  طالــب الجامعــة األي محمــد شــعيب 

 الرحمانية صوت الحراء(

ـــــــه بعـــــــض  ـــــــ ، فوجـــــــدنا في اســـــــتلمنا مقال
المشــــورات والتوجيهــــات التــــي ينفعنــــا فــــي 

 تنمية المجلة، وشكرا  

 
 

  طالــب الجامعــة األي لبيــب عبــد اهلل 

 الشرعية مالي باغ(

إن المجلـــة مفتحولــــة لكــــم جميعــــا صــــغيرا  
كــــان أو كبيــــرا، بشــــرط أن تكــــون الكتابــــة 

 صالحة للنشر، وشكرا  

 
 

  ـــــــــب مدرســـــــــة األي محمـــــــــد اهلل  طال

 المدينة(

ــــــةَ تســــــتطيع أن تكــــــوي  ــــــي  ن حلق ــــــة ف مطالع
مدرست  في كل أسبوع مرتين على األقل، 
وول  تح  مراقبة أحـد مـن األسـاتذة فـي 

ويرشـدكم، تطـالعون ترشدونه تسمدرست ، 
فيهــا مجلــة ِالحــراءِ، ثــم تكتبــون خالصــة 

ها إلـى أسـتاو مـاهر نما تطـالعون، ثـم تقـدمو 
 في هذا الفن لعملية اإلصالل، وشكرا  

 

  طالـــب مدرســــة األي مصـــبال الحــــق 

 بي  السالم(

إن إصدار مدرستكم مجلة حائطية لخطوة 
مباركة، يكون لها أثر كبير في تمرن الطلبة 

بالعربيـة، ننصـحكم أن تكتبـوا  على الكتابة
 فيها، وشكرا  

 
 

  ـــــــــة اهلل ـــــــــب الجامعـــــــــة األي هداي  طال

 الرحمانية، محمد بور(

، إن شــاء اهلل ننشــر كتابتــ  فــي عــدد قــادم
ســوف تجــدها منشــورا فــي المجلــة، ولكــن 
ـــــي،  ـــــى التمـــــرين العرب ـــــد أن تســـــتمر عل نري

 وشكرا 

 
 

  من غازيبور(األي معصوم حسن  

قــد شــجعنا علــى بـــذل إن رســالت  القيمــة 
المزيـــــد مـــــن الجهـــــود فـــــي ســـــبيل إصـــــدار 
المجلــة، والشــ  أنــ  تحمــل فــي صــدر  
قلبا تحب اللغة العربية أكثـر مـن زمالئـ ، 
نرجــو أن تجتهــد كــي تشــتر  زمالئــ  فـــي 

 المجلة 
قامة بيئة عربية تامة إل ننصح  باالجتهاد

، أصدقائ و مدرست  بين زمالئ  في 
بكل  وساعدهم ،الحركات العربية يساهمون في

وشكرا متلكه من قوة وصالحية،تما 
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 خواطر الباحث عن مجد األمة
 يحيى يوسف الندوي بقلم :

 
 تتفت هذه حديقة ولكنها ال 

 وهذه طيور ولكنها ال تغرد
 وهذه أشجار ولكنها ال تور  وال تثمر

 هذه جبال ولكنها ال تشمخ
 هذه بحار ولكنها ال تموج

 ما لي ال أرى الحديقة المتفتحة الغناء؟
 وال الطيور المغردة الحلوة؟

 وال األشجار المثمرة الخضراء؟
 وال الجبال الشامخة المنصوبة؟

 الهائجة؟وال البحار المواجة 
 !وما لي ال أرى الناس يتناصحون؟! بل يتحاسدون ويت مرون

 ! وما لي ال أسمع نشيد المجد في جميع أنحاء بالد المسلمين
 !ما لي أسمع نداء القدس واألقصى وال أرى مستجيبا يركض ويهرول؟

 هل تغيرت األزمان؟
 هل فسدت األخال ؟

 هل تشت  األمة؟
 متى حال  بنا الحال؟

 العودة إلى الوحدة؟ ومتى تتم
 إلى األصالة؟
 إلى الحقيقة؟

 إلى الدين الناص  األمين؟
 إلى مكارم األخال ؟

 !يا رجال القرون المشهود لها بالخير
 !من ورثكم؟ دلونا عليهم

 !فنننا بأمس الحاجة إلى لقائهم وصحبتهم وتعليمهم وتربيتهم وتهذيبهم ونصحهم
 !جةنعم    دون أي ش ، فننهم حدائق وات به

 !وطيور مغردة
 !وجبال عالية شامخة

 !وأشجار مثمرة مورقة خضراء ظليلة
 !وبحار السفن اإليمانية

 !نحن بانتظارهم بكل شو  وحنين وحب وشغف
 

 

قالوا عن المجلة
 

اهلل صلى اهلل عليه بسم اهلل والحمد هلل والصالة والسالم على رسول 
  ،وسلم وبعد

بار  اهلل فيه  –فقد أهداني صديق فاضل هو األستاو محمد شعيب 
، هي مجلة ميزان حسناتههدية قيمة أسأل اهلل أن يجعلها في  –

إبريل /1436جمادى اْلخرة تاسع الصادر في  الحراء العدد ال
، ومنذ بدأت قراءة االفتتاحية ، والكتا  خير ما يُهدى2015

، تخدمهم اهلل لخدمة اللغة العربيةوجدت جهدا مشكورا من أناس اس
والحراء لها مذا  خاص جمع  بين  الوضول والقوة والجمال وهي 

  قومات النجال بعد اإلخالص والنيةم

، وجدت في الحراء تنوع الموضوعات، ومراعاة اختالف المخاطَبين
رغم كثرة  –وجدت في الحراء المتعة التي جعلتني أواصل القراءة 

  مستمتعا غاية االستمتاع –أعمالي 

، راجيا لهم مزيدا من للقائمين على إخراج مجلة الحراء أقدم التحية
فيق، والمهم ليس النجال يا إخوتي، ولكن المحافظة عليه، اسعوا التو 

من القراء أن يقدموا  ، اطلبوادائما إلى التحسين، استعينوا بالخبرات
 ، انطباعاتهم، وسعوا من قاعدة قارئيكم

خل من هنات قليلة لكنها ال ُتذكر، وما قدمتموه ينم عن المجلة لم ت
  ين بنون اهلل، استمروا موفقجهد طيب

 أبو أنس / بالل بن سليمان الدبشة 
 مدرس بمركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها
 باألزهر الشريف
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انطباعات القراء الكرام والعلماء العظام
 !الحراء( إلي  أيتها 

، كن  قد عرفت  قبل صبال ول  اليومما  
كنـــ  قـــد اطلعـــ  علـــى وجـــود  قبـــل ومـــا  

، كما لـم أحسـب قـ  أننـى سـأزور  ضحاه
فــى غفلــة، فأحبــ  فــى لحظــة، ثــم أتأســف 
علــى جهلــى بــ  وأنــ  فــى الشــهر التاســع 
 ؟!مـــن عمـــر   ألـــيس هـــذا الجهـــل بمبـــين

ألــيس هــذا الوقــ  بطويــل؟! ولكــن الحمــد 
ـــام بينـــى وبينـــ  فـــ  هلل  يفقـــد جمعـــ  األي

ـــــــو بعـــــــد آن مـــــــن  الحـــــــب واالتصـــــــال، ول
أنـ    الشـهور، ولـو بعـد حـين مـن الـدهور

ال تزالين مصلحة بين األحبا  واإلخـوان، 
مـن القــراء الكـرام والكتــا  العظـام، الــذين 

ــــــ  مــــــن المــــــاتعين والمســــــتمتع ، ينهــــــم ب
فعين، الفائزين في كـل حـال والمنتالنافعين 
، قد تمتعوا بجمال  وبهائ ، وقد أجمعين

ــــ ، وقــــد فــــازوا  انتفعــــوا بحمايتــــ  وتوعيت
بفكر  وأدب ، حتى حصل لهم مـا حصـل 

وبلغوا   من أهداف  وأغراض  أو سيكون
ـــــــ ، أو  ـــــــراد  ومرام ـــــــوا مـــــــن م فيمـــــــا بلغ

وأنا ال أزال معتكفا فى زاوية من   سيبلغون
أعتقــد نفســى قارئــا ولــم أقــرأ زوايــا الهــواء  

صفحة، و أحسب نفسى كاتبـا ولـم أكتـب 
ورقـــة، كمـــا ينبغـــي أن أقـــرأ، كمـــا ينبغـــى أن 
أكتب، حتى ما زل  كما كن  قبل أعوام، 

ف  ما لم أتقدم ولم أتخلف، أو ربما أتخل
وما لى؟! من  ؟؟! من ينبهنى على الخطألي

ا يومــا ؟ ومــن كــانو يشــجعنى علــى الصــوا 
ـــــام ـــــنهم ؟ مـــــن األي ـــــ  بينـــــى و بي لقـــــد حال

ا األزمــــــان  وانقطــــــع حبــــــل االتصــــــال بيننــــــ
باألشـــــغال  فبقيـــــ  وحيـــــدا فـــــى نفســـــي، 

، ال أرى أنيسـا يـأنس بـى، وفريدا فى شأني
و ال أليفــــــا يـــــــألفني، و يمكـــــــن أن يكـــــــون 
بعضــهم يشــرفني مــن وراء حجــا  و أنــا ال 

حتـى التقيتـ  اليـوم أيتهـا الحـراء!   أدريهم
حبـه فـى اهلل كمـا أ غتة فى غرفة صديق لـىب

  هنـــا  لزيارتــه مـــا وقـــد وهبــ  يحبنــي فيــه
ـــر  لزيارتـــ ، وكيـــف ـــا مـــا ســـمع  خب ! وأن

 مــــــن بعيــــــد مــــــن بعــــــد، ال مــــــن قريــــــب وال
  فوجـــــدت  فـــــى األصـــــحا  أو الخلطـــــاء

  غرفته محفوظة تح  وسادته على فراشه
، النظرة األولـــى علـــى اســـم  التقطتـــ فبـــ 

ـــالنظرة األخـــرى داخلـــ  أعجبـــ  بـــ    وب
أن تغـادر الغرفـة بغيـر ،  يعلى  نفسفبغ  

ن صديقى التماس الصـغير مـن فالتمس  م
أن يمنحني إيـا ، فرحمنـي صـديقى  الكبير

بنعطـــــائي إيـــــا ، وأشـــــاد بفضـــــل  ووأثنـــــى 
أمامـــ   يغرفتـــ يثـــم جلســـ  فـــ  عليـــ 

صفحة بعد صفحة وعنوانـا وأخذت أقرؤ  

، حتــــــى انتهيــــــ  إلــــــى آخــــــر تلــــــو عنــــــوان
عليـه مـن فاطلعـ  مـا اطلعـ    صـفحات 

 ، و غرضــــ  وهــــدف ، جمالــــ  و بهائــــ
، ومصــدر  ومكانتــ ، وومشــرب  ومأربــ 

و حتــى أحببتــ  إحبــا  الحبيــب محبوبــه، 
نــا أ، و أولعــ  بــ  إيــالع العاشــق بمعشــوقه

ــــا  أرجــــو ــــى معين ــــ  ســــتكونين ل وأعتقــــد أن
ــــــق حلمــــــى و تكــــــوين  مخلصــــــا فــــــى تحقي
شخصــــيتى، ورفيقــــا وفيــــا فــــى رحلتــــى إلــــى 

  األد  العربي

، بأنهــا ذر إلــى أصــدقاء  الحــراء(أعتــ أخيــرا
بعـــض الكلمـــات االنطباعيـــة، قـــد أوحتنيهـــا 
نفســـى عنـــد أول لقـــاء بـــالحراء، فســـجلتها  
كمــا أوحتنيهــا دون أن ألجمهــا لجامــا مــا  
فهــــذه الكلمــــات مــــن صــــديق غريــــب إلــــى 

صــاد ، فــال تلومــوه إن كرهتموهــا، صــديق 
  إن استحسنتموها فذل  فضلكم إياهو 

 عبد الكريم 
 تى، ايم، الرشيدية العربية بى، الجامعة

   ايف غازي فور
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 التعبير عن البدء واالستئناف
 محمد شمس الحق صديق بقلم : 

 )بين صديقين كاتبين أحدهما الشيخ أحمد وثانيهما الشيخ علي حوار(

السـالم علـيكم ورحمـة اهلل  :الشـيخ أحمـد
 .وبركاته

وعلــيكم الســالم ورحمــة اهلل : الشــيخ علــي
وبركاتـــــه، مرحبـــــا بالشـــــيخ، كيـــــف حالـــــ ؟ 

 أرجو أن  بخير؟

بخيـر، والحمـد هلل  وكيـف  :الشـيخ أحمـد
 أن ؟

بخيــر ونعمــة، والحمــد هلل   :الشــيخ علــي
جئ  في وقـ  مناسـب  فقـد كنـ  أتمنـى 
رؤيت  ألحل بعـض األمـور التـي استعصـ  

مــن  ([1])علــي حلهــا فيمــا جعلــ  أحبــر
 .المعلومات في كتابي الجديد

ـــا  جديـــد؟ فـــي أي  :الشـــيخ أحمـــد كت
 موضوع يا ترى؟

كتا  في علـم البالغـة الـذي   :الشيخ علي
 .بدأت العمل فيه الشهر الماضي

ــــة، ولكــــن مــــا : الشــــيخ أحمــــد ــــادرة طيب مب
الجديــد الــذي ســتأتي بــه فــي هــذا الكتــا  

الشـهر ابتـداًء مـن  [2]الذي أخذت تكتبـه
 الماضي؟

بصـــراحة، أنـــا أريـــد إجـــراء  :الشـــيخ علـــي
مقارنة بين البالغة وعلم األسلوبية الحديثة 
التي تقوت دعائمها فـي العـالم الغربـي بعـد 
ـــــــوي  ـــــــه العـــــــالم اللغ أن طفـــــــق يعمـــــــل علي
السويســــــــــــــري فردينانــــــــــــــد دي سوســــــــــــــير 

م( ثــــم جعــــل تلميــــذه 1813-1913 
م( يهذبــه 1947-1865شــار  بــاليي  

أرســى قواعــد علــم األســلوبية وينقحــه حتــى 
 .م1902المعاصرة ابتداًء من عام 

أخـــي الحبيـــب! البالغـــة  :الشـــيخ أحمـــد
العربيــة لهــا ميزاتهــا الخاصــة وتحــاول فيمــا 
وضـع  مـن القواعـد فهـم جماليـات الـنص 

موضع على اللغة المعيارية وات القواعد ال
النحويــة والصــرفية الثابتــة  وهــذا األمــر فــي 

هــــم وإبــــراز الجمــــال غايــــة األهميــــة فــــي ف
أمـــــا  .التعبيــــري فــــي كتـــــا  اهلل العزيــــز

ــــة لفهــــم أســــاليب   األســــلوبية، فهــــي محاول
كـــالم النـــاس التـــي تتجـــدد وفقـــا لمختلـــف 
المتغيــــرات، فاألســــلوبية مجــــال للحريــــات  

  .كما يقال

بار  اهلل في علم  يـا أخـي   :الشيخ علي
فأنــا لــم أقصــد إال إثبــات مــا أكــدت عليــه  

المعياريـــــــــة ال تعرقـــــــــل يـــــــــة فالبالغـــــــــة العرب
 .بل لكٍل مجاله ومرتعه الخاص  األسلوبية

سأســتفيد    بــار  اهلل فيــ : الشــيخ أحمــد
ـــــد إن شـــــاء اهلل  ـــــ  الجدي ـــــن كتاب ـــــراً م كثي
ــــ   ــــا إوا كن تعــــالى  ولكــــن لســــ  أدري م

قـــــادراً علـــــى مســـــاعدت ، وبخاصـــــة أنـــــ  
تقـارن  [3]شرع  في تـأليف كتـا  جديـد

فيــه بــين علــم البالغــة وبــين علــم األســلوبية 
 الحديثة؟

عمـَل تـأليف  [4]أنا افتتح  :الشيخ علي
هذا الكتا  متوكال على اهلل ومـؤمال بأنـ  
ستساعدني فيما يصعب علي  وأن  تقـدر 
علــى ولــ  بمــا آتــا  اهلل مــن العلــم الغزيــز 
حتــــــى يقــــــال بانــــــ  ربعــــــ  فــــــي التــــــأليف 

رحلــة  ([6])قبــل أن أنشــأ ([5])ربوعــا
يف  فــــال تبخــــل علــــي يــــا أخــــي  أمــــا التــــأل

تواضع  وعدم رغبتـ  فـي الظهـور فـذل  
 .أمر يثني علي  من أجله القاصي والداني

جعلنـــي اهلل عنـــد حســـن  :الشـــيخ أحمـــد
ظن  ووفقنـي وإيـا  لمـا فيـه خيـر اإلسـالم 
والمســلمين  ولكــن هــال أخبرتــي مــا الــذي 

فــــي تــــأليف هــــذا  ([7])جعلــــ  تنــــدفع
الكتـــــا ، فـــــي حـــــين أن لـــــدي  مشـــــاريع 
تأليفية أخرى مهمـة قـد توقفـ  عـن العمـل 

منـذ سـنة كمـا ( [8])فيهـا دون أن تسـتأنفه
 أخبرني به أحد األصدقاء؟

نعــم يــا شــيخ، أنــا طفقــ   :الشــيخ علــي
فــــي عـــدة مشــــاريع إال أن  ([9])أعمـــل

ظروفا قد حال  دون ول ، فمـا كـان منـي 
لهـذا  ([10])إال ن أحجم عنها و أتعر 

ـــــــــق مـــــــــع  ـــــــــذي يتواف ـــــــــد ال العمـــــــــل الجدي
 .المستجدات
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أدام اهلل عملـــ  ومتعـــ   :خ أحمـــدالشـــي
بصحة وعافية دائمتين  ولكن قل لي: إلـى 
أين وصل عمل  في كتا  النحو الوظيفي 
الــذي قطعــ  فيــه أشــواطاً بعــد أن شــرع  

  فيه قبل عامين

بــار  اهلل فيــ  فــي يــا شــيخ  :الشــيخ علــي
أحمـــــــــد  فـــــــــي الحقيقـــــــــة أنـــــــــا صــــــــــد رت 

بمقدمـة وثـال  مـداخلو  ([11])الكتـا 
أعمـل فـي الفصـل األول   ([12])غدوت

 ([13])إال أن فكرة جديدة طفق يدغدغ

ولــــــ  مشـــــاعري، فجعلــــــ  أعمـــــل علــــــى 
المشــــــروع الجديــــــد  علــــــى أن لــــــدي نيــــــة 
صــادقة للعــودة وســتئناف العمــل فيــه قريبــا 
إن شــاء اهلل  يــا شــيخ أحمــد! أخبرنــي عــن 
مشــــاريع  الجديــــدة، فمــــا حــــدثتني عنهــــا 
عندما جئتني في المرة السابقة، فقد كنـ  
على وش  البدء في الحديث عنه لوال أن 
ابنتــي الصــغيرة أخــذت تلــ  علــى للخــروج 

 .لها بعض حاجاتهاألشتري 

صـحي   فـي الحقيقـة، لـم  :الشـيخ أحمـد
يتسن لي الشـروع فـي أي عمـل جديـد، إو 
ــــ  المشــــروع القــــديم  ــــ  أواصــــل ول ال زل
حــول العربيــة التفاعليــة التــي ابتــدأت عملــه 
قبل ثال  سنوات  وول  نظرًا إلـى أهميـة 

 .الموضوع واحتياج المدرسين إليه

 أخبرنــي يــا صــديقي! هــل ال :الشــيخ علــي
تزال تحمل هم تأليف كتا  لغير الناطقين 

 بالعربية في الديار البنغالية؟

نعــم، ال زلــ  أحمــل هــذا  :الشــيخ أحمــد
ـــام  ـــول أم ـــذي يقـــض مضـــاجعي ويل الهـــم ال
نــاظري كمــا لــو كــان إنســانا ضــعيفا بحاجــة 

ــــــب  ــــــرغم الكت ــــــى مســــــاعدة عاجلــــــة  فب إل
ـــه إال  ـــ  الموضـــوع وات ـــي تناول ـــدة الت العدي

رورة ملحــة إليجــاد أننــي ال زلــ  أشــعر بضــ
كتــب تتــدرج فــي تعلــيم اللغــة العربيــة حتــى 

 .تصل بالمتعلمين إلي مستويات متقدمة

الشيخ على : وفق  اهلل وزود  بمزيد مـن 
العلــم والحكمــة  ورجــائي إليــ  أن تشــرع 
فــي تــأليف هــذا الكتــا  فــي أقــر  فرصــة 

  ممكنة

ســـيكون البـــدء فيـــه فـــي  :الشـــيخ أحمـــد
ـــادم إن شـــاء اهلل ـــا الرمضـــان الق ـــالى، فأن  تع

أبـــــدأ كـــــل مشـــــاريعي الجديـــــدة فـــــي شـــــهر 
   رمضان المبار 

أثابــــ  اهلل وجعــــل كــــل   :الشــــيخ علــــى
  مشاريع  الهادفة في ميزان حسناتكم

  آمين يار  العالمين :الشيخ أحمد

لـم يبـق إال بضـع دقـائق علـى  :الشيخ علي
  ، علينا أن نستعد([14])إقامة الصالة

أيــن سنصــلي إن شــاء اهلل  :الشــيخ أحمــد
 تعالى؟

سنصـــلي فـــي المســـجد   :الشـــيخ علـــى
فـــي  ([15])الجديـــد الـــذي تـــم تدشـــينه

مـــن قبـــل وزيـــر الشـــؤون األســـبوع الماضـــي 
  الدينية

  جزا  اهلل خير الجزاء  :الشيخ أحمد

 

 
 

ـــــر،  -1   ـــــدأت أحب ـــــر: أي ب جعلـــــ  أحب
  وأحبر هنا بمعني أكتب 

 : أي بدأت تكتبه  أخذت تكتبه -2

أخــذت فــي تــأليف كتــا  جديــد: أي  -3
 شرع  في تأليف كتا  جديد  

 افتتح  : أي شرع   -4
ربع  في التـأليف ربوعـا: أي دخلـ   -5

 موسم الربيع في التأليف  
 قبل أن أنشأ : أي قبل أن أبدأ  - [6]

تنـدفع فـي : أي تبـدأ فـي المضـي فيـه  -7
  غير مبال بالمصاعب

 : أي تبدأ العمل بعد انقطاع  تستأنف -8

طفق  أعمل: أي شرع  فـي العمـل  -9
 واستمررت فيه  

أتعـــــر : أي أبـــــدأ أعمـــــل بعـــــد أن  -10
 قصدته  

صــدرت الكتــا  : أي جعلــ  فــي  -11
 بداياته وفي صدره  

غــدوت: أي شــرع  فــي العمــل  -[12]
 في الغدوة

يدغـــــدغ طفـــــق يدغـــــدغ: أي شـــــرع  -13
 واستمر فيه  

إقامـــــة الصـــــالة هنـــــا بمعنـــــى البـــــدء  -14
 فيها  
تــم تدشــينه : أي تــم افتتاحــه وبــدء  -15

  أداء الصالة فيه 
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