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البشعة ميةأ ي لغة لإدانة هذه اجلر  ناليس دلي 
ـا"م حدر في ٦١١٦-١١-١١في   "بـي باٍز

هجــــىم مظــــحد علــــى بحــــدي الجامعــــاث 

ؤلاطـــــالمُت العسبُـــــت بمـــــىؼالدٌؽ،  ممـــــا 

ؤدث بلـــــــــى ملخـــــــــ  هالـــــــــب علـــــــــم وجـــــــــس  

العدًـــــد مـــــً زئطـــــاء  كـــــامالعؼـــــساث، و 

 َــــــــــــرابةداهـــــــــــت الجامعـــــــــــاث ؤلاطــــــــــــالمُت 

ـــــــابي الجبــــــان ه الـــــــري ػـــــــى العمــــــ  ؤلاَز

ؤحـــــــــد اإلاىخمـــــــــين بلـــــــــى الحـــــــــصب الحـــــــــاهم 

كـــــــــسب وؤَـــــــــان ؤحـــــــــد و  "عـــــــــىام  لُـــــــــؽ"

هــــــالب الجامعــــــت الُىوظــــــُت ؤلاطــــــالمُت 

بـــــــــ  "العسبُــــــــت الىاكعـــــــــت فـــــــــي محاؿ ـــــــــت 

ــــــــــــا ، وعىــــــــــــدما وؿــــــــــــ  ال  ــــــــــــر بلــــــــــــى "باٍز

مـــــــــً  خـــــــــس  عــــــــدد اث ألاخــــــــسي الجامعــــــــ

ن بلــى لىــً اإلاىخمــيو الوــالب لالحخجــا ، 

الوـــالب.  الحـــصب الحـــاهم اػـــدبيىا مـــع

زـــــــــم حعـــــــــدي ألامـــــــــس بلـــــــــى ال جـــــــــىم علـــــــــى 

الجامعـــــــــــت، وكـــــــــــد طـــــــــــاعدث الؼـــــــــــسهت 

اإلاهـــاجمين فـــى بلُـــادة ػـــسهي َىدو ـــ   

ــاء  ال جــىم علــى الجامعــت وهالبهــا ألابٍس

واهتهيــىا حسمــت ماــجد الجامعــت، وكـــد 

الحــاؿ   كخــ  فــي َــرا ال جــىم الوالــب

مظــعىد الـسحمً همــا  حعـالى لىخـاب ه

 .جس  العؼساث

وولىــــــا ٌعلــــــم ؤن هثيــــــرا مــــــً وشزاء َــــــرٍ 

الحيىمــــت ٌعخلـــــدون ؤن َـــــرٍ اإلاـــــدازض 

 مىمــــــــــــــــــــــــذؤلاطــــــــــــــــــــــــالمُت والجامعــــــــــــــــــــــــاث 

ــــــــــــــــــابُين، وؤن مع ــــــــــــــــــم كُــــــــــــــــــاداث  ؤلاَز

ابُــــــت كــــــد ج ّسجــــــذ  فــــــي اإلاى مــــــاث ؤلاَز

جلً اإلادازض. ؿإحُاها وظمع ؤن بعلـا 

مــً َــالء الــىشزاء ًىلــحىن الحيىمــت 

بــــــةجساء حعــــــدًالث فــــــي ه ــــــام اإلاــــــدازض، 

لها واج اذ بج ساءاث بشاء ؤوؼوتها وجمٍى

حتـــ   .اإلاـــالي مـــً داخـــ  الـــبالد وخازجهـــا

وشٍـــــس  دعــــا بعــــم الـــــىشزاء علــــى زؤطــــهم

بلــــى اج ــــاذ  "حظــــً الحــــم بهــــى"ؤلاعـــالم 

بجــــــــــــــساءاث ؿـــــــــــــــازمت كــــــــــــــد اإلاـــــــــــــــدازض 

جهـــــــــىد  بّن : واإلاعاَـــــــــد الدًيُـــــــــت كـــــــــاثال 

الحيىمــــــــــــــــــت اإلابرولــــــــــــــــــت بشاء اإلاــــــــــــــــــدازض 

 .الدًيُت اإلاخوسؿت ػير واؿُت

ر ؤن الحيىمــــــت ػـــــــيلذ وجــــــاء فــــــي ال  ــــــ

لجىـــــت مـــــً زجـــــاٌ الـــــدًً وعلـــــى زؤطــــــها 

ـــــد الـــــدًً مظـــــعىد  ي ؿٍس ؿلـــــُلت الؼــــُـ

حـ ـــــــــــــه ه  ومظـــــــــــــاولين حيـــــــــــــىمُين 

اب   .بهدؾ العم  كد ؤلاَز

في اإلالاب ، زمت ؤحصاب دًيُت لهـا هــىذ 

هبيــر فــي الــبالد جلبــ  بجــساء ؤلاؿــالحاث 

في اإلادازض بـىزة ػــاؿت وهصههـت همـا 

هـظـــــه جبـــــدي  جـــــدكي. لىيهـــــا فـــــي الىكـــــذ

اطخعدادَا للىكىؾ في وجه ؤي حملـت 

كــد جلـــً اإلاــدازض، وؤوؼـــوتها الدًيُـــت 

والخعلُمُــت. وكــد هالبــذ جلــً ألاحــصاب 

ىكــــــــف الحملــــــــت كــــــــد بمــــــــً الحيىمــــــــت 

اإلاــــــــــدازض جحــــــــــذ ػوــــــــــاء ؤلاؿــــــــــالحاث. 

 بدى ـــــــــُم احخجاجـــــــــاث 
 
ــــــــددث مـــــــــسازا َو

ًـا  .ػعبُت ومحاؿسة اإلابـاوي الحيىمُـت

حبـــــــــــــــــرا لـــــــــــــــــى علـــــــــــــــــدث الاجخماعـــــــــــــــــاث 

واإلاــــــاجمساث فــــــي اإلاــــــدازض  داهــــــت َــــــرٍ 

ـــــا لُـــــذ لـــــى ًـــــادي  الجـــــساثم المؼـــــعت، ٍو

العلمـــاء ومــــدًسي الجامعـــاث واإلاــــدازض 

والوــــــالب دوزَـــــــم ؤعلـــــــاب مثـــــــ  َـــــــرٍ 

ألاحـــــدار التـــــ  حؼـــــٍى ؿـــــىزة الجهـــــاث 

الدًيُـــــــــــــــــــت واإلاجخمعـــــــــــــــــــاث ؤلاطـــــــــــــــــــالمُت 

ثمخــــــــىا ؤ هــــــــم  ٍو سجــــــــىا مــــــــً ألاطــــــــىاز ٍو

م آخــــــس ولِظــــــىا ؤعــــــداء لِظــــــىا فــــــي عــــــال

الــــــــىهً بــــــــ  َـــــــــم ًحبــــــــىن الـــــــــىهً ول 

عالكـــــــــــــت لهـــــــــــــم بمثـــــــــــــ  َـــــــــــــرٍ الـ ـــــــــــــاث 

اإلاخوسؿـــــــــت والجهـــــــــاث اإلاعادًـــــــــت للـــــــــدًً 

 .والىهً والاوظاهُت

إلاــــــــــــاذا هلــــــــــــىم وطــــــــــــاث  ؤلاعــــــــــــالم علـــــــــــــى  

مـــــــــىاكـهم اإلادؼــــــــــددة ججـــــــــاٍ اإلاــــــــــدازض 

وهحـــــً طـــــاهخىن علـــــى َـــــرٍ اإلاجـــــاشز   

هحــــــً الــــــرًً وعوـــــــ هم ؿسؿــــــت الا هـــــــام 

، والوعــــــــــــً والخ ؿلــــــــــــى خسجـــــــــــــذ وـــــــــــــاٌو

فــــي وــــ  اإلاــــدن مــــً  مبوالبهــــ ىن زطــــاإلاد

م الخعلُمُــــــــــــت بلــــــــــــى الؼــــــــــــىاز   مساهــــــــــــَص

وعلـــــدوا اإلاـــــاجمساث اإلابِىـــــت والؼـــــازحت 

 ،إلاــــــىكـهم بىجــــــىد الخؼوُــــــت ؤلاعالمُــــــت

ألدي ذلــــــــــــً بلـــــــــــــى بطـــــــــــــياث ال ــــــــــــــىم 

وجمُـــــــــــــــان اإلاىكـــــــــــــــف الحلُلـــــــــــــــي لهـــــــــــــــرٍ 

 .اإلادازض
 

 ؤخىهم اإلا لف:

 ذ شعيبمحم

س)  (زثِع الخحٍس
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 في ظالل القشآن

 
:

﴿كـ  َـ  ٌظـخىي الـرًً ٌعلمـىن والـرًً ل ٌعلمـىن بهمـا ًخـرهس ؤولـى ألالبـابي اطـخوىاؾ بُـاوي مىكعـه  : الخحلُ  اإلاىكىكي

: ؤعلمهـم ًـا محمـد بـإن َـرا اإلاـامً العـالم بحـم زبـه  واإلاعنـ    همىكـع ﴿كـ  جمخـع بىــسن كلـُالي ؤزـاٍز وؿـف اإلاـامً الوـاجع ،

طـــىاء لليـــاؿس الجاَـــ  بسبـــه . وبعـــادة ؿعـــ  " كـــ  " َىـــا لالَخمـــام بهـــرا اإلالـــٌى ولطـــترعاء ألاطـــما  بلُـــه . والاطـــخـهام َىـــا لـــِع 

لين ، وعـدم اإلاظـاواة ًىنـ  بـه عـً الخـلـُ  . واإلاـساد : جـلـُ   مظخعم  في ؤلاهياز . واإلالـىد : بزباث عدم اإلاظاواة بين الـٍس

﴿ل ٌظخىي اللاعدون مً اإلاامىين ػير ؤولي اللسز واإلاجاَدون فـي طـمُ   :ن ، هلىله حعالىالرًً ٌعلمىن على الرًً ل ٌعلمى 

ىــت همــا فــي كىلــه َىــا ﴿َــ  ٌظــخىي الــرًً ٌعلمــىن بلــ ي ؛ ل هــىز ؤن  ه بــإمىالهم وؤهـظــهم ؿلــ  ه اإلاجاَــدًًي ؤو باللٍس

طـــخىاء فـــي َـــرٍ آلاًــت ؤبلـــؽ مـــً هــــي اإلامازلـــت فـــي كـــٌى العلــم همـــاٌ ولخعلُبـــه بلىلـــه بهمـــا ًخـــرهس ؤولـــى ألالبــاب ولهـــرا وـــان هــــي الا 

 الىابؼت:

 }ً  رن ذو عسكهم عن  وعاإلاهم ولِع جاَ  ش  ء مث  مً علما وؿع { 

" ٌعلمــىن " فــي اإلاىكــعين مزــٌ  مز لــت الــالشم ؿلــم ًــرهس لــه مـعــٌى .  واإلاعنــ  : الــرًً اجــــىا بــــت العلــم ، ولــِع اإلالـــىد  

الــــرًً علمــــىا ػــــِ ا معُىــــا حتــــ  ًيــــىن مــــً حــــرؾ اإلاـعــــىلين اخخـــــازا بذ لــــِع اإلاعنــــ  علُــــه ، وكــــد دٌ علــــى ؤن اإلاــــساد الــــرًً 

ؤولـــى ألالبــابيؤي : َــ  العلــٌى ، والعلــ  والعلــم مترادؿــان ، ؤي : ل ٌظـــخىي  اجــــىا بــــت العلــم كىلــه علبــه ﴿بهمــا ًخــرهس 

[ ل  349الرًً لهم علم ؿهم ًدزوىن حلاثم ألاػُاء على ما هي علُه وججـسي ؤعمـالهم علـى حظـب علمهـم ، مـع الـرًً   ؾ: 

لـــى ػيـــر اهخ ـــام ، هحـــاٌ الـــرًً ٌعلمـــىن ؿـــال ًـــدزوىن ألاػـــُاء علـــى مـــا هـــي علُـــه بـــ  ج ـــخلى علـــ هم الحلـــاثم وججـــسي ؤعمـــالهم ع

سجـٍى ،  مىا الحجازة آلهت ووكعىا الىـس مىكع الؼىس . ؿخعين ؤن اإلاعن  : ل ٌظخىي مً َـى كاهـذ ؤهـاء اللُـ  ًحـرز زبـه ٍو جَى

ومً جع  هلل ؤهدادا لُل  عً طمُله . وبذ كد جلسز ؤن الرًً جعلىا هلل ؤهدادا َم الىـاز ؛ بحىـم كىلـه ﴿كـ  جمخـع بىــسن 

ً مـً ؤرـحاب الىـاز ؿلـد  كلُالي زمذ ؤن الرًً ل ٌظخىون معهـم َـم اإلاامىـىن ، ؤي : َـم ؤؿلـ  مـيهم ، وبذ جلـسز ؤن اليـاؿٍس

اكخضــ   ؤن اإلاـلـــلين علـــ هم َـــم مـــً ؤرــحاب الجىـــت . وعـــدٌ عـــً ؤن ًلـــٌى : َــ  ٌظـــخىي َـــرا وذان ، بلـــى الخعبيـــر باإلاىؿـــٌى 

ـم بـإن ؤَـ  ؤلاًمـان ؤ ـم ولـرم ؿٍس َـ  علـم وؤَـ  الؼـسن ؤَـ  جهالـت ؿإػىـذ الجملـت بمـا ؿ هـا مـً بدمـا  بدماجا للثىاء على ؿٍس

عً ذهس جملخين ، ؿالـرًً ٌعلمـىن َـم ؤَـ  ؤلاًمـان ، كـاٌ حعـالى ﴿بهمـا ً صـ   ه مـً عبـادٍ العلماءيوالـرًً ل ٌعلمـىن َـم 

ازة بلـى ؤن ؤلاًمـان ؤخـى العلـم ؤَ  الؼسن الجاَلىن ؛ كاٌ حعالى ﴿ك  ؤؿؼير ه جإمسووي ؤعبد ؤهها الجاَلىن ي.  وفي ذلً بػـ

ــام باهلــت .  َــرا ووكــى  ؿعــ  ٌظــخىي فــي حيــ   ألن ول همــا هــىز ومعسؿــت حــم ، وؤن الىـــس ؤخــى اللــالٌ ألهــه واللــالٌ ظلمــت وؤَو

الىـي ًىظبه عمىم الىـي لجمُع جهـاث الاطـخىاء . وبذ كـد وـان هــي الاطـخىاء هىاًـت عـً الـلـ  آٌ بلـى بزبـاث الـلـ  للـرًً 

ى وجــه العمـىم ، ؿةهـً مــا جإملـذ ملامـا اكــخحم ؿُـه عــالم وجاَـ  بل وجـدث للعــالم ؿُـه مـً الظــعادة مـا ل ججــدٍ ٌعلمـىن علـ

 لحجاَ  ولىلسب لرلً مثال بملاماث طخت هي ج  وظاثف الحُاة الاجخماعُت . 

ــــى ملــــام العمــــ  ، ؿالعـــالم بالصــــ  ء ههخــــدي بلــــى هسكــــه ؿُبلــــؽ  اإلالـــام ألاٌو : الاَخــــداء بلــــى الصــــ  ء اإلالـــــىد هىالـــه بالعمــــ  بــــه َو

لـُع شماهـه فـي هلبـه ،  علم ما َـى مـً العمـ  ؤولـى با كبـاٌ علُـه ، وػيـر العـالم بـه ًلـ  مظـالىه ٍو اإلالـىد بِظس وفي كسب َو
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م ؤهــه بلــؽ  ؿةمـا ؤن ً ُــب فــي طــعُه وبمـا ؤن ًىالــه بعــد ؤن جخلاذؿــه ألازشاء وجيخابـه الىىاثــب وج ــخلى علُــه الحلـاثم ؿسبمــا ًخــَى

ت  بذا اهدبه وجد هـظه في ػير مسادٍ ، ومثله كىله حعالى ﴿والرًً هــسوا ؤعمـالهم هظـساب بلُعـت ًحظـبه ال مـأن اإلالـىد ح

 [ ومً ؤج  َرا ػا  حؼمُه العلم بالىىز والجه  بال لمت . 350ماء حت  بذا جاءٍ لم ًجدٍ ػِ اي   ؾ: 

ــى ملــام الظــالمت مــً هىاثـــب ال   وــإ ومــصلث اإلاــرلث ، ؿالعــالم ٌعـــمه علمــه مــً ذلـــً ، واإلالــام الثــاوي : هاشــ و عــً ألاٌو َو

ــد الظــالمت ؿُلــع فــي الهلىــت ، ؿــةن ال وــإ كــد ًىكــع فــي الهــالن مــً حُــث هلــب الـــىش ؛ ومثلــه كىلــه حعــالى ﴿ؿمــا  والجاَــ  ًٍس

 زبحــذ ججــاز هم يبذ مــثلهم بالخــاجس خــس  ًولــب ؿىاثــد الــسبب مــً ججازجــه ؿــأب بال ظــسان ولــرلً ٌؼــبه طــ ي الجاَــ  ب ــبى

 العؼىاء ، ولرلً لم ًٌص ؤَ  الىلد ٌظهلىن لولبت العلم الىطاث  الت  جل هم الىكى  ؿُما ل هاث  جحخه مً ؤعمالهم . 

اإلالـــام الثالـــث : ملـــام ؤوـــع الاهىؼـــاؾ ؿالعـــالم جخميـــ  عىـــدٍ اإلاىـــاؿع واإلالـــاز وجىىؼـــف لـــه الحلـــاثم ؿُيـــىن مإهىطـــا بهـــا وازلـــا 

ان همً للي ؤهِظا ب الؾ ػير العالم باألػُاء ؿةهه في حيرة مً ؤمـٍس حـين ج ـخلى بلحت بدزاهه وولما اهىؼـذ له حلُلت و

ــرا اإلاعنــ   علُــه اإلادؼــابهاث ؿــال ًــدزي مــاذا ًإخــر ومــاذا ًــد  ، ؿــةن اجتهــد لىـظــه خصــ   الصلــ  وبن كلــد خصــ   شلــ  مللــدٍ ، َو

 ًدخ  جحذ كىله حعالى ﴿ولما ؤكاء لهم مؼىا ؿُه وبذا ؤظلم عل هم كامىا ي. 

 لام السابع : ملام الؼن  عً الىاض بملداز العلم واإلاعلىماث ؿيلما اشداد علم العالم كىي ػىاٍ عً الىاض في دًىه ودهُاٍ . اإلا

، وكـد حــس ؿ ـس الـدًً الــساشي اللـرة فـي اإلاعـازؾ ؛ وهـي لـرة ل جلوعهـا الىبـرة . وكـد كــسب لـام ال ـامع : الالخـراذ باإلاعسؿـتاإلا

ا ٌظــخىي ألاع ــ  والبـــير ول ال لمــاث ول الىــىز ول ال ــ  ول الحــسوز( ي  ؿــةن الجلــىض فــي ال ــ  ه مــثال بال ــ  بذ كــاٌ ﴿ومــ

 ًلخر به ؤَ  البالد الحازة. 

اإلالــام الظــادض : ؿــدوز آلازــاز الىاؿعــت فــي مــدي العمــس ممــا ًىظــب زىــاء الىــاض فــي العاجــ  وزــىاب ه فــي آلاجــ  . ؿــةن العــالم 

ى ال يـر وكاثـد بلُـه ؛ كـاٌ ه حعـالى ﴿بهمـا ً صـ   ه مـً عبـادٍ العلمـاءيوالعلم علـى مصاولخـه مـدز ؤلازػاد والعلم ودلُ  علـ

خدازطـىهه بُـيهم   –ؿلى ه علُه وطلم -زىاب جٍص  ، كاٌ الىب ء  )مـا اجخمـع كـىم فـي بِـذ مـً بُـىث ه ًخلـىن هخـاب ه ٍو

م ه ؿُمً ؿـلى ه علُـه وطـلم  -عىدٍ (. وعلى بثه مث  ذلً ، كـاٌ الىبـ ء  بل هصلذ عل هم اإلاالثىت وػؼُتهم السحمت وذهَس

ت ، وعلم بثه في  –  (.الـدوز ، وولد ؿالد ًدعى له ب ير)بذا ماث ابً آدم اهلوع عمله بل مً زالر : ؿدكت جاٍز

كـ  َـ  ٌظـخىي الـرًً ؿهرا الخـاوث بين العالم والجاَ  في ؿىزٍ الت  ذهسهاَا مؼمٌى لىـي الاطخىاء الري فـي كىلـه حعـالى  

 ٌعلمىن والرًً ل ٌعلمىن وجدؼعب مً َرٍ اإلالاماث ؿسو  جمت وهي على هبر ها جىلىي جحذ معن  َرٍ آلاًت . 

وكىله ﴿بهما ًخرهس ؤولى ألالبابي واكع مىكع الخعلُـ  لىــي الاطـخىاء بـين العـالم وػيـٍر اإلالــىد مىـه جـلـُ  العـالم والعلـم ، 

مً حسؿين " بن " و " ما " الياؿـت ؤو الىاؿُـت ؿياهـذ بن ؿُـه مـُـدة لخعلُـ  مـا كبلهـا مؼىُـت ػىـاء ؿـاء ؿةن ولمت " بهما " مسهبت 

ى هـي الحىم الري ؤزبدخـه  ادة جإهُد َو الخعلُ  بذ ل ؿسق بين " بن " اإلاـسدة و " بن " اإلاسهبت مع " ما " ، ب  ؤؿادَا الترهُب ٍش

 " بن " عً ػير مً ؤزبدخه له . 

ــم الحـــس ألن جاهــب الخــرهير َــى جاهــب وكــد ؤخــر فــي  حعلُــ  ذلــً جاهــب بزبــاث الخــرهير للعــاإلاين ، وهـُــه مــً ػيــر العــاإلاين بوٍس

ى اإلالـد ألاَم في ؤلاطالم ألن به جصهُت الىـع والظعادة ألابدًت ؛ كـاٌ الىبـ ء  مـً  -ؿـلى ه علُـه وطـلم  -العم  الدًن  َو

 ًسد ه به خيرا ًـلهه في الدًً . 

ــم : ؤَــ  العلــم . ؿلمــا وــان ؤَــ  العلــم َــم ؤَــ  الخــرهس وألالبــ اب : العلــٌى ، وؤولــى ألالبــاب : َــم ؤَــ  العلــٌى اللــحُحت ، َو

م ؤؿاد عدم اطخىاء الرًً ٌعلمىن والرًً ل ٌعلمىن . ؿلِع كىله ﴿بهما ًخرهس ؤولى ألالبابي  هالما مظخلال      .دون ػيَر

-:جمع وجشجيب:-  

أبو حميد
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 دسوس وبحىر

 
 د. محمد ؿادق حظين -
اض حاليا(، بجامعت داس املعاسف إلاشالميت )ألاشخار بكليت اللغت العشبيت والذساشاث إلاشالميت  شابقا، واملترجم في شفاسة بىغالدٌش بالٍش

 )الحللت الثاهُت(

لىً ؤلاوظان خلم كعُـا، بذا وجد ؿسؿت ؤزاد اطخؼاللها وامال، بذا ملً كىة وكدزة جـىق على خـمه 

 مً زحمه ه، اطخ دمها كدٍ ػس اطخ دام، كد ًجاوش حدا بوظاهُا ؿلال عً الحد الؼسكي السباوي، بل 

هما وؼاَد ذلً في الحسوب اإلاعاؿسة، وؤه ر دلُ  على ذلً حسب العساق الت  كخ  حت  آلان آلؾ مالـت 

س رحـي " كخ  ؿ ها طذ ماثت ؤلف وظمت".   مً عىام الىاض ػير اإلالاجلين،ؿجاء في جلٍس

ىُت ٌعت رؾ ما جـعله بلدٍ كد َرا َى وشٍس العدٌ ألاطبم )زامصي هالزن( للىلًاث اإلاخحدة ألامٍس

ًىما باللـف الجىي، وؿلدها  42ؤلف ش ف في  150الؼعىب ألاخسي في حسبها كاثال:" وفي العساق كخلىا 

ؿسدا ؿلى... وما حدر في العساق وان حسب ببادة, وحىالى ملُىن وهـف ماجىا, مع مهم ؤهـاٌ جحذ  157

خىىىلىجىا كد الحُاة. َرٍ هي الظُاطت طً ال امظت... وفي ؿُدىام كخلىا ملُىن ش ف واطخ دمىا ال

يي في مىاهم العالم اإلا خلـت. وهحً وؼاَد واحدا آلان في  ىان جدخ  عظىسي ؤمٍس ىُت ال ازجُت, َو ألامٍس

  1 ؤؿؼاوظخان.."

ُبت هسي الُىم في معسهت هؼمير بإًدي اإلاحازبين الهىادًً, وفي ؤزق ؿلظوين  هـع الـىز الَس

 بإًدي ال هىد الؼاػمين.

ومً الحلاثم اإلالمىطت ؤن بحساق اإلادن بالعؼساث واإلا اث وجلخُ  اليظاء وألاهـاٌ والؼُىخ 

ا الؼسب كاعدة ًىمُت وظاَسة  دون جمُي  كد ؤؿبحا في الحسوب اإلاعاؿسة وحسوب اللسن اإلااض   الت  ؤزاَز

مت حاطمت على جخىسز في و  اػدبان وعىد و  ػازة... ول ًمىً ؤن ًسي الباحث في َرٍ الحسوب ػير عال 

ت لي  ما زددجه وجسددٍ ؤبىاق الحلازة الؼسبُت الحدًثت.  بؿالض ؤخالقي واهخياض حلازي وؿلُحت م ٍص

وهي بالخالي جـدًم لي  الىبىءاث الت  ؿدزث عً هباز زجاٌ الـىس والدعىة. ؿـدق ه الع ُم:)ظهس 

م بعم الري    2 عملىا لعلهم ًسجعىن.(الـظاد في ال ر والبحس بما هظمذ ؤًدي الىُاض لُركَى

ول ػً ؤن الخىىِذ الحدًث والخلدم العل   ٌظخوُعان ؤن ًماحا آزاز ال ساب الري جحدزه 

آلان َرٍ الحسوب اإلاعاؿسة بظسعت لم حعسؾ في اللسون ال الُت، لىيها ل جلل  مً بؼاعت َرٍ الحسوب 

                                                 
 راجع العنوان في اإلنترنت:  1

(http://www.aljazeera.net/programs/no_limits/articles/2002/1/1-12-1.htm#L5) 
 11سورة الروم:  2
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مت... وال لم واللظىة ًبل مت جٍس ا ػير ؤلاوظاهُت. ؿالجٍس ُان ظلما وكظىة مهما جىً كدزة ال اإلاين وآزاَز

 اللظاة على ماد آزاز جساثمهم مً الىاحُت اإلاادًت.

ؿالياززت الحلُلُت لِظذ في جاهبها اإلاادي وحظب, ولع  الجاهب اإلاادي ؤن ًيىن ؤك  جىاهب 

الم الرَبُت الياززت خوسا, بن الياززت الحلُلُت هي في الىـىض... في شواٌ الثلت في ؤلاوظان وفي َدم ألاح

الت  بىتها ؤهما  زجاٌ الـىس والدعىة وؿاػتها ؤًدي اإلاـححين وهـ ذ ؿ ها مً زوحها كلىب ألاهمُاء 

 3 واإلاسطلين.

طُد ألاهمُاء واإلاظلين,ؤزطله ه واؿت للىاض ,   –ؿلي ه علُه وطلم  –َرا, ووان الىب  محمد 

في و  ؿؼير وهبير, وفي و  وكع مً ألاوكا  مً الحسب َادًا بلى ه بةذهه وطساجا مىيرا, بؼيرا وهرًسا 

والظلم. ب  وان زحمت للعاإلاين, هما وؿـه ه حعالى بعد حياًت كـف ألاهمُاء والسط  كاثال:)وما 

  4 ؤزطلىان بلى زحمت للعاإلاين.(

ًجدز بالرهس ؤن ه حعالى ذهس في هخابه هثيرا مً السط  وألاهمُاء, لىً لـ  السحمت ؿلد 

. وهسي ؤن ه حعالى  –ؿلي ه علُه وطلم  –طخعم  لىب  ؤلاطالما وحدٍ, ولم ٌظخعم  ألحد ػيٍر

:)وزحمت  وطعذ و  ش  ء(.   5ًلٌى

زحمت للعاإلاين جمُعا زمذ ؤن هبىجه ؤًلا حؼم    –ؿلي ه علُه وطلم  –ؿلما جع  الىب 

الىجىد الواَس الري برٌ حُاجه اإلالدطت  العاإلاين جمُعا. واعلمىا ؤهه ل ًخـف بسحمت للعاإلاين بل ذلً

د  م وؿالحهم و هىكهم وزك هم, ل ًٍس في طمُ  بطعاد العالم ب  العاإلاين, وفي طمُ  زخائهم وؿالحهم وخيَر

 به عىكا ول ًبغي به بدل.

ؤل بن زحمت للعاإلاين َى الري وؿ  العباد بسبهم. والري ههس الللىب وهىز ألازوا  ورحد 

لوباجع. بن زحمت للعاإلاين َى الري عصشث حعالُمه الظالم العال   ووهدث جىج هاجه العلٌى ومهد ا

اإلاـححت العامت. هما عسؿه ه عص وج :)وما ؤزطلىان بل واؿت للىاض بؼيرا هرًسا ولىً ؤهبر الىاض ل 

  6 ٌعلمىن(.

سمه وحسب ه وطلمه والري وجه ؤلاوظان في و  مسحلت مً مساحله في ؿلٍس وػىاثه وػبابه َو

وخىؿه وزجاثه وزكه وطُادجه وهسبه ووزعه وؿسحه وجسحه. ؿلاٌ حعالى:)ًاؤهها الىب  بها ؤزطلىان ػاَدا 

  7 وممؼسا وهرًسا وداعُا بلى ه بةذهه وطساجا مىيرا.(

                                                 
 6رمضان الوند في توطئة " الحرب العالمية الثانية"  ص/  3
 107سورة األنبياء:  4
 156سورة األعراف:  5
 28سورة سبأ:  6
 16-15سورة األحزاب:  7
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 زحلت علمُت

 حصين محمذ وعيم الحق
 )طالب الدراسات العليا بجامعة قطر. وطالب جامعة دار المعارف اإلسالمية شيتاغونغ، بنغالديش سابقا.(

 )بلُت العدد الظابم(

او لخعلُم الىاض وجثلُـهم في ؤمىز الدًىا وآلاخسة، وفي ػلىن 
َ
ازػ

َ
ىه
ُ
ع الؼُي مدزطت في ػ ؤطَّ

ؿساػاث العلم بل ها، وػسعىا ًملاون ؤوعُتهم مً معين ؤًام كلُلت هازْث ػهس ها في ؤكواز الهىد،  هاؿخْذ 

ً، وفي َرٍ اإلادزطت بدؤ الؼُي جدَزع بعم هخب الظىت  ؤلاطالم الـافي، ؿيرجعىن بلى ؤكىامهم مىرٍز

ت مً ميه  ؤلاطالم العرب الصلٌ، ؿيان ًدزض رحُب  ي عؼو  العلىم الىبٍى ت اإلاوهسة، ليرّوِ الىبٍى

ا مً هخب الظىت الب ازي، ورحُب مظلم، ومظىد باألطاهُد اإلاخـلت بلى ؤثمتها، ؿيان  ؤبي ٌعلى وػيَر

 وطام َرا الؼسؾ في هـِب ػىهاز ػاو، العاؿمت ؤلاكلُمت اللدًمت، وبحدي مدن بىؼالدٌؽ الحالُت.

بعد ؤْن كض   الؼُي حُاة حاؿلت في الدعىة، والتربُت، والخعلُم لبَّ  هداء زبه طبحاهه في حدود 

او، ؿسحم ه حعالى اإلاحدر  َـ، وكد700طىت 
َ
ازػ

َ
ىه
ُ
ُووزي جثماهه التراب في معل  دعىجه ومىمذ جسبِخه، ػ

، وؤدخله ؿظُب ِجىاهه، 
 
الىبير ؤلامام ػسؾ الدًً ؤبا جىامت الُماوي، وجصاٍ عىا وعً الدعىة ؤلاطالمُت خيرا

 ُِين.ووؿلىا لخىمُ  ؤعماله، والظير على مظيرجه، وؤلحلىا به في داز هسامخه، آمُ

، وطْس   الجاهب ألاًمً مً ك ٍر
ْ
ؤهها الباحث عً آلازاز اإلاادًت لإلمام ػسؾ الدًً الُماوي، خر

ًِ بلى الُمين مسجين ؤو زالزت لخجد ؤمامً ذان اإلابن  الري وكف مخحدًا  ىت اللُلت بلى ألامام، واهح بالّظِ

ي، ومىاكال عىاؿـه، ًحم  في زىاًاٍ البلُت الباكُت مً آلازا  ز الؼسؿُت اإلاادًت.للخاٍز

وعم، بن َرٍ ألاهالٌ بىْذ و  َرٍ الظىين حت  حّظاكى بعم جىاهبها على الدعىة الت  اهلسكْذ، 

ن مً هابلين، ًحم  الىثير الىثير، كد  والدزوض الت  اهدزطْذ، والعباداث الت  جىكـْذ، وعم، َرا اإلابن  اإلايىَّ

د ؤن ًلىله، وعم بن الوابم ًدزن بىى ؤلاوظان بعله، ول ًدزن بعله آلاخس، ول ع  ما ًدزهها ؤك  بىثير مما ًٍس

ألازض   مً اإلابن  ل شاٌ ًحم  آزاز السؿىؾ الت  واهذ مملىءة في اإلااض   بـ هخب العلُدة، والخـظير، والحدًث، 

ا مً العلىم الت  واهذ جدزَّض في مدزطخه، وبنَّ الوابم اء وػيَر الداخلي في  والـله، وعلم الـلً، والصزاعت، والـيً 

ال للعالم العابد اللاهذ هلل حعالى.
ّ
 ألازق لُرهسها بعبادة َرا الداعُت الري وان مث

وكد شاز اإلاـىس ؤلاطالمي الىبير الؼُي ؤبى الحظً علي الحظن  الىدوي زحمه ه حعالى َرٍ آلازاز في اللسن  

ال بسئٍت َرٍ آلازاز اإلاهَملت، ال س باإلااض   اإلاؼسق، وجبيي على الحاكس اإلاالم، اإلااض  ، بعد بحث حثِث، وبي  هٍى ِ
ّ
ت  جره

ؿإػاز على جلمُرٍ الؼُي عبُد اللادز الىدوي لخإطِع مدزطت جحم  اطم الؼُي الىبير، ؿإطع )مدزطت الؼسؾ 

دزض ؿ ها بلى الـف الخاطع، ول ع َّ ه ؤلاطالمُت( على ملُسبت مً ك ر ؤلامام، وكد بلؽ عدد هالبها آلان حىالي ماثت  هالب، ٍو

ًَّ عل ها، ؿت دَس هَظابلِتها، وه على ما ٌؼاء كدًس.  حعالى ًم
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 اسرتاتيجيات تعلمي اللغة العربية لغري الناطقني هبا ما لها و ما علهيا                          بحث عل  

 
 محي الذًً عبذ القادس الفاسوقي

باإلادًىت اإلاىىزة((باحث في اللؼت العسبُت وآدابها بالجامعت ؤلاطالمُت  )) 

 املقذمت:

 خلفيت البحث-أ

بن حعلُم اللؼت العسبُت للىاهلين بلؼاث ؤخسي بـدؤ فـي اللـسن ألاٌو مـً ال جـسة , بعـد ؤن احظـعذ الـخىحـاث 

ــسة العــسب ,و دخــ  فــي الاطــالم مـــً ل ٌعــسؾ اللؼــت العسبُــت , ؿاؿــبب حعلــُم لؼــت اللـــسآن  ؤلاطــالمُت خــاز  جٍص

ــــاء الـــــبالد  م ألبىـ ــــاء الىـــــٍس ـــم بـــــدؤ العلمـ ــــلمين الىـــــاهلين بالعسبُـــــت, ومـــــً َـــــرا اإلاىولــ ـــى اإلاظـ ــــت واجبـــــا علــ اإلاـخىحـ

 واللادزون على حعلُمها حعلُم اللؼت العسبُت بوساثم ػت , ؿجصاَم ه ؤحظً الجصاء.

ىـــان ُـــىم-َو ُـــت ؤو اللؼــــت الثاهُـــت،, و ميهــــا -ال هثيــــر مـــً الاطـــتراجُجُاث والوساثــــم، التـــ  حعلـــم بهــــا اللؼـــاث ألاجىم

لــت مثلــى جالثــم وــ  الوــالب ال لؼــت العسبُــت, ولــِع مــً بــين جلــً الاطــتراجُجُاث ؤوالوساثــم، اطــترجُجُت ؤوهٍس

 والبِ اث وألاَداؾ وال سوؾ.

لـــت  لـــت اإلاباػـــسة وهٍس لـــت اللىاعــد والترجمـــت والوٍس ومــً ؤَـــم جلـــً  الوساثـــم لخعلــُم اللؼـــت ألاجىمُـــت هـــي: هٍس

ت. وفي َرٍ لت الظمعُت الؼـٍى لـت اللىاعـد  اللساءة والوٍس اإلاىاطبت اإلابازهـت عـصم الباحـث ؤن ًبحـث فـي هٍس

ـهــا ووؼــإ ها ومــً ألاَــداؾ واإلاالمـــب، وهــرلً ال وــىاث لطــخ دامها فـــي  والترجمــت ومــا ًخعلــم بهــا مـــً حعٍس

لــت وأل هــا مــا شالــذ حظــخ دم فــي حعلــُم  حعلــُم اللؼــت ألاجىمُــت وهىاح هــا ؤلاًجابُــت والظــلبُت ألَمُــت َــرٍ الوٍس

 بُت في هثير مً البلدان.اللؼت العس 

 :أهميت البحث-ب
 بن ؤَم ألاطباب الت  دؿعخن  بلى اخخُاز َرا اإلاىكى  ما ًلي:

 ؤول:ؤَمُت اإلاىكى  مً حُث ؤهه ؤَم هساثم حعلُم اللؼت ألاجىمُت, و خاؿت حعلُم اللؼت العسبُت.

لت في حعلُم اللؼت العسبُت ولؼت زاهُا: اطخ دام هثير مً ألاطاجرة في البالد العسبُت و ػير العسبُت َرٍ  الوٍس

لـت ؤمـال ؤن ٌظـخـُد ميهـا ألاطـاجرة  زاهُت بؼم الى س عً مؼىال ها و هلـا ها, ؿسػبذ فـي دزاطـت َـرٍ الوٍس

 و معلمى اللؼت العسبُت.

لت .  زالثا: زػبت  في معسؿت هالم اإلاخ ــين حٌى َرٍ الوٍس

م و الحد  ًث الؼٍسف.زابعا: الاطهام في خدمت لؼت اللسآن الىٍس

 مشكالث البحث:

  :هبلا ل لـُت البحث اإلاروىز ؿُإح  الباحث بإن ًبحث عما ًلى
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لت و الاطتراجُجت,و ًوبلها في الــ  الدزا      ؤول:هُف ًمىً للمعلم ؤن ً خاز الوٍس

ت    زاهُا:ما َى دوز معلم اللؼت العـسبُت في جوبُم َرٍ الوٍس

     :أهذاف البحث ومىافعه

 :بُان ؤَداؾ البحث الت  كـدَا الباحث وهي هما طُإحيؿُما ًلي 

ظه للؼت العسبُت.  ؤول:  ًمىً ؤن ًجعله معلمتاللؼت العسبُت مـدزا مً مـادز علمُت في جدَز

لت الت  ٌظخ دمها مدزض اللؼت العسبُت عىد   زاهُا: الخعلُم وهرا ًيىن َرا البحث آلت الخحظين للوٍس

لت   اللىاعد والترجمت.والخعلم لطُما هٍس

 زالثا: ًيىن ؤحد اإلاساجع إلاً ًساٍ.

     زابعا: ًادي ال  راث واإلاعلىماث حٌى حعلُم اللؼت العسبُت.

و هما ًسجى الباحث ؤن جيىن َرٍ الىزكت البحثُت اللـيرة مـُدة في جسكُت مظخىي حعلُم معل   اللؼت 

 العسبُت ولؼت زاهُت.

 حصاؤالث البحث:-ث

 م الدظائلث ؤل وهي:و لهرا البحث بع

 ما مـهىم اطترجُجُت الخدَزع 

ع اللؼت العسبُت لؼير الىاهلين بها.  َ  جىجد اطتراجُجُت واحدة مثلى لخدَز

ع اللؼت العسبُت   ما الاطتراجُجُت ألاؿل  لخدَز

لت اللىاعد و الترجمت وما اًجابُا ها و طلبُا ها   ما مـهىم هٍس

:للــد اكخلــذ بُعـــت البحــث ؤن ًيــىن فـــي ملدمــت و جمهُـــد زــم اإلاباحــث الثالزـــت , زــم خاجمـــت ذهــسث ؿ هــا خالؿـــت البحــث , زـــم خطــت البحـــث

 ذًلخه بلاثمت اإلاساجع وؿهازض. 

, مؼــــــــىالث البحــــــــث,املقذمــــــــت: ؤَــــــــداؾ البحــــــــث ومىاؿعه,حظــــــــائلث  و حؼــــــــخم  علــــــــى : خلـُــــــــت البحــــــــث,و ؤَمُــــــــت البحــــــــث و طــــــــمب اخخُــــــــاٍز

 ولمت ػىس و جلدًس. البحث,وخوت البحثى 

لت و الاطتراجُجُتو الـسق بُيهما.الخمهيذ: ف اإلاـوححاث , ميها الوٍس  وضحذ و جيلمذ ؿ ها حٌى حعٍس

 و ؿُه مولباناملبحث ألاول:

ع اللؼـــت العسبُـــت لؼيـــر الىـــاهلين بهـــا, مــــا املطلـــب ألاول: ع. وهـــم عــــددا  طـــتراجُجُت جـــدَز جيلمـــذ ؿُـــه حـــٌى ميىهـــاث بطـــتراجُجُاث الخـــدَز

لــــت, معــــاًير املطلــــب ال:ــــاوي:  طــــتراجُجُت ألاؿلــــ ,وهُف ً خــــاز اإلاــــدزض ؤلاطــــتراجُجُت ألاؿلــــ .ؤلا  و جيلمــــذ ؿُــــه حــــٌى ؤطــــع ؤخخُــــاز الوٍس

س  . لت الخدَزع داخ  اإلاىكف الخدَز لت, ؤطع هجا  هٍس  اخخُاز الوٍس

ع اللاملطلب ألاول: و ؿُه موالباملبحث ال:اوي: لت اللىاعد و الترجمـت فـي جـدَز مـا الهـدؾ املطلـب ال:ـاوي: ؼـاث و وجـه حظـمُتها.وؼإة هٍس

 ميها.

لت.املطلب ال:الث: لت.املطلب الشابع: مي اث و خـاثف َرٍ الٍس  مؼىالث  و طلبُاث َرٍ الوٍس

 للملاٌ ؿلت                                             .وجخلمً ال الؿت و ؤَم هخاثج البحثالخاجمت:

 

ش للمجلت -للباح:ين، جزي هللا الكاجب وهفعىا هللا بها(    ةمالحظت: )هزه املقالت  مجشد  أششة الخحٍش
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 أحزان وشجىن 

م  عبد الىٍس

 (الجامعت السػُدًت العسبُت ػاشي ؿىز )
بلُت العدد الظابم

وهــرلً ولمــا عسكــذ علُــه كلــُت مــً 

ؤومظــــــــــــــ لت مــــــــــــــً الللــــــــــــــاًا اإلاعلــــــــــــــلت 

اإلاظـــاث  الــــعبت ًـــإح  بحلهـــا اإلاحىمـــت 

فــــــــى كــــــــىء اللــــــــسان والظــــــــىت و بجمــــــــا  

ـــم كىاعـــد الـلـــه وؤؿـــىله   ألامـــت وبوٍس

الثابخــــت .ولـــــه فـــــى ذلـــــً ذوق طـــــالم مـــــً 

هاء وكلب كاهىو  مً كلىب ؤذواق الـل

                 .الحىماء

ـــــت ؤلاخـــــالؾ  وبذا ه ـــــسث بلُـــــه مـــــً شاٍو

وؤلاكبـــــاٌ علـــــى وؤلاعـــــساق عـــــً الـــــدهُا 

واجبــــــا  الظــــــىت وهــــــف الــــــىـع   آلاخــــــسة

عــــــً الهـــــــىي وؿـــــــسن الحـــــــب هلل وػـــــــدة 

ؿحـــــــــــدر عيهـــــــــــا ول  ه العؼـــــــــــم لسطـــــــــــىل

، ؿهــــــى حــــــس ، وكــــــ  مــــــا حؼــــــاء ول بــــــإض

ىلــــب عيهــــا  ًبحــــث عــــً الظــــىه بحثــــا ٍو

جىلُبـــــــــــا ليـــــــــــ  مـــــــــــا ٌعمـــــــــــ  ؤوطـــــــــــُـع  

ؤوطـــــــــــــــــىؾ ًــــــــــــــــــىع مـــــــــــــــــً العبـــــــــــــــــاداث 

واإلاعامالث واإلاعاػساث، ؿعباداجـه علـى 

ـــــم الظـــــىت ومعامالجـــــه علـــــى ه جهــــــا  هٍس

ومعاػــــــــــــساجه علـــــــــــــى كـــــــــــــىئها و هـــــــــــــرلً 

خؼيـــــــر هبعـــــــه  حمـــــــس وجهـــــــه ٍو ٌؼلـــــــب ٍو

ولمـا زاي مـا ً ــالف الظـىت ؤول ًىاؿــم 

آدابهــــــــــــــــا مــــــــــــــــً ألاكــــــــــــــــىاٌ وألاؿعــــــــــــــــاٌ و 

 الحسواث والظىىاث ، ؿُجصز مـً ًـإح 

بهـــــا و ٌعاجــــــب مـــــً ل ٌعخنــــــ  بظــــــىتها ول 

لهــــــا ممــــــً ًجــــــاوزٍ ؤو  ًإبــــــه باجبــــــا  هٍس

لــــــــسن حبـــــــه  اء ًـــــــصوٍز علـــــــى حـــــــد طـــــــى 

جــــد بظــــيخه ؿــــال لسطــــٌى ه وػــــدة الى 

                              .ً ـاؾ ؿُـه لىمـت لثــم

ـــــــت    وهـــــــرلً بذا ه ـــــــسث بلُـــــــه مـــــــً شاٍو

لـــــت وجدجـــــه والوبِـــــب  الظـــــلىن والوٍس

الحاشق ألمساق الباهً ٌعسؾ اإلاٍسم 

ومسكـــــــــــــه ووَعـــــــــــــسؾ العـــــــــــــال  ودواثـــــــــــــه 

وواإلاـــــبا  اإلاىــــين جىــــىز بىــــىزٍ هثيــــرمً 

وجوهس مً الرهىب ، هما اجلـد  الللىب

بىـــاٍز مبلــــؽ هبيـــر مــــً اإلاــــابُب مــــا ؤهــــاز 

الـــدهُا فـــى َـــرا ال ـــالم الحالـــً واللُـــ  

ألالُـــــ  ، وؤمـــــا طلظـــــلخه ؿ ـــــ  طلظـــــلت 

الـــــــــرَب ومؼــــــــــاث ه ؿهــــــــــم مــــــــــً ؤوــــــــــابس 

الـلـــــــالء مـــــــً َـــــــرا  الى ــــــراء وؤؿاكـــــــ 

همـــــا بذا ه ـــــسث بلُـــــه . ألامـــــت اإلاحمدًـــــت

ــــــت الـــــرواء والـساطــــــت والــــــدَاء  مـــــً شاٍو

ــــــــا وؤمهـــــــــا ٌعترؿهـــــــــا ؿهــــــــ ى علبتهـــــــــا ؤو ؤبَى

بــــــــه وبعُــــــــد ٍ، مىاؿلــــــــه و م الـــــــــه، كٍس

، ؿىـــــــــم مـــــــــً علــــــــــىد ؿـــــــــدًله وعـــــــــدٍو

ػـدًدة اهحلــذ بـلــ  ذواثــه وهــم مــً 

ؤمىز مؼيلت كلِذ بىىزؿساطـخه وهـم 

مـــــــــــً ػـــــــــــس مـــــــــــً ػـــــــــــسوز الىـــــــــــاض دؿـــــــــــع 

 ،بؼــــــسدَاثه بعــــــد مؼــــــِ ت ه وازادجــــــه

ــــى مــــع وــــ  َــــرٍ اإلاـــــاخس  .الحمــــد هلل َو

ا فــــى واإلاحاطــــً والـلــــاث  وــــان ؿــــؼير 

ــــــــــا علـــــــــى بخــــــــــاء ذاجـــــــــه  ،عُىـــــــــه وحٍس

 ؿجعلــــــــه ه هبيــــــــرا فــــــــى ؤعــــــــين الىــــــــاض،

ـــــــــصا فـــــــــى كلـــــــــىبهم ، وح ـــــــــ  بمحبـــــــــت  عٍص

العلمــــــاء والـــــــححاء وزلــــــتهم وبجاللهــــــم 

ه علـــــى حـــــد مـــــا .  مـــــً ؤوـــــابٍس ومعاؿـــــٍس

ولىـــــــــــــــً اهوـــــــــــــــىث َـــــــــــــــرٍ الـــــــــــــــــحاث 

اإلاىيرة  اإلاؼسكت واهوـإث َرٍ الؼمعت

ؤخيـــــــرا بمىجـــــــه وزحلخـــــــه بلـــــــى جـــــــىاز زبـــــــه 

  حعــــــالى . " بهــــــا هلل وبن بلُــــــه زاجعــــــىن "

ى ؿساكـــــــً ًـــــــا عبـــــــد الـــــــسحمً و"بهــــــا علـــــــ

   .إلاحصوهىن"

وخالؿــــــــــت اللــــــــــٌى : بن ػــــــــــُ ىا عبــــــــــد 

السحمً وان عبد السحمً حلا ، و اًت 

مـــً آًــــاث الـــسحمً فــــى ألازق ؿــــدكا ، 

ؿمخع ه ألامت اإلاسحىمت بحُاجه بلى مـا 

ه ؤن ًمخعهــــــــا ، زــــــــم ازخــــــــإزس بــــــــه  ػــــــــاء

زحمخـــــــــه عىـــــــــد ألاجـــــــــ  اإلاىعـــــــــىد ، وه 

ىمــــه ، ووــــان ؤمــــس ًحىــــم ول معلــــب لح

ومـا لىـا مـً الظـلىي   .ه كدزا ملدوزا

 –ن هخإ    بلٌى ٌؼبه كٌى هبِىـا ؤبل 

"العــين جــدمع  –ؿــلى ه علُــه و طــلم 

والللــــــب ًبيــــــ  ،ول هلــــــٌى مــــــا ٌاــــــ ى 

بـد الـسحمً زبىا ، وبها على ؿساكـً ًـا ع

.  وبهـــا بلُـــه زاجعـــىن إلاحصوهـــىن" وبهـــا هلل
ع عىـدها بل ؤن هسؿـع ؤًـدًىا مبتهلـين  وهـرلً لِـ

وػــــس  ،ه ؤن ًخؼمـــدن ه بىاطـــع زحمخـــهبلـــى 

، وؤطــىىً ؿظــُب جىاهــه فــي ػــاملتلـًـ مؼـــسة 

 .مين ًا زب العاإلاينآ. العِؽمً  زػد
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  سشائل لالعخباس

ش  مصاعذ)محمذ شعيب الجصىسي   (الخحٍش

 

الظــــــــــــاعت ال امظــــــــــــت وعؼــــــــــــس دكـــــــــــــاثم 

ســـحسا، وـــان هثيـــر مـــً الىـــاض فـــي اإلاـــدن 

واللـــــــــــــسي فـــــــــــــي الىـــــــــــــىم، وكلُـــــــــــــ  مـــــــــــــيهم 

ـــــــــرهسون ه،  اإلااذهـــــــــىن  ًخ جـــــــــدون ٍو

ٌظـــــــــــــخعدون لـــــــــــــ ذان، جصلصلـــــــــــــذ ألازق 

ؿاطـــدُل  مـــً وـــان فـــي شلصلـــت ػـــدًدة، 

الىــــــــىم، وجعــــــــ  ٌظــــــــ ى مــــــــً وــــــــان فــــــــي 

، َــــــرا ًـــــــُب وذلـــــــً الُل ــــــت ؿــــــاثحا

ـــــــى  ًبيـــــــي َـــــــسب الىـــــــاض مـــــــً الصلـــــــصاٌ بل

   .خاز  مىاشلهم

دزجـــــــت علـــــــى  7. 9كـــــــسب شلـــــــصاٌ بلـــــــىة 

بــــــه ؿــــــاَت   بــــــىؼالدٌؽ،ملُــــــاض ٍز تــــــر 

حظـــــمب فــــــي و طـــــيان الهىـــــد وبـــــىؼالدغ. 

هبــرث الــصلٌش فــي  ،مبنــ  فــي الهىــدا هُــاز 

را جإهُـد وجــدًم إلاـا  َرا العـس ، َو

ل جلـــــىم الظـــــاعت "جـــــاء فـــــي الحـــــدًث : 

 ٌ ، "حتــــــ  ًلــــــبم العــــــالم وجىبــــــر الــــــصلش

والحــدًث عــً الــصلٌش ل بــد ؤن ًلىدهــا 

بلى الحدًث عً بحظاض اإلاظلم ججاٍ 

ؾ ه َــرٍ ال ــىاَس الي ىهُــت التــ  ً ــىَّ

بـــــــه  ، ؤو علىبـــــــاث إلاـــــــا ح ـــــــ بهـــــــا عبـــــــادٍ

مـــً اإلاحــــادة هلل وزطـــىله، ومــــً  ألازق

ـــــد ػـــــعىز اإلاىبلـــــاث اإلاهليـــــاث
َّ
، للـــــد جبل

اض ججاٍ َرٍ ال ىاَس ؿـال هثير مً الى

ًتراجعــــــــىن حتــــــــ  ًــــــــسوا ، ول ًسجــــــــدعىن 

ؤن ، وألاؿــ  فــي اإلاــامً العــراب ألالــُم

 إلاثـ  َـرٍ ألامـىز اإلا ُــتًيىن 
 
، ًللـا

ب "ؿلـــــد جـــــاء فـــــي الحـــــدًث:  واهـــــذ الـــــٍس

ذا َبـذ عـسؾ ذلـً فـي وجـه الؼدًدة ب

، وهإهــه " -ؿــلى ه علُــه وطــلم-الىبــ  

ؤن  -ؿـــــــــلى ه علُـــــــــه وطـــــــــلم-ً صـــــــــ   

 جيىن ملدماث ًىم الـص  ألاه ر.

 ٌ   معؼـــــس اإلاظـــــلمين  إلاـــــاذا َـــــرٍ الـــــصلش

َـــرا جىمُـــه لىــــا مـــً عىــــد ه عـــص وجــــ  

لزرجــــــع بلُــــــه؛ ألهىــــــا وظــــــِىا ه وػـلىــــــا 

 عً اللُامـت وؤَىالهـا، وجسهىـا ؤلاطـالم،

ل بطـــــــــالم فـــــــــي حُاجىـــــــــا ألاَلُـــــــــت ول فـــــــــي 

حُاجىــــــــــــا الح ـــــــــــــُت، ولفــــــــــــي حُاجىــــــــــــا 

وؿـــــــــازث ؤعمالىـــــــــا هؼيـــــــــر الاجخماعُــــــــت، 

، لؿـــسق بُيىـــا وبُـــيهم، وكـــاٌ  اإلاظـــلمين

ه حعــــــــــــــــالى "واعخـــــــــــــــــمىا بحبــــــــــــــــ  ه 

جمُعا" ولىىىا اج ـرها اللـسآن م جـىزا 

، وطــيرة هبِىــا ؿــلى ه مترووــاوالظــىت 

 َرٍ الصلصلـت. واهذ ممبىذاعلُه وطلم 

ــــــــــى باز  ىــــــــــا، ووظــــــــــخؼـٍس مــــــــــً ثلىعــــــــــىد بل

سجــــع لىــــا ؤلاحظــــاض بمــــا هــــي ذهىبىــــا ، ٍو

  علُــه مــً اللــعف والاهحوــان فــي وــ

م "كـــــاٌ حعـــــالى : شـــــ  ء،  َُ  َجـــــاء
ْ
ـــــْىل بذ

َ
ل
َ
ؿ

ـــــىُبُهْم 
ُ
ل
ُ
َظـــــْذ ك

َ
ِىـــــً ك

َ
ُعىا ول َلـــــسَّ

َ
ُطـــــَىا ج

ْ
َبإ

ــىَن 
ُ
ْعَمل ٌَ ىا 

ُ
ـاه
َ
اُن َمــا و

َ
و ُْ ـ ُهــُم الؼَّ

َ
ًَ ل ـ ٍَّ  "وَش

ُهْم "[ ، وكــاٌ حعــالى: 43 ألاوعــام:
ُ
ؿ ــّىِ

َ
 
ُ
وه

 
 
ِبيــــــــــــــــرا

َ
 ه
 
اهــــــــــــــــا َُ

ْ
ؼ
ُ
 ه
َّ
ْم بل َُ ِصٍــــــــــــــــُد ًَ َمــــــــــــــــا 

َ
" ؿ

ًَ "، وكـــــــاٌ حعـــــــالى : [60 ؤلاطـــــــساء: ِم
َ
ـــــــإ
َ
ؿ
َ
ؤ

ــْم  َُ  و
 
اجــا َُ ُطــَىا َب

ْ
ِجَ ُهم َبإ

ْ
ــإ ًَ ن 

َ
ــُ  الُلــَسي ؤ َْ

َ
ؤ

ِجَ ُهم 
ْ
ـإ ًَ ن 

َ
ـُ  الُلـَسي ؤ َْ

َ
ًَ ؤ ِم

َ
َو ؤ
َ
اِثُمىَن * ؤ

َ
ه

ى  ُطــــــــــــــــــــــَىا ُكــــــــــــــــــــــ  
ْ
َعُبــــــــــــــــــــــىَن َبإ

ْ
ل ًَ ــــــــــــــــــــــْم  َُ  "و

 [. 98-97 ألاعساؾ:

بن فـــــي الؼـــــعىب ؤلاطـــــالمُت مـــــً ٌعخ ـــــر 

خــرهس  ــاوب،  بهــرٍ آلاًــاث اليىهُــت، ٍو ٍو

وؤمـــــــا ، ؤمـــــــا الـــــــرًً فـــــــي كلـــــــىبهم مـــــــسق

علـــى وا اللاطـــُت كلـــىبهم الـــرًً اطـــخمس 

الوؼُــــان، والــــرًً ؤػـــــسبىا فــــي كلـــــىبهم 

ــــب والعلماهُــــت  ؿلــــً ٌعخ ــــروا بــــ  الخؼٍس

 
 
ـــدَم كـــالل ـــرا مـــاًٍص هىـــا هخىكعـــه  ، َو

مــــــــً ؤمثــــــــاٌ َــــــــالء ألهــــــــه مــــــــً الظــــــــزن 

 السباهُت.

 ًـا ل طــف    هُــف هلـىم ؤمــام ه ًــىم

بذا اللُامــت  ومـــاذا هجُــب عـــً حُاجىـــا 

ــــــــــــــــسان الطـــــــــــــــ لىا، َـــــــــــــــداها ه بلـــــــــــــــى 

ؤن عمــــس بــــً  اإلاؼــــهىز  ومــــً ،اإلاظــــخلُم

، ذألازق جت لصلـــــــال وـــــــاب ػـــــــعس بـــــــإن 

ؿلـــــــــسب بلدمـــــــــه علـــــــــى ألازق، وكـــــــــاٌ 

ظهــــــــسن،  ؤلظـــــــذ مــــــــً اإلاىـــــــــين علــــــــى

هُــــــف  ؿظــــــىىذ ألازق مــــــً الـــــــىز.

 ؤمىً َرا  َ  ؿىسجم 

هىا بحاجت بلـى بعـادة ب معؼس اإلاظلمين 

الى ــــس فــــي الحظــــاباث مــــع ه طــــبحاهه 

وحعــــــالى بؼــــــي  عــــــام ومخخــــــابع فــــــي َــــــرٍ 

  .الحُاة
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 ؿـحت مً الُىمُاث

 هظامسحمت بيذ 

ىز، ػِخاػىوؽ(  )داز الىُّ

 ًِ  ل
ْ
، ولديَّ الىثير الىثير عً ؤخباز َرا البِذ وزواًاجه، ولم ؤؿف

 
ًِ عً بُت  كلُ  جدا مـىسحي  ما كلُذ ل

ــه  لنــ  هإهَّ ِ
ُّ زٍ جــدزان عالُــت، همــا جحُوــه ؤشــجاز جــىش الهىــد والـىكــ  الِوــىاٌ، ؿُ  بلــى آلان بُتــ  الــري حظــّىِ

 ُحّساض َرٍ الللعت كلعت ؿؼيرة، وجلً ألاشجاز 

عىـــدما ؤؿـــعد الظـــلف وؤه ـــس وزاء الجـــدزان ج هـــس ؤمـــامي ؿــــىؾ الجبـــاٌ السوا ـــ  ، الجبـــاٌ التـــ  

لمظْذ حلت خلساء جمُلت مً ؤواجت ألاشجاز اإلا خلـت، ؿخرَب هـس   بلى عالم بعُد، بلى شمً بعُد، بلـى 

َوٌ الــــرًً كوىــــىا فــــي ؤزق ؤؿؼاوظــــخان، ؿإػــــعس بؼــــعىز لوُــــ
ُ
ــــ  هـســــ   ؤوــــي بيــــذ شمــــً ؤجــــدادي ألا ِ

ُّ ف، ؿإخ

لت، وؤحؼلـ   ِ
ّ
رٍ الجباٌ الت  ؤمامي هـي جبـاٌ ؤؿؼاوظـخان الؼـاَلاث، ؿـإخترق ُطـىز الحاكسمدظـل ؤؿؼاهُت، َو

ــــا، ؿــــةذا بـــــىزة جمظــــً بعُنــــ ، وبذا هــــي  فــــي ِػــــعاب اإلااضــــ   الاــــحلُم، ؿــــإمعً ه ــــسي فــــي ُؿــــىزَا ومىاظَس

ىا هـــا، وجدظـــلم علـــى ألاشـــجاز، وجلوـــف  جـــدحي الــــؼيرة الراَبـــت بلـــى جبـــاٌ طـــىيي ػـــسا، ؿخلعـــب ؿ هـــا مـــع كٍس

ـــــه الـــــرْي 
َّ
ـــــدعىَن ه حعـــــالى بالـــــدعاء اإلاـــــإزىز:  الحمـــــُد لل ، ٍو

 
الثمـــــاز، وجىشعهـــــا بـــــين ؿـــــاحبا ها، ؿُـــــإولً جمُعـــــا

 
 
خا ِ
ّ
 مخـل

 
عا ت، ؿُمس الىكذ طَس حمدن على َرٍ الىعمت ال الـت الوسٍَّ ىا مظلمين[ ٍو

َ
اها، وجعل

َ
ؤهَعَمىا، وطل

اكس للروبان في ػماز اإلااض  ، وجإذن الؼمع بالؼسوب ؿدظخعد جدحي وُؿْىِحبا ها للعىدة بلى مً ُجعبت الح

 مـــً َـــىاء الجبـــاٌ الحـــس 
 
ـــً ًسكــــً هسبـــا ًَّ مملـــىءة بـــالجىش وال ـــىخ، ؿيـــرجعً بلـــى البِـــذ َو البِـــذ، وؤًـــادهه

ا اللِووت في ألاؿم الوِلم، وجلسب خدهها الـؼيرجين، ت، وجترؿسؾ ؤػعاَز   وزٍحها الؼلَّ
 
وؿجإة زؤًْذ ػبحا

ًدبعها ؿىكـْذ، ووكـْذ معها ؤجسابها، وؤوعمْذ الى س في الؼبب ؿعسؿْخن ، ؿخمظمْذ، ؿهمظْذ في ؤذوي ولمـت، 

لها، ؿإعجبُذ مً جماٌ كظماث وجهها وإلاعان عُى ها الىبيرجين  ا، وطازْث في هٍس  ل ؤذهَس

ًِ بلـــ ـــد ؤن ؤذَـــب معـــ ـــي  ؤٍز ـِ ى البِـــذ، وؤػـــازن فـــي ِطـــسبً الجمُـــ  عؼـــُت هادًتهـــا بـــإعلى ؿـــىحي: ًـــا جـــدحي  ِك

، وؤحمـ  م ـي الجـىش بمـ ء ًـديَّ  
َ
ًِ بلى الجباٌ والىدًان بىسة، وؤعىد بلى البِـذ ؤؿـُال وضحاَا، ؿإخس  مع

 جدحي  ؤزجىن  خرًن  معً 

ُ ًِ بعد، ؤمامً ؤًام ولُالي هٍى  وكخ
ًْ ت   لم ًِح َُّ ى َهت، وابدظمْذ، وكالْذ: ًا بي َُ ُُِلت، ومظاحاث ومظاؿاث ه سْث بلى ال لف 

، وحتـ  ذلـً 
 
، وهسحـع معـا

 
ُُِلت حت  حؼازهُن  في الؼدوة والسوا   حبِبت   بوي ؤعدِن ؤن ًىمً كادم، حُىران هلعب معا عٍس

 الحين ابلْي م ي مً وزاء الحجب 

ــ   وداعــ ــم، ؿُحــصن الىالــدًً، وجـىجىــا الـــالة، ِحّبِ   بلــى الللــاء  إلاحــْذ بُــدَا زوحــي  ؿــاحباحي ًيخ ــسْن، وزبمــا هخــإخس فــي الوٍس
 
ا

ىت، ؿةذا بي ؿىق طلف بُدىا وحُـدة،  عاب والِىْدًان  وُعدُث بلى هـس   حٍص ِ
ّ
الُمن  بليَّ زم طازْث وطازْث حت  اخخـْذ وزاء الؼ

لت   ُِ   ظالٌ اللُ  حىلي  ؿز لذ بلى البِذ وكد ازحظمْذ ؿىزة جدحي في م 
َّ
 وكد حؼص 
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ؿلـــُلت الؼـــُي، هحـــً فـــي مدازطـــىا ألاَلُـــت هـــخعلم اللؼـــت العسبُـــت وكىاعـــدَا، ولىىىـــا ل وعـــسؾ جاٍز ـــا عـــً دخـــٌى  :(1)شـــؤال

 اللؼت العسبُت في دولخىا الحبِبت. ؿظاالي بلى ؿلُلخىم "مت  دخلذ اللؼت العسبُت في بىؼالدٌؽ "
 

ي دوخـٌى اللعسبُـت فـي بـىؼالدٌؽ. بن الحـدًث عـً اللؼـت  جىاب: م ؤػىسن علـى طـاالً الجمُـ  الـري ًخعلـم بخـاٍز ؤخي الىٍس

العسبُت فـي بـىؼالدٌؽ فـي حـد ذاجـه َـى الحـدًث عـً دخـٌى ؤلاطـالم واهدؼـاٍز فـي َـرا البلـد، وذلـً إلاـا بُيهمـا مـً عالكـت وهُـدة 

مً الوبُ ي ؤن ًيىن دخـٌى اللؼـت العسبُـت مــاحبا لـدخٌى ؤلاطـالم؛ ووزُلت. حُث ًلٌى الدهخىز حمد بً هاؿس الدخُ :"و 

م ". ؿاللؼــت العسبُــت هــي لؼــت ًىوــم بهــا (8)أل هــا ؤؿــبحذ ه لــه جدبعــه ؤًىمــا حــ  بعــد ؤن ػــسؿها ه بــإن جيــىن لؼــت هخابــه الىــٍس

ـت، ممــا ٌعنــ  َــرٍ اللؼــت ًتــ امً داثمــا مــع  م وألاحادًــث الؼــٍس اهدؼــاز ؤلاطــالم؛ ؿــال ًخــدًً كــىم اإلاــدز ألاطا ــ  : اللــسآن الىــٍس

: بن اللؼــــت العسبُـــت كـــد بــــدؤ  ــــم ًخعـــاملىن مـــع لؼخــــه العسبُـــت. ؿمـــً َـــرا اإلاىولــــم بةمياهىـــا ؤن هلـــٌى بهـــرا الـــدًً الحىُـــف بل َو

بطخ دامها بإداء الـساثم والىاجباث الدًيُت مً بداًت دخٌى ؤلاطالم فـي َـرا البلـد. ومعلـىم لـدًىا جمُعـا ؤن ؤلاطـالم دخـ  

م الخجاز والدعاة العسب.في م  ىولت البىؼاٌ في اللسن الحادي عؼس اإلاُالدي ال امع ال جسي عً هٍس
 

ــ  جىلــحىا ببــدؤ حعلــم الىحــى واللىاعــد : (2) شــؤال ؤي هخــاب عـــسي مـُــد وطــه  لــي لــخعلم ؤلاعــساب واللىاعــد العسبُــت. َو

 العسبُت باللؼت البىؼالُت 
 

م بن ؤزدث طــهىلت وظــمُت،  :جــىاب ت ؿعلُــً بـــــ)جامُع الــدزوض العسبُــت( للؼالًُنــ ، و )الىحــى الــىافي( لـــ ؤخــي الىــٍس ولؼــت عـــٍس

ىـــان هخـــاب باطـــم )الىحـــى اإلاظـــخواب( للـــدهخىز عبـــد الـــسحمً بـــً عبـــد الـــسحمً ػـــمُلت ألاَـــدٌ، اإلاـــدزض  )عبـــاض حظـــً(. َو

لـت  عخمـد علـى هٍس ف. ًخميـ  َـرا الىخـاب بإطـلىبه الظـه  المظـُى، َو عخ ـر َـرا بمعهد الحسم اإلايـي الؼـٍس الظـااٌ والجـىاب. َو

 مـُدا لوالب العسبُت اإلابخدت. وو  َرٍ الىخب مخىؿسة في الؼبىت العىىبىجُت )ؤلاهترهذ( بؼي  بي دي بؾ.
 
 الىخاب هخابا

: وعـم بن الوالـب اإلابخـدت ل بـد ؿـ،  "َ  جبدؤ بخعلم الىحى ؤو اللىاعد العسبُت باللؼت البىؼالُـت"الجىاب عً طاالً ؤما  إكٌى

. ألن َــرا ؤطــه  للـهــم ووؤوظــب للىكـــذ. وألن الوالــب اإلابخــدت الــري ًــخعلم اللىاعـــد ألام لمــه ألي علــم وــان بلؼخـــهؤن ًبــدؤ حع

ـموالـله وألاؿٌى بلؼخـه ألام، ًحــ  علـى جلـدًساث عالُـت فـي الاخخبـازاث. ولهـرا ؤهلـح بلـى  ً ببـدؤ حعلـم الىحـى بىخـاب )الوٍس

  .لؼُي ؤبي هاَس اإلاـبا . وه ؤعلملالىحى( 

   ه وطلم على هبِىا محمد وعلى آله ورحبه وطلم.وؿلى 
                                                 

ٌ(، كلــــاًا وججــــازب فــــي حعلــــُم اللؼــــت العسبُــــت لؼيــــر الىــــاهلين بهــــا، معهــــد حعلــــُم اللؼــــت 1415( الــــدخُ ، حمــــد بــــً هاؿــــس، )(8

اق: جامعت ؤلامام محمد بً طعىد ؤلاطالمُت، ؾ  .16العسبُت، الٍس

جيب عنها فضيلت  صفحت تهذف إلى جقذًم إلاجاباث عً أشئلت القشاء حىل اللغت العشبيت وآدابها، ٍو

ومذًش  باحث في اللغت العشبيت وآدابها بالجامعت إلاشالميت باملذًىت املىىسة) ألاشخار محيي الذًً عبذ القادس الفاسوقي

 اللغت العشبيت بىغالدٌش(.مشكز خذمت 
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اء "الحشاء"، زم هقىم بىقذ جلك املقاالث والكخاباث،  هزه صفحت، هخلقى هىا مقاالِث وكخاباِث ألاقالم الىاعذة مً قشَّ

  )في كل عذٍد مقاُل واحٍذ( 
ُ

 .أششة الحشاءششف عليها ح

 ، الؼسعُت مالي باغ، داوامً الجامعت  م روز ؤلاطالمبلُىا ؤخىها محمد  هاَرٍ ملالت ؤزطل

 ملالخه وهلدها. –ؤهها اللساء  –جحخىي على ؤخواء هثيرة، بلُىم 

 .كد ؤهاز اليىن بعدله وطماحخه، ؿبلدومه ؿلى ه علُه وطلم بهه ؿلى ه علُه وطلم زطىلىا

بلـى عبـادة ه الىاحـد اللهـاز، دون  عبـادة ألاؿـىام عـًو ، الجهالء، بلى هـىز العلـم الىّكـاء وح  الجاَلُت عًوؤهلرها 

 .دون م رز، بلى بهسام البىاث مً اإلاُالد بلى اإلاماث بذلٌ للبىاث عًو ، وطاهت مً ؤحد

 ؿلت ألازحام
ّ
 ع وحث

 
، ، وجع  لها زىابا

 
: وؿ  ه مـً وؿـلن ، وكوـع مـً ىاديًؿالسحم معللت بعسغ السحمً ُما

 .كوعن 

ـى فــي الىـاز، ألهــه ؤعخـم مىلجــه  بـت"وه طـبحاهه وحعــالى ً ــف عــً ؤبـ  لهــب العـراب وــ  ًـىم ازىــين َو ــسجه  "زٍى
ّ
ــا بؼ

ّ
إلا

 .بمُالدٍ الؼٍسف ؿلى ه علُه وطلم. هما جاء في رحُب الب ازي 

ـت فـــي جمُـــع ؤكىالىـــا وؤؿعالىـــا، وؤن هخحـــّدر عىـــه وعـــً طـــماحخه وهمالـــه فـــي وـــ   لـــرا ًجـــب لىـــا خه الؼـــٍس
ّ
ؤن هحيـــ  طـــي

 .مجلع وفي و  حين

ــم ، بــإن هيــىن علــى هحــّ  ؿُـــهالــري ميــان وؤن هيــىن طـــساء ؤلاطــالم فــي وــ  
ُ
ل
ُ
همــا علمىــا حبُمىــا اإلاــــوـ   حظــًالخ

 .زقّي ؤلاطالم وطمّىٍ وجمالهؿاألخالق الساكُت هي خير حدًث عً  .ؿلى ه علُه وطلم

 
 
 ميظُا

 
ُبدىا وولمخىا اإلاظمىعت، بعد ؤن هّىا وظُا  .وليؼىس ه حعالى ؤن جعلىا في ؿدازة ألامم، لىا هسامخىا َو

 الصواب نوعية الخطأ الخطأ
 .........وح  الجاَلُت عًوؤهلرها 

 عًو  .....عبادة ألاؿىام عًو 

 بذلٌ للبىاث

 اإلاىاطبتاطخ دام الـلت ػير 

 .........وؤهلرها مً وح  الجاَلُت

ومً بذلٌ  .....عبادة ألاؿىام مًو 

 للبىاث

 ؿلت ألازحام
ّ
 على ؿلت ألازحام عدم اطخ دام الـلت لـع  ًخعدي بها وحث

ّ
 وحث

ؿالسحم معللت بعسغ السحمً 

 ىاديً

اطخ دام الـع  اإلارهس في مىكع ًخلض   

 الظُاق ؤن ًيىن ماهثا
 ىاديجؿالسحم معللت بعسغ السحمً 

 لرا ًجب علُىا اطخ دام الـلت ػير اإلاىاطبت لرا ًجب لىا

 هحّ  ؿُهالري ميان 
 ميانعدم موابلت اإلاىؿىؾ مع الــت؛ ألن "

 " ؿـتهحّ  ؿُه"الري  " مىؿىؾ، و 
 ميان هحّ  ؿُه

م 
ُ
م حظً عدم موابلت اإلاىؿىؾ مع الــت حظًالُخل

ُ
 ُخل
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 بستان الحراء
ى ؤن هثيرا مىا ٌظخعم  بعم اليلماث في ملال   ٌظسوي ؤنبخىجىا اللساء هم  ؤكدم بلُىم مىكىعا جدًدا، َو

وخوىبا هم با اء دون ؤن ٌعسؿىا ما جحم  جلً اليلمت مً معان بلين؛ ب  ً ً ؤن َرٍ الىملت جدٌ على َرا 

دون اإلاعن  لًساجعىن اللىامِع الت  جيىن ؿُه معن  جلً الىملت، ؿهرٍ ظاَسة خويرة جـؼذ في هالب ىا، ؿهم ًٍس

دون ؤن ًـيروا ؤدًبا هبيرا في ؤي لؼت دون ؤن ًخحم  في ذلً الظمُ   ؤن ًحـلىا على الىثير باإلاؼلت الللُلت، ًٍس

 ولىعم ما كُ  : )مً لِع له كامىض ؿهى جامىض( اإلاؼلت الت  جخولب ذلً اإلاىكى .

لي  مخعلم بىجه خاؾ؛ ألن الوالب ولػً ؤن اطخ دام اللامىض اللؼىي ؤمس كسوزي لي  بوظان بىجه عام، و 

لًلدزون على اطدُعاب اإلاـسداث، ومعسؿت معاه ها، واػخلاكها وكبى حسوؿها، بلدز ما ًحخاجىن بل ها، ولرا ج هس 

 الحاجت بلى اطدؼازة اللامىض إلاعسؿت اإلاعن  اإلاساد مً اليلمت في م خلف الظُاكاث. 

اه ا دون ؤن ؤزاجع اللىامِع، وهىذ مً اإلا و ين هثيرا. هىذ ؤًلا مً الرًً ٌظخ دمىن اليلمت اطخ داما خ

 هبنه  على َرا مسازا وجىسازا.  –جصاٍ ه  حعالى  –ولىً ألاطخاذ الياجب الؼهير ؿـي ه ؿااد 

ؿىىذ حُىما ؤدزض بلظم اللؼت العسبُت وآدابها بالجامعت ؤلاطالمُت مدوي وؼس ؤهخب و  ًىم ملال ؤكدمه بلى 

ىضد لي ػمىؿاث ؿلُلخه للخلحُب، ؿيان ٌؼس  لي و  ولمت ؤطخعملها  ىؼف لي عً  ٍو الري ًدٌ علُه ٍو

ٌ جبن  هثيرا هما ٌ جب هثيرا مً ا ؿيان ػسحه الساجع  هحلُلت اليلمت الت  هىذ ؤطخعلمها دون ؤن ؤؿهم معاه

                         الوالب.

س                                                                                    زثِع الخحٍس

ـــد ؤن وؼـــسض حـــب اللؼـــت العسبُـــت فـــي هــــىض الىاػـــ ين مـــً ؤبىـــاء  مـــً خـــالٌ َـــرٍ الـــــحت هٍس

ظـسها ؤن هخللـ  هخابـاجىم وزطـاثلىم مىىم ؤن جسطلىا  رجى ألامت ؤلاطالمُت، ؿز ؤههـا الــؼاز  َو

مـــــــىىم مالح ـــــــاجىم علـــــــى َـــــــرٍ الـــــــــحت، واكتراحـــــــاجىم مـــــــً ؤجـــــــ  اإلاظـــــــخىي ألاؿلـــــــ . ؿمـــــــا 

ـــم............ طـــخدبعها خوـــىاث بن ػـــاء ه حعـــالى.  ؿــــحخىا َـــرٍ بل ال وـــىة ألاولـــى علـــى الوٍس

ن الــــؼاز فـــي وظـــإٌ ه حعـــالى ؤن ًثمـــذ خواهـــا، وؤن ًىؿلىـــا بلـــى مـــا ٌعـــىد بـــالىـع علـــى الـــساػبي

      .ؿلىا ه جمُعاو                                 اللؼت العسبُت. 
 محمذ شعيب  -في هللا:أخىكم  
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 فلسطيه الحبيبة
ي ع ــُم، اخخـاٍز ه حعــالى وهىــا لىثيـر مــً ألاهمُـاء، ؿهــى  مهـد الىبــىاث، ومهـبى السطــالث، مىــه  ؿلظـوين بلــد بطـالمي، لــه جـاٍز

ىطـــف عل همـــا  بعـــث ه الىثيـــر مـــً السطـــ  وألاهمُـــاء هسطـــىله مى ـــ   وزطـــىله عِســـ   عل همـــا الظـــالم، وهـــرلً بعـــث ػـــعُبا ٍو

م، وهما هجد في مىـت ا ً ػيَر إلاىسمـت، الىعبـت اإلاؼـسؿت ؤٌو بِـذ جعلـه ه لعبادجـه فـي ألازق، هجـد فـي ؿلظـوين الظالم وهثيًر

ــى اإلااــجد ألاك ــ  ، وكــد اخخــاز ه حعــالى الىعبــت وبلــدَا الع ــُم مىــت ليؼــإة الىبــ   زــاوي بِــذ وكــع فــي ألازق لعبــادة ه: َو

ــــا، وبعثـــه ه حعـــالى زحمــــت للعـــاإلاين، ً  محمـــد ؿـــلى ه علُــــه وطـــلم، ؿتربـــي بجىاَز واخخـــاز ه حعــــالى اإلااـــجد ألاوك ـــ   ألمــــٍس

 ع ُمً، 

ـــى خـــسو  الىبـــ  ؿـــلى ه علُـــه وطـــلم لـــُال مـــً اإلااـــجد الحـــسام بمىـــت مـــع ج راثُـــ  واإلاالثىـــت بلـــى اإلااـــجد ألاك ـــ  ،  ؤلاطـــساء َو

ىان جمع ه حعالى بلدزجه الع ُمت جمُع ألاهمُاء والسط  الظابلين، ؿـلى بهم خاجم ألاهمُاء زهعخين.   َو

ع مـىن اإلااـجد  واإلاعسا  َى ؿعىد السطٌى ؿلى ه علُه وطلم بلى الظـماء العـال، لـرلً ؿـةن اإلاظـلمين ًحبـىن ؿلظـوين َو

 ألاك   ، وؿلظوين آلان في ؤًدي الـهاًىت ال هىد ؤعداء الحم وؤعداء ؤلاطالم، ؿلد طاعدَم الىـاز على هسد ؤَلها ميها. 

وحماًت ؤَلها اإلالُمين ؿ ها وذلً في عهد ؤميـر اإلاـامىين عمـس بـً ال وـاب زضـ   ه وكد ؿخب اإلاظلمىن ؿلظوين ليؼس ؤلاطالم 

عىه، وعىدما اطخىلى عل ها الـلُمُىن اطخواعذ جُىغ ؤلاطالم بلُادة البو  الـاجب ؿـال  الـدًً ألاًـىبي ؤن جيخــس علـ هم 

 وجوسدَم، وبرلً ظهس اإلاظلمىن َرٍ ألازق اإلالدطت مً اإلاعخدًً. 

م بؼيـــر حـــم. وطـــى   هلاجـــ م مـــً دًـــاَز   َـــالء ألاعـــداء الظــــاحين  ال هـــىد الـــرًً كخلـــىا ألاهــــاٌ واليظـــاء والؼـــُىخ وؤخسجـــَى

ـــصة واإلااـــجد ألاك ـــ   اإلابـــازن بلـــى ؤًـــدًىا بن ػـــاء ه زب  طـــى   هلـــاجلهم حتـــ  ٌعـــىد الـــىهً ألرـــحابه، وحعـــىد ؿلظـــوين العٍص

 العلمين. 

 معسوؾ حظين )واؿُت( 

 أهمية الوقت
 حعـالى علُىـا وعمـا هثيـرا لجح ـ   ولحعـد، ميهـا الىكـذ، ؿـةن الىكـذ ؤػلـى شـ  ء فـي الحُـاة، ألن الىكـذ طـلم الترقـي كد ؤوعـم ه

 والخلدم، مً شلذ كدماٍ ؿُه ؿلم ًسجم ولم ًخلدم، ؿةهما الىكذ َى مـخا  الىجا  والـال ، 

ـــى واضـــد لـــدي الىـــاض هلـــىء ال ـــى الىكـــذ والخُـــاز لًيخ ـــس ألحـــد، َو يهـــاز، مـــً حـــاؿ  علُـــه ؿلـــد ؤؿـــبب هبيـــرا، َىـــان مثـــ ، َو

ي بالحسوؾ الرَب ، ومً لم ًحاؿ  عل ها ؿلِع له بل ال ظسان والىدامت.   وؤطمائهم مىخىبت في ؤوزاق الخاٍز

حيي عً ؿلُلت اإلاـت  ػـُع زحمه ه حعالى وجع  مثىاٍ الجىت ؤهه وان ًحاؿ  على الىكـذ محاؿ ـت واملـت، حتـ  بهـه وـان 

 ذ ال الء ًى ف ؤلاهاء ؤزىاء كلاء حاجخه، ووان ًلٌى لوالبه: "مامً عم  ًترن للؼد بل لًلض  " بذا ذَب بلى بِ

ولىً ألاطف و  ألاطف ؤن هثيرا مً هالبىا وكساثىا ػاؿلىن عً َرا، هم مً هالب لًلسؤ ولًىخب هٌى الظىت؛ ب  ٌؼخؼ  

ـىــس لــُال و هــازا للىجــا  فــي باللعــب والخحــادر ومــا لًــىـعهم فــي دهُــاَم ول فــي آخــس هم، حتــ   بذا جــاء الامخحــان جعــ  ًجتهــد ٍو

لعيهم.  م جظما؛ ولىً الىجا  لً ًمظهم، ولً ًجلب لهم الـال ؛ ب  ًدعى عل هم ٍو  الامخحان، ؿهرا ًلَس

 ووان مً حم الىكذ ؤن ًحاؿ  على جمُـع ؤوكاجىـا فـي عمـ  هـاؿع حتـ  لًـىجىـا ؤي شـ  ء مـً ؤوكاجىـا ولىىىـا هلـوس بلـى جلـُِع

ت  بعم ؤوكاجىا، ولهجـد ؿياوـا مىـه بحىـم وىهـه داخـال فـي هبُعخىـا واألوـ  والؼـسب والىـىم وكلـاء الحاجـت. ؿهـرٍ ؤمـىز كـسوٍز

عت ؤلاطالمُت جحث على اػخىام ؤوكاث ؿساػها ورحتها.   لًملً اإلاسؤ ؤي ش  ء لدؿعها؛ ولرا هسي ؤن الؼَس
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ـرا  ـــى ذَىـه مـً اإلاىـدزاث والعىاثـم، َو ولىً هثيرا مىا ًلُع ألاوكـاث اعخلـادا ؤهـه طـُـسغ فـي كابـ  ألاًـام مـً الؼـىاػ ، ٍو

ــم؛ ألن ؤلاوظــان ولمــا ه ــر طــىه وشادث الت اماجــه، وجيالُـــه، وؤخرجــه اإلاظــالُاث والؼــىاػ ، ؿالىكــذ فــي الى ــر ًيــىن ؤكــُم  َو

و  ولي  ًىم عم ، ؿةذا ؿاث عم  الُـىم اجخمـع علُـه عمـ  ًـىمين، زوي ؤهـه كُـ  والجظم ؿُه ؤكعف والواكت ؿُه ؤك  وؤد

ــص   "ؤخــس َــرا العمــ  بلــى الؼــد" ؿلــاٌ: للــد ؤعُــاوي عمــ  ًــىم واحــد  –وكــد مظــه الخعــب مــً هبــرة العمــ   -لعمــس بــً عبــد العٍص

ؿىُــف بذا اجخمــع علــى عمــ  ًــىمين  هُــف ًــاخس ؤلاوظــان عملــه بلــى الؼــد  ؿهــ  ًلــمً ؤهــه ٌعــِؽ بلــى الؼــد وبن كــمً ذلــً 

ً ػد"  د ػؼ  وابخالء  ؿدق اللاث : "بن ًىم العاجٍص  ؿه  ًلمً ؤهه لًيىن في الؼد مٍص

 حبِب ه )واؿُت(

 متعة عه تاجر بغدادمصة ق

" جـاجس بؼــدادي، وـان ٌعــِؽ فـي شمــً ال لُـــت علـي وىجُــا"

 "َازون السػُد" في بؼداد في بِذ وززه مً ؤبُه.

ؿــــإزاد ؤن ًــــرَب ، طــــمع ًىمــــا ؤن جــــاٍز ًــــرَب بلــــى الحــــ 

 ،زمــــين ذَــــبمــــً  وــــ  مــــا لدًــــه جمــــعمعــــه ألداء الحــــ ، ؿ

خـــــىن ووكـــــعه فـــــي جـــــسة هبيـــــرة، زـــــم  وطـــــد وكـــــع ؿىكـــــه الٍص

وؤخ ــــــر ، هجــــــُم الجــــــسة. وذَــــــب بهــــــا بلــــــى ؿــــــدًله الحبِــــــب

خــــــىن ؤماهــــــت عىــــــدٍ حتــــــ  ًسجــــــع مــــــً  ؿـــــدًله ؤن َــــــرا الٍص

 ،  طـٍس

هلــــــب  وذاث ًـــــىم ،وطـــــاؿس علــــــي وىجُـــــا وجــــــإخس فـــــي طـــــــٍس

خىن ؤمً شوجخه  هجُم خـىن ؤؿإخ رجه ، ن جإحي له بٍص ن الٍص

ن جـــــإحي لـــــه بـــــبعم ؤؿولـــــب ميهـــــا  مىـــــر ؤًـــــام هثيـــــرة، هــــــر

خــىن مــً  مــا بن ؿخحــذ ػوــاء الجــسة حتــ  و  ،جــاٍز جــسةالٍص

، ازؤث ؤن الجـــــسة ملُ ــــــت بالـــــرَب. ؿــــــإخ رث شوجهـــــا هجُمــــــ

ن ؤخـر الـرَب وباعـه وكـم اإلاـاٌ بلـى ؤفي  هجُمؿلم ًتردد 

وشادث ؿتــرة  ألامــىاٌ.مالــه واػــتري دازا هبيــرة وجــاجس ببــاقي 

وطـــــإٌ عـــــً  ،حتـــــ  عـــــاد بعـــــد طـــــىىاث ػُـــــاب علـــــي وىجُـــــا

 ،عواَــــــا لــــــهؤوهلــــــب مىــــــه ألاماهــــــت التــــــ   ،هجــــــُمؿــــــدًله 

خىن  ،الجـــــسةوؤعوـــــاٍ  هجـــــُمؿسحـــــب بـــــه  وكـــــد م َـــــا بـــــالٍص

ؿـــى ب بــإن الــرَب  ،ز لــهبلــى موعــاد علــي وىجُــا ، اإلا لــ 

وطــإله عــً الــرَب، ؿــإخ ٍر ؿــدًله بلــى ؿعــاد  ،كــد طــسق 

فـي  اعلـى وىجُـواهدؼس خ ـر  ؤهه لٌعسؾ عً الرَب ػِ ا،

، بعـــد ؤًـــام طـــاؿس ال لُــــت بلـــى بؼـــداد، ؿـــإخ ٍر البلـــد ولهـــا

علـــى وىجُـــا وـــ  مـــا حـــدر لـــه مـــع ؿـــدًله هجـــُم، ؿخحيـــر 

را  بـين الىــاض ؿـ  اللاضـ   هُـف ًحىـم فـي َـرٍ الللـُت

ؿ ـــــــــس   ،ن اللاضـــــــــ   عجـــــــــص عـــــــــً الـــــــــــ  فـــــــــي الللـــــــــُتؤ

وفــــي ، ن ًجــــد حــــال وم سجــــاؤاللاضــــ   مهمىمــــا ًــــدعىا ه 

وكــــد جلمــــف ؤحــــدَم  ،ًلعبــــىن  انلــــه مــــس بـــــمُزىــــاء ججى ؤ

 هجــــــــُمجلمــــــــف ش ـــــــــُت  زــــــــاه همو  ،ش ـــــــــُت اللاضــــــــ  

ٌظـــخمع ؿىكـــف اللاضـــ   ، ش ــــُت علـــي وىجُـــا الثالـــثو 

م ولعبـــــتهم مـــــً حُـــــث ل ًـــــدزونبلـــــى  ؿخلـــــدم مـــــً  ،حـــــىاَز

هىـس مـً ًمثـ  ؤزـم  بلـى اللاضـ  ، ًمث  علي وىجُا بؼـيىاٍ

حـد ألاهــاٌ ؤوؤمس ، زم ؤطىتهم مً ًمث  اللاض   هجُما،

ؿأجــــــاٍ الىلــــــد  الجسة،ن ًإجُــــــه بــــــؤالــــــرًً ًمثلــــــىن الحــــــسض 

هـــــه ؤؿخ ـــــاَس ممثـــــ  اللاضـــــ    الجـــــسة،بحجـــــس ج ـــــاَس بإهـــــه 

َــرا : كــاثال  هجــُم مثــ بلــى مزــم ه ــس  الجــسة،ًخــروق مــا فــي 

خـىن هُــب اإلاـراق طــبع  بلـي عىــدن  مىـرهـه كــد ؤولــى  ،الٍص

ــــــــرا ٌعنـــــــ   ،طـــــــىىاث لـــــــخعـً ىـــــــا ؿهــــــــم  ،هـــــــً وــــــــاذبؤَو َو

وؿعـــ  مثـــ  مـــا ؿعـــ  ممثـــ   .حعلـــم مـــً ألاهــــاٌاللاضـــ   و 

 .واطترد ماٌ علي وىجُا مىه هجُموؤزمذ هرب ، اللاض  

 

ــــــم بلــــــى العسبُــــــت" وكــــــد كــــــسؤث هخــــــاب "جــــــاجس هالبــــــت  "الوٍس

بؼــــداد" ليامــــ  هُالوــــي، زــــم ل ـــــذ اللـــــت، ؿيؼـــــسهاَا 

لـت فــي عبــازاث  لُـخعلم الـــؼاز هُـف جح ــف اللـــت الوٍى

 كلُلت. 
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 !    1املصابقت  
 مً كخ  طمُت بيذ ال ُان ؤم عماز بً ًاطس   -١

ب    - ٦  مً َى الري جمع الىاض في التراٍو

 مً َى ؤٌو مىلىد في ؤلاطالم بعد ال جسة   - ٣

 مً َى اللحابي الري للب بترجمان اللسآن  - ٤

  مً َى ؤٌو مً دؿً في البلُع مً اإلاظلمين   -٥

 

 ششوط املصابقت:

مولـــىب مــــً ؤلاخــــىة الـــساػبين فــــي ؤلاجابــــت عـــً ؤطــــ لت وؼــــسث فـــي َــــرا العــــدد 

ىخــب  بزطــاٌ ؤلاجابــت بعــد هخابتهــا فــي وزق ؤبــُم بلــى عىــىان مجلــت الحــساء، ٍو

 اإلادظابم وعىىاهه وزكم جىاله.على الؼالؾ "مظابلت الحساء" زم اطم 

 .مً الؼهس العسبي ٦٥آخس مىعد  زطاٌ ؤلاجاباث 

:ً  جىائز للفائٍز

 للـاثص ألاٌو : وا ت الحساء إلادة زالزت ؤػهس

 للـاثص الثاوي : وا ت الحساء إلادة ػهٍسً

.للـاثص الثالث : وا ت الحساء إلادة ػهس مجاها  

 
.فلترسلوا أجوبتكم في الميعاد المحدد  

 

 عً مجلخىم "الحساء"جُدا، وؤجُبىا اكسؤوا! الـؼاز اللساء ؤحباجي*** 

 الاحب. لخدخلىا الخالُت ألاط لت
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 2املصابقت  
 ."إلااذا ًلُع الؼباب اهخب ملالت ؿؼيرة بعىىان "

 3املصابقت 
  )Aviex Ki( جسجم الىف آلاحي بلؼخً الــ ى:

Avwg wQjvg GK ZiæY| ivRavbx XvKvi A`~‡i GK cÖwm× bMix‡Z Avgvi evm| Avgvi evev wQ‡jb ‡mB 

MÖv‡gi me‡P‡q eo abx| wZwbB wQ‡jb †mLvbKvi cÖavb e¨w³| m¤§vb I †bZ…‡Z¡i m‡ev©”P AvmbwU wQj ZviB 

`L‡j| Avgvi ‡hw`b Rb¥ nq †mw`b †_‡KB Avgv‡K wZwb Ab¨vb¨ fvB‡evb‡`i g‡a¨ †ewk fv‡jvevm‡Zb| 

mg‡qi m‡½ m‡½ Zvi GB fv‡jvevmv evo‡Z _vKj| GgbwK wec`-Avc‡`i AvksKvq Avgv‡K evwoi evB‡i 

†ei nIqv wbwl×  K‡i w`‡jb|  

Avwg a‡g©i Ávb AR©b Kivi Rb¨ cÖPzi mvabv I cwikÖg Ki‡Z ïiæ Kijvg| a‡g©i wewa-weavb AvMÖ‡ni m‡½ 

†g‡b Pjvq mviv MÖv‡g Avgvi mybvg myL¨vwZ Qwo‡q coj| Avgvi evevi wQj cÖPzi f~-m¤úwË, hv †_‡K Avgiv 

cÖPzi dmj †cZvg| †mB dmj I Rwg‡bi e¨e¯’vcbv I †`Lv‡kvbv wZwb wb‡R GKvB Ki‡Zb| Avwg MÖv‡gi 

gv`ivmvq fwZ© nB| GKeQi †mLv‡b covïbv Kwi| Gici DbœZ wkÿv AR©b Kivi Rb¨ XvKvq Avwm| fwZ© 

nB gvwjevM gv`ivmvq| ‡mLv‡b P‡j hvq Rxe‡bi AvUwU eQi| `vIiv‡q nvw`m mgvcb K‡i D”P wkÿv AR©b 

Kivi Rb¨ cvwo RgvB fvi‡Zi `viæj Djyg †`Ie‡›`| †mLv‡b Uvbv wZb eQi covïbv †k‡l P‡j Avwm 

†`‡k| ‡`‡ki GKwU gv`ivmvq Øxbx †L`gZ ïiæ Kwi| GLb ch©šÍ †mLv‡bB †j‡M AvwQ| Avjøvn Zvqvjv 

Avgv‡`i Keyj Kiæb| Avgxb|  

 

 4املصابقت 

  evsjv Ki)(اهل  الـلسة بلى اللؼت العسبُت:

ـت خالُـت مـً محـالث بُـع َـرٍ  اهدؼسث ؤجهصة الهاجف الجىاٌ هثيرا في ألاًام ألاخيرة، ؿلً ججد مدًىت ولكٍس

ــب وــان لًمخلــً َــرٍ ألاجهــصة بل  ألاػىُــاء مــً زجــاٌ اإلاــاٌ وألاعمــاٌ والخجــاز  ألاجهــصة وؿــُاهتها. وبلــى وكــذ كٍس

الىباز.  الُىم ججد الهاجف الجىاٌ مـع الساكـي فـي ؤعلـى الجبـاٌ واللـحساء، ومـع الــُاد فـي البحـاز، حتـ  مـع 

ىـــا وظـــإٌ طـــاالا: َـــ  ؤؿـــبب الهـــاجف الجـــىاٌ كـــسوزة مـــً كـــسوزاث بـــمـــً ٌظـــىىىن الؼا اث مـــع الىحـــىغ، َو

 الحُاة   

ـــر  الهــــاجف الجــــىاٌ فــــي ؤ ً، ولىــــً جلــــدمذ جىىىجُــــا َــــرٍ ألاجهــــصة هثيــــرا فــــي اللــــسن اختـ واخــــس اللــــسن العؼــــٍس

ً، وجمىىـذ َـرٍ الخىىىلىجُـا مـً الىؿـٌى بلـى وـ  ميـان فـي العـالم. ومـع اإلاىاؿظـت العاإلاُـت  الحادي والعؼـٍس

س َرٍ ألاجهصة.  في ألاطىاق جدظابم الؼسواث الى ري في جوٍى
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للـــد جللُىـــا ببـــالؽ الاَخمـــام مظـــاَمخىم فـــي العـــدد الظـــابم مـــً "مظـــابلت العـــدد" ؿيؼـــىس لجـــُمعىم، وهخمنـــ  

دا مً الىجا  والخىؿُم هما هسجى مظاَمخىم في "مظابلت العدد" آلاحي، مع خالف ػىسها وجلدًسها    .مٍص

ِع الخح ًْ  ٍس(س )ز

 

 :حل املصابقت ألاولى

 .ؤبى عبُدٍ عامس بً الجسا الجىاب عً الظااٌ ألاٌو : 

 .حى لت بً ؤبي عامس الجىاب عً الظااٌ الثاوي : 

 .الصبير بً العىامالجىاب عً الظااٌ الثالث : 

 .ؤبي بً هعبالجىاب عً الظااٌ السابع : 

.طلمان الـاز   الجىاب عً الظااٌ ال امع :   

 

 :  حل املصابقت ال:اهيت

 :مخكامل إلاشالم هظام

ودًــً بل ــ  ؤهصلــه ه حعــالى علــى عبــادٍ لُىــالىا زكــا ه بالعمــ  علُــه والاطخمظــان ؤلاطــالم ه ــام مخيامــ ، 

ـــت وألاخسوٍــــت، همـــا ؤن ؤلاطـــالم ًحخـــىي علـــى العبـــاداث وألاخالكُــــاث ؤلاطـــالم بـــه، و ههـــخم بظـــاثس ألامـــىز الدهٍى

مىحــس فـي الــالة والصوـاة ؿلـى؛ بـ  ؤلاطـالم بلـِع ؤلاطـالم  وبنهرلً ًحخىي على اإلاعامالث واإلاعاػساث، 

ــ ػــام  ووامــ  لجمُــع ألامــىز،
ّ
ُــف ًــادي واجخــه هحــى عل ُــف ًــادي ؤلاوظــان حلىكــه هحــى ه وه م ؤلاطــالم ه

بوظـــان آخـــس، ؤلاطـــالم عبـــادة فـــي اإلااـــجد، وهــــا  فـــي اإلاجخمـــع، وجهـــاد فـــي طـــمُ  ه، َـــى دًـــً الــــسد، ودًـــً 

ًــً الدولــت واإلامجخمــع، ًــً حظــامع وعـــى و الجماعــت، ود عاث وؤحيــام، ٌعــِؽ ؿُــه  ،د وفــي وــ  ذلــً لــه حؼــَس

ــت مخحابــت، عــِؽ ؿُــه ؤلاوظــان عِؼــت ؤخٍى ــى دًــً معـــىم مــً جمُــع  ؤلاوظــان فــي همإهِىــت واطــخلساز، َو َو

اث ؤلاوظاهُت  .ألاخواء الت  جلع ؿ ها اإلاراَب اإلاادًت والى ٍس

ثــــخالؾ فـــي اخــــخالؾ، اراَب اإلاادًــــت جمُعـــا، َــــى ؤهـــه وبن ؤه ـــر ميـــ ة ًمخــــاش بهـــا ؤلاطــــالم عـــً ألادًــــان ولهـــا، واإلاـــ

ا ا وهبيَر  .ووحدة في اؿتراق، وه ام وام  ػام  لجُمع هىاحي الحُاة ؿؼيَر



 
  

 7العذد: 

 

مـ1076 ينايرهـ / 7341 ربيع الثاني                                   17

 حل املصابقت ال:ال:ت :

ــب، ؿلــاٌ لــه: َلــم ًــا ؤخــي   ؿلمــا ؤكبــ  اللُــ  اكــوجع فــي اإلااــجد، ووــان زاػــد ًمــس بــه، ؿعــسؾ ؤهــه زجــ  ػٍس

بلي، جمْذ اللُلت في بُت ، ؿسض   به السج ، ؿرَب معه بلى بِخه،  وباث لُلخه عىدٍ، وفي الـبا  حمـ  شادٍ 

وعــاد بلــى اإلااــجد، وكضــ   ًىمــه الثــاوي فــي اإلااــجد، ؿلمــا ؤمســ   ؤخــر مرــجعه مــً اإلااــجد، ؿمــس بــه زاػــد، 

ه، زم حدر هـع الحادزت في اللُلت ؿرَب به زاػد بلى بِخه في الُىم الخالي ؤًلا، ؿباث لُلخه الثاهُت في بِخ

، ؿإجـــاب السجـــ ، ج ـــذ مـــً ميـــان بعُـــد ؤبخغـــي ؤخـــي اإلاـلـــىد، الدهـــاالثالثـــت، ؿظـــإله زاػـــد،: إلاـــاذا ج ـــذ بلـــى ب

 ؿلاٌ له زاػد: لً ججد ؤخان َىرا..........َ  ؤؿابخه مـِبت  وؤعسؾ 

 : الشابعت املصابقت حل

‡Kv‡bv Kvi‡Y wZbRb hyeK `~ieZx© GK kn‡i mdi K‡iwQj| Z‡`i emevm wQj 75 Zjvi GKwU wewìs‡q| 

Zviv 75Zg Zjv Qvov Ab¨ †Kv_vqI iæg cvqwb| wiwmck‡bi Awdmvi Zv‡`i‡K ejj, Avgv‡`i ‡bhvg 

Avie †`‡ki †bhv‡gi g‡Zv bq| ivZ `kUvq wjd&U¸‡jv A‡Uv‡gwUK Zvi `iRv¸‡jv eÜ K‡i †`q| Kv‡RB 

†Zvgiv ivZ `kUvi Av‡MB ‡nv‡U‡j Dcw¯’Z n‡q hvIqv Riæwi| †Kbbv Zv hw` eÜ n‡q hvq Zvn‡j †Kv‡bv 

kw³ Zv‡K Lyj‡Z cvi‡e bv| †hme Kw¤úDUvi Gme wbqš¿Y K‡i ‡m¸‡jv eû`~‡ii GK fe‡b i‡q‡Q| 

eyS‡j? Zviv ejj, n¨uv, cÖ_g w`b Zviv Nyi‡Z †ei n‡jv Ges `kUvi Av‡MB Zv‡`i wbev‡m wd‡i G‡jv| wKš‘ 

wØZxq w`b Zviv `kUvi ci AviI cvuP wgwbU †`wi K‡i Avmj Ges Zviv Lye `ªæZ Gj wjd&U cvIqvi Rb¨| 

wKš‘ nvq!!!! wjdU Zvi me¸‡jv `iRv eÜ K‡i w`‡q‡Q| Zviv wm×všÍ MÖnY Kij ‡h, Zviv cv‡q †n‡U wmwo 

w`‡q Zv‡`i Kvgivq †cŠQ‡e? Zv‡`i GKRb ejj, Avwg GKwU cÖ¯Íve ‡`e? Zviv ejj, ej| †m ejj, Avwg 

cÖ¯Íve w`w”Q †h, Avgv‡`i cÖ‡Z¨‡K GKwU K‡i Mí ïbv‡e, hv 25 Zjv `xN© n‡e| Gici Av‡iKwU Gici 

Av‡iKwU Gfv‡e Avgiv Avgv‡`i Kvgivq †cŠ‡Q hve| Zviv ejj, n¨uv, GwUB wm×všÍ|  

Zviv Avjøvni Ici fimv K‡i Zv‡`i GKRb Mí ïiæ Kij| Ges Ggb Mí ïbvj †h, nvm‡Z nvm‡Z Zv‡`i 

†cU †d‡U hvIqvi Dcµg n‡jv| GgbwK Zviv cvMjcÖvq n‡q ‡Mj| Zv‡`i nvwmi k‡ã febwU Av‡›`vwjZ 

nw”Qj| Zviv ejj, GgbUvB Avgiv Pvw”Qjvg|      

 الفائزون في املصابقت ألاولى:

ؤلاطالمُت ؤه ر همبلِع،  الجامعتهالب ) وىزس ؤحمد *

 (ميربىز، داوا

 )هالب اإلاسهص الـىس ؤلاطالمي( حبِبمحمد  *

 (َا هصازي  ألاَلُتالجامعت )هالب   ه ذؿـ *

 الفائزون في املصابقت ال:اهيت:

حان *  (الجامعت)هالب  محمد ٍز

 (ؿىجُا)هالب الجامعت ؤلاطالمُت هجُم حظين *

 الؼسعُت مالي باغ(زحمت ه )هالب الجامعت  *

 الفائزون في املصابقت ال:ال:ت:

 )هالب الجامعت السحماهُت ؿىث الحساء( ػعُبمحمد  *

)هالـــب مدزطــت اإلايهــ  الىمىذجُـــت، محمــد مـــبا  الحــم  *

 ؤجسا، داوا(

 زحمت ه )هالب الجامعت الؼسعُت مالي باغ( *

 الفائزون في املصابقت الشابعت:

 )هالب الجامعت السحماهُت ؿىث الحساء( محمد عبد ه *

 (الؼسعُت مالي باغ)هالب الجامعت  زاػد ؤلاطالممحمد  *

حان محمد  *  (هالب الجامعت السحماهُت ؿىث الحساء)ٍز
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بن ؿـحاث "الحساء" مـخىحت ؤمام جمُع ألاكالم الىاعدة الت  جسػب في 

الىخابت وؿم ػسون اليؼس، وؤطسة الحساء جسحب بما ًسد بل ها مً بهخا  

الىخاب الىاػ ين، طىاء وان ولمت ؤو كـت ؤو زحلت ؤو ؿياَت ؤو زطالت 

وملاومت ألاكالم الت  جىاٌ مً ؤلاطالم واإلاظلمين لليؼس على ؿـحا ها، 

وبعلها  وبهىا هالح  ؤن بعم الىخاباث الت  جـ  بلُىا لًىجد ؿ ها ابخياز 

لت، لحظعها ؤوزاق "الحساء" اإلاحدودة، ؤو لجسقي بلى مظخىاَا، ؿىعخرز  هٍى

بلى ؤرحابها لعدم اليؼس، علما بإن ؤمثاٌ َرٍ الىخاباث لهلت م بةعاد ها 

 بلى ؤرحابها.

ؿإَُب بي  مثلف َمْعِنّ ٍّ بخوىز ألادب العسبي واللحاؿت ؤلاطالمُت، 

اللُمت، وإلاد ًد العىن بلى ؤطس ها، لت وٍد اإلاجلت بالبحىر واإلالالث 

 با مياهُاث اإلاادًت والعلمُت، إلاىاؿلت مظير ها بلى السقي والخلدم بلى ألامام.

 ................"وهسجىا ه ؤن ًىخب لها الدًمىمت والازجلاء "         

 

 مع أطيب الخمىياث:

 محمذ شعيب

ش( يض الخحٍش  )سٍْ

 


