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 كلمة الحراء
 أحبابنا القراء!

االخمبتتتتتتتار لل  تتتتتتت   أنتتتتتتتمم قاتتتتتتت مم  جتتتتتتتاز  

فتتتتتتي لتتتتتت اة الوالتتتتتت  ن الحن نتتتتتت    األولتتتتتت 

واألخوات، متا أحىت  تلت  ومود  اإلخو  

اإلجتتتتتتتتتاز و  ومتتتتتتتتتا أرو  تتتتتتتتتاو ومتتتتتتتتتا أحستتتتتتتتتن 

ي بستتتر ة أوقتتات فراغ تتتاوو ولتمضتتا تم تتت 

ه أ تتتتا  لتتتتبارقتتتتة، فحتتتت   وتتتت  أ    تتتتو  

اإلجاز ، ولتن أ ا  ال رح تنمهتي بشت   

 السر ة كما الت و  أ ا  الشااء.

فنون في هته  الححةتة املجيجتة بتال رح 

وال تتتتتت ح نرحتتتتتت  بتتتتتتتتم متتتتتتن قعتتتتتتر قلو نتتتتتتتا 

ونضنئتم تضنئتة   تر ، ونرجتو متنتم أ  

تشتتتتتتتتتتمغلوا بال راستتتتتتتتتتة وامل العتتتتتتتتتتة متتتتتتتتتتتن 

ج  تتتت  البمغتتتتاء مراتتتتا  هللا تعتتتتال ، وأ  

تبهلوا في سبي  تعلم العلو  الشر ية 

غا تتتتتتتة مستتتتتتتا يتم وق تتتتتتتار  ج تتتتتتتودكم  

، أل  ممتتوكل    ىتت  هللا ستتبوانه وتعتتال 

هتته  النعمتتة لتتن تتتأتت  ال بتتالموفي  متتن 

 هللا والس اد منه و االجتضاد املمواص . 

 

و   متتن بوا تتس الستترور واإلغمبتتا  أ  

نض    لتيتم كعت د أو  فتي هته  الستنة 

وقتتت   ستتتمتملك ستتتنة كاملتتتة ب صتتت ارها 

ممماليتتتا. وكلنتتتا نعلتتتم أ  هتتته  التمابتتتات 

متتتن أقتتتال  صتتتغ    غ تتت  نا تتت ة بعتتت   ال 

تنتتا  اإلا تان متتن األدبتتاء تستمو  أ  

والبتتتتتاحو    والعلمتتتتتاء البتتتتتارزين التتتتته ن 

 ل م    طول  في هها املجا .  

ونماتتتتتتر  متتتتتتن هللا ستتتتتتبوانه وتعتتتتتتال  أ  

 ماب  هه  املجلة، ويو ظ لنا غا تضا، 

ويماتتتتمن لنتتتتتا فيمتتتتتا بتتتتت    لتتتتت  الماتتتتت   

 -واإلزدهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتار،  ويوفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  أستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترتضا   

تتة الموريتتر،  مشتترف  ، مساشتتارين، هيال

للايتتتتتا  بأ بتتتتتاء   -ومستتتتتا   ن  كتتتتتاتب  ،

 رسالتضا، وهللا ولي الموفي .

وبضتتتتتته  املناستتتتتتبة نموتتتتتتت   معتتتتتتتم  تتتتتتتن 

اللغتتة العر يتتة  وفاتتل ا  متتن بتت   ستتا ر 

 –اللغات ب خم ار

 أحبابنا في هللا! 

   اللغتتتتتتتتتة العر يتتتتتتتتتة  تتتتتتتتتي لغتتتتتتتتتة الاتتتتتتتتتر   

والستتتتتتتتتتنة، ل تتتتتتتتتتا ال اتتتتتتتتتت  وامل تتتتتتتتتت    ىتتتتتتتتتت  

ستتتتتتتا راللغات الحيتتتتتتتة فتتتتتتتي العتتتتتتتالم، ولتتتتتتتم 

البشتتتتتتتتتتتتتتري بأفاتتتتتتتتتتتتتت    ن تتتتتتتتتتتتتت  ال تتتتتتتتتتتتتتن 

ممضتتتتتتا ى  متتتتتتر الع تتتتتتور والتتتتتت هور، ولتتتتتتم 

يشتتتت   تتتتتاري  العلتتتتو  وال نتتتتو  وا دان 

لغتتتتة أوستتتتط ممضتتتتا ن اقتتتتا،  وأف تتتت  ممضتتتتا 

بيانتتتتتا، وأل تتتتتتر ممضتتتتتا تتتتتتتأ   ا وأبلتتتتت  ممضتتتتتتا 

تعب تت ا وأ تتهن ممضتتا أستتلو ا وأ تتظ ممضتتا 

لتتتتتتتتتتأنا، وأستتتتتتتتتت   ممضتتتتتتتتتتا محانتتتتتتتتتتة، وهتتتتتتتتتته  

الخ تتتتتتتتتتا   واملم تتتتتتتتتتت ات ال تمتتتتتتتتتتتوفر ألي 

الستتتتا    فتتتتي العتتتتالم،  لغتتتتة متتتتن اللغتتتتات

وأ  الار   التتريم قت  نتج  فتي العر يتة 

وتوت   أهت  البيتتا  جميعتا فتي  بتتارات 

قويتتتتة وا تتتتحة ولة تتتتة واجتتتتج  مرغمتتتتة، 

أ   أتوا بموله او ستور  منته . فز تجوا 

رغتتتتتم بتتتتتال  ح تتتتتودهم  - تتتتتن معاراتتتتتمه  

بحتت  متتا ملتتك أ متتانضم واتستتعك   -فيته

 له  محاناتضم.

ت واإلستتتتالمت وي يتتتت نا المتتتتاري   اإلنستتتتان

أنتتتتته قتتتتت  أا تتتتتج النتتتتتا  كل تتتتتم  لتتتتت   تتتتتو  

 و   الايامتتتة ،  ف وتتتو  الشتتتعراء

م تتتتتتتتتتتتتاقط الخ بتتتتتتتتتتتتتاء ونوابتتتتتتتتتتتتت  العتتتتتتتتتتتتترن 

العر تتتتتتتتتاء قتتتتتتتتت  كلتتتتتتتتتك ألستتتتتتتتتنتضم وأ يتتتتتتتتتك 

مهاهبضم أما  هها التمتان املز تج كمتا 

﴿و   كنتتتتمم فتتتتي ريتتتت    - تتتتج وجتتتت -قتتتتا  

فتأتوا بستور  متن  مما نجلنا  ى   ب نا 

  هللا مولتتته واد تتتوا لتتت  اء كتتتم متتتن دو 

   كنتتتتتتمم صتتتتتتادق  ، فتتتتتت   لتتتتتتم ت علتتتتتتوا 

 ولن ت علوا............ ﴾

ويمجىتتتتتتتتتتتت  لنتتتتتتتتتتتتا أ اتتتتتتتتتتتتا ختتتتتتتتتتتتال  األ تتتتتتتتتتتتات 

 –الار نية والن وص النبوية المالية 

قتتتتتتا  تعتتتتتتال ي ﴿ لستتتتتتا  التتتتتتهي  ححتتتتتت و  

  ليتتته أا  تتت  وهتتتها  ر تتت  مبتتت   ﴾   

وقتتتتا  أ اتتتتا ي  ﴿ نتتتتا نوتتتتن نجلنتتتتا التتتتهكر 

 و نا له لحافةو ﴾

  نتتتتتهي قتتتتتا   ورو   ابتتتتتن  متتتتتر ر تتتتت ي هللا

قتتا  رستتو  هللا صتتى  هللا  ليتته وستتلمي 

) متتتتتن  وستتتتتن أ   تتتتتمحلم بالعر يتتتتتة فتتتتتال 

 تتمحلم بالز ميتتتة ف نتته  تتتور  الن تتتا     

وأ اتتتتتتتتا قتتتتتتتتا    متتتتتتتتر ر تتتتتتتت ي هللا  نتتتتتتتته ي 

 تعلموا العر ية ف نضا من د نتم  )

فعى  العاق  أ  يع    ىت  تعلم تا بضتا، 

وك   بضا لرفا وفاال أنضا لغة الاتر    

الرستتتتو  األمتتتت   صتتتتى  هللا  ليتتتته وستتتنة 

 وسلم.

 أخوكم املخلص:   

 محمد شعيب      

 )رىل   المورير      
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 صور وأوضاع

 حب فلسطين في الشعر البنغالي المعاصر
 **محمد صادق حسين -

متتتتتتتتن الحاتتتتتتتتا   امللموستتتتتتتتة 

أ  جتتتتجءا كب تتتت ا متتتتن األدن البنغتتتتالي 

حافتتتتتتت  باملعتتتتتتتانت ال  نيتتتتتتتة واملشتتتتتتتا    

اإلستتتتتتتتتتتتتتالمية منتتتتتتتتتتتتتته أمتتتتتتتتتتتتتت  بعيتتتتتتتتتتتتتت  أل  

بتتتتنغالديش العتتتتي يعتتتت ش ف ضتتتتا معةتتتتم 

املمحلمتتتتتتتتتت   باللغتتتتتتتتتتة البنغاليتتتتتتتتتتة أك تتتتتتتتتتت  

وأمتتا  ،دولتتة مستتلمة  انيتتة فتتي العتتالم

  ال ولتتتتتتتة متتتتتتتن  اتتتتتتتيم فتتتتتتتي ختتتتتتتار  هتتتتتتته

املستتتتتتتلمة ممحلمتتتتتتتا باللغتتتتتتتة البنغاليتتتتتتتة 

وممتتتتتتتهوقا بأدبضتتتتتتتتا الشتتتتتتتا   متتتتتتتتن بتتتتتتتت   

ستتتتتتتتتتتتتتتتتتحا  بعتتتتتتتتتتتتتتتتتت  وال تتتتتتتتتتتتتتتتتتات ال نتتتتتتتتتتتتتتتتتت  

واملغ تتتتتتت ب   أوالوافتتتتتتت  ن فتتتتتتتي مشتتتتتتتار  

األرض ومغاربضتتتتا فتتتتأكم هم مستتتتلمو  

 أ اا.

و   كتتتتتتتتتتتتت  مستتتتتتتتتتتتتلم  ،هتتتتتتتتتتتتتها

يع تتت  ب تتت ا  اإلستتتال  و اافمتتته ويمتتتألم 

 ال  األمتتتتتتتتتتتتة املستتتتتتتتتتتتلمة و ضمتتتتتتتتتتتته أمتتتتتتتتتتتتر 

  حبتتتتتا جمتتتتتا لتتتتتعوبضا  وتتتتت  فلستتتتت  

ملتتا ف ضتتا متتن أمتتاكن ما ستتة ومعتتالم 

تاريخيتتتتتتة  ستتتتتتالمية الستتتتتتيما الاتتتتتت   

وفتتتتتتتي ، الشتتتتتتترير واملصتتتتتتت   األق تتتتتتت  

ماتتتتت متضم تجتتتتتت و  الشتتتتتتع  املستتتتتتلم 

ف نمتتتا  تتت    ىتتت   ،البنغتتالي املتتتموم 

 لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  مةتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاهراتضم الاويتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

واحمجاجتتتتتتتاتضم ال تتتتتتتارمة اتتتتتتت  كتتتتتتت  

ظلتتتتتتم و تتتتتت وا   ىتتتتتت  فلستتتتتت    كمتتتتتتا 

يشتتتتتتتتتتت   بتتتتتتتتتتتته ق تتتتتتتتتتتتا  هم ال يالتتتتتتتتتتتتة 

التتي هم املمومستتة ومنةومتتاتضم وأن

الشتتتتتتتتتتتتتعرية املتمو تتتتتتتتتتتتتة  تتتتتتتتتتتتتن قاتتتتتتتتتتتتتية 

فلستتتتتتتتت    أرض الاتتتتتتتتت   الشتتتتتتتتترير 

 اصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمة الواافتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة العر يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

واإلستتتتتتتتتتالمية فاتتتتتتتتتتال  تتتتتتتتتتن املاتتتتتتتتتتاالت 

األدبيتتتتتتة والروا تتتتتتات والا تتتتتت  بتتتتتت   

حيتتتتتتتتتتتتتتتتتس حلتتتتتتتتتتتتتتتتتك  ،ق تتتتتتتتتتتتتتتتت    وكب تتتتتتتتتتتتتتتتت  

الااتتية بمالبستتتاتضا محانتتتة فستتتيوة 

فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي األدن البنغتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالي اإلستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالمت 

 املعاصر.

واويتتتتتتتتتتتتتتتتن و  ا ت تتتتتتتتتتتتتتتت ونا د

الشتتتتتتتتتتتتعراء البنغتتتتتتتتتتتتتالي   اإلستتتتتتتتتتتتتالمي   

بتتتالار  العشتتترين والتتته ن لتتتم  جالتتتوا 

وال  جالتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو   مارستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو  األدن 

اإلستتتتتتتالمت باللغتتتتتتتة البنغاليتتتتتتتة أموتتتتتتتا  

الشتتا ر الوتتا ر نتتهر اإلستتال  والشتتا ر 

فتتتتتتتتروا أحمتتتتتتتت  والشتتتتتتتتا ر استتتتتتتتما ي  

حستتتتتتتتت   ستتتتتتتتترا ي والشتتتتتتتتتا ر  تتتتتتتتتتالء  

والشا ر قعاو اد والشتا ر املومتود 

ج ناها مليئتة بوت  و ، وغ  هم كو  

فلستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت    ولتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتغر الاتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   

حعتتتتتتتتت  نتتتتتتتتتر  فتتتتتتتتتي ق تتتتتتتتتا    ،الشتتتتتتتتترير

بعا م تاري  فلس    مجمال بلغتة 

منةومتتتتتة لتتتتتعرية رلتتتتتياة متتتتتن   تتتتت  

ستتي نا  متتر بتتن الخ تتان  ر تت ي هللا 

 لتتتتتتتتتت  ال تتتتتتتتتتات  صتتتتتتتتتتالح التتتتتتتتتت  ن ،  نتتتتتتتتتته

نوتتتتتتتتو " ق تتتتتتتتي   حاتتتتتتتترت  ،األ تتتتتتتتو ت

  مر" للشا ر نهر اإلسال .

وهتتته  الا تتتي   تعتتت  متتتن 

، لشتا ر نتهر اإلستال أجم  ق ا   ا

حيس ألات  اتوءا  ىت  ست    ستي نا 

 ،ر تتت ي هللا  نتتته ، متتتر بتتتن الخ تتتان

ومتتتتتتتتتتتتن بيمضتتتتتتتتتتتا ختتتتتتتتتتتت   ،بلغتتتتتتتتتتتة  هبتتتتتتتتتتتة

الشتتتتا ر جتتتتجءا كب تتتت ا متتتتن الا تتتتي   

ر تتتتتت ي  ،لححا تتتتتتة ستتتتتت ر ستتتتتتي نا  متتتتتتر

هللا  نتتته المتتتاري ي  لتتت  ب تتتك املاتتت   

و" الع تتتتتت   العمريتتتتتتة" العتتتتتتي أ  اهتتتتتتا 

ستتي نا  متتر بتتن الخ تتان للب ريتتر  

صتتتتتتتتتتتت رانيو . هتتتتتتتتتتتتتها لتتتتتتتتتتتت   األدن 

 ، البنغتتتتتتتتالي املعاصتتتتتتتتتر ق تتتتتتتتتا   را عتتتتتتتتتة

 ؤكتتت  ف ضتتتا الشتتتعراء  أ  العتتترن هتتتم 

السباقو  في تشت ي  م  نتة الات   

و نائضتتتتتا   تتتتت  الاتتتتترو  حعتتتتت  أصتتتتتبوك 

  تتتتت  أم تتتتت  املتتتتتؤمن    منتتتتته فمو تتتتتا فتتتتتي

 متتتتتتر بتتتتتتن الخ تتتتتتان ر تتتتتت ي هللا  نتتتتتته 

 ر يتتتتتتتتتتة بمعامل تتتتتتتتتتا -م  نتتتتتتتتتتة  ستتتتتتتتتتالمية

وظلتتتتتتتتتتتتتتك  ، الماريخيتتتتتتتتتتتتتتة والحاتتتتتتتتتتتتتتارية

كتتهل  منتته  لتت  الوقتتك وحعتت   تتا  

  ا اسمثن نا ف    الحترون  ، 1948

،  1187- 1099ال تتتتليبية متتتتا بتتتت   

   اسم ا  املسلمو  بايتاد  صتالح 

التتتتتتتتتتتتتتتت  ن األ تتتتتتتتتتتتتتتتو ت توريتتتتتتتتتتتتتتتتر امل  نتتتتتتتتتتتتتتتتة 
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ة فتتي معركتتة ح تت   الخالتت   املا ستت

  .1187أكمو ر  12 و  ال معة 

فاتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   الشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعراء 

اإلستتتتالميو  البنغتتتتاليو  فتتتتي غاتتتتو  

ق ا  هم املخمتار  كيتر خت  هللا 

 تتتتج وجتتتت  املصتتتت   األق تتتت   املبتتتتار  

مز تتتتتتتتتج  اإلستتتتتتتتتراء  ،بمز تتتتتتتتتج  بتتتتتتتتتاهر 

وجعلتتتتتتتتته ستتتتتتتتتبوانه قبلتتتتتتتتتة  ،واملعتتتتتتتتترا 

ف تتتتتو أولتتتتت  الابلمتتتتت    ،اإلستتتتتال  األولتتتتت 

م   الشتتتري    فتتتي قولتتته و التتتس الحتتتر 

تعتتال ي "ستتبوا  التتهي أستتر  بعبتت   

ليال من املص   الحرا   ل  املصت   

لن  تتتته  ،األق تتتت   التتتتهي باركنتتتتا حولتتتته

 نه هو السميط الب ت  ". ، من   اتنا

  .1)سور  اإلسراء  ا  ةي

وكلمتتتا   تتتم األ تتت اء  ىتتت  

وأستتتتتتالوا  ،فلستتتتتت      ومتتتتتتا  ني تتتتتتا

دمتتتاء ستتتحانضا كبتتتارا وصتتتغارا وقامتتتك 

ل ولتتتتتتتتتتتة الع   تتتتتتتتتتتة الغالتتتتتتتتتتتمة بو تتتتتتتتتتتر ا

األن تتتتتتتتتتتتا  حتتتتتتتتتتتتو  الحتتتتتتتتتتتتر  الشتتتتتتتتتتتترير 

وتومتتتتتتتتتتتتتته و ملتتتتتتتتتتتتتتك بتضويتتتتتتتتتتتتتت  م  نتتتتتتتتتتتتتتة 

الات   ظلمتتا وق ترا ف تتمك العتتالم 

 ال  ،أما  هته  ال ريمتة صتمما مريبتا

أ  هتتتتتتتتتتتها ال تتتتتتتتتتتمك استتتتتتتتتتتم ج اتتتتتتتتتتتتم   

الشتتتعراء البنغتتتالي   متتتط قرنتتتائضم فتتتي 

فتتتتتتأبوا الستتتتتتتحوت  ،العتتتتتتالم اإلستتتتتتتالمت

 ىتتتتتتتتت  الباط  وحتتتتتتتتتتاولوا كستتتتتتتتتتر  لتتتتتتتتتت  

مك بموتتتتتري  قلتتتتتون املتتتتتؤمن   ال تتتتت

 ، ىتت  ال  تتاد اتت  هتته  اإل متت اءات

وان القتتتتتتا متتتتتتن هنتتتتتتا قراتتتتتتوا ألتتتتتتعارا 

نبيلتتتتتتة وق تتتتتتا   را عتتتتتتة قلمتتتتتتا توجتتتتتتت  

 ،أموال تتتتا فتتتتي  دان الشتتتتعون األختتتتر  

حيتتتتتتتتتتتتتتس استتتتتتتتتتتتتتم ا وا المعب تتتتتتتتتتتتتت   متتتتتتتتتتتتتتا 

 جتتتتتتتتتتت ش فتتتتتتتتتتتي صتتتتتتتتتتت ورهمم وصتتتتتتتتتتت ور 

 ال لس يني   املةلوم  .

اتتنا باملحتتا  د ونتتا نخمتتار 

بنغتتتتتتتتتتتتالي   متتتتتتتتتتتتن روا تتتتتتتتتتتتط الشتتتتتتتتتتتتعراء ال

املعاصتتتتتتتتتتتتتترين نمتتتتتتتتتتتتتتو ج  ي أحتتتتتتتتتتتتتت هما 

ق تتتتتي   " التتتتت ماء كل تتتتتا تموتتتتتو   لتتتتت  

أح تتتتتتتتتتتتار" للشتتتتتتتتتتتتا ر فاتتتتتتتتتتتت  لتتتتتتتتتتتت ان 

التتت  ن  و ان ضمتتتا ق تتتي   "فلستتت   " 

للشتتا ر مومتت  نتتور ال تت  . كلماهمتتا 

مغمورتتتتتا  بوتتتت  فلستتتت    ولتتتتعبه 

املةلتتتتتتتتو . و لتتتتتتتتيتم فوتتتتتتتتو  ق تتتتتتتتي   

"التتتتتت ماء كل تتتتتتا تموتتتتتتو   لتتتتتت  أح تتتتتتار" 

انتر حيتتتتتتس يستتتتتت ،بالعر يتتتتتتة السلستتتتتتة

الشتتتتتتتا ر صتتتتتتتمك العتتتتتتتالم  ىتتتتتتت  ظلتتتتتتتم 

ال ضتتتود التتته ن  لعبتتتو  بتتت ماء لتتتع  

ويمجتتاوزو  كتت  حتت ود فتتي  ،فلست   

فاتتتتتتتتتتا  مع تتتتتتتتتت ا  متتتتتتتتتتا فتتتتتتتتتتي ، العتتتتتتتتتت وا 

 اما رهم بأسلون سخريي

، هيتتا  ،"هتتها وقتتك اللعتت 

فتتتتتتي   ،نمتتتتتتار  لعتتتتتت  الامتتتتتت  وال متتتتتت 

وفتتتتتتتتتتتتتي منتتتتتتتتتتتتتاط   ،فلستتتتتتتتتتتتت    ولبنتتتتتتتتتتتتتا 

وتلتتتتتتتتتتتتت   ،ممجتتتتتتتتتتتتتاور  حعتتتتتتتتتتتتت  الاتتتتتتتتتتتتتاهر 

أرض ظتتال  ، ال  تتة حيتتس تاتتط غتتج 

املنمختتتتتت   ‘ حمتتتتتتا ’فتتتتتتي بتتتتتالد  ،وارفتتتتتة

فتتتتتي متتتتترح ال  ،أمتتتتتا العلتتتتتم فنمتتتتتج  كلتتتتته

حيتتتس نامتتت    ، مخيتتت  بتتته املمخيلتتتو  

أنالتتتتتتتتتي  الستتتتتتتتتالمة قاطبتتتتتتتتتة )نامتتتتتتتتت   

 ،األغتتانت الرنانتتة واألل تتاا ال يالتتة

دمتتتتتتتاء  -ننتتتتتتت ء التتتتتتت ماء فتتتتتتتي كتتتتتتت  ج تتتتتتتة

 دماء فاط." ، طازجة

 تتتتم  تشتتتتتر الشتتتتتا ر  تتتتتن 

ا حاياتتتتتتتتة ال ضتتتتتتتتود الغالتتتتتتتتم   مبشتتتتتتتتر 

بعتتتتتتتتتتتتتتاقبتضم الوخيمتتتتتتتتتتتتتتتة كمتتتتتتتتتتتتتتتا  نتتتتتتتتتتتتتتت د 

انشتتتتتتتتغا  املستتتتتتتتلم   بأن ستتتتتتتت م  تتتتتتتتن 

دورهتتتتم ال عتتتتا  فتتتتي  ناتتتتا  فلستتتت    

وم  نتة الات   الشتترير متن بتترا ن 

اإلستتتتتتتتتتترا يلي   الةتتتتتتتتتتتامل    حعتتتتتتتتتتت  لتتتتتتتتتتتم 

 مخلتتتتتتر الشتتتتتتا ر  تتتتتتن التض  تتتتتت  بتتتتتتأ  

فستتتتتتوء  ، كتتتتتت  ظلتتتتتتم يز تتتتتت  هجيمتتتتتتة

" ،  واجتتتتتتتته األ تتتتتتتت اء هجيمتتتتتتتتة وخيبتتتتتتتتة

حيتتتتتتتتس  ، لتتتتتتتتن أكمتتتتتتتت هم ال يعلمتتتتتتتو "

 يقا 

"ال ضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتود فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي مخيمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته 

غاتتتتتتتتتتتتبا  لتتتتتتتتتتتتر   لعتتتتتتتتتتتت  بالتتتتتتتتتتتت ماء 

 ،ونوتتتتتتتن مشتتتتتتتغولو  بأن ستتتتتتتنا أ اتتتتتتتا

  و ال يعلمتتتتتتتتتتتتتتتو  وال  تتتتتتتتتتتتتتت ركو  ولتتتتتتتتتتتتتتتن 

ألنضتتتتتتتتتتتتتم ال  ريتتتتتتتتتتتتت و  ،  تتتتتتتتتتتتت ركوا أبتتتتتتتتتتتتت ا

اإلدرا   نمتتتتتا التتتتت ماء دمتتتتتاء الخلتتتتتود  

م متتتتتتتتتتتا تستتتتتتتتتتتتي    ،لتتتتتتتتتتتن تاتتتتتتتتتتتيط أبتتتتتتتتتتتت ا

 ىتتتتت   ،وال غ تتتتت ، تموتتتتتو   لتتتتت  أح تتتتتار 

 ،متتتر األ تتتا  تموتتتو   لتتت  أح تتتار حممتتتا

ومتتتن تلتتتت  األح تتتار ت تتتتنط األستتتتححة 

وهتتتتتتم ال يعلمتتتتتتو  ، بعتتتتتت د ال  و تتتتتت  

أ  كتتتتتتتت  ظلتتتتتتتتم وا متتتتتتتت اء  تتتتتتتتور  كتتتتتتتت  

  و   ،هجيمتتتة نتتتتراء فتتتي نضا تتتة امل تتتاء

  و ولتتتتتتتتن يعلمتتتتتتتتوا  ، نضتتتتتتتتم ال يعلمتتتتتتتتو  

 أب ا."

 (15ص: -)بقية املقال           
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 خواطر وعواطف

 فَواِت األَوانأْدِرُكوَنا قْبل 
 حسين محمد نعيم الحق** -                                                                    

 

نشرتل وسا   اإل ال  املمنو ة 

ووسا   المواص  االجمماعي 

املخمل ة حاد ة طري ة غريبة، 

، و يي    
ً
 وغريبة حاا

ً
طرياة حاا

حار  جامعة المجار  والجرا ة 

ا منط 
َّ
والمتنولوجيا العاملية ب ك

 من دخو  ال امعة؛ ألنه 
ً
طالبا

لب  الوون والالنسو و وق  حاو  

  ال ال   قنا  الحار  بأ

ال امعة ل   ل ا زي خاص 

بال الن، ولتن الحار  ال  امنط 

باوله، ولم يسم  له بال خو ، 

 فرجط ال ال  أدراجه  ل  الب كو 

ح  كل هه  الحاد ة في مجممٍط 

% من سحانه مسلم  ، 85أكم  من 

وأكم هم يع  و  ب  نه، وي مخرو  

بانمما ه اإلسالمت، وكو   ممضم 

هيه في  ل  مو  بأوامر د نه ونوا

جميط لؤو  حياته ب ا  هللا 

تعال  وتوفياه، ولتن اله ن ابملوا 

ب اء الغجو ال تري واالسمعمار 

الواافي، وصاروا   الو  

االناسان  ل  غ   ا باء واألمة، 

فرفعوا را ة الَعلمانية، وف   

ال  ن  ن ال ولة، واالخمال  في 

المعليم، وال ريا  وراء الساد  

  بح  ما جاء الغر ي  ، والم   

من وراء حوض البور املموسط 

الشمالي، والع   ل ضا بالنواجه 

دو  نةر أو ت ت  ، ال  ضم م 

قانو ؛ ألنضم صانعو ، وال د ن؛ 

  ألنه حاق و .

و  ا كانكل بوابة ال امعة 

املهكور  تسماب  العاريات 

والحاسيات واملا الت واملميالت، 

 ، وت خ  ممضا من لب  
َّ
والشه

العي تشبه املالب   املالب 

ال اخلية بح ة     وجود زي 

رس ي معمم  من ال امعة، فلما ا 

منط فيه من لب  الوون    

والالنسو ؟ لحونضا مالب  العلماء 

وال الح   وأصحان الع ة 

والن اهة؟ فيعافو  ممضا كما يعاء 

الغران ال اوو ، أ  لحونضا  نم ي 

 ل  اإلسال ، ولو من بعي ؟ و  ا 

ء   رخو  في املن ات كا  هؤال

العامة واملجال  الخاصة بورية 

الم ت   والعاي   والتال ، والمنا  

فلِم هها الخنا  والما ي   ى  

 املالب ؟

ال أتو   هنا  ن كو  

 
ً
  سالميا

ً
الوون والانلسو  لباسا

بامل  ح  ال اهي، فل   لإلسال  

لبا   سالمت خاص، ال ب  من 

 ارت ائضا ولبس ا في االن راد

واالجمما ، ولتن اإلسال  واط 

قوا   واوابط للبا ، ال ب  من 

 
ً
مرا اتضا حع   حو  اللبا  مابوال

ولبسه مومودا في نةر الشر ، 

ممضاي س   جميط العور  من 

ال سم، مط مرا ا  ال ار  ب   

النساء والرجا ، وأ   حو  اللبا  

فا ااا بويس ال   ر ال سم، 

 بويس ال  اب   أ ااؤ 
ً
 ، وسميحا

 لاو  ك ار، 
ً
 خاصا

ً
وأال  حو  لباسا

وأال  حو  فيه تشبه الرجا  

بالنساء والنساء بالرجا ، وغ  ها 

من الاوابط العي  كرها العلماء 

في كمبضم، ول   هها مواط بسط 

التال  فيه، ولتن املسلم   في 

لبه الاار  ال ن  ة، ممضا 

بنغالديش، درجوا  ى  أ   حو  

امة، في الوون والالنسو  والعم

بع  األحيا ، لبا  العلماء 

وال الحب   واملل  م   بال  ن دو  
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تايي  أو  لجا ، ولع َّ الاا    

ال ا ية )العاد  موتمة  ت  ُّ في 

مو  هها املواط. والغري  من 

ت رفات هؤالء أنضم  رمو  العلماء 

 وال الح   واملل  م  

بال  ن بالمع  ، واي  األف ،  

الن ماح أما  واالنغال ، و    ا

العالم الواسط ال سي ، مط أنضم 

من   للو   ى  ص ق ا ف ضم، 

وال  م م بضا، و  ا كا  هؤالء 

الغر اء ال يسم يعو  أ   موملوا 

من املسلم   أق  حاوق م ال  نية 

وامل نية، وهو اللبا ، فلما ا ك  

هه  االد اءات وال راخات 

والمبج ات بالحرية والترامة 

؟ أل سوا هم من وحاو  اإلنسا 

 خلاو  املشاك  وامل ا   العي 

تجّر البل  واملجممط  ل  تنابج، 

وتشاجر، وتضاجر، وتناحر،  م   ا 

اسانتر املسلم، الغيور  ى  د نه، 

دوا بأصحابضا  هه  الم رفات ون َّ

 رمونه بالمخلر والرجعية واي  

ال  ر وقلة ال   و وه   ري و  

منه أ   ااوا  ى   خر لِبنات 

 السحوت د
ً
 نه  م  با  مل  ما

وال مك؟ أل   البادئ أظلم؟  

أل   سار  الشرء والع ة 

والترامة ألر من سار  املا  

 والم و ؟

 أ   بوح 
ً
أل   غريبا

ال اجر في د نه، واملار   ى  قوا   

سماّب     بح  ما  ري   م ي 
 
الخل

اسمابا  األب ا  األبرار، ه  

راد نس مم جرا م أخر؟  وملا ا   ا أ

املسلم اململج  أ   مار  لعا ر 

د نه و دان  سالمه وحاوقه 

رم  بح ار   الشخ ية امل نية   

 من س ي ؟ ملا ا؟

ملا ا  جوز ل م ما  ور  

 ى  غ  هم؟ وملا ا  باح ل م ما 

منط منه غ  هم؟ وملا ا يسم  ل م    

رف  من غ  هم؟ أل   البل   بما   

؟ أل   الاانو  
ً
لنا ول م واح ا

؟ امل بَّ 
ً
   لينا و ل ضم واح ا

أل سكل الححومة العي توتمنا 

وتوتم م واح  ؟ أ ن وح   

الاانو ؟ وأ ن املواو ية في 

ت بياه؟ وأ ن وح   ِج ة 

الاااء؟ وأ ن وح   امل  ا  

والت ة؟ وأ ن مساوا  ال الن أما  

 قانو  ال امعة؟

أل سكل هه  املبادئ مما  ؤمنو  

، بضا و  ل ك روا بشرا ط د ننا

 وأححا  فا نا؟ 

 كا       
ً
وح    مأصَّ  ال ساد، أّ ا

نو ه، في املجممط، ويممتن داؤ  

في قلون أكم  أفراد ،  مورر 

املجممط من قيود ال  ن، وقوا   

 ، واوابط ال ايلة روي ا 
 
الخل

روي ا، فمناشر الر  لة، 

ات، 
 
وال وشاء، واالنوال  الخل

واملنترات بجيمط صورها في بيوته 

اقه، ومجالسه، ومؤسسات وأسو 

تعليمه، ودوا ر ححوممه، وحع  

الشوار  العامة وطر  املار  ال 

م من هه  األدواء وال را يم 
َ
تسل

العي تنخر في أس   املجممط 

وأ ِمم  ، وح    ما   املجممط في 

هها ال ري  دو  مباال  أو انابا ، 

، فال 
ً
ما ويمماد  في هها الميه ق  

 رد  م، وال واز  يعة م، وال راد  

   ن ح م، وال د ن  منع م، 
 
خل

فيأ   هها املجممط بانضيار  

وانض ا  بنيانه، نعو  باهلل من أ  

ت   مجممعاتنا  ل  هها امل    

املخجئ، ويو ةنا من لرور   

 وويالته،  ميي  . 

فن جو من ليوخنا 

و لما نا وقادتنا وأولياء أمورنا أ  

وطالَن   ركوا لباَبنا وأخواِتنا، 

م ارسنا وجامعاتنا وطالباِتضا، وأ  

  
 
  ركوا  دان ال  ن وقوا   الخل

قب  أ    و   ل ضا صا   مار  

 سار .

 

طالب الدراسات العليا ** 

جبامعة قطر. وطالب جامعة دار 

سالمية شيتاغونغ،  المعارف الإ

 بنغالديش سابقا.
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 أفكار وأنظار

 إلى األخوة من جديد
 محمد شهاب الدين** - 

متترت  ىتت  النتتا    تتور متتجقتضم 

ف ضتتتتتتتتا الابليتتتتتتتتة الاتتتتتتتتياة، فتتتتتتتترقتضم 

الع تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبية العميتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء،  هبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتك 

بتتتتتتتتتتتتتتريو م األحاتتتتتتتتتتتتتتاد والخ تتتتتتتتتتتتتتتومة 

الشتتتت     فيمتتتتا بيتتتتمضم، ولتتتتم  جتتتت  

متتتتتتتتتتتتتن هتتتتتتتتتتتته  الخ تتتتتتتتتتتتتومة المتتتتتتتتتتتتاري  

ليتمتتتتت   ال مجتتتتترد دمتتتتتاء أهرياتتتتتك 

وأجستتتتتاد قملتتتتتك  ىتتتتت  ال اهليتتتتتة... 

لتتتتتتتتتتتتتت   المتتتتتتتتتتتتتتاري  خ تتتتتتتتتتتتتتور  هتتتتتتتتتتتتتته  

الخ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتومة الع تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبية، و راح 

يسما  ي لنا   د قمالهتا وصتور 

أحتتتت ااضا املؤملتتتتة .. و دمتتتتار حاتتتتار  

و م نيتتتتة فتتتتي لحةتتتتة بنتضتتتتا العاتتتتو  

فتتتتتي دهتتتتتور... ال  ريتتتتتت  قل تتتتتي   تتتتتتاد  

   كراهتتتتتتتتا فتتتتتتتت   صتتتتتتتت وات المتتتتتتتتاري

 اسودت ببيانضا...

فجتتتتتاء اإلستتتتتتال ، جمتتتتتتط األلتتتتتتمات، 

ألتتتتتتتتتتتر الالتتتتتتتتتتتون، جعتتتتتتتتتتت  األ تتتتتتتتتتت اء 

أص قاء، واألجان  أقر اء، لم  

أجناستتتا مخمل تتتتة ألوانضتتتا و لغاتضتتتتا 

وطبا ع تتتا توتتتك ظاللتتته الوارفتتتة... 

الاتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر    ن تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ب ا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاز  

"وا م موا بوب  هللا جميعتا وال 

ت رقوا وا كروا نعمتة هللا  لتيتم 

ألر بتتتتتتتتتتتتتتت      كنتتتتتتتتتتتتتتتمم أ تتتتتتتتتتتتتتت اء فتتتتتتتتتتتتتتت

قلتتتتتتتتتتتتتتتتتتو تم فأصتتتتتتتتتتتتتتتتتتبومم بنعممتتتتتتتتتتتتتتتتتته 

 خوانتتتتتتا وكنتتتتتتمم  ىتتتتتت  لتتتتتت ا ح تتتتتتر  

 من النار فأناهكم ممضا.."

كير كا   لت ...؟ نعتم، لتم  تتن 

 ا   ال بنعمتتتتتتتتتتتة اإلستتتتتتتتتتتال  التتتتتتتتتتتهي 

جعتتتتتتتت   نوانتتتتتتتتا واحتتتتتتتت ا لحتتتتتتتت  متتتتتتتتن 

يعمناتتتتتتته، أال، وهتتتتتتتو "املستتتتتتتلمو "، 

قتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتمانا أبونتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتراهيم 

املستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتلم  ... موتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا اإلستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال  

عتتتتتتتتتتتتتتتتت  الع تتتتتتتتتتتتتتتتتبية ال اهليتتتتتتتتتتتتتتتتتة و ج

النتتتتتتتتتتتتتتا   خوانتتتتتتتتتتتتتتا.. جعتتتتتتتتتتتتتت  األو  

 خوانتتا لختتجر ، والختتجر   خوانتتا 

ألو ، وامل تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاجرين  خوانتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا 

 خوانتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  لألن تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتار، واألن تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتار 

للم تتتتتتتتتتتتتتتتاجرين...   تتتتتتتتتتتتتتتتر الاتتتتتتتتتتتتتتتتر   

أختتتتتتتتتتتتتتتتتال  هتتتتتتتتتتتتتتتتتؤالء النتتتتتتتتتتتتتتتتتا  بعتتتتتتتتتتتتتتتتت  

 ستتتتتتتتتالم م قتتتتتتتتتا ال "والتتتتتتتتته ن تبتتتتتتتتتوؤا 

الت ار واإل متا  متن قتبل م  وبتتو  

متتتتتتن هتتتتتتاجر  لتتتتتت ضم وال  جتتتتتت و  فتتتتتتي 

وا صتتتتتتتتتتتتت ورهم حاجتتتتتتتتتتتتتة ممتتتتتتتتتتتتتا أوتتتتتتتتتتتتتت

ويتتتتتأ رو   ىتتتتت  أن ستتتتت م ولتتتتتو كتتتتتتا  

 بضم خ اصة.."

ها هو  ا بال  بن أ ت ر اح،  بت  

متتن العبيتت ، ال محتتا  لتته فتتي ح تت  

الستتتتتاد ، وال  نةتتتتتتر  ليتتتتتته أحتتتتتت   ال 

بنةر الحاار  واالزدراء، ألنه  ب  

متتتتتتتتتتتتتن العبيتتتتتتتتتتتتت ،  بتتتتتتتتتتتتتا  و شتتتتتتتتتتتتت   ، 

 وهتت  ويت تت  .. يعاقتت  و عتتتهن.. 

فلمتتتتتتتتتتتا قبتتتتتتتتتتت  اإلستتتتتتتتتتتال   تتتتتتتتتتتار  ليتتتتتتتتتتته 

ألوانا من العتهان، الاو ،  هبه 

ولتتتتتتتتتتتتتتتم   تتتتتتتتتتتتتتت   ستتتتتتتتتتتتتتتبيال  ال ستتتتتتتتتتتتتتتلته 

لمنتيلتته... هتت   كتتر المتتاري  هتتؤالء 

النتتتتا  التتتته ن  تتتتهبو  خ تتتت   كتتتتر؟ 

فمتتتتا ا وجتتتت وا متتتتتن تعه بتتتته؟ فمتتتتتا 

وجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت وا  ال أ  ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبا م فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي 

 .الخ  ات

وأمتتتتتتتتتتتتتتتتتا بتتتتتتتتتتتتتتتتتال  فتتتتتتتتتتتتتتتتتأ ج  اإلستتتتتتتتتتتتتتتتتتال  

وأكرمتتتتتتتتتتتته.. و رفتتتتتتتتتتتتط لتتتتتتتتتتتتأنه وأ ىتتتتتتتتتتتت  

ماامتتتتتتتتتتتتتتتتتتته.. وجعلتتتتتتتتتتتتتتتتتتته أو  متتتتتتتتتتتتتتتتتتتؤ   

لمستتتلم   لإلستتتال وو ملتتتا فتتتم  هللا ل

املتتتتتتتتتتتتتتتة، وأدخل تتتتتتتتتتتتتتم ف ضتتتتتتتتتتتتتتا أ تتتتتتتتتتتتتتجاء 

منم تتتتتترين صتتتتتتع  بتتتتتتال  الحب تتتتتت ي 

 التعبة املشرفة..وو
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نعتتتتتتم، ستتتتتتتار ب تتتتتتك هللا الحتتتتتتترا ، 

ألتتترء محتتتا  فتتتي أرض هللا.. وأو  

 ب ك واط للنا وو 

ب تتتك هللا الحتتترا  التتتهي نموجتتته  ليتتته فتتتي 

صتتتتلواتنا... دا  ستتتتا ه قتتتت ما بتتتتال ..وو 

التتتتتهي كتتتتتا   بتتتتت ا متتتتتن العبيتتتتت وو التتتتتهي 

رأستتتتتته بأقتتتتتت ا  صتتتتتتغار النتتتتتتا ..  تتتتتت ا  

التتتهي   تتتو   ناتتته و  جتتتر بتتته فتتتي زقتتتا  

 املتة..وو

نعتتتتم، صتتتتع  التعبتتتتة، وأ ىتتتت  صتتتتوته بتتتتت 

 هللا أك   أهلل أك  .

فمتتتا    رأ  بعتتت  النتتتا  هتتتها املنةتتتر 

   تمنتتتتتتتتتتت  املتتتتتتتتتتتوت خ تتتتتتتتتتت ا متتتتتتتتتتتن أ   تتتتتتتتتتتر  

اإلستتتتتتتتال  جعتتتتتتتت  بتتتتتتتتالال  جيتتتتتتتتجا موبو تتتتتتتتا 

 سي ا  ؤ   وينادي النا  لل ال ..

ستتتتتتتتتتال ، لتتتتتتتتتم  تتتتتتتتتت   هتتتتتتتتتها هتتتتتتتتتتو لتتتتتتتتتأ  اإل 

 للع بية سبيال فيه..

وهتتتا هتتتو  ا أستتتامة بتتتن زيتتت ، حتتت  حتتت  

رستتو  هللا صتتى  هللا  ليتته وستتلم، وال  

الرستتتو  ج شتتتا للمجاهتتت  ن فيتتته كبتتتار 

من ال حابة متن أموتا  أ تت بتتر و متر 

غ  همتتتا... فاستتتمتر  بعتتت  األصتتتحان.. 

متتتتتتتتا    بلغتتتتتتتتك كتتتتتتتتراهتضم أ   الرستتتتتتتتو  

 تتتت .. صتتتتى  هللا  ليتتتته وستتتتلم     تتتتار.. و و 

هتتتتتت    عنتتتتتتو  فتتتتتتي  مارتتتتتتته لحونتتتتتته ولتتتتتت ا 

 لعب  أو ول ا  ا سن صغ  وو

ملتتتتا  تتتتن   متتتتر بتتتتن الخ تتتتان ر تتتت ي هللا 

 نتتتته متتتتن الحيتتتتا  وأحتتتت  باتتتترن أجلتتتتته 

كتتتتتتتو  ل نتتتتتتتة متتتتتتتن ستتتتتتتمة أ اتتتتتتتاء، هتتتتتتتم 

 خمتتتتارو  متتتتن بيتتتتمضم أم تتتت ا للمستتتتلم  .. 

لتتتتم  جعتتتت  ابنتتتته  بتتتت  هللا متتتتن الستتتتمة، 

 ولم  وله خالفة املسلم  .

  ، 670-720) وهتتتتتتتها طتتتتتتتار  بتتتتتتتن زيتتتتتتتاد

أحتتت  متتتن أبنتتتاء األمتتتاز   )ال  بتتتر، قبيلتتتة 

من لما  أفريايتا ، لت   متن العترن، 

   640-712 ال أ  موستتتتتت   بتتتتتتن ن تتتتتت   )

الاا تت  بتتن الاا تت  ق متته  ىتت  غ تت   متتن 

العتتتتتترن و وال  قيتتتتتتاد  جتتتتتت ش املستتتتتتلم   

ل تتتتتتم  األنتتتتتتت ل ... و  لتتتتتت ، أل  موستتتتتتت   

يعلتتتم أنتتته لتتت   لعر تتتت  ىتتت  ا  تتتي وال 

ت فاتت   ال بتتالماو ، لز  تتي  ىتت   ر تت

فاتتتتتت  وجتتتتتت  فيتتتتتته ال اتتتتتت   ىتتتتتت  غ تتتتتت  ، 

والت تتتتاء  فتتتتي الايتتتتا  بضتتتته  امل متتتتة  ىتتتت  

أكمتتتتت  وجتتتتته.. وهتتتتتها    د   ىتتتتت  لتتتتت   

ف نمتتتتتتتتا  تتتتتتتت    ىتتتتتتتت  أ  د تتتتتتتتو  اإلستتتتتتتتال  

ل ستتتك د تتتو  قبليتتتة أو  ن تتترية تتتت  و 

 لتتتتتتتتتت  المع تتتتتتتتتتت ، وت اتتتتتتتتتتت   ن تتتتتتتتتتترا أو 

طا  تتتتتتة  ىتتتتتت  طا  تتتتتتة،  نمتتتتتتا  تتتتتتي د تتتتتتو  

رحمتتتتتتتتتتتتة  للعتتتتتتتتتتتتامل  .. ومتتتتتتتتتتتتا أرستتتتتتتتتتتتلنا   ال 

 للعامل  ...

هتتتتها كانتتتك أختتتال  أجتتت ادنا، منوونتتتا 

 لتتتتتتتتس األرض لنوتم تتتتتتتتا ولننشتتتتتتتتر  تتتتتتتت   

اإلستتتتتال .. ولتننتتتتتا نستتتتت نا األختتتتتال  العتتتتتي 

تخلاتتتوا بضتتتا وا دان العتتتي تتتتأدبوا بضتتتتا، و 

بتتتت أنا نخم تتتتم بالخالفتتتتة العتتتتي فتتتتر ممضتتتتا 

أجتتتتتتتتتتتت ادنا، و تتتتتتتتتتتتاألرض العتتتتتتتتتتتتي فمووهتتتتتتتتتتتتا 

بتتتتتتتتتتتتتتتتتت مائضم وأمتتتتتتتتتتتتتتتتتتوال م و خالصتتتتتتتتتتتتتتتتتت م... 

، و هبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتك روح فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتههبك ريونتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا

وان لمتتتتتتتتتتتتتتتك منتتتتتتتتتتتتتتتا حماستتتتتتتتتتتتتتتة   العايتتتتتتتتتتتتتتت  

ال  تتتتتاد.. أصتتتتتتبونا كتتتتتال را  املبوتتتتتتو ، 

مم رق   و طباات، منو رين في باتط 

ممبا    صغ     مخلل تا بتالد مشتركة.. 

فأحتتت   هتتتها االنو تتتار فرقتتتة لتتت     

بتتتتتتتتتتت   املستتتتتتتتتتتلم  ، فتتتتتتتتتتتال  متتتتتتتتتتت اع  أحتتتتتتتتتتت  

بم ان أخ ضا فتي أركتا  أو فتي فلست    

نعمتتتتت  ل تتتتتم.. أو فتتتتتي  تتتتترا  أو غ  هتتتتتا وال 

ألنضتتتتتتم فتتتتتتي بتتتتتتالد ال نعتتتتتت ش ف ضتتتتتتا، ألنضتتتتتتم 

  محلمو  بلغات ال نن   بضا..

وأصتتع  متتن هتتها متتا  وتت   فتتي دولمنتتا 

لتم تجمتط أهل تا  -دولة واح   صتغ   –

وحتتتتت   د مضتتتتتا، بتتتتت  ت تتتتتر   لتتتتت  أحتتتتتجان و 

جما ات وطباات ممخال ة مماتار ة.. 

كتتتتتت  حتتتتتتجن وكتتتتتتت  جما تتتتتتة وكتتتتتت  طباتتتتتتتة 

دها ت تترح بمتتا لتتت  ضا، وتنو تتر فتتي حتتت و 

الاتتتتتتياة.. كتتتتتت  حتتتتتتجن  جّ تتتتتت  كتتتتتت  متتتتتتن 

 ختتتتالر نةرياتتتتته وال يعمنتتتت  بمااليتتتت  ، 

وال  وستتتتتتتتت  أحتتتتتتتتت ا أهتتتتتتتتتال للر استتتتتتتتتة وال 

للسياستة  ال متن اتبتط دستمور الحتجن.. 

وكتتتتتتت  جما تتتتتتتة  ةتتتتتتتن أنضتتتتتتتا  ىتتتتتتت  الحتتتتتتت  

وحتتتتتتتتت  ، وأنضتتتتتتتتتا تن تتتتتتتتتتر الحتتتتتتتتت  وتعمتتتتتتتتتت  

لحح .. الح  ال  حو   ال فتي حت ودها و 

ل تتتم  طتتتار معماتتت اتضا العتتتي لتتتم  نتتت   هللا 

 )للماالة صلة    بضا من سل ا .

طالب قسم العربية جبامعة **

جامعة دار  خرجي دااك.

سالمية.  المعارف الإ
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 توجيهات دراسية

 بقّلة  احليوية والنشاط يف الدراسة؟ الطلبةملاذا يشعر 

 **محمود الحسين جنيد-
مما  ؤملنا في هته  األ تا  أ  ال تالن 

كو تتتتتت ا متتتتتتتا يشتتتتتتتعرو  بالتتتتتتتة النشتتتتتتتا  

والحيويتتتتتتتتتة، أو  تتتتتتتتت م ما فتتتتتتتتتي مجتتتتتتتتتتا  

تتتتتتتّ   ال راستتتتتتتة، متتتتتتتط أنضتتتتتتتم  ااتتتتتتتو  ج 

أوقتتاتضم فتتي املتت ار ، ويلمواتتو  بضتتا 

فتتي ب ا تتة كتت   تتا  دراستت ي بحتت  رغبتتة 

ولتتتو . و   هتتته  الةتتتاهر  الستتتلبية 

ا فيوًمتتتتتا، ممتتتتتا  تتتتتؤدي  لتتتتت   تتتتتجداد  وًمتتتتت

تتتِ  
َ
ل
َ
رجتتتا  المعلتتتيم وال  بيتتتة و  اتتتا   ق

أوليتتتاء ال تتتتالن فتتتي الح تتتت   و المتتتتوتر، 

باإلاتافة  لت  متا  ححت  بتال الن متتن 

 تتت   الواتتتة بأن ستتت م  ىتتت  قتتت راتضم 

و ك ا اتضم و ملحاتضم في سبي  تلاتت 

العلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو  و املعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارء، والشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعور 

بال شتت  والخيبتتة فتتتي مستتارح الحيتتتا  

   نتضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء الحيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  العمليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة بعتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

ال راستتتتية. ونةتتتترا  لتتتت  هتتتته  املشتتتتحلة 

التب ت   العتي تمعتترض ل تا طتالن هتتها 

الع تتتتر فتتتتي م ارستتتتنا ال  نيتتتتة، ف ننتتتتا 

نومتتتتتتا   لتتتتتت  معرفتتتتتتة األستتتتتتبان لالتتتتتتتة 

النشتتتتتا  و   متتتتته، كمتتتتتا نومتتتتتا   لتتتتت  

استتتمخرا  ال تتتر  ال تتتحيوة إلزالتتتة 

تلتت  األستتبان. و   كتت  متتن لتته  اتت  

ستتتتتتتتتتتتت    و و  ستتتتتتتتتتتتتليم واتتتتتتتتتتتتتم   واٍ  

ع تتتتتت ء بتتتتتتأ  النشتتتتتتا  فتتتتتتي  متتتتتت  متتتتتتا ي

 موقتتتتتر  ىتتتتتت  الرجتتتتتاء لنيتتتتتت  النمتتتتتتا ج 

ال يتتتتتتتتت   وال تتتتتتتتتوز الاتتتتتتتتتيم و ال تتتتتتتتتوا ج 

املنشود  و املحافآت املناسبة. فات ر 

الرجتتتتتتتتاء  جيتتتتتتتت  النشتتتتتتتتا  فتتتتتتتتي العمتتتتتتتت  

وال راستتة أو  تتنا .     تتتن هنتتا  

فتتتتتي أ هتتتتتا  ال تتتتتالن رجتتتتتاء وأمتتتتت  فتتتتتتي 

الح تتتتتتتو   ىتتتتتتت  نمتتتتتتتا ج مرموقتتتتتتتة فتتتتتتتي 

ال تتتتتتتتتتترص الحيتتتتتتتتتتتا  الواقعيتتتتتتتتتتتة ونيتتتتتتتتتتت  

للعمت  و المممتتط بالماتت  رات الال اتتة 

بماتتتتتتتام م فتتتتتتتتي املجممتتتتتتتتط  نشتتتتتتتتأ فتتتتتتتت ضم 

نشتتتتتتتتتتتتتتتتا  وحيويتتتتتتتتتتتتتتتتتة و فعاليتتتتتتتتتتتتتتتتة فتتتتتتتتتتتتتتتتتي 

ال راستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة و العمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت . و شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعروا 

بالحماستتتتتتة و ال القتتتتتتة فتتتتتتي ممارستتتتتتة 

العلتتو  وال نتتو . ولتتتن   ا لتتم  تتتن 

أمام م أي رجاء و أم  فتي الح تو  

 ىتتتتتت  هتتتتتته  النمتتتتتتا ج املنشتتتتتتود   العتتتتتتي 

ستتتتتتتة فتتتتتتتي الحيتتتتتتتا  ت  تتتتتتتت   اتتتتتتت  ال را

العمليتتة فمتتن املعاتتو  واملن اتتت أ  

النشا  في ال راسة  ا  أو  نعت  ، 

ويباتتت  ال تتتالن بتتتال أمتتت  ورجتتتاء، وال 

يشتتتعر حينئتتته بالرغبتتتة و الشتتتو   لتتت  

عانتتتتتتتتا  املشتتتتتتتتاات و  بتتتتتتتته  ال  تتتتتتتتود وم 

توّمتت  املما تت  فتتي ستتبي  ال راستتة و 

رفتتتتتتتتتتتتط املستتتتتتتتتتتتمو  و تنميتتتتتتتتتتتتة امل تتتتتتتتتتتتارات 

الن ستت ي العلميتتة، بتت   اتتط فتتي الالتت  

والمتتتتتتتوتر التتتتتتتههني. وال   يتتتتتتت  لتتتتتتته أي 

ش يء في حيتاتضم، ويححا تم ال متور و 

الرختتتتتتو، وهتتتتتتها األمتتتتتتر ظتتتتتتاهر فتتتتتتي روح 

 -د ننتتتتتتتتتتتتتتتتا موتتتتتتتتتتتتتتتت  المضتتتتتتتتتتتتتتتتار. فتتتتتتتتتتتتتتتتت   هللا 

متتتتتا أمتتتتتر  بتتتتتاد   ال  -ستتتتتبوانه وتعتتتتتال 

بت   جتجاء  فتي التت نيا وا ختر . أمتا فتتي 

التتت نيا فالحيتتتا  ال يبتتتة و ال مأن نتتتة 

. الن ستتتتتتتتتتتتتتتية و الستتتتتتتتتتتتتتتتينة الروحيتتتتتتتتتتتتتتتة

متتتتتتتتتتتتتتن  متتتتتتتتتتتتتت  ﴿ -تعتتتتتتتتتتتتتتال - اتتتتتتتتتتتتتتو  هللا 

صتتتتالحا متتتتن  كتتتتر أو أن تتتت  وهومتتتتؤمن 

فلنوي نتتتتتتتته حيتتتتتتتتا  طيبتتتتتتتتة ولنجتتتتتتتتجيمضم 

أجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترهم بأحستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا كتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتانوا 

  فاتتتتت  ٩٧.)ستتتتتور  النمتتتتت ي﴾.يعملو  

 بتتتتتتك بضتتتتتتته  ا  تتتتتتة الار نيتتتتتتتة أ  أجتتتتتتتر 

العمتتتتتتتت  ال تتتتتتتتال   نالتتتتتتتته املتتتتتتتتؤمن فتتتتتتتتي 

التتتتت نيا و ا ختتتتتتر  معتتتتتتا، ال فتتتتتتي االختتتتتتر  

فاتتتتتط. ولتتتتتتن متتتتتن األستتتتتر الشتتتتت    

أننتتتتتتتتتا نالحتتتتتتتتتظ فتتتتتتتتتي واقعنتتتتتتتتتا بالنستتتتتتتتتبة 

لل الن الته ن   رستو  فتي املت ار  

 ال  نيتتة فتتي بالدنتتا، و  ااتتو  جتت  

أوقاتضم في سبي  طل  العلو  ال  نيتة 

طوا  حياتضم ال راستية حست  التنةم 

امل رستية متتط االح تت ا  و الخشتتو  المتتا  

أ  الرجتتتتتتاء واألمتتتتتت  فتتتتتتي الح تتتتتتو   ىتتتتتت  

هتتتتتتتته  الحيتتتتتتتتا  ال يبتتتتتتتتة م اتتتتتتتتودا  كتتتتتتتت  

 ا .ال 
ومحتتتا   لتتتت   ة تتتتر فتتت ضم جبتتتت  متتتتن اليتتتتأ  

والانو ، و  ن    ل ضم ح ر متن الحتج  و 

األستتتتت   و لتتتتت  بتتتتتأنضم  تتتتتر  فتتتتتي املجممتتتتتط أنتتتتته 

لتتتتتت   ل تتتتتتم محانتتتتتتة و لتتتتتترء فتتتتتتي ناحيتتتتتتة متتتتتتن 

    نواحي الحيا . 

 (15ص: -)بقية املقال
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 النساء: له أهمية عظمى ودور فعالتعليم 

محمد  مير -                                                                                                                                      

 يوسف سنوى**
 

. وارتااء الشع  و تنميمه وازدهار  وانو اطه معمم    ى  المعليم و الواافة. و هها    املرأ   ي أ  زوجة ور ة املن   
ً
معا

المعليم أكم  معمم    ى  األم ات.   ا كانك األ   املة؛ موار؛ صالحة؛  اقلة؛ منوناة و موصوفة بالخل  الحسنة فال 

منية الشع  وازدهار  هو المعليم املناس  ل  أ  أوالدهن أ اا   بوو  مم     بضه  األوصاء التريمة. أهم ل   لم

للنساء؛ أل  األسر  العي تؤدي ف ضا املرأ  املوا ة واملوالية سانور تل  األسر  بنور العلم وال  بية. واألوالد اله ن  ول و  في 

 أح ارهن سيحونو  أصحان حسن الخل  وامل هب   واملمعلم  .

الية؛ املم  نة واملمعلمة  متن أ   جن  أوالدهن من الوقيوة واإلرهان    الن يوة والمعليم الحايات من األ  املو 

وح و  الناود من غ   لرعي وال ساد وال وشاء وغ    ل  من األ ما  الشنيعة.    املرأ  الوحي    ي تسم يط  ى  أ  

 تغ   من األسر  واملجممط حع  ال ولة.

ة  ى  ك  مسلم أ   ى  ك  من أسلم. فارور  المعبيم للرج  قا  رسو  هللا صى  هللا  ليه وسلمي طل  العلم فريا

واملرأ  سواء؛ ب   اا  ارور  المعليم للمرأ  أكم . لم  تمر اإلسال  لموري  تعليم النساء فوس  ب  قّ   كو  ا من 

ي هللا تعال   مضا ر   األموا  الحاياة في تعليم النساء؛ مو  أ  املؤمن   وزوجة النبي صى  هللا  ليه وسلم السي    ا شة

ر  ي هللا تعال   مضم  أكم   املة و ممعلمة من النساء في جميط ال نو  في زممضا ؛ حع  تلا  ممضا كو   من كبار ال حابة 

ر  ي هللا تعال   مضا  وأجالئضم. قا  رسو  هللا صى  هللا  ليه وسلم " خهوا ن ر العلم من هه  الحم  اء " ل سك  ا شة

لنبي صى  هللا  ليه وسلم األخر  و ناته التريمات والنساء املسلمات كانك ممعلمات وفا ضات في  ل   ي فاط ب  أزوا  ا

 الوقك.

نايجة لهال  تول  ممضن أوالد  و خل  حسن و ممعلم بمعاليم اإلسالمية اله ن أصبووا رجاال مواليا غ   نة   وسادوا العالم  

 بالح  فاتو   ال و  التو   .

أ  تخالر طبيعة الرج ؛     الب  أ   حو  فر  ب   مجا  تعليم املرأ   ن تعليم الرج ؛ أل  أكم  المعليم ومن طبيعة املر 

املخلو  وا   ل  نا. أل  المعليم املخلو  هو سب  م م لملويك وتاوي  واإلفساد املجممط الحاار واإلمالء ال وشاء فيه. 

  املعاه  وامل ار  للبنات املاخ  ة أق  من امل ار  واملعاه  في بالدنا   دالنساء أكم  من   د الرجا  مط  ل  أ

املخمل ة ب   البن   والبنات. فلهال  بهلك غا ة ج ود ة لمعليم البنات املسلمة العلو  ال حيوة بمأس   م ار  البنات 

 تعال  فاط. وس  فط   م رسة البنات النمو جية ت ال اا   ى  الماو  لوجه هللا۲۰۱۲مسمالة ت وكما ق  أسسنا في سنة 

 هه  امل رسة  ل  مرحلة الحام  ب ا  هللا جال و  ال و   ا تم    لاء هللا. 

واملمعلمات في هه  امل رسة ساساهم في تحوين األسر  النمو جية واملجممط وال و  بع  أ  تحو  طيبة، م ن سة، موامية 

املوالية بجان  بع  ح و   لو  الارأ  والسنة ب    هللا صافية، فيلسوفية،  املة و أسما   مم  ا  باألخال  ال االة 

    لاء هللا. وهللا هو املوف  واملع  .

 

 ** املدير املؤسس مدرسة البنات النموذجية، ومدير مدرسة الحميراء للبنات سابقا. 
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 من رجال العلم والتربية

 

 - الله رحمه -سيرة موجزة عن العالمة المفتي عزيز الحق 
 الدين **جسيم 

ولتتتت  ال ا يتتتتة التب تتتت  امل عتتتت   جيتتتتج 

باريتة ستركنا    -رحمه هللا-الح 

ستتتتتتتنة  لتتتتتتتس و شتتتتتتترين و لتتتتتتتس متتتتتتتأ  

بعتتت  األلتتتر متتتن الة تتتر  النبويتتتة، 

وكتتتا  استتتم أبيتتته نتتتور أحمتتت  وكتتتا  

متتتتتن امل رستتتتتة    املتتتتتا جلتتتتتيال تختتتتتّر 

املوستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتنية اإلستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالمية فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  

لتتتتت ماغون  العتتتتتي تغ تتتتت ت وتوولتتتتتك 

فتتتتتتتتتي اناتتتتتتتتتراض األ  تتتتتتتتتار وتعاقتتتتتتتتتت  

األدوار، فمبتتتتتتتتتتتتتتتتتت   استتتتتتتتتتتتتتتتتتم ا متتتتتتتتتتتتتتتتتتن 

امل رستتتتتتتتتتتة املوستتتتتتتتتتتنية اإلستتتتتتتتتتتتالمية 

)الحليتتتتتتة املوستتتتتتنية ، واستتتتتتم أمتتتتتته 

الحنتتتتتتتتو  "غلتتتتتتتتجار بتتتتتتتتيغم"، وكانتتتتتتتتك 

كريمتتتتتة األستتتتتر  وكتتتتتا  استتتتتم جتتتتت   

"صتتتورت  ىتتت " وكتتتا  لتتته خ تتت   فتتت  

اللغتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة الوطنيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة واالنحل   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

 كهال . 

تتتتتتوفي أبتتتتتو  حينمتتتتتا بلتتتتت   متتتتتر  التتتتت  

 را،  م لم  ت   بل  أح   شر ل

الحاد تتتتتتتة  شتتتتتتتر متتتتتتتن  متتتتتتتر  حعتتتتتتت  

استتما رت بأمتته رحمتتة هللا، فوتتر  

من ل اة األبوين وحنيمضما، من 

تر ر  ف  ح تر  ميته   أو  نشأته

املتتتتتتتتتتتتتتتترم   املن تتتتتتتتتتتتتتت   نتتتتتتتتتتتتتتتور النبتتتتتتتتتتتتتتت  

-رحم متتا هللا-واملن تت   نتتور الحتت  

، وهمتتتا متتتط جتتت   ا تتتّ ا لتتته جميتتتط 

وستتتتتتتتتتتتا   الماتتتتتتتتتتتتت   واإلزدهتتتتتتتتتتتتتار فتتتتتتتتتتتتت  

  نهر    كا  له حياته، وكا  جّ  

ح يتتتتتتتتتتتتتت   ا تتتتتتتتتتتتتته لخ متتتتتتتتتتتتتتة التتتتتتتتتتتتتت  ن 

واملستتتتتلم  ، وكانتتتتتك أمتتتتته الحنتتتتتو  

أ اتتتتتا راغبتتتتتة التتتتت   التتتتت ، فرغبتتتتتك 

ومستتتاء التتت  متتتا كتتتا   ولتتت   صتتتبا  

نتتتتتتتهر جتتتتتتت   لتتتتتتته فتتتتتتت  حتتتتتتت  ح يتتتتتتت  ، 

بامل رستتتتتتتتتتتتتتتتة العر يتتتتتتتتتتتتتتتتة   فتتتتتتتتتتتتتتتتالحاو 

بج تتتتتتتت  ، فأختتتتتتتته العلتتتتتتتتو  النبويتتتتتتتتة 

متتتتن أستتتتاته  بتتتتارزين بحتتتت  نشتتتتا  

ومتتتتتتازا  كتتتتتتهال  حعتتتتتتت    وحمتتتتتتا ،

ا  شتر ستنوات، والتتضر ق    ف ض

فتتتتتتتتت  ختتتتتتتتتال  تلتتتتتتتتت  الستتتتتتتتتنوات بتتتتتتتتت   

أستتتاته  وأخوانتتته ال تتتغار والتبتتتار 

متتتتتتن ال لبتتتتتتة  ومتتتتتتا فيومتتتتتتا ب موتتتتتتة 

خلاتتتته وستتتت ا   ستتتترته، حعتتتت  بلتتتت  

صتتتتتتتتتتتتتتتتتت مه التتتتتتتتتتتتتتتتتت   فتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  البلتتتتتتتتتتتتتتتتتت ا .       

كتتا   تتتر  أستتاتهته ألتت  تتتتريم، 

وكتتتتتتتتتتتتتتتانوا  وبونتتتتتتتتتتتتتتتته متتتتتتتتتتتتتتتتن صتتتتتتتتتتتتتتتتميم 

افئتتتتت تضم موتتتتت  حتتتتت  األن لولتتتتت  ، 

 فو تتتتت  لتتتتته متتتتتؤهالت ستتتتتامية فتتتتت 

كو تتتتتت  متتتتتتن ال نتتتتتتو  العلميتتتتتتة، أتتتتتتتّم 

ف ضتتتتتتتا املرحلتتتتتتتة العامليتتتتتتتة بالشتتتتتتت اد  

العاليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة، وستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع  بعمامتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

من  ت  الشتي  املوت     ال ايلة

ال ليتتتتتتتتتتت  العالمتتتتتتتتتتتة  بتتتتتتتتتتت  التتتتتتتتتتتودود 

 سن    .

 العالمة ال لي :ومن أل ر أساتهته

متتتت  ر املؤستتت  ل تتتته  -أحمتتت  حستتتن 

واملوتتتتتتتت   التب تتتتتتتت   بتتتتتتتت    ،-امل رستتتتتتتتة

واملاتتتتتتتتتتترئ  بتتتتتتتتتتت  التتتتتتتتتتتودود المالتلتتتتتتتتتتتوي 

تلاتتتت   -أستتتتتمضم هللا الحنتتتتة-املجيتتتت ، 

متتتن هتتتؤالء الن تتتو  الجكيتتتة صتتت ات 

مومتتتتود  ستتتتاقمه التتتت   رو  التمتتتتا ، 

ولتتم يشتتبط هتتها املمضتتو  فتت  العلتتم بتت  

أراد أ  يستتتتتتتتتتتتافر التتتتتتتتتتتت  د تتتتتتتتتتتتار ال نتتتتتتتتتتتت ، 

ليملّاتتتتتت  العلتتتتتتتو  الةتتتتتتاهر  والباطنتتتتتتتة 

متتتتتتتتتتتن فوتتتتتتتتتتتو  العلمتتتتتتتتتتتاء، فبعتتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتتا 

اساشتتتتتتتتتار متتتتتتتتتط أستتتتتتتتتاتهته ستتتتتتتتتافر التتتتتتتتت  

ليو تتتت  العلتتتتو  متتتتن مشتتتتا   ال نتتتت  

ال نتتتتت ،ويموى  ب تتتتتت اتضم الحميتتتتتت  ، 

دار العلتتتتتتتتو  -فتتتتتتتتالمو  بتتتتتتتتأزهر ال نتتتتتتتت  

العتتتتتت  تممتتتتتتاز بتتتتتتأنوا  ا  تتتتتتار  -ب  و نتتتتتت 

للمقالـــة )   اإلل يتتة منتتته أمتت  بعيتتت .

                                                صلة(

سالمية** بفتية،  طالب اجلامعة الإ

 شيتاغونغ.
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 شعور وخواطر

 بين الخيال و الواقع
 محمد منهاج الدين **

 

م له الشعر و 
ّ
في  اٍ  من سن   الحيا  خ ر ببالي أ  الحيا   ي  مو   نبو  فّياض، ف شمهي ال ؤاد أ  أنة

 ر  ت 
ل
تن لي  ل  أ  تسَمأ وكة، فهي َمسل   

ل
ة م 

َ
غّن  به، و ا   أحسبضا أنضا ِبرك

َ
و له و أت أسّرد له فار ، أو أل  

 هللا، و ل   لي السبي  ممضا. 
 
 رحمة

  الحمراء و الجرقاء و الخاراء. و كأ  في ح ٍ  من األ 
َ
َما

ل
ل ، و كأنضا م 

 
 زاِهَية

 
نة وَّ

َ
ل  أنضا م 

َ
خّي   ليَّ الحيا  حيا    

أحال  الحيا  مال  الحجين األبي  في السماء الجرقاء، و ا   أتيان أ  الحيا  ل سك ل ا األلحا  و ال 

َ ِرَمة نل وٍ  م    
 
َ ة من ف ِسَرِ  ال ناح. األلوا  ب  أنضا كأورا  مج َّ

َ
ت نل ضا ك    م  ت 

َ
ال يَّ

َ
خ

َ
، و أحال  الحيا  و ت

َعِت   ف ضا واِقط  الحيا ، الخيا  و الواقط  افة َ نل ألنني رأ ك الحيا  بع   الخيا ، و ألاه ها ا   في مر   ل َّ

و
 
ة

َ
ا  فبيمضما مسافات  َسِحيل

ة في الحياياة أ  الحيا  تحو  مّر  كمضر فّياض، و مر  كمضر ل   
َ
ِرق

ل
ش يا ، و مر  كأاواء م  له ماء و ال الِ رل

َباِن.
ل
ِ ل

ل
ِة ال

َ
ِة اإلَهاِن و َحاِلت َ اِفيَّ

َ
ٍ  غ َتِضَبة و مر  كَ َ اِج ل

ل
ل  م 

 فيه األزهار 
 
ولة ر  مة سوداء. طري  الحيا  تحو  مر  َم ل سماء الحيا  تحو  مر  صافية زرقاء، و أخر  ممغّيِ

َياِح ل ؛ و مر   مووَّ      و الرَّ
 

 مخملر
 
َ ة َمَنّوِ و   م    

 
. لححيا  ف ر  و ِوَهاد  ، و َو ل َماد 

َ
ول   و ق

َ
 ل  ِ َوٍ  فيه ل

.
 
ها كما لل بيعة ف و          أجواء 

ِه و بضناء  الروح، و ل   من  َوجل
ل
ِ  ال

ل
ل
َ
َر ِب  سل َر و الع  سل ألج  هها، ال م ر لي من أ  أسماب  حالعي الحيا  ال  

حيا  العو  العالي و الساف  كما أجماز سبيل ا  السوي املسمايم. لتن األمر الهي حولي أ  أسل  طري  ال

الب  منه، أ  ال أتعم  من ال  ء املنشود، و ال أتناء  ن الغا ة املموخا ، كما أ  ال أ ه   ن خالات الهي 

 منوني الحيا  و الاو  في مس  اتضا.

 .املعارف اإلسالمية، شيتاغونغ،بنغالديشطالب السنة الرابعة من الجامية، بجامعة دار ** 
 

 =: من روائع الشيخ محمد بن عبد الرحمن العريفي :=
 ..

ً
 ل   الهكاء أ  تنم ر  ن  ال  ا  .. و نما الهكاء أ  ال ت خ  في ال  دا  أصال

   ر ممن  ض مو
ّ
د ننا  ت ا  حال ، ههن ن س ، ا م  ل مط األمة  ى  منةج سي ي النبي صى  هللا  ليه وسلم، حه

ن صور  مشرقة لإلسال ، وت اء  لن س  وللنا  بالخ  .
 
 و اي تنا، ك

  كا  ال الحو   موسرو   ن  املمات ..  ى  فرا  األ ما  ال الحات ..ويودو  لو طالك بضم الحيا  لل  ود في رفط

  .ال رجات .. وتتو   الحسنات .
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                                                                                                                                المعركة السياسية بين اإلسالم والعلمانية في بنجالديش 
 أبو الحسين آل غازي 

  )باية الع د الساب  

السياسة منةج ومن جان   خر اخمار حجن "الراب ة العوامية" في طوا  أ ام ا املرير  في ساحة 

، وحس  الاانو  املهكور لحححومة املشرفة املوا    الالحج ية خااك األحجان العلمانية املعم لة

منافسه ، ت  ر فيه حجن "الراب ة العوامية" ب ار  صغ   من  1996ر عة املهكور  انمخان  ا  األ 

، وح   ح ن ا   رلاد باملرتبة الوالوةالر    حجن "الاومية البنغالديشية" ، وفاز الحجن الوطني ل

ماا   فاط من جملة  3بت -أك   األحجان اإلسالمية- ىي ال رجة الرابعة جما ة اإلسال  املودود ة 

 .ماع  300

صوتوا فحار ر  سية، ججء ممضم وق  اناسم مشا   ود ا  بنغالديش في هها االنمخان  لي  ال ة أ

، وججء ممضم صوتوا لحجن "الاومية البنغالديشية" الوسط ب   لألحجان اإلسالمية ال غ   

 اإلسالمية والعلمانية، وججء ممضم صوتوا لحجن "الراب ة العوامية" املخمار للعلمانية املعم لة.

ية البنغالديشية" ب أ بالمور  وكما  ي طبيعة األحجان املعاراة في بنغالديش ف   حجن "الاوم

، ووج وا كو  ا من التضم ا  الححومة إل ار   1998" من  ا  إلساا  ححومة "الراب ة العوامية

مرد ن في مناط  ل ماغون  ال بلية، الشع  ا ها ، كا  من بيمضا ات اقية السال  مط البو  املم

ن  فرصة املرور     بنغالديش  لي أقاليم ا ، واتخا  اإلجراءات إل  اء ال لمنازل ا ل م أكم  من حا م

 .والمناز  املخجي لل ن  في ك  أمرالشرقية النا ية ، -ال نو ية

  توالر حجن "الاومية البنغالديشية" والحجن الوطني لح ن ا   رلاد وجما ة 1999وفي  ا  

 -  ال  و ن  ة نم ي  لي ال تر -” الموالر اإلسالمت“اإلسال  املودود ة وحجن  سالمت يعرء بت 

للموركات ال ما ية بغية  ساا  الححومة و  ار  الشع  ا  الححومة املمنازلة لأل  اء،  ال أ  

 توركات هه  األحجان األر عة ال ما ية لم تممتن من  ساا  الححومة قب  ميعادها.

  حتما 2001وفي األ ا  المضا ة لححومة "الراب ة العوامية" أص ر قاايا   لمانيا  في ب ا ة  ا  

 قاا يا  وةر به تجريم الجانية ومعاقبتضا من قب  رؤساء األحياء ما يس ي في بنغالديش بت"ال موي".

، نا ج ال  و ن  ة باحمجاجات  ني ةو ا  هها الرأي قا  مشا   وطلبة امل ار  العر ية المابعة للم

، األمر ال الن والشبان املماامن   مع م وتعاملك الححومة مع م باو  ما أدي  لي مام  تسعة من

 للمقالة صلة()الهي قل  الرأي العا   ىي ححومة "الراب ة العوامية". 
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 هلّموا إلى رصيٍف واحٍد

 محمود مجيب**
اإلسال   االتواد في املسلم   لعو ا و راًء هو أهّم العناصر ومن أق   األلياء، ل   هنا  أي ب    ل يانة

ِ  هللِا ي ُّ-جّ  ق رته و ةم لأنه -واملسلم    ن االنو ا  واالنضيار،وق  قا  هللا تعال  ا ِبَوبل ول َمِ م  َوا ل

ا ول
 
ق َ رَّ

َ
 ت

َ
ًعا َوال فن   ا   أ  األمة املسلمة أمة منحو ة وأمة ممارر ، وأمة مةلومة في بالدنا هها وفي َّ. َجِميل

لعوبضا املسلمة في أمور  واج ونضا، وهم  خمل و   ِلَيًعا وك  حجن بما سا ر بالد املسلم   لع   اتواد 

ل  ضم فرحو ، وق  ت ّ   وتع   الححومة واملحح  ن مًعا  ى  املسلم   ود مضم، بي  أ   لماء ال  ن 

ورجا  ال تر وال  و  و امة النا   بهلو  ج ودهم لنشر ال  ن الحنير، لتن كو   من النا   مخبط 

الَعِتر في مجا  هها االخمالء، وال  اومو  بأق  دور للت اح تجا  أ  اء اإلسال  وحاس  ه، ومما  في املاء

ا   املسلم    ن ر و سا   دفًعا  ن اإلسال  
ّ
 ؤسر له أل  األسر الش    أ  بعًاا من الحح

ِ نا، وفي هها اليو  الهي نشاه   أ  اتوا واملسلم   كالعمالء
ل
د الشع  املسلم و اله و  من َبِنيل ِجل

لبنغاليش منحون وم ّ د، حع   ةّن أهله أ  ال ولة سم    ل  لّ  وارتيان، وحرن أهلية و داخلية. وق  

أطا  هللا -قا  العالمة املو   ال لي  واألد   املب   والشا ر األملعي الشي  موم  سل ا   و  الن وي 

  ، وأ  اتوادهم مو  طا ر  نااء".ي "أ   لماء بنغالديش ق  ات اوا أنضم ال  ّم او -بااء 

نو  بعنا ة  لماء ال ن  وتضحياتضم بأن س م ون ا س م في حركة النايا  البالد  و   هه  األمة املسلمة مِ  ل

ر  ضا ف ضا  ل   و  السا ة، وتتم  مآ رهم الخال    املسلمة من املحح  ن، ودور  لماء امل ار  الاومية وم 

  ّعالي في ص وات الماري  بوروء  هبية ممأللية.وج ودهم البارز  ودورهم ال

  ا أمعننا النةر  ل  أواا   ومنا هها وظروفه نر  أ  هها املجاه  الب   املغوار لع  دورا رياد ا ا   

املحح  ن و مر   ناهج  تسع    اما، وهها لمحو  كلمة هللا  ي العليا وتحو  كلمة الت ر  ي الس ى ... ال 

  لسما ة وإل ا ة صوته.ألي غرض دنيوي وال 

فأر   ى  ك  مسلم موّح  باهلل أ  يسمجي  ل  وته اسمجابا تاّما، وكما  ج   ى  ك  حجن  سالمت أ  

، و راَء  لماِء البارزين املن     املابول   ل   -ح ةه هللا ور ا  - واف   ى  قياد  الشي  أحم  ل يط

 ال ميط.

اظة اإلسال " مح أ ساملا خال ا للمسلم   و الدهم، و ى  هللا أخ  ا أد و هللا الرن التريم لمحو  "ح 

 ق   السبي .
 

سالمية، شيتاغونغ،بنغالديش**   .طالب السنة الرابعة نم اجلامية، جبامعة دار المعارف الإ
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 بقيات

 حب فلسطين في الشعر البنغالي المعاصر
 ،حيتتتس  ولتتتم الشتتتا ر مومتتت  نتتتور ال تتت   مستتتمابال زاهتتترا ل لستتت    ،أمتتتا ق تتتي   "فلستتت   " فهتتتي تتتتنم  تتتن حاياتتتة مستتتماها

ف ش   بح   اة و  ما  بأنضا سوء توترز حريتضتا املنشتود  كمتا  تشتر  تن أ ت اء أرض فلست    ولتعبضا ومتن  وتال ونضم فتي 

 تم  ،نس نا ت    تن طتريا م كت  اتبا، في مئ  الشتا ر ال لست يني   بتأ  الستعاد  ستوء ت تر  األبتوان، الةلم واالحمال 

 حيس قا  الشا ري،و ل  األما  فاط. و ليتم مغج  الا ي   ، ما مو   ل  األما 

ستتتتتمحو  م لاتتتتتة  ،فلستتتتت   ،فلستتتتت    ،ستتتتتمورر ستتتتتمنمهي أ تتتتتا  ال ضود تتتتتة الغالتتتتتمة ،فلستتتتت    ال تا تتتتتر ،"فلستتتتت   

     اله ن حولوا غج   ل  سمعود األ ا  السعي، ومورر   وتعود السعاد   ل  ك  ب ك من بيوتتم       سمعود األ ا  السعي  

 حاكما  قاتال  س ناال  نحاال  وتم  ليه  االء العالم‘ أملرت’و‘ بو ’وادي املوت  هما 

وفتتتتي الحاياتتتتة همتتتتا مختتتتمال   اتتتتال دا متتتتا  فلستتتت   ... فلستتتت   ...    والتتتته ن  ضتتتتححو  متتتتترا ومتتتتؤامر  هتتتتم أحتتتتالء 

 الااتل   وهم  ر ارو  أتبا  الغالم   سيو ر الجما  ل م قبورا  اص ة صحراوية سم م  ستمضم   فلس   ... فلس   ... 

حاتتاد فتتي األرض املا ستتة ؟  و تتهل  تجيتت  بتتهور لتت   ل تتم لتتعور متتن  نشتتر األ  ،كتتأ  األمتتم واألقتتوا  صتتارت خرستتاء

 سمحونو  أحرارا  ل  األب   فلس   ... فلس   ..."              ،ال ماء في لرا  نتم االساش اد سالح غ   مغلون

ن حعت   ضبتتوا متت، فيوتتمضم جميعتا رجتتاال ونستتاء، وفتي األخ تت   و تت  الشتا ر حماستتة النتتا   امتة التته ن  وبتتو  اإلنستانية والستتالمة

 فاا ي، غ وتضم وياوموا السابان األمن والسالمة في األرض املا سة

قومتوا رجتاال ونستاء  لححترن دفا تا  تن الستالمة ممالت  ن بستيوء الع التة  ،  ا سحا  العتالم ،واساياةوا، "قوموا

كتتتتتأ ران تمجولتتتتتو  دا متتتتتا.   ،أ  اإلنستتتتتانية حيتتتتة ال تمتتتتتوت  ،فتتتتي اتتتتت ة البوتتتتتر األوستتتتتط بتتتتت   صتتتت وء أ تتتتت ار الجيمتتتتتو   وا لمتتتتتوا

 سمحو  م موحة ومورر . ،فلس    ،فلس   

 سمعود األ ا  السعي  . ،وتعود السعاد   ل  ك  ب ك من بيوتتم  سمعود األ ا  السعي  

، بجامعة دار املعارف اإلسالمية سابقا. األستاذ بكلية اللغة العربية والدراسات اإلسالمية** 

 الرياض حاليا.املترجم في سفارة بنغالديش ب

 لماذا يشعر الطلبة بقلّة  الحيوية والنشاط يف الدراسة؟
ول تها الستتب  ال  اتو  فتتي أن ست م النشتتا  و ال  وت   فتتي قلتوبضم الشتتو  والرغبتة فتتي ال راستة و ال تعلتتو همتتضم وال تستتمايم   

متيع م متن أصتحان ال متم العاليتة و نيتضم  ى  أص   ابك و فر   ا ، مط أ   لو ال مة من ص ات األنبيتاء و الرست . وكتا  ج

أصتل ا  ابتك وفر  تا فتي ﴿ -تعتال -العجا م املم نة. و   أص  د ننا  ابك فتي حت ود الت نيا و فر ته  تا  فتي  فتا  الستماء. قتا  هللا 

الانتو . ومما ال  م ر   ليه أدن  لّ  في أ       لّو ال متة ال  رجتط بتال الن  ال  لت  اليتأ  و   24)سور   براهيمي  ﴾السماء

  وإلزالتة 87)ستور   وستري  ﴾.ال تينسوا من روح هللا،  نه ال  ين  متن روح هللا  ال الاتو  الحتافرو  ﴿- جوج -وق  قا  هللا 

هته  الةتتاهر  الستتلبية  جت  أ  نوتت   فتتي ن تو  ال تتالن أمتتال قتتوي ال تهور،  جعل تتم مم تتا ل   و نن ت   فتت ضم لتتعورا موتمتتا 

م و نبنتتي ل تتم فتتي املجممتتط مجتتاالت العمتت  و الخ متتة و ميتتاد ن ممارستتة العلتتو  وال نتتو  العتتي  بعتتس فتت ضم  اتتة باتت راتضم وملحتتاتض

كتتانوا  ملاونضتتتا فتتتي حيتتاتضم ال راستتتية، وأ  ناتتتوي   متتانضم بجتتتوا ج كب تتت   ممنو تتة و مناصتتت  مناستتتبة فتتي مخملتتتر مرافتتت  الحيتتتا . 

   .اتضم الن سية و العمليةإلنشاء ب ئة مناسبة لل الن وال راس  ، ت ت بواج -تعال –وفانا هللا 
 .بدار العلوم النظامية مومن شاهي، مدوباريرا، ميمنسينغأستاذ ورْىيس قسم اللغة العربية  **
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 صفحة من اليوميات

ات   هت 19/12/1436)يوميَّ

 رحمة بنت نظام**                                                                                  
 يرسالة  ل  م ترتت

ح   تنا  األرض، وينا  من ف ضا، وتغر  ال نيا في بور ، و سب  أهل ا في أمواجه،  تت  لي ، وأقّرِ ِ  مني، 

 ومّرها.و خهِ  بي ي، وأححت لِ  حلو حياتت 

مِلنل أبوح أحاد س قلبي  ال أنكو ومن  وم ظ بأحاد  ي مول و أنِك رفياعي من تسط سن  ، وتومل    كرياتت 

 لح  هه  امل   ال ويلة، وتو ة ا ل ي  بع  جي ، وكنِك لي نعمكل ال   اة، والرفياةو        

 ،
ً
،   ل حارت ليلة، غبك   ن  أسبو ا

ً
ِ ،  ن  لاا نا األو ، كما أما أنا فلم أؤّدِ حّا  جي ا

 
وق  و  ت

 و  ت  قبلِ  ال نم  ، ولتن لم أوِء بع  ي...

 يمن الهكريات  ل  امل ترات

ولتنل دِ ينا نرجط  ل  الح  س، ونب أ ق انا من ج   ي ه  أخ  تِ   ن بيانا اململوء بهكريات ط ولعي؟ 

 تتو وما أجم  تل  األ ا و وما أرو   كرياتضاو الب ك الهي ول ت  فيه، ونشأت  فيه، وقا ك فيه أحى  أ ا  حيا

كنك أرجط من امل رسة بع  الع ر، ما   ل واعك  حايبعي  ال ِطرت   ل  السار، وكا  هها السار كامللع  

مني السواقة 
َّ
لنا، كنا نعل  فيه ونرتط، وكنا نسو  فيه ال راجة، ه  ق  ك  لي  كير تعلمك سواقة ال راجة؟  ل

طو وكنك أساط وأساط أخي وأخعي التب    ، وكانا  مسحا   ت من الخلر، وح   أب أ توري  امِلج اء    كانت، فأسا 

 بالتر ، كما كنا نسم فئ فيه بالشم  في أ ا  الشماء، وفي أ ا  امل ر كنا 
ً
حع  تعلمك السواقةو وكنا نعل  فيه أحيانا

و    نسو  ف    بمل  امليا ، ونلع  بضا، نغل  مخار  امليا ، ونوبس ا في السار، في ب  ب 
َّ
ضا قوارن األورا و وكنا نابل

 ونرلُّ ا  ى  بعاناو 

،  متنني ال   ا   لني كأ  طرفيل ِخماري جناحيَّ و ن ما تض ُّ الري  كنك أودُّ أ  أط   في ال واء ال ل ،  خّيِ

  ل ضما، وكنك  أخاط  الري  بالبيي أ تضا الري و أري  ال   ا  فيِ  بجناحيَّ هات
ً
  و خه ني مع ، ولتمضا لم توملني  وما

يك  ن س ي أنت ط   مسحور 
َّ
، وسل

ً
مط األسر، ولم أتمتن من ال   ا  منشور ال ناح ولو مر  واح  و فوجنك  ج ا

 ال ناح كببغاء أخعي التب   .

 لم أق    لي  ق ة الببغاء، ف  يني أقّ  ا باخم اري كانك ألخمنا التب    ببغاء جميلة، وكا  تل 

؛ وكانك تو  أخعي، كما كانكل أخعي توبه،   ل ملَسه أح  منا 
ً
الببغاء متسور  ال ناح، فلم تتن تسم يط ال   ا  جي ا

خِرج ا بلسا  الش اة، وفي بع  األحيا  كانك أخعي تأتت  ل  السار  ناَر ، أما أخعي فحانك ت خ  أنملتضا في ف ضا فم 

، ما أجم   ا  وط  ها بي ها،  م ترسل ا في السار، فمواو 
ً
 قليال

ً
  ال   ا  من   ر  الليمو   ل    ر  الباباي قليال

 املنةرو وما أرو هو ط        حولنا، ويلع  معنا، وال  خافنا، وال  ضرن مناو

، وتم  ي معي أ نما م  ي   كريات  ال تنس  و  كريات تس   معي أ نما ِسرت 
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 صدى األطفال

 النجاح في االجتهاد:

 شفيق اإلسالم

نج  في مجممعنا من نج  و فا   ى  التو   ن، فنون 

ونسع  أ    ننةر  ليه بل  ة   وية وفاو  ف ري،

نعرء أسبان نجاح م وت وق م الهي ح لوا  ليه 

ص ورنا غب ة وفرحة ت فعنا  ل  المارن من وفي 

 أولئ  املم وق   لحت نسع  لنحو  أموال م.

وفي ح   نج  باملااب  في مجممعنا من  نتر  ل ضم 

اجتضادهم وموابرتضم و مل م ال ؤون وتضحيتضم 

وس رهم الليالي من أج  تواي  نجاحاتضم. و عللو  

ا نجاحاتضم  ى  الحظ الهي لع  دور  في أ   حونو 

ناجح   ومم وق  ، وهم  تضمو  الحظ الهي بريء من 

هه  التضمة ك  اء  اله   من د   وسر.... فالنجاح 

 ال موا   ال باالجتضاد واملوابر  والمع .                    

 فتى في مالبس النساء:

 شبير أحمد

خرجك  وما بع  الع ر أ ه   ل  السو ، رأ ك في 

 ل  الخلر كالبنات، ال ري  لابا، وق  ر ط لعر  

ولب  لباسا اياا، وهو  م  ي في ال ري  ممما ال  منة 

و سر  كمشية البنات، ولب  في أ نه حلية بشح  

ال متن ألح  أ  يعرء أ رج  هو أ  امرأ ؟ تز بك 

من كالم ا، وهو  واو  أ   محلم ويمتسر في بع  

الحروء، كالبنات ال لو ات. هه  ظاهر  خ     

ولابانا اليو ، حع  نر  أ  بع   ت شك في لبابنا

ال ما  تلب  مالب  الرجا ، وتال  مشية الرجا ، 

   و ح  الرجا ، وكأنضا ال يز بضا ما خلا ا هللا  ليه.

ولع  أسبان هه  الةاهرات الخ     تعود  ل  ال  بية 

الخاطئة، وال حبة الس ئة، والمالي  األ    للغرن 

لغر ية العي ال بح  ا ر  و جر ، واتخا  العادات ا

 ابل ا د ننا الحنير. وق  نضانا النبي صى  هللا  ليه 

وسلم  ن اتخا  الرجا  مالب  النساء واتخا  النساء 

 مالب  الرجا ،

و ن ابن  با  ر  ي هللا  نه قا ي "لعن النبي صى  

هللا  ليه وسلم املخنو   من الرجا  وامل  جالت من 

وصانا باالبمعاد النساء"  ) روا  البخاري .  وكهل  أ

 ن هؤالء النا     لم  رجعوا  ّما هم فيه، حع  ال 

نمأ ر بضم، وحع  يشعروا بما  ا  فو  من  ن   ةيم، 

أوج  اللعنة وال رد من رحمة هللا تعال . أبع نا هللا 

 ن مو  هه  الم رفات ال بيانية، ورزقنا حسن 

  .
ً
 الم رء دا ما

 يتعلم الصغار من الكبار:

 هللامحمد حبيب 

نر  في مجممعنا كو  ا من التبار اله ن ال ضممو  بالاسليم 

 ى  ال غار، ب   ري و  أ  يسلم م ال غار،  نضم 

 ن حو  ال غار أ  يسلموا التبار و غابو   ل ضم    لم 

يسلم م ال غار ، ولتمضم اليسلمو   ى  أح ، وياولو     

 هها الول  ممت   ج ا، ألنه ال و    التبار، ولتمضم

ال  ترو  أ  ال غار ملا ا اليسلمو   ل ضم، اليسلمو  

 ل ضم ألنضم لم يسم يعوا أ   معلمو  من التبار، ال غار 

  معلمو  مو  هه  األمور من التبار.
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 13مسابقة العدد:

 شروط املسابقة:

اإلجابة  ى  ح  اسئلة نشرت م لون من اإلخو  الراغب   

في هها الع د و رسا  اإلجابة بع  كمابتضا في ور  أبي   ل  

 نوا  مجلة الحراء، ويتم   ى  الغالء مساباة الحراء 

  م اسم املاساب  و نوانه ورقم جواله

 من الش ر  25أخر مو   لوصو  اإلجابات ي 

 جوائز للفائزين:

  ة أل ر مجانالل ا ج األو  ي نصخة الحراء  ل   ال

 لل ا ج الوانت ي نصخة الحراء  ل  ل رين مجانا 

 لل ا ج الوالس ي نصخة الحراء لش ر مجانا 

 ف  سلو  أجو متم  ى  امليعاد 

 

  1املسابقة  

 اإل ما  هللا نور  من  ل   نةر أ  سر  "من :هللا رسو   قا  1

 يعم  كا  ما ا : هو السؤا ".     هن  أ ت  ل  فلينةر قلبه في

 ؟ أبوهن 

  ال الرحا  تش  صى  هللا  ليه وسلم ي "ال هللا رسو   قا  2

  ي؟ فما  ال ة مساج ...."  ل 

 كل ا هللا  ليه وسلمي أسرته بشر رسو   جلي ، صحا ت 3

 فمن هو؟ سال ، اإل في أو  ل ي   كانك وأمه بال نة،

 2املسابقة  

من اكم  ماالة صغ    بعنوا  "لجو  النةافة" بأسلون 

  ن  .

 3املسابقة 

  (Aviex Ki): ترجم النص اآلتي بلغتك الفصحى

D¤§yj gy‡gwbb nRiZ Av‡qkv (ivt)| evev, nRiZ Avey eKi (ivt)| gv, D‡¤§ iægvb web‡Z Av‡gi Be‡b 

DAvBwgi Avj-wKbvwb| beyIq‡Z PZz_© A_ev cÂg eQi wZwb Rb¥MÖnY K‡ib|  

wnRi‡Zi K‡qK gvm Av‡M ivmyjyjøvn mvjøvjøvû AvjvBwn Iqvmvjøv‡gi mv‡_ nRiZ Av‡qkv (ivt) Gi we‡q 

nq| ivmyj mvjøvjøvû AvjvBwn Iqvmvjøv‡gi cyY¨eZx ¯¿xM‡Yi g‡a¨ wcÖqZg ¯¿x n‡jb Av¤§vRvb nRiZ Av‡qkv 

(ivt)| ivmyj mvjøvjøvû AvjvBwn Iqvmvjøv‡gi ¯¿xM‡Yi g‡a¨ wZwbB GKgvÎ Kzgvix ¯¿x| nRiZ Av‡qkv (ivt) 

weij gh©`v I e¨w³‡Z¡i AwaKvix wQ‡jb| we‡qi Av‡M nRiZ Av‡qkv (ivt) Gi AvK…wZ ¯^cœ‡hv‡M ivmyjyjøvn 

mvjøvjøvû AvjvBwn Iqvmvjøvg‡K †`Lv‡bv n‡qwQj| wReivBj (Avt) G‡m nRiZ Av‡qkv (ivt) Qwe †ck K‡i 

e‡jb, ÔGB n‡”Q Avcbvi ỳwbqv Av‡Liv‡Zi ¿̄x|Õ nRiZ Av‡qkv G wb‡q Rxeb fi Me© K‡i‡Qb| wZwb 

ej‡Zb, ÔAvgv‡K Ggb bqwU ˆewkó †`qv n‡q‡Q hv gviBqvg web‡Z Bgivb e¨wZZ KvD‡K †`qv nqwb| 

Avgvi Qwe wb‡q wReivBj (Avt) Avmgvb †_‡K AeZiY K‡ib| AZtci Avgv‡K we‡q Kivi Rb¨ ivmyjyjøvn 

mvjøvjøvû AvjvBwn Iqvmvjøvg‡K wb‡`k© †`b| wZwb ïay Avgv‡KB Kzgvix we‡q K‡i‡Qb| Avwg e¨wZZ wZwb 

KvD‡K Kzgvwi we‡q K‡ibwb| hLb Zvi iƒn Kâv Kiv nq, ZLb Zvi gv_v Avgvi †Kv‡j wQj| Zv‡K Avgvi 

N‡iB Kei †`qv n‡q‡Q| †d‡ikZviv Avgvi Ni wN‡i †i‡LwQj| †d‡ikZviv hw` Zvi Kv‡Q Awn wb‡q AvmZ, 
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Avi wZwb Zvi ¯¿x‡`i mv‡_ _vK‡Zb Zviv ~̀‡i m‡i †hZ| hw`I †d‡ikZviv ZLbI Zvi wbKU AvmZ, hLb 

Avwg Zvi mv‡_ Zvi †j‡ci †fZi _vKZvg| Avwg Zvi Lwjdv I Nwbô eÜzi †g‡q| Avgvi cweÎZv Avmgvb 

†_‡K bvwRj n‡q‡Q| Avwg cweÎ Ae¯’vq cweÎ e¨w³i wbKU Rb¥MÖnY K‡iwQ| Avgv‡K Avjøvni gvMwdivZ I 

m¤§vwbZ wiwR‡Ki Iqv`v Kiv n‡q‡Q|  

 

 4املسابقة 

  (evsjv Ki):انقل الفقرة إلى اللغة العربية

ا بمركجنا في الحيا ، ومحانانا ب   األمم واألقوا ، ودورنا في األرض  رنا تهك ً ا قويًّ
ّ
ضّ   لينا ليهك  ّ  العا  الة رّي ال       

َنا لن ف  جميط ألحا  الهّ  والخنو ، والخاو  والركو ؛ ولنابّوأ محانانا في قمة العّج ووظي منا في الحو ؛ حيس 
ل
ِعو م  ابل

و لياء الترامة وأ  نحو  في المحاف  والمعاا ، والمعاو  والماامن، والمآخي وال  احم، كجسم واح    ا المح  منه  او 

خر  العباد من   باد  العباد  ل   باد  هللا وح   ومن اي  ال نيا  ل  سعتضا و ت اع  له سا ر ال س  بالس ر والحّ  ؛ ولن 

 من جور األد ا   ل      اإلسال .

 ما أ ةم املسؤولّية، وما أبضة ا، وما ألرف او ولتن ما أكم  تبعاتضا وماماياتضا؟و.

 ، وكا  ق   ال بنا  ليه نب نا مع  سنعود  ل  مسمو  مسؤولّيانا، ومسمو   ّجنا وكراممنا، املسمو  الهي رايه لنا رّن العر 

 األ ةم سّي نا موم  صى  هللا  ليه وسلم ، فمنازلنا  نه بسلوكنا.

ي  أّ ضا املسلمو  هلّموا  ل  محانمتم، هلّموا  ل  مسمو  ال ور امللا   ى   واتاتم في 
ً
 ّ  مناسبة الة ر  تأتت لمناد نا دا ما

 هه  ال نياو

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجديد الهجري  هنيئا لكم في العام

 ، وبضها الش ر ق  دخلمم في العا  الة ري ال    ، فعليتم أ  ورَّ هللا املل ر  مرَّ بتمأ ضا األحبة ال غارو 

ب ا ة الماري    والسرور  اما   ريا ج   ا، و   الة ر  النبوية الشري ة كانكتسمابلوا هها الش ر بح  ال رح 

وكا  ل ا التو   من الع   وال رو ، ومن ال ع  أ  نو ر   د ال رو  والع   العي نسمم ها  ،اإلسالمت

 ممضا.

ل  امل  نة املنور ، و   هها الش ر بال ع  من أبرز األل ر في تاري  اإلسال ، رح  النبي صى  هللا  ليه وسلم  

وتر  مساط رأسه و ل   الحب بة، فبضه  الرحلة املباركة الفك د و  اإلسال  مجاال أوسط لالناشار وألر  

 نورها فيما بع   ى  العامل  .

م للماري  امليالدي تاسمخ امهو منتم، و  ناباهتم ألمر ق  غ    نه كو  اوبضه  املناسبة نود أ  نل ك 

 ة ري أ ناء التمابة أو أ ناء سرد األح ا  الماريخية.و هما  الماري  ال

و لينا أ  نمعلم من دروسه و     وأال ن ر   ،   تاريخنا الة ري م خر  و ج لنا وهها خ أ كب    ا أحبا ت

 مورير )ر    ال                        و ل  لااء قري  بع  ل ر    لاء هللا تعال . .وفانا هللا تعال  وياكم فيه أب ا.
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 حلول المسابقة

لا  تلاينا ببال  االهمما  مساهممتم في الع د الساب  من "مساباة الع د" فنشتر ل يمعتم، ونممن  

  مجي ا من النجاح والموفي  كما نرجو مساهممتم في "مساباة الع د" ا تت، مط خال  لترنا وتا  رنا 

 ير ر )رىل   المو

 

 : حل املسابقة األولى

ال وان  ن السؤا  األو  ي املسلم   و مشركت قر ش . 

 ال وان  ن السؤا  الوانت ي أبرهة. 

 ال وان  ن السؤا  الوالس ي سور  البار  . 

ال وان  ن السؤا  الرابطي ميمونة بنك الحار  ر  ي هللا 

  مضما. 

 

 حل املسابقة الثانية :       

 مسؤولية الطالب تجاه األساتذة:

 ى  ال ال  مجمو ة من الحاو ،  ج     لألساته  

 ليه أ  يسموف ضا لحح و   ى  العلم النبوي الشرير. 

 ى  ال ال  أ   و    األسما  دا ما، وأ   خ   صوته 

أمامه، وأ   وسط له ال ري ، وأ    غي  ل  كالمه ك  

اإلصغاء، وأ  يسلم  ليه أوال   ا لايه، ووأ   راعي ا دان 

اهر الموااط، و     رفط األ  ي  ن  المحلم معه من تة

أمامه،  وال  معام  معه وكأنه أخو  ال غ  . و ن ما يسلم 

األسما   ى  ال ال   ج  أ   رد بموية أحسن منه، 

و ن ما  ب أ املعلم ال ر   ج   ى  ال ال  اإلصغاء 

  باح  ا  وحسن اإلسمما .

و ن ما  ري  ال ال  اإلسم سار  ن ال ر   ج  أ  يسأ  

 و ح  ا . ه بح  أدن معلم

ولتن أك   حاوقه  ى  ال الني ح ظ ال رو  اليومية 

وأداءها كما  ممنا .  ى  ك  حا   ج   ى  ال ال  اتبا  

 هه  األمور. وفانا هللا تعال  جميعا.  م  . 

 حل املسابقة الثالثة :

AvKj Avjøvni GK eo †bqvgZ|  hv wZwb Avgv‡`i‡K `vb K‡i‡Qb| Avgv‡`i DwPZ GB †bqvgZ‡K mwµq 

Kivi gva¨‡g Ges wPšÍvkw³‡K mwVK I c~Y©gvÎvq e¨envi Kivi gva¨‡g msiÿY Kiv| GRb¨ Avgv‡`i 

K‡qKwU KvR Ki‡Z n‡e: gy³ nIqvq PjvPj I ‡Ljvayjvi Abykxjb Kiv| gvbwmK e¨vqvg Kiv †KviAvb 

nvw`m I KweZv gyL¯Í Kivi gva¨‡g|  wewfbœ eB, cwÎKv, Mí I Dcb¨vm cov, hv‡Z bZzb kã I A_© Rvbv 

hvq|  ‡cwÝj e¨envi K‡i my›`i kã, bZzb Z‡_¨ `vM ‡`qvi Øviv cov‡K ¸iæZ¡c~Y© K‡i †Zvjv|  bZzb fvlv 

†kLv, ‡hgb Bs‡iwR BZ¨vw`| ¯^v¯’¨m¤§Z cÖ‡qvRbxq Nyg hvIqv, ZvovZvwo Nygv‡bv ZvovZvwo DVv| ¯^v¯’¨m¤§Z 

cÖ‡qvRbxq Lvevi MÖnY Kiv Ges dv÷dzW †_‡K ~̀‡i _vKv|  
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 حل املسابقة الرابعة :

سنة ، وكا  الشان  نةر  ل  ال بيعة من نافه   25 ل  ب مه بالا ار مط ابنه الشان البال  من العمر   رجط  كا  رج  ا وز 

 الا ار. 

الشان ي )كا  جالسا بجان  النافه  وينةر  ل  الخار  من نافه  الا ار، فجأ  صرا الشان  ما أجم  املنةرووو   ا أ تو 

األ  ار تس   مط الا ار  ل  الوراء.  األن ي )وهو  ضح   ال، التس    ل  الوراء؛ ب  هه  كهبة  يني .  الشان ي )بع  قلي   

 ل  ال  كة وما فوق ا من طيور، ما هه  ال يور؟  األن ي )وهو  ضح   تل  طيور الرفراء   ما أجم  ال  كةووو  ا أ تو انةر 

মাছরাঙ্গা পাখি    وكا  رج  لرير جالسا قربضما. وهو   تر في ت رفات الشان وي هشوو كير يعام  هه  الشان معاملة

 ال بيا ، وي رح بأمر تافهووو 

تساقط  ى     الشان، فرح الشان فرحا ل   ا حع   ممأل وج ه بالسعاد ،  بع  قلي  ب أ ه و  األم ار، وق رات املاء

)وصرا مر  أخر    الشان ي "أ ت  نضا تم ر ، واملاء مل    ي، انةر  ا أ ت".  وفي هه  الححةة لم يسم ط الرج  الشرير 

  ال ب   الن س ي ال ي  والح و  غبي ج ا " ملا ا ال تاو  بجيار   -مط ك   سنه  -السحوت، وقا  للرج  الز وز    ول   

سي   بع  أ  يعم  بن يوة ال ب   توك مراقبمه.    هنا قا  الرج  الز وزي"  ننا قادمو  من  " ى   ال  إلبن ؟

 ألو  
ً
املساش   بع  زيار  ال ب   ولتن من طب   العيو  وق  أجري  ليه  ملية جراجة  ينية حيس  نه ق  أصب  ب   ا

 ". مر  في حياته

 

 أسماء الفاىْزين
 الفائزون في املسابقة األولى:

 موم  أبو  بي   )طال  ال امعة الار نية بغ ر ، جسر 

موم  مع و  باهلل )طال   شر ال امعة الار نية بغ ر ، 

 جسر 

 رفي  اإلسال  )طال  ال امعة اإلسالمية فمية 

 في املسابقة الثانية:الفائزون 

م  ي حسن )طال  ال امعة الار نية بغ ر، جسر، 

 بنغالديش 

 موم  أبو سعي  )طال  مركج ال تر اإلسالمت 

 موم   رفات هللا )طال  ال امعة اإلسالمية م نت نغر 

 

 الفائزون في املسابقة الثالثة:

 زكريا مومود )طال  ال امعة الرحمانية صوت الحراء 

 الح  )طال  املموس ة الوانية بال امعة موم  م باح 

 مومود الحسن )طال  ال امعة الرحمانية صوت الحراء 

 

 الفائزون في املسابقة الرابعة:

 موم  ريوا  )طال  ال امعة الرحمانية صوت الحراء 

موم  معروء حسن )طال  ال امعة الرحمانية صوت 

 الحراء 

  موم  أبو سعي  )طال  املركج ال تر اإلسالمت
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 قالوا عن المجلة
 متن صت وتضا -تنالنتا  ..وما أجمل ا من كلمةو  كير و    رفنا أنضا منار  من منتارات العلتم واملعرفتة ..الحراء

أستتتتأ  هللا تعتتتتال  ا    لتتتت  البتتتت ا ات.. هنتتتتا  حيتتتتس نتتتج  التتتتوحي ولتتتتط النتتتتور نالتتتترا اتتتياء   ىتتتت  الحتتتتو . -األولتتت  

وأد توا للاتا م    ل ضتا بتالموفي  والست اد والستال   املجلة الجاهر  اناشارا واسعا ل شم  الحتو . تم  ل ه  

 . ليتم ورحمة هللا

أستتما  اللغتتة والنوتتو فتتي جامعتتة ا  الب تتك وجامعتتة ق تتر. متت  ر مركتتج اللغتتات فتتي جامعتتة ا  الب تتك. /  د. كمــال املقابلــة ◘

 .العاملية في األرد ر    املتم  االقلي ي لراب ة األدن اإلسالمت 

 
 

 )حسين معراجالقبض على خاطفي الطفل )عبير

فتتتي  RAB (Rapid Action Battalion) تمتنتتتك 

الستتتتتتتاد  متتتتتتتن ستتتتتتتبمم   املا تتتتتتت ي متتتتتتتن الاتتتتتتتب   ىتتتتتتت  

اإلرهتتتتتا ت املعتتتتتروء فتتتتتي من اتتتتتة غتتتتترن )خولنتتتتتا  م تتتتت ي 

التتتتتتتتتتترحمن الشتتتتتتتتتتتت    بتتتتتتتتتتتت)مونمو  فتتتتتتتتتتتتي من اتتتتتتتتتتتة ستتتتتتتتتتتتتنية 

 -كا  مونمو  و .في العاصمة دكا    و جولشا  نيتيم)

قت  قتاموا باخم تاء  - ومعه مجمو تة متن األلتاياء

  معتتترا  البتتال  متتتن العمتتتر  متتتانت  ال  تت   ب تتت  حستتت

ستتتتتتنوات، وقتتتتتت  لتتتتتتغلك هتتتتتته  الحاد تتتتتتة التتتتتترأي العتتتتتتا  

وكشر الاا   الحولونيت   .البنغالي في األ ا  املااية

RAB لتتت تتتوه   مومتت  مستتعود فتتي متتؤتمر صتتح ت  

التتتتتر    بأوتتتتتتارا داكتتتتتا أ  RABاال نتتتتت   املا تتتتت ي بماتتتتتر 

RAB   ومعتتتتتتتته   مونمتتتتتتتو)قتتتتتتت  ألاتتتتتتتتك الاتتتتتتتتب   ىتتتتتتتت

لتمضتتتتتتا لتتتتتتم  ؛مجمو تتتتتة كب تتتتتت   متتتتتن األستتتتتتححة الح  وتتتتتة

الته ن ال وا بتتال رار.  هتتممتن متن الاتب   ىتت  رفاقت

وأاتتتاء أ  هتتتؤالء املجتتترم   كتتتانوا  اومتتتو  بأ متتتا  

خم تتاء وتجتتار  املختت رات واألستتححة فتتي اإلرهتتان واال 

وهتو ابتن أا  رلتاد  -كا  )مونمتو   .من اة جولشا 

رجتت ، هتتت قتت  قتتا  باخم تتاء ال  تت  فتتي  -لتتت ار

توك ال سر ال وقي ببنانت داكتا، وطلت   تما و م = 

تاكتتا، وأباتتا  خمستتة  مليتتو   ٢٠متتن أبيتته ف  تتة تبلتت  

، أ تتتتتا  بعيتتتتتً ا  تتتتتن وال  تتتتته فتتتتتي ب تتتتتك فتتتتتي بلبتتتتتي بم  بتتتتتور 

داكتتتتتا، وتتتتتتم استتتتتمعاد  الولتتتتت  بعتتتتت  دفتتتتتط ال   تتتتتة أمتتتتتا  

فنتتتت   راديستتتتو  فتتتتي العاصتتتتمة، وتتتتتم الاتتتتب  حيمضتتتتا 

 ىتت  خمستتة أفتتراد متتتن هتته  الع تتابة، ولتتتن املتتت بر 

الر    لالخم اء ظت  حترا طلياتا حعت  تتم الاتب  

 ليتتتتتته ومعتتتتتتته كميتتتتتتتة كب تتتتتتت   متتتتتتن األستتتتتتتححة العتتتتتتتي كتتتتتتتا  

يستتتتتتتتتتتمخ م ا فتتتتتتتتتتتي ترو تتتتتتتتتتتط املتتتتتتتتتتتواطن   وتتتتتتتتتتتتأم   تجتتتتتتتتتتتار  

 مليو   ١٨وق  اسمعرض من املخم      .خ راتامل

دف تتتتت  متتتتتن البنتتتتتو  املخمل تتتتتة،  ، وتاكتتتتتا ألتتتتر ٦٥ و

وأن تتتتتتتتتتتتتت  بايتتتتتتتتتتتتتتة األمتتتتتتتتتتتتتتوا   ىتتتتتتتتتتتتتت  مم لبتتتتتتتتتتتتتتات  مليتتتتتتتتتتتتتتة 

 .االخم اء

  ."بروتو  ألو" البنغاليةناال من جري   



 
  

 العدد: 

 

مـ نوفمرب-سبتمربهـ /  صفر                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 



 
  

 العدد: 

 

مـ نوفمرب-سبتمربهـ /  صفر                                   

 


