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ينعقـــــد فـــــي كـــــل شـــــهر فبرايـــــر فـــــي  

بـــنشالدع معـــر  دوتـــي للكتـــا  

فــــــي ســــــاحة "املبــــــا ي األكاديميــــــة 

البنشاليــــة"  يــــو لــــيس بمقت ــــر 

علــا القــراء ومحلــا القــراءة  بــل 

أصــبح حيــاة لــ الف مــن النــا  

فـــــــي بـــــــنشالد  . يحضـــــــر ســـــــاحة 

املعـــــــــر  كــــــــــل يـــــــــوم    ــــــــــر مــــــــــن 

ويـــــــــو النـــــــــا  مـــــــــن كـــــــــل عمـــــــــر  

فرصـــــــــــــــــــة ذيبيـــــــــــــــــــة للمهتمـــــــــــــــــــ ن 

والبــــــاح  ن فــــــي العلــــــم وال قافــــــة 

لالطــــالى علــــا الجديــــد والقــــديم 

مــن الدراســات اللــا ولمــا تو ــد 

خـــــــــارا يـــــــــ ه املعـــــــــار   فهـــــــــ ا 

املعر  يحرك في نفو  القـراء 

الكـــرام الهمـــم للقـــراءة واالطـــالى 

فـــــــــــــــي ءمـــــــــــــــن  جـــــــــــــــران القـــــــــــــــراءة 

فبإمكاننــــا أن نرفــــ  مــــن .الجــــادة

اللـــا  خـــالل يـــ ا املعـــر  لشتنـــا

ضــــحينا فــــي ســــ يلها الــــدماء مــــن 

 صدورنا إتا العالم باحترام. 

والبـــــد لنـــــا أن  علـــــم أن الكتـــــا  

لــــــــــيس فقــــــــــ  ل ح ــــــــــول علــــــــــا 

املـــــواد التعليميـــــة  بـــــل يـــــو أداة 

وويـــــــة فـــــــي  شـــــــر الـــــــو ي ال قـــــــافي 

والحضـــــــــــــــاري  فالكتـــــــــــــــا  يـــــــــــــــو 

ال ـــــــــدي  الحقيقـــــــــي الحمـــــــــيم  

فعلينــــــا أن  شــــــتري الكتــــــب وأن 

ج  نهـــــدلها إتـــــا أصـــــدوائنا  و  ـــــ

اآلخــــــــــرين علــــــــــا شــــــــــرا ها  حلــــــــــ  

 .يت ج  الناشرون

وعــــــــادة يــــــــدخل فــــــــي م ــــــــل يــــــــ ه 

املعـــار  الكتـــب املنحرفـــة اللـــا 

تقــــــــــــــــدم ت ــــــــــــــــورات مناوضــــــــــــــــة 

لإلســــــــــــــالم واملســــــــــــــلم ن  واللــــــــــــــا 

تحـــــــــــر  علـــــــــــا ا لحـــــــــــاد وت  ـــــــــــر 

ولـــــو  الشـــــكوك والشـــــ هات فـــــي 

  الشـبا  والقــراء حـول ا ســالم

   ووطيعتـــه مــــن اليجـــا  و  ــــره

دارات ولألســــــــــــإ الشــــــــــــديد أن إ

تفــــــــــــر  وــــــــــــد يــــــــــــ ه املعــــــــــــار  

الحظــــــــــر علــــــــــا دخــــــــــول الكتــــــــــب 

 بشـــــــكل   ـــــــر مباشـــــــر  ا ســـــــالمية

لــدواف  ومبــررات مةتلفــة. ووــد 

تــــب فــــي يــــ ا الســــيا  الك  ــــر  
ُ
 

العنايـــة بهـــ ا  فـــنحن نحتـــاا إتـــا

وال شــأ أن  األمــر أ  ــر مــن وبــل.

ا  ب ـــــــــرا فـــــــــي تشي ـــــــــر  للكتـــــــــا  أاـــــــــر 

الت ــــــــــــــــورات والقــــــــــــــــيم و شــــــــــــــــر 

فاســـــــــد  الحضــــــــارات والــــــــو ي ال

ــ مــا نــر  أن بعضــا مــن 
 
ا  الكت

فـــــــي بكتـــــــ هم الفاســـــــدة ينشـــــــرون 

املجتمـــ  عقائـــد مةالفـــة للقـــيم 

ا ســـــــــــالمية  ورشـــــــــــيعون أفكـــــــــــار 

منحرفـــــــــــــة مةالفـــــــــــــة للشـــــــــــــررعة 

ا ســـــالمية الشــــــراء   فيتــــــ ار بهــــــا 

ن عـــــن و الشـــــبا  الـــــ ين اليقـــــر  

 .ا ســـــــــالم الك  ـــــــــر  فينحرفـــــــــون 

والواوـــــــ  أن عالوـــــــ هم بالكتـــــــا  

 عالوـــــــــــــة وـــــــــــــعيفة وال تتجـــــــــــــاوء 

ـــــــــــــــا الشـــــــــــــــكليات والقـــــــــــــــراءة   الب 

ا  املحــــدودة اللـــــا ال تحـــــد  تـــــ ا ر 

ا و ب را      7:علا صفحة البقية .حقيقي 
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 درو  وبحو 

 
 د. محمد صاد  حس ن -
   بجامعة دار املعارف ا سالمية سابقا  واملتر م في سفارة بنشالد   بالريا  حاليااألستاذ بكلية اللشة العربية والدراسات ا سالمية

 

 الحلقة األخ رة()

وحضيض األر  وظالم الليـل ووـوء الاهـار أال إن رحمة للعامل ن يو ال ي عرف الخل  بةالقهم في علو السماء 

ونــور الشـــمس وإشـــرا  ال راعـــة وتنـــاار الــ رة وابـــتالل القطـــرة. يـــو الـــ ي  علــ  تعاليمـــه الســـامية مـــن الوحـــوع 

 إ سانا وال ئا  رعاة والاها  وادة والعبيد ملوكا وامللوك إخوانا ناصح ن.

والكتـــــا  والســـــنة فـــــي املفـــــاءة القاحلـــــة الجـــــرداء. أال إن رحمـــــة للعـــــامل ن يـــــو الـــــ ي فجـــــر ينـــــابي  العلـــــوم واملعـــــارف 

ف ــد  تعــاتا:  يــو الــ   بعــن فــا االميــ ن رســوال مــاهم يتلــوا علــمهم آياتــه ويــم مهم ورعلمهــم الكتــا  والحكمــة وإن 

كانوا من وبل لفى والل مب ن, وآخرين ماهم ملا ي حقوا بهم ويو العميم الحكيم, ذلأ فضل هللا يؤتيه من  شـءء 

يوالـــــ ي  عـــــل املســـــت ارين يتـــــ ملون لقـــــومهم ووطـــــاهم, ووـــــال:" كلكـــــم راى وكلكـــــم   1 . ضـــــل العظـــــيم(وهللا ذو الف

  2 مسئول عن رعيته, فاألم ر ال ي علا النا  راى علمهم ويو مسئول عاهم."

 مـا كـان لألحبـاء, فكـان رحمـة  -أيضـا-رحمـة لألعـداء ورأفـة ل خ ـوم األلـداء  -صلا هللا عليـه وسـلم –كان النلا 

  واطبة, علا اختالف األنواى واأل نا  واأللوان واألديان, ألنه كـان رحمـة للعـامل ن. يوالـ ي  عـل أعـداءه للنا

أفـــالذ  بــــده امت ــــاال بــــ مر هللا:  وال تســــتو  الحســـنة وال الســــيئة ادفــــ  بــــالل   ــــا أحســـن فــــإذا الــــ   بينــــأ وبينــــه 

يـو الـ ي ي ـرل للكــافرين   3(.ال ذو حـ  عظــيمعـداوة   نـه وتـا حمــيم ومـا يلقايـا إال الـ ين صــبروا ومـا يلقايـء إ

  4 بقوله:  لكم دينكم وتي دين.(

إن رحمـــة للعـــامل ن يـــو الـــ ي  علـــم البـــر بالنـــا  واملعاملـــة الحســـنة معهـــم, فيقـــول:  ال ياهـــا م هللا عـــن الـــ ين لـــم 

  5 (يقاتلو م في الدين ولم يةر و م من ديار م أن تبرويم وتقسطوا إلمهم إن هللا يحب املقسط ن.

                                                 
 4-1سورة الجمعة:  1

 (1094(, املنتقى البن الجارود  روم الحدين: 1829(, صحيح مسلم  روم الحدين:853,2278,2416صحيح البةاري  روم الحدين:  2

 35-34سورة ف ل :  3

 6سورة الكافرون:  4

 8سورة املمتحنة:  5
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إن رحمــة للعــامل ن يــو الــ ي ي مرنــا بــالتةلي  عــن عواطــإ العــداوة والبشضــاء فــي أمــور العــدل وبالقيــام بالعــدل, 

فيقــــــول:  وال يجــــــرمنكم شــــــنءن وــــــوم علــــــا أال تعــــــدلوا اعــــــدلوا يــــــو أوــــــر  للتقــــــو  واتقــــــوا هللا إن هللا خب ــــــر بمــــــا 

  6 تعملون.(

بهـــ ه األلفـــا :  مـــن وتـــل نفســـا بش ـــر نفـــس أو فســـاد فـــي إن رحمـــة للعـــامل ن يـــو الـــ ي عـــرف ويمـــة نفـــس ا  ســـان 

  7 األر  فك نما وتل النا   ميعا ومن أحيايا فك نما أحيا النا   ميعا.(

إن رحمة للعامل ن يـو الـ ي أووـإ الحـرو  الداميـة وحـرم أن يحـار  أحـد علـا مبـدأ بسـ  السـيطرة أو تحقيـ  

نتقــام, وإنمــا  علهــا آخــر طريــ   عــالء كلمــة هللا فــي األر  املطــام  التوســعية أو إظهــار القــوة أو شــدة حماســة اال 

ولن رة املظلوم, وآخر وسيلة  نقاذ الضعفاء والبؤساء واألطفال والنساء من اليد الظاملـة, وآخـر حيلـة  وامـة 

ي العــدل وإيجــاد التــواءن بــ ن األديــان املةتلفــة, وال  ســتطي  أحــد مهمــا كــان رحيمــا أن ينكــر الحا ــة إتــا الحــر  فــ

  8 س يل ي ه املبادئ, وال يتردد ر ل عادي أن يجعل ي ه الحرو  رحمة.

وفــي نهايــة املطــاف يجمــل بنــا أن  عــر  تلــأ األحاديــن اللــا تحمــل فــي مطاولهــا تو مهــات نبويــة ويمــة نحــو القــواد 

 عن سليمان بن بريدة عن أبيه وال:واملحارب ن في كل ءمان ومكان. 

إذا أمــر أم ــرا علــا  ــي  أو ســرية, أوصــاه فــي خاصــته بتقــو  هللا ومــن   -صــلا هللا عليــه وســلم –كــان رســول هللا 

وال تشلــــوا, وال ا ــــموا,  باســــم هللا فــــي ســــ يل هللا, وــــاتلوا مــــن  فــــر بــــا ,ا ــــموا  معــــه مــــن املســــلم ن خ ــــرا, اــــم وــــال:

هم إتـا اـال  خ ـال أو خـالل, فـ ي هن تشدروا, وال تم لـوا, وال تقتلـوا وليـدا. وإذا لقيـ  عـدوك مـن املشـر  ن فـادع

مـا أ ـابوك فاوبــل مـاهم و ــإ عـاهم, اــم ادعهـم إتــا ا سـالم فــإن أ ـابوك فاوبــل مـاهم و ــإ عـاهم, اــم ادعهـم إتــا 

 التحول من داريم إتا دار املها رين.

 وأخبريم: أنهم إن فعلوا ذلأ فلهم ما للمها رين, وعلمهم ما علا املها رين.

ماهـــا فـــ خبريم: أنهـــم يكونـــون  ـــ عرا  املســـلم ن, يجـــري علـــمهم حكـــم هللا الـــ ي يجـــري علـــا فـــإن أبـــوا أن يتحولـــوا 

املؤمن ن, وال يكون لهم في الشنيمة والفيء ش اء, إال أن يجايدوا م  املسلم ن. فإن يم أبوا فسلهم الجميـة, فـإن 

 يم أ ابوك فاوبل ماهم و إ عاهم, فإن يم أبوا فاستعن با  وواتلهم.

أيـــل ح ـــن, فـــ رادوك أن تجعـــل لهـــم ذمـــة هللا وذمـــة ن يـــه, فـــال تجعـــل لهـــم ذمـــة هللا وال ذمـــة ن يـــه,  وإذا حاصـــرت

ولكــن ا عــل لهــم ذمتــأ وذمــة أصــحابأ, فــإنكم أن تةفــروا ذممكــم وذمــم أصــحابكم أيــون مــن أن تةفــروا ذمــة 

 هللا وذمة رسوله.

                                                 
 8سورة املائدة:  6

 32سورة املائدة:  7
انظر:رحمــــــــة للعــــــــاملينم محمــــــــد ســــــــليمان ســــــــلمان املنصــــــــورفوريم بــــــــوم   )ال نــــــــد(: الــــــــدار الســــــــلفيةم عــــــــام   8

 392-385ص/ 2م ج/1-مم ط1989هـ/14010
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لـــــا حكـــــم هللا, ولكـــــن أنـــــملهم علـــــا وإذا حاصـــــرت أيـــــل ح ـــــن, فـــــ رادوك أن تتـــــ لهم علـــــا حكـــــم هللا, فـــــال تتـــــ لهم ع

  9 حكمأ, فإنأ ال تدري أت يب حكم هللا فمهم أم ال."

يـــ مر بالتيســـ ر فـــي كـــل أمـــر, ويـــ مر بالت شـــ ر والتســـك ن مكـــان التنف ـــر, يـــ ه   -صـــلا هللا عليـــه وســـلم –وكـــان النلـــا 

 وأم اله مكارم األخال  اللا يحتاا إلمها القواد والجيوع في ساحة الحر  أ  ر.

إذا بعــن أحــدا مــن أصــحابه فــي بعــض أمــره, وــال:  -صــلا هللا عليــه وســلم–فعــن أ ــي موقــ   وــال: كــان رســول هللا 

  10 "بشروا وال تنفروا, ورسروا وال تعسروا."

صــلا هللا عليـه وســلم :" ســروا وال تعســروا –عـن أ ــي التيــال وـال: ســمع  أ ــس بـن مالــأ يقــول: وـال رســول هللا 

  11وسكنوا وال تنفروا".

ا اعتنــ  القــواد واملحــاربون اليــوم بهــ ه ا رشــادات الن يلــة والتو مهــات النبويــة خــالل الحــرو  واملعــارك اللــا  فــإذ

يةووونها, وكان   عالء كلمة هللا  ي العليا في األر  و نقـاذ ا  سـانية املنكوبـة مـن بـراان الظلـم واالوـطهاد, 

تكلـــل تاــحيااهم بــالفوء والفـــالل,  مــا حظـــي بــ لأ أوليـــاء ال  ــرو أن يتمتعــوا بن ـــر هللا تعــاتا والـــدعم الشيلــا, و 

هللا تعــاتا مــن األن يــاء والرســل وأتبــاعهم بإحســان عبــر القــرون, يكــ ا وعــد هللا عــم و ــل فــي  تابــه الحكــيم حيــن 

 أذن للــ ين يقــاتلون بــ نهم ظلمــوا وإن هللا علــا ن ــريم لقــدير, الــ ين أخر ــوا مــن ديــاريم بش ــر حــ  إال أن يقولــوا  وــال:

وبيـــــ  وصـــــلوات ومســـــا د يـــــ  ر فمهـــــا اســـــم هللا    ـــــرا, صـــــوام   ربنـــــا هللا, ولـــــوال دفـــــ  هللا النـــــا  بعضـــــهم بـــــبعض لهـــــدم 

ولين ـــــرن هللا مـــــن ين ـــــره إن هللا لقـــــو  عميـــــم, الـــــ ين إن مكنـــــايم فـــــا اال ر  أوـــــاموا ال ـــــلواة وآتـــــوا الم ـــــواة وأمـــــروا 

  12(.باملعروف ونهوا عن املنكر و  عاوبة األمور 

ومقتديــه واملعتنقــ ن برســالته أن  عروــوا لخ ــيته الن يلــة عروــا ال  -صــلي هللا عليــه وســلم -علينــا أتبــاى محمــدفيجــب 

  -صلي هللا عليه وسلم - شادر لهم ريبا, ورشرحوا رسالته الربانية شرحا مقنعا, ام يبينوا املبادئ واألخالويات اللا الحظها

ل حرو  ومعارك تم  تحـ  ويادتـه وإشـرافه تحلـيال شـافيا ب ـفة خاصـة, ويحللوا األعمال والفعاليات اللا وام بها خال

 13 ألن هللا عم و ل وال: لقد كان لكم في رسول هللا أسوة حسنة ملن كان ير و هللا واليوم اآلخر وذ ر هللا    را,(

ته, وعـالا مشــكالاها وفقــا فـي ســ ر   -صـلا هللا عليــه وســلم –وفقنـا هللا  ميعــا لترسـيخ اوتــداء األمـة فــي حيااهــا بنبمهـا محمــد

لهـــا, وبيـــان مـــا فـــي الســـ رة مـــن رحمـــة للعـــامل ن وحســـن معاملـــة مـــ  مةتلـــإ الشـــعو  واألمـــم ووـــرورة ترســـمها فـــي الـــدعوة 

 والتعريإ با سالم, ودحض االفتراءات والش هات حول الس رة النبوية املطهرة.

 وصلا هللا تعاتا علا خ ر خلقه محمد وعلا اله وأصحابه أ مع ن.

                                                 
م ســـان الئســـابي الكبـــرى )رقـــم (1617ســـان الترمـــمي )رقـــم الحـــديث: (م1731صـــحيس مســـلم )رقـــم الحـــديث:  9

 (17728سان البيهقي الكبرى )رقم الحديث: (م8765الحديث:
 (1732صحيس مسلم )رقم الحديث:  10

 (1734صحيس مسلم )رقم الحديث:  11

 41-39سورة الحج:  12

21سورة األحزاب: 13
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 محمود الحسن  نيد

وأحــالم  آمــال لكــل طالــب العلــم

 فـــــــي حياتـــــــه. يـــــــو يبـــــــ ل  هـــــــوده

وأوواتــــــــه فــــــــي ســــــــ يل تحقيقهــــــــا. 

ولكن ممـا يؤملنـا    ـرا أن سـماء 

آمــــالهم و أحالمهــــم تكــــون  البــــا 

مـــــــــا متشيمـــــــــة ب ســـــــــبا  ســـــــــلبية 

   رة و محتجبـة بـ مور تافهـة ال 

تر ـــ  لهـــم فـــي الحيـــاة الدراســـية 

إال بالفشــــــــــــــل ووتــــــــــــــل أووــــــــــــــااهم 

الشاليـــــــــــة. و مـــــــــــن أخطـــــــــــر يـــــــــــ ه 

للـــــا تضـــــعإ يممهـــــم و األمـــــور ا

تجعلهــم ولقــ ن و خــائب ن التــردد 

فـــي اتةــــاذ القـــرار الحاســــم. فهــــم 

   را ما ال يتمكنـون مـن تحديـد 

أعمـــــــــــــالهم و اختيـــــــــــــار مـــــــــــــواديم 

الدراســــــــــــية و تعيــــــــــــ ن الفـــــــــــــن أو 

العلـــــــم الـــــــ ي يريـــــــدون ا تقـــــــان 

فيــــه  و الح ــــول علــــا املهــــارات 

التامـــة فيـــه. وإن يـــ ا التـــردد فـــي 

ملعرفـــــة  اختيــــار مجـــــال العلـــــم و ا

لــــــه أســــــبا     ــــــرة ومــــــن أيمهــــــا 

عــــــــدم و ــــــــود البيئــــــــة املناســــــــبة  

لدراســـــــــــــة العلـــــــــــــوم والفنـــــــــــــون و 

املعـــــــــــــــــــــــارف فـــــــــــــــــــــــي املـــــــــــــــــــــــدار  و 

املؤسســــات التعليميــــة. فإننــــا ال 

نجــد فــي ع ــرنا يــ ا خاصــة فـــي 

مـــــــــــــدار  بالدنـــــــــــــا ر ـــــــــــــاال لهـــــــــــــم 

اخت اصــــــات عاليــــــة و مهــــــارات 

كاملــــــة فــــــي فــــــن و علــــــم. ولــــــنفس 

يم الس ب ال تتوفر وسائل التعل

والدراســــــــــة فــــــــــي مدارســــــــــنا مــــــــــن 

املكتبـــــات الحافلــــــة بكتــــــب تلــــــأ 

العلـــوم والفنـــون. إن الطـــال  ال 

يــــــــرون أمــــــــامهم أســــــــتاذا متقنــــــــا 

متة  ــــــــا فــــــــي فــــــــن وعلــــــــم و ال 

يجـــــدون  ـــــوا مناســـــبا ملمارســـــة 

تلــــأ املـــــادة و الفــــن و العلـــــم وال 

ين هـــــــمون الفـــــــر  فـــــــي مشـــــــار ة 

األ شــــــــطة املتنوعــــــــة فــــــــي املــــــــواد 

املر وبــــــــــــــــــــــــــــــــة واملووــــــــــــــــــــــــــــــــوعات 

ملنشـــــــودة. ومـــــــن ينـــــــا ينـــــــت  فـــــــي ا

نفوســهم مــر  التــردد فــي اتةــاذ 

القــــــرار حـــــــول املــــــواد الدراســـــــية 

ويت ب بون بـ ن املـواد املةتلفـة. 

ويـــــــــــــ ا يتســـــــــــــ ب فـــــــــــــي إوـــــــــــــاعة 

أووــــــااهم ال مينــــــة وإيقــــــاعهم فــــــي 

الح ـــــرة و التـــــوتر طـــــوال حيـــــااهم 

الدراســـية. وعنـــدما يـــتم االن هـــاء 

من الدراسة ويتو لون في حيـاة 

ن ملشـــــــــــــــاكل العمـــــــــــــــل يتعروـــــــــــــــو 

عديــــــدة و حــــــوا م    ــــــرة لعــــــدم 

املهـارة فـي مـادة و عـدم امللكـة فـي 

علـــم. ويــــ ه النتيجـــة يت ــــوريا 

معظـــــم الطـــــال  أانـــــاء دراســـــ هم 

ملــا أنهــم  شــعرون بةطــورة يــ ه 

الحــال و معانـــاة يـــ ه ال مـــرة فـــي 

حيـــــــــــاة املتةـــــــــــر  ن و املكملـــــــــــ ن 

للدراســـــــــة. فهـــــــــم ينظـــــــــرون إتـــــــــا 

أســـــــــــــــــــوء حـــــــــــــــــــالهم و أوـــــــــــــــــــعإ 

. هم الواوعيــــةم ــــ ريم فــــي حيــــاا

ويتاـــو صـــور التـــردد فـــي اختيـــار 

مووـــــوعات الدراســـــة و تحديـــــد 

مـــواد التعلـــيم عنـــدما نتـــدبر كـــل 

مرحلـــــــة مــــــــن مراحــــــــل الدراســــــــة 

يمــــر بهــــا طالــــب علــــم عبــــر ســــن ن 

طويلــــــــة فــــــــي ءمــــــــان دراســــــــته فـــــــــي 
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ة فـي بالدنـا يـ ه. املدار  الدينيـ

بتدائيـة يتعـر  ففي املرحلـة ا  

طالب لتعلم أر ـ  لشـات أ ن يـة 

لفــة مـــن األرديـــة والفارســـية مةت

وا نجل  يـــة والعربيـــة مـــ  أنــــه ال 

 عــــــــــــــــــــــرف  يــــــــــــــــــــــدا لشتــــــــــــــــــــــه األم 

البنشاليــــــــــــــة. وي ــــــــــــــاحب يــــــــــــــ ه 

اللشات الخمس مواد أخر  من 

العقيـــــــــدة ا ســـــــــالمية و مبـــــــــادئ 

التعلـــــــــيم الـــــــــدينا مـــــــــن القــــــــــرآن 

الكـــــــــــريم و الحـــــــــــدين النبـــــــــــوي و 

الفقــــــــــــــــــــــه و تــــــــــــــــــــــاريخ ا ســــــــــــــــــــــالم 

واملسلم ن و الرياويات ومـا إتـا 

فحينمــــــــا يبــــــــدأ الطالــــــــب  ذلــــــــأ.

دراســة يــ ه اللشــات الخمــس فــي 

بدايــة الحيــاة الدراســية يقعــون 

فــــي الح ــــرة و التــــردد الشــــديد فــــي 

تعيـــــــــــ ن لشتـــــــــــه املناســـــــــــبة اللـــــــــــا 

يتعلمهـــــــــا  يــــــــــدا و يكــــــــــون فمهــــــــــا 

مــــــــــــايرا ورا ــــــــــــخا. فــــــــــــ ي لشــــــــــــة 

يفضـــلهاأ وأي لشـــة يحتـــاا إلمهـــا 

أ  ـــــــــــرأ وأي لشـــــــــــة تكـــــــــــون لشـــــــــــة 

الدراســات العليـــاأ وملــاذا يـــتعلم 

                        ي ه اللشات الخمس معاأ 

 للمقال صلة

 2 2: بقية املقال املئشور على صفحة

فالشبا  ال ين يتش ر مـووفهم نحـو القـرآن والسـنة 

وعلمــــاء األمــــة وتــــرا  الســــلإ بشــــكل  ــــ ري خــــالل 

فتـــــــــــرة  ســـــــــــ رة إنمـــــــــــا يتش ـــــــــــر مـــــــــــووفهم أوال التبـــــــــــاعهم 

األيـــــــــــواء والشـــــــــــهوات ال اتيـــــــــــة  ف ـــــــــــا مـــــــــــن أعظـــــــــــم  

ا   واانيـــــــا لقلـــــــة الـــــــدواف  لالنحـــــــراف  وأعمقهـــــــا تـــــــ ا ر 

ن اطالعهم علا سماحة ا سالم و سـاطته  وال يمكـ

أن يكـــــــون كــــــــل يــــــــ ا التش ـــــــر الســــــــرر  بســــــــ ب وــــــــراءة 

ـــراءة  ـــيلة القــــ األفكـــــــار املنحرفـــــــة لوحـــــــديا   ألن ح ــــ

كلهــا ال تســتطي  أن تحــد  يــ ا االنقــال  الحقيقــي 

 السرر .

معضــــــــــــم املنحــــــــــــرف ن يتبعــــــــــــون الهــــــــــــو  والشــــــــــــهوات 

 ما وال تعاتا:  -شعر ب لأ أم لم  شعر  -ال اتية  
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[. ٥ولبـــه: }ف

فــالهو  يــو البــا  الحقيقــي الــ ي تــدخل منــه بقيــة 

األســــــبا   بــــــل الكتــــــب املقــــــروءة ال يــــــؤار فــــــي وــــــاللة 

ــــــا إال بــــــ ار أيــــــواء انــــــدفع  مــــــن داخلــــــه. وار هــــــا   الب 

والــــدليل علــــا ذلــــأ أن بعــــض النــــا  وــــد يقــــرأ مــــن 

الش هات وـد ا سـالم وم ـادره وأصـوله فـال يميـده 

ا ب يميــــة الــــدفاى  ا واستشــــعار 
 
يــــ ا إال ديانــــة وتمســــك

عــــن وــــيم ا ســــالم ووــــرورة إشــــاعة أحكامــــه  بينمــــا 

 يقرأ آخر ما يو أول بك  ر من ي ه الش هات فتكون 

ا ألن ينقلــــــب علــــــا عقبيــــــه  ومــــــا ذاك إال لألاـــــــر  ســــــ ب 

 العمي  له ه األيواء.

فعلــــا الحكومــــة أن تتةــــ  وــــرارات حكوميــــة لتنميــــة 

املعـــر  حلـــ  يكـــون املعــــر  أ  ـــر  مـــاال واءديــــارا  

 وأ  ر شموال للكتب املةتلفة.

 أخو م املةلص:

 محمد شعيب

 (رئيس التحرير 
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 ر ال العلم والتربيةمن  

 

 بقلم : أ ي الشريم محمد يارون الرشيد الش ريفوري الكنائي  هاتي

إن العالمـــة الشـــيخ محـــي الـــدين خـــان 

البنشالد ش ا حفظه هللا تعاتا و رعـاه 

أحــــــــــــد رمــــــــــــوء الــــــــــــدعوة ا ســــــــــــالمية و 

املهتمــــ ن بالشــــئون الدينيــــة و التربيــــة 

ا ســــــــــــــــالمية و وضــــــــــــــــايا املســــــــــــــــلم ن و 

ي ـــــرف عمـــــره فـــــي معالجـــــة األمـــــرا  

مــــ  شــــدة اعتنائــــه بــــ مور املســــلم ن و 

مشـــــكالاهم و حرصـــــه علـــــا اســـــتعمال 

الحة فــــــــي حــــــــل مســــــــائل الر يــــــــة ال ــــــــ

األمة و رف  معنوي ها و االلت ام بجـادة 

الوســــــــــــطية فــــــــــــي تم يــــــــــــل ال خ ــــــــــــية 

ا ســـالمية ال ـــادوة و  عـــرف الشـــيخ 

محي الـدين بـا خال  الكامـل للعمـل 

ا ســــــــــــــالمي و بالتفــــــــــــــا ي فــــــــــــــي ســــــــــــــ يل 

الـــــــــدعوة إتـــــــــا هللا تعـــــــــاتا و االيتمـــــــــام 

الكامــــــــــــــــــل باألووــــــــــــــــــاى السياســــــــــــــــــية و 

اهــا علـــا اال تماعيــة و مووــإ األمــة م

املســـــــــــــتو  العـــــــــــــاملي و يـــــــــــــو ذو ر يـــــــــــــة 

صالحة نحو مووإ ا سالم الشامل 

مــــــن شــــــئون املســــــلم ن و احتيا ــــــااهم 

فــــي الظــــروف العامليــــة املعاصــــرة اللــــا 

تجتاءيـــــــا األمـــــــة ا ســـــــالمية و يـــــــو فـــــــي 

ذالـــــــــأ مقتـــــــــإ آاـــــــــار الشـــــــــيخ ا مـــــــــام 

اليجــــــــــــة القــــــــــــدوة الرحلــــــــــــة أنمــــــــــــوذا 

الســـــلإ مفةـــــرة شـــــبه القـــــارة عمـــــدة 

جـــــــــــــم املطبـــــــــــــ  صـــــــــــــيته العـــــــــــــر  و ال 

اآلفــــــــا  صــــــــاحب الفضــــــــيلة العالمــــــــة 

الســـــــيد أ ـــــــي الحســـــــن علـــــــي الحســـــــنا 

الندوي يرحمه هللا تعاتا و   ره ممـن 

يم لـون الوسـطية و االتـمان فـي  ميــ  

شــــــئون الحيــــــاة و املجتمــــــ  و مــــــن اــــــم 

ينظـــــر الشــــــيخ محــــــي الـــــدين خــــــان إتــــــا 

ا ســــالم و منوجــــه و نظامــــه  ســــفينة 

نجــــــــــاة ألولئــــــــــأ الســــــــــابح ن فــــــــــي بحــــــــــر 

املاديــة و الحرمــان مــن  عمــة ا ســالم 

و ا يمـــــــان و الشـــــــارو ن إتـــــــا اآلذان فـــــــي 

خضم الع يان و الطشيان و يجايـد 

فــــي ســــ يل هللا عــــم اســــمه عبــــر الحيــــاة 

بالشــــــــعور الكامــــــــل باملســــــــئولية و لــــــــه 

مــــــــــءار    ـــــــــــرة فــــــــــي مجـــــــــــاالت الخدمـــــــــــة 

اال تماعيــــة و التربويــــة و وــــد مــــن هللا 

تعــــــــــــاتا عليــــــــــــه بــــــــــــالورى و ال ــــــــــــد  و 

العمـــــل و يـــــو راحة فـــــي القـــــول و ال ـــــ

 .محبب في  مي  األوساط

إن منبــ  الت ــور األد ــي للعالمــة الشــيخ 

محـــــي الـــــدين خـــــان  أحـــــد  بـــــار أصـــــحا  

القلــــــــــم و بنــــــــــاة الحر ــــــــــة الدينيــــــــــة( يــــــــــو 

ا ســــــالم لـــــــ ا أصـــــــبح  ــــــل نتـــــــائ  فكـــــــره 

نماذا رائعة رائقة لألد  ا سـالمي و إن 

شــــــــــــــعوره ا ســــــــــــــالمي و وعيــــــــــــــه الــــــــــــــدينا 

و القــــــــوة إءاء    بالشــــــــمول الناضــــــــ  يتم ــــــــ

أدبائـــه املعاصـــرين فقـــد وـــوي حماســـه و 

طبيعتــــــــه ال قافيــــــــة  عاطفتــــــــه األدبيــــــــة و

ا سـالمية و مــن أ ــل  بامت ا هـا باألفكــار

ذالــأ ظــل فــي أدبــه تــ ا ر و وــوة و  ـــحر و 

يحـــــــاول ســـــــماحة خـــــــان أن يقـــــــرر يكـــــــ ا 

تفـــرد املســـلم ن بـــاألد  املووـــو ي و إنـــه 

ة لفهــــم وــــد أءال الســــتار عــــن ءوايــــا    ــــر 

الــــــــدين  دســــــــ  ال ــــــــم  علــــــــا الــــــــدنيا 

العلميــــة و لكــــن بحواــــه و م ــــنفاته وــــد 

حطمــ  بنيانهــا و العمــل الــ ي تقــوم بـــه 

فـــــي أوروبـــــا أكاديميـــــة يقـــــوم بـــــه ينـــــا فـــــرد 

 واحد. 

و وــــــد وــــــرأت  تــــــب الشــــــيخ محــــــي الــــــدين 

خــان القيمــة و اســتفدت ماهــا و أ جبنـــا 

ماهــا فهمــه العميــ  للن ــو  و محاولــة 

بعـــــــض الحقــــــــائ   تطبيـــــــ  بعضـــــــها علـــــــا

العلمية الحديثية و يمكن أن  عد يو في 

نةبــة مــن الر ــال الــ ين خــدموا القــرآن 

الكــــــــريم و اســــــــتطاى أن  شــــــــرل فلســـــــــفة 

بعــض العلــوم فــي ا ســالم و فــي الحقيقــة 

إنـــه عالمـــة و إن مـــءاره فـــي مجـــال القـــرآن 

الكــريم تقــوم مقــام منــارة النــور لأل يــال 

القادمـــــــــة حيـــــــــن نقـــــــــل تفســـــــــ ر معـــــــــارف 

ملفلـــــــــا عـــــــــام با ســـــــــتان محمـــــــــد  القـــــــــرآن

ـــــــا  شـــــــفي  الع مـــــــا ي رحمـــــــه هللا تعـــــــاتا إت

البنشاليــــــــــــة و تشــــــــــــرف بــــــــــــاألمر بطباعــــــــــــة 

مةت ــره الــ ي وــام بــه املتــر م املــ  ور 

أعــــاله خــــادم الحــــرم ن الشــــريف ن امللـــــأ 

فهــــــد بــــــن عبــــــد العميــــــم آل ســــــعود ملــــــأ 

اململكـة العربيــة الســعودية ســابقا رحمــه 

هللا تعــــــــاتا ب ـــــــــفة املتـــــــــر م عضـــــــــوا فـــــــــي 

املجلـــــــــــس الت سياـــــــــــ ا لرابطـــــــــــة العـــــــــــالم 

 للمقال صلة              .ا سالمي



 
  

 16العدد: 

 

مـ2016 رفبرايهـ / 1437 جمادى األولى                                   9

صفحة اهدف إتا تقديم ا  ابات عن أسئلة القراء حول اللشة العربية وآدابها  ويجيب عاها فضيلة األستاذ 

ومدير مر م خدمة اللشة  باحن في اللشة العربية وآدابها بالجامعة ا سالمية باملدينة املنورة  الفاروقيمحيا الدين عبد القادر 

 العربية بنشالد  (.

ولكـــن أســـتفيد ولـــيال  لعلـــي ال أعـــرف   فضـــيلة األســـتاذأ أنـــا أوـــرأ الكتـــب األدبيـــة    ـــرا :الســـؤال ال الـــن

الطريقة الصحيحة للقراءة اللا تنفعنا    ـرا  فـدلنا علـا طريقـة تكـون القـراءة لهـا فائـدة    ـرة. ولكـم 

 الشكر الجميل والتحية الطيبة.

 الجامعة الرحمانية صوت الحراء. محمد ريحان طالب ال إ  الكافية( 

وأشــــكر  -أ ألهــــا األك الكــــريم–مرحبــــا بــــأ  ا  ابــــة:

لـــــأ تواصــــــلأ معنــــــا   مــــــا أشــــــكر لــــــأ علــــــا   ــــــرة 

وراءتـــأ الكتـــب األدبيـــة. ويـــ ه عـــادة مطلوبـــة منـــا 

 ميعــا  ألننــا بــالقراءة نرتقــي  وبهــا نكتســب اقافــة 

 عالية  ونتطل  من خاللها إتا العالم.

أخـــــــي الكـــــــريم ال تو ـــــــد طريقـــــــة معينـــــــة وأســـــــلو  

فعــأ    ــرا  ألن لكــل واحــد خــا  للقــراءة اللــا تن

فمهـــــــا طريقـــــــة خاصـــــــة. ولكننـــــــا أذ ـــــــر لـــــــأ بعـــــــض 

الخطـــــــوات كـــــــي تســـــــتع ن بهـــــــا فـــــــي القـــــــراءة ولـــــــتعم 

 الفائدة ماها.

 باستشـارة أسـتاذ  عـرف مسـتواك  أوال:
 
اختر  تابـا

اللشـــــــــوي واملعرفـــــــــي  ألن اختيــــــــــار  تـــــــــا   مناســــــــــب  

ملستواك أمـر وـروري وسـ يل لنجاحـأ فـي عمليـة 

 القراءة.

انــــاء القــــراءة وعنــــد و ــــود األشــــياء اللــــا ال أ اانيــــا:

ر  ألن يـ ا أمـر طبي ــي  ر وال تتاـجج تفهمهـا ال تتـ مج

يحــــد  لكــــل منــــا. ولفهــــم مــــا أشــــكل عليــــأ حــــاول 

ن  ي
 أخـــــــر . ودو 

 
 مـــــــا است ـــــــعب عليـــــــأ مـــــــرة

َ
وـــــــراءة

األلفـــا  والعبـــارات وامل ـــط حات اللـــا ال تفهمهـــا 

فــــي وروـــــة خار يـــــة  وافهمهـــــا باســـــتةدام املعـــــا م 

 ية.العرب

ال تظــــن أن وـــراءة الكتــــب األدبيـــة ال تحتــــاا  اال ـــا:

إتا التر    والتـدبر  لـيس األمـر  ـ لأ. فلهـ ا اوـرأ 

بتر  ـــــــــــــ   ألن التر  ـــــــــــــ  لـــــــــــــب القـــــــــــــراءة و ويريــــــــــــــا 

–األساقــ ا. ومســتو  نجاحــأ فــي القــراءة  عتمــد 

 علا در ة تر   ك. -بعد توفي  هللا
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دون الفوائــــــــــد والعبــــــــــارات وامل ــــــــــط حات  رابعــــــــــا:

ار وأوــــــوال العلمــــــاء واألدبــــــاء فــــــي املــــــ  رة  واألشــــــع

  ألن يــ ه العــادة 
 
ا تــب كــلج مــا تــراه مفيــدا ويامــا

عــــادة القــــارئ الجيـــــد النــــاةو. وألن يــــ ه املـــــ  رة 

تســـــــــــــــاعدك علـــــــــــــــا التر  ـــــــــــــــ  والفهـــــــــــــــم والتـــــــــــــــ  ر. 

وباملناسبة  إنـه ال تو ـد طريقـة وحيـدة أو خاصـة 

لكتابـــــة املـــــ  رات  بـــــل لكـــــل لـــــخص لـــــه أســـــلوبه 

 دوين امل  رات.الخا  في ت

 جل في االنتقـال مـن  تـا  ال تست خامسا وأخ را:

بــل بــل اوــرأ  تابــا واحــدا مــرات عديــدة.   إتــا آخــر

يقول عبا  العقاد: "اورأ  تابا  يدا اال  مرات 

 أنف  لأ من أن تقرأ االاة  تب  ديدة".

 أخ را أس ل هللا أن  عينأ في القراءة واملطالعة. 

فضــيلة الشــيخأ أنــا أحــب اللشــة العربيــة  وأتمنــ  أن أ ــون أديبــا بارعــا فــي يــ ا املجــال   الســؤال الرابــ :

ولكن مشكللا أنا أفهم الكتب األدبية املنوجية  وال أفهم الجرائد والصحإ واملجالت العربية  وخاصة 

  ـــر مـــن ءمالئـــي أرايـــم يفهمـــون الجرائـــد واملجـــالت العربيـــة  الجرائـــد اللـــا ت ـــدر عـــن الـــبالد العربيـــة  و 

ويكتبون فمها  وينشر  تابااهم فمها  وأنا أريد منكم أن تساعدو ي علا أن أفهـم لشـة الصـحإ والجرائـد 

 العربية وأن أ ون فائقا علا أورا ي  ومايرا في لشة الصحإ واملجالت  وبارك هللا في علمكم وعملكم.

 طالب الجامعة الشرعية ماتي باع  دكامحمد حبيب هللا  

أشــــكرك أخــــي الحبيــــب علــــا حبــــأ للشــــة  ا  ابــــة:

العربيــــة و ــــماك هللا خ ــــرا. وأســــ ل هللا أن يحقــــ  

أمنيتــــــــأ ويجعلــــــــأ أديبــــــــا بارعــــــــا تةــــــــدم ا ســــــــالم 

 واملسلم ن ب دبأ. 

ينــــاك بعـــض األســــبا  لعـــدم فهــــم  أأخـــي الحبيـــب

جــالت  ماهــا عــدم معرفــة املعــا ي لشــة الجرائــد وامل

ردات القديمـــــــــة  وعـــــــــدم معرفـــــــــة الجديـــــــــدة للمفـــــــــ

صــــــطالحية للمفــــــردات  وعــــــدم معرفــــــة ا   ياملعــــــا 

املر بـــــات الشـــــائعة و ـــــ لأ عـــــدم معرفـــــة أســـــماء 

املؤسســـــات واألمـــــا ن والبلـــــدان بالعربيـــــة و  ريـــــا 

مــن األســبا . ولعــدم معرفــة يــ ه األشــياء يوا ــه 

الجرائـــد. فحـــاول  الطالـــب مشـــكلة فـــي تر مـــة لشـــة

أوال أن تسد ي ا الخلل  ام اوـرأ الجريـدة مراعيـا 

 الخطوات التالية:

عليـــــــــأ أن تعـــــــــرف مــــــــــا يـــــــــو نـــــــــوى الــــــــــنص أو  أوال:

العنـــــوان الـــــ ي تريـــــد تر مـــــه  أيـــــو نـــــص دينـــــا أو 

سياقـــ ا أو اوت ـــادي أو ريانـــ ا  ألن معرفـــة نـــوى 

 النص يؤدي إتا الت ام املتر م ببعض األمور.

وطعــــة مــــن الجريــــدة اليوميــــة  اختــــر كــــل يــــوم اانــــا:

اللا تناسب مستواك واورأيـا ب ـوت  هـري أ  ـر 

 من خمس مرات. 
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حــــدد الكلمــــات ال ــــعبة والعبــــارات اللــــا ال  اال ــــا:

تفهمهــا  اــم اســتعن باملعــا م العربيــة أو املعــا م 

انائيـــة اللشـــة لتفهمهـــا. وال تكتفـــم بمعرفـــة تر مـــة 

الكلمـــــــــة فحســـــــــب بـــــــــل عليـــــــــأ أن تعـــــــــرف املعنـــــــــ  

 حي للكلمة والعبارة.االصطال

يجــب عليــأ أن تنتبــه إتــا الــدور اللــا تلعبــه  رابعــا:

 صالت األفعال في عملية التر مة. 

أخ را حـاول أن تتـر م الفقـرة أو القطعـة  خامسا:

املحـــــددة إتـــــا لشتـــــأ البنشاليـــــة مراعيـــــا ال ـــــيا ة 

 البنشالية امل لوفة. 

واوــرأ اآلن الفقــرة العربيــة مــرة أخــر . فــإذا وــرأت 

أو االاـــــ ن فقـــــرة علـــــا يـــــ ا املنـــــوال فـــــإن  عشـــــرين

حالـــــــأ ســـــــيكون أحســـــــن وأفضـــــــل فـــــــي فهـــــــم لشـــــــة 

 الجرائد واملجالت.

ي فيــــــأ امليــــــل إتــــــا وــــــرا -وباالخت ـــــار
ءة التمــــــل  وــــــو 

  واعتقــــد ب نــــأ الجرائــــد واملجــــالت  واســــتمر فيــــه

.فـــــــــي ووـــــــــ  وريـــــــــب بـــــــــإذن الواحـــــــــد األحـــــــــد تـــــــــن و

الســالم علــيكم ورحمــة هللا وبركاتــه  فضــيلة األســتاذأ أنــا أريــد أن أعــرف  يــإ أتعلــم  الســؤال الخــامس:

لشة الصحإ وأ تـب فـي العربيـة الجديـدة م ـل األدبـاء الكبـار الـ ين يكتبـون فـي الجرائـد اليوميـة  وأريـد 

 أن أعرف بعض املواو  املهتمة لتعليم ال شار اللشة العربية.

 و ماك هللا خ را

 ب الجامعة األيلية يااهماري  شيتا و غفرحان علا  طال

وعلــــــيكم الســــــالم ورحمــــــة هللا وبركاتــــــه.  ا  ابــــــة: 

تـــــــــتعلم لشـــــــــة الصـــــــــحإأ ل ح ـــــــــول علـــــــــا   يـــــــــإ

 ابــــــــة را ـــــــــ  إ ابــــــــة الســـــــــؤال ال ــــــــا ي. و يـــــــــإ ا  

تكتـــبأ أوـــول: إن يــــ ا األمـــر لــــيس ب ـــعب  إنمــــا 

ذلـــــأ يحتـــــاا إتـــــا تـــــدر  ومـــــران وممارســـــة  ووبـــــل 

يحتـــــاا إتـــــا القـــــراءة والقـــــراءة. فـــــال تو ـــــد وســـــيلة 

تمكـــن الطالـــب مـــن الكتابـــة الصـــحيحة خ ـــرا مـــن 

القــراءة. فــاورأ. وحــاول أن تكتــب ب ســلو  بســي  

وبــــل البــــدء ب ســــلو  صــــحفي  ألن يــــ ا األســــلو  

أصعب األساليب الكتابية. والكاتـب املبتـدئ يلـمم 

 عليه أن يبدأ باألسهل أوال.

 اآلمنــــــة لتعلــــــيم ال ــــــشار اللشــــــةواملواوــــــ  املهتمــــــة 

ة أو شــــــــبه يــــــــالعربيــــــــة معــــــــدوم فــــــــي الشــــــــبكة العامل

معـــــــدوم  إال أن ينـــــــاك يو ــــــــد بعـــــــض املواوــــــــ  أو 

م ـــــادر إلكترونيـــــة  يـــــدة وآمنـــــة املهتمـــــة بتعلـــــيم 

اللشة العربية للناطق ن بلشات أخر . م ل مواو  

 امعــــــــــة امللــــــــــأ ســــــــــعود  والجامعــــــــــة ا ســـــــــــالمية 

تعلـــــــــيم اللشـــــــــة و امعـــــــــة ا مـــــــــام  ومووـــــــــ  معهـــــــــد 

العربيــة بجامعــة املدينــة العامليــة بمال  يــا  ومووــ  

الجميرة لتعليم اللشة العربية  وموو  لوتا لتعليم 

 اللشة العربية.

 ودمتم في رعاية هللا وحفظه.
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صفحة من اليوميات

 محمد شعيب الجسوري

مـــرة أتــــى إتــــا مدرســـتنا األســــتاذ األديــــب األريـــب أبوطــــاير امل ــــبال الــــ ي 

وح ها في ولو  طـال   هاأذاى اللشة العربية في وطننا ي ا  و ر  أيمي 

 حاطتنــا بــه فــور دخولــه علينــا لشــدة ال هلــإ والحــب فاملدرســة خاصــا. 

 له منا. 

سم  من ن يحته الشالية اللا تـرن فـي ا تمعنا في املسجد لن بعد وليل

فــــي  حديقــــة "  ووــــال: بضــــر  م ــــال فبــــدأ األســــتاذ  المــــهأذ ــــي إتــــا اآلن  

 ولكــــــن أ  ــــــر ال مــــــار   األلــــــجار أنــــــواى مــــــن األامــــــار لونــــــا وطمعــــــا ووصــــــفا

والقليــــــــل ماهــــــــا يبقــــــــى علــــــــا   ــــــــن  ســــــــق  بــــــــالهبو  واملطــــــــر الشــــــــديد. 

 "  .األلجار

بدايـــة تمامـــا  ففـــي  يجـــري علـــيكمإخـــوا ي فـــي هللاأ يـــ ا القـــانون الطب ـــي 

إتــــا األخ ــــر و . رســــةمــــن الطــــال  باملد  ب ــــر يلتحــــ  عــــدد  الدراســــيةالســــنة 

أن يح ــلوا علــا العلــوم. ولكــن  بإمكــانهميــمول أ  ــر الطــال  الــ ين كــان 

  للطــال عــدو للنـا   ميعـا  خ وصـا حـ اراأ إيـا م والشـيطان  فإنـه 

 .نــــــور مــــــن هللا تعــــــاتا علـــــيكم بتعيــــــ ن املوا ــــــ  للعلــــــوم ا لهيــــــة اللــــــا يــــــو ف

 .ح ول علمها لاألدوات املفيدة استةدام 

ة ومبلولـــة بعلـــوم أكابرنـــا الـــ ين كـــان لهـــم ءكانـــ  األر  فيمـــا وبـــل مملـــو

رسـوك فــي العلــوم  وكانـ  لهــم شــهرة فــي الكتابـة والخطابــة  ــ نهم منــارات 

ولكننـا فـي يـ ا الممـان ولمـا ها.  مش ا بضـو النا  يكان ف  العلم والعمل

 ي ه األلخا  الف ة. نجد م ل

في عمل الينفعنـا فـي  أوواتنا الشالية في حياتنا ي ه نضي إخو ي في هللاأ 

أيمكـــن لنــــا أن إعـــادة ووـــ  مــــن األووـــاتأ  لنــــاأيمكـــن  دنيانـــا وال آخرتنـــا 

  ال ور  الكعبة ب ي امن كان. نكون م ل أكابرنا بتضيي  أوواتناأ 

او ــــــدوا يــــــ ا و ــــــدا أصــــــليا كــــــي   فبــــــادروا إتــــــا طلــــــب العلــــــم والفكــــــرة

 وفقكم هللا وإيا م.   ال ششلأ   ره من أششال الدنيا

 محمد ءب ر طالب ال إ  م  ان( بالجامعة

 ن  في اليوم ن املاوي ن في 

ءيــــــــــــــارة ل ــــــــــــــديقي الحمــــــــــــــيم 

"ريحـــــــان"  ءرت بعضـــــــا مــــــــن 

 البنشاليــةوســم اللشــة طــال  

 شـــــــــــــــــــــــــيتا و غ.جامعـــــــــــــــــــــــــات ب

 وأســــــعد ي  ــــــدا ر يــــــة    ــــــر

الــــ ين يحبــــون مــــن الشــــبا  

حبا شديدا   لبنشاليةاللشة ا

حماســــــــة  ون يتووــــــــد نالــــــــ يو 

  .وحبا ل خ ر

لكننـــــــــا ت ســـــــــف  للمةـــــــــاطر و 

مــــــــــن ولــــــــــة هــــــــــا ونوا هياللـــــــــا 

أعمـــــالهم وعـــــدم تقـــــوايم   

ولعـــــل مـــــن  ســـــبحانه وتعـــــاتا.

  :أسبا  ذلأ

فــتح األبــوا  علــا م ــاررعها 

علـــــــا أيـــــــدي لتعلـــــــيم لتلقـــــــي ا

أعـــــــــــــــداء القـــــــــــــــرآن والســـــــــــــــنة 

فـــــي  ميـــــ   النبويـــــة الشـــــريفة

 املراحــــــل الدراســــــية  فضــــــي 

ذاعــــ  فــــي   أو يلكــــوا طالبنــــا

أخـــالط   ـــر متجا ســـة  البلـــد

 .يةبمن منا   واقافات  ر 
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اء   "الحراء"  ام نقوم بنقد تلأ املقاالت والكتابات ي ه صفحة  نتلقى ينا مقاالتي و تاباتي األوالم الواعدة من ورج

شرف علمها أسرة الحراء. 
ُ
( ت   في كل عدد  مقاُل واحد 

نحن ألها ا خوةأ نةط     را في  تابة الهممة  يل نكتب علا نبرة األلإ  س ل( أم علا نبرة الياء 

 ت ن باألخطاء ا مالئية.ءقرت ن مملوينا ف مسؤول(. سئل( أو علا نبرة الواء  

 األ 
لـه . واأل  ال يطمـنن علا الخ ـر  ليعيشـوا فـي وفـا  ووئـام يمؤ ينش   ألنه  يحبه أوالدهاأل  رئيس األسرة

عـاهم ذ ـريم بة ـر   وإن  ل ي ُسـ   إنصـاله واست ءالتـه ولب إن شايد أحديم ينن من مر   بـل  سـ ا 

ــا بــادر بإصــ علــا حســن الخلــ    ورســاعديم عنــد  يمؤ يكــافالحه  وءوديــم بقــيم ن ــائحه   رأ  فــمهم عيب 

  .الشدائد

 تربية الحيوان  
  ومنافعـــه الك  ـــرة . فتـــرايم  عتنـــون بـــه فـــي حظـــائر نظيفـــة  افـــة ير ـــى النـــا  الحيـــوان  لفوائـــده الجمـــة

دافئة   متجددة الهواء   ويقدمون لـه الشـ اء الكـافي مـن املـواد الجافـة والخضـراء   ورسـقونه املـاء ملـ  

  ولهتمــون بنظافتــه   ونظافــة أوا ــي أكلــه   وشــربه    مــا لهتمــون بنظافــة أوا ــي الحلــب   وأ همتــه  ظمــم

 . لالستعمال اهيئ ها وبل
 

   

 /صاله است /يمؤ ينش

 / اهي اهايمؤ يكاف

علــــا نبـــــرة اليـــــاء إذا  الهمـــــمة املتوســـــطة تكتــــب

كـــان الحـــرف الســـاب  للهمـــمة مكســـورا  مهمـــا 

 كان  حر ة الهممة. م ل ذئب  رئة.

/ يكافئهم /استئ اله /ينشئهم

 اهيئت ها

 ل ي ُس 
علــــا نبـــــرة اليـــــاء إذا  الهمـــــمة املتوســـــطة تكتــــب

كانــــــ  الهمــــــمة مكســــــورة  مهمــــــا كانــــــ  حر ــــــة 

 الحرف الساب . م ل فائم  مالئم.

 سئل

 ظم 

تكتـــــــب الهمـــــــمة فـــــــي آخـــــــر الكلمـــــــة علـــــــا حـــــــرف 

الحــــرف الســــاب  لهــــا  والينظــــر حر ــــة يناســــب 

ينــــا إتــــا حر ــــة الهمــــمة. فتكــــب علــــا اليــــاء إذا 

كـان الحـرف الســاب  لهـا مكســورا. م ـل دافــ   

 ظمم.

 ظمم
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 األك محمد رووان حسن

 طالب الجامعة املحمودية ببر سال.
 

ألهـا األك العميـمأ اسـتلمنا و ـتأ اللـا أرســل ها  

ل ــــــفحة "صــــــد  األطفــــــال" وو ــــــدنايا  تابــــــة 

 ميلة ورائعة  أسلوبأ أد ي  يـد  إال أن فمهـا 

بعض األخطاء الفاحشة في املعلومـات  و عـض 

الكلمـــات امل  ـــرة للقـــراء  فاليناســـب للمجلـــة أن 

 ت در م ل ي ه الكتابات في م ـل يـ ه األووـات

ن ذلـأ يضـريا  ننصـحأ أن تكتـب   فإالشاوة

فـــي مووـــوى مالئـــم ولـــ ن  ونحـــن فـــي االنتظـــار إتـــا 

  ونتمنـــــ  لـــــأ مســـــتقبال  مـــــيال القـــــادم  تابتـــــأ

  .ومشروا  م  السالم

 األك محمد شب ر أحمد

 أتر داكا.طالب دار السالم 
  

علــا أن أرســل   –ألهــا األك العميــم  –شــكرا لــأ 

الوجــــــــرة" "إلينـــــــا مقـــــــاال صــــــــش را تحـــــــ  عنـــــــوان 

نفــــس العنــــوان وبــــل علــــا مقــــاال   شــــرناولكننــــا 

فــــــال نريــــــد أن نكــــــرر فــــــي ووــــــ   مقالــــــأ اســــــتالم 

بـل نر ـو منـأ ومـن  ميـ  أصـدوائأ أن وليل. 

تكتبـــــوا فـــــي مواوـــــ  أخـــــر  بلشـــــة ســـــهلة مالئمـــــة 

لل شار. فنحن في االنتظـار إتـا مقالـأ ومقالـأ 

  يم  أصدوائأ. 

 ر ي حسناألك 

 الجامعة ا سالمية فريداباد  داكا.

الشـــيخ أخــي العميــمأ نقلــ  ســـؤالأ إتــا فضــيلة 

محــــي الــــدين عبــــد القــــادر الفــــاروقي  فإنــــه مهــــتم 

بهــــــــــــــ ا األمــــــــــــــر  ســــــــــــــيجب عنــــــــــــــه فــــــــــــــي صــــــــــــــفحة 

  ."االستفسار" فعليأ االنتظار

أمــا  ايتــأ اللــا تريــد أن ت ــل إلمهــا فإنهــا  ايــة 

 تحكم علا نفسأف وول لأ فق  أن سامية  

بشـــشل األد  والكتابـــة العربيـــة والتمـــرين علمهـــا 

في  جن "أ ي الحسن علا الندوي" ونور عـالم 

خليـــــل األمينـــــا" و  ــــــريم مـــــن الكتـــــا  العربيــــــة 

الكتابــــــــة القــــــــادرين. فإنــــــــه لــــــــم يف ــــــــو أحــــــــد فــــــــي 

علـــا نفســـه حكمـــا نافـــ ا  بـــالحكمإال  والتـــ ليإ

ءمنــــــا طــــــويال. ولــــــأ  باألشــــــشال الشــــــاوة األدبيــــــة

نتمنــ  لــأ ألــإ ألــإ شــكرا اليتمامــأ باملجلــة. 

 ولممالئأ مستقبال مشروا. 

 

http://naaqish.com/i247
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 نـــ  ال أتجـــاوء الســـنة الرابعـــة عشـــر مـــن عمـــري  فجـــاءت إتـــا وريتنـــا  ماعـــة للـــدعوة والتبليـــغ  ونملـــ  

صـدري. وعنـد  بمسجدنا  فكن  أر  فمهم و ـوه الصـحابة  وأحببـ هم حبـا شـديدا  وكانـ  كلمـااهم تـ   

املشر  يطل  السماء باملاء  فتجولوا وتجول  معهم في الشوارى م  و ود الوحـل والطـ ن  ففـي الليـل 

إ امـاره  و عـد ان هـاء اليـوم قطـرأي  ر يا أننا وأخلا  عمل فـي بسـتان لسـيدنا عبـد الـرحمن بـن عـوف ن

شـــورة فـــي ذلـــأ اليـــوم مـــن العمـــل  لـــس أوالد ســـيدنا عبـــد الـــرحمن يتشـــاورون  ولـــم أ ـــن أعـــرف عـــن امل

 ذلــأ اليــوم أ رمنــا هللا شــيئا  ف ولــ  الحديقــة  ــي ا  
ُ
ســالم و نــا ال مــار فمهــا  ــي الــدعوة إتــا هللا. ومنــ 

 تعاتا به ا الجهد املبارك  و س ل هللا ال بات إتا املمات. اللهم آم ن. 

 

 

الســــو   فووــــع  النقــــود فــــي  يلــــا  مــــنأن أمــــي دفعــــ  إتــــي نقــــودا  وأرســــلتنا لشــــراء شــــ اء  ذات مــــرة

األمامي  وذيل  عن إخفائه تماما  وملا خر   من بيلا  بدأ يتبعنـا ولـد حرامـي  وبـدأ  سـاير ي  ـ ور  

مــن أبنــاء  الناشــئ نبهــ ه ال ــفحة حــب اللشــة العربيــة فــي نفــو   فــيكم نريــد أن  شــر 

ألهـــا ال ـــشارأ ورســـرنا أن  تابـــاتكم ورســـائلكم مـــنكم أن ترســـلوا  ر ـــو األمـــة ا ســـالمية  فت

نتلقــى مـــنكم مالحظـــاتكم علــا يـــ ه ال ـــفحة  واوتراحـــاتكم مــن أ ـــل املســـتو  األفضـــل. 

فما صفحتنا ي ه إال الخطوة األوتا علـا الطريـ ............ سـتتبعها خطـوات إن شـاء هللا 

ن تعـــاتا.  ســـ ل هللا تعـــاتا أن ي  ـــ  خطانـــا  وأن يوفقنـــا إتـــا مـــا  عـــود بـــالنف  علـــا الـــرا ب 

      .فقنا هللا  ميعاو                                 ال شار في اللشة العربية. 
 محمد شعيب  -في هللا:أخو م  

 

http://naaqish.com/u-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85
http://naaqish.com/u-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85
http://naaqish.com/u-binamjad
http://naaqish.com/u-binamjad
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يظهـر تـي  صدي  تي  فجاءيتـه بالظـاير وألنـ  لـه  ـانلا  فمـد يـده وأداريـا بعنقـي ونـمل ب قلهـا علـا  تفـي

وداده  اــم ان هــم منــا التفاتــة  وأدخــل يــده فــي  يلــا  فــ خرا ماهــا كــل مــا كــان مــن نقــود  وم ــ     نــه ال 

 . عرفنا  ولم أعرف بالحد  إال وأمي تسائلنا عن النقود

 ومن  ذلأ الح ن أح ر من كل من يتكلإ في التودد إتي من أول لقاء.

 

 إتـا نهـر صـش ر  ثعبانايحكى أن 
 
ن ولكنـه كـا  أن  عبـر الاهـر إتـي الجهـة األخـر   أرادو   خرا مـن  هفـه متجهـا

علــا   فجلــس  ســتطي  أن  عبــر يــ ا الاهــر الطويــل بالســباحة  ألنــه اليجيــد الســباحة عــرف  يــدا أنــه ال 

فجـــ ة رآ    ب يــة طريقـــة كانــ ر بتــه ألن  عبـــر الاهــر ءداد شــووه و اوـــد الشــاطم يفكــر  يـــإ  عبــر الاهــر  و 

 :ودار بياهما ي ا الحوارال عبان  وتر  منه وريبا منه مستمتعا بحياته  فايقفم  اوفدع

 تسـتطي  أن ت خـ  فـي مشـيتأ السـكون  ملـاذا تقفـم فـي مشـيتأأ أال  أ: صـبال الخ ـر ألهـا الضـفدىل عبـانا

 والهدوءأ 

متمــــائال يمنــــة ورســــرة  أال تســــتطي  أن تمشــــ ا طريقــــأ بلــــا أســــتطي . ولكــــن ملــــاذا تمشــــ ا فــــي الضــــفدى : 

 مستقيماأ 

  .ال عبان: بلا أستطي 

 ملاذا ال تش ر مشيتأ وتجعها مستقيماأإذن  :الضفدى

 أستط  أن أ  رياأأ  ال  إنها طبيعلاال عبان: 

أ  ــر مشــيلا حلــ  تش ــر أنــ  أوال إننــا ال  أبشــ اء التســتطي  أن تعمــل بــه الضــفدى: فلمــاذا تنصــو   ــرك

 مشيتأ. 

 

أراد ر ل أن يدخل الحمام لقضاء حا ته  فس له صاحب الحمام األ رة  فكر الر ل أن الحمام 

أستطي  أن أدخله بش ر أ ر  فكيإ أدخل الجنة م  أنها أحب  أخبن املكان في العالم  م  ي ا ال

الر ل  صار  عد أيامو  كي يدخل الجنة. من   ر أ رأ فكر الر ل وايتم بعمله ال الو هللاإتا األما ن 

 تقربه إتا هللا تعاتا. و ذاى صيته وشهرته في العالم في صدوه وصفاء نيته و صالحا  
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1    ! 
 من يو أول مولود ولد من املها رين في املدينة أ

 من يم ال الاة ال ين تةلفوا عن  موة تبوك أ

 من  ي اللا تمو ها الرسول عليه السالم و ي بكر أ

 من أول من شكل األحرف باملصحإ أ

 ما السورة اللا تسمى سورة النلا أ

 

 

من ا خوة الرا ب ن في ا  ابة علا حل أسئلة  شرت في ي ا  مطلو 

العدد وإرسال ا  ابة بعد  تاب ها في ور  أبيض إتا عنوان مجلة 

الحراء  ويكتب علا الشالف "مسابقة الحراء" ام اسم املتساب  وعنوانه 

 وروم  واله.

 من الشهر العر ي. 25آخر موعد لوصول ا  ابات: 

 فائم األول :  سخة الحراء إتا االاة أشهر مجانالل

 للفائم ال ا ي :  سخة الحراء إتا شهرين مجانا

 للفائم ال الن :  سخة الحراء لشهر مجانا

 فترسلون أ وبتكم علا امليعاد

 عن مجلتكم "الحراء" يدا  وأ يبوا اورأوا! ال شار القراء أحبائي*** 

 السحب. لتدخلوا التالية األسئلة
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2 

 .طلبا تلتمس فيه أن تلتح  ب ية  امعة في اململكة العربية السعوديةا تب 

3

   evsjv Ki)( تر م النص اآلتي بلشتأ الف حا:

ال يةتلإ اانان ــ من املسلم ن ــ في أن اللشة العربية  ي من أسمى اللشات وأفضلها إذ  ي لشة القرآن 

ولسان سيد ولد عدنان  وال شأ أن ما يب ل من أ لها والرقي بها من مجهود ي ا  عليه صاحبه 

 وا سالم ويجم  الجماء األوفا من وبل هللا تعاتا ألن خدمة اللشة العربية  ي خدمة للقرآن 

ة  أيمها   :إن أيمية اللشة العربية تنب  من نوال  عد 

ارتباطها الواي  بالدين ا سالمي و القرآن الكريم  فقد اصطفى هللا ي ه اللشة من ب ن لشات العالم 

لتكون لشة  تابه العظيم و لتت ل بها الرسالة الخاتمة }إنا أنملناه ورآنا عربيا لعلكم تعقلون{  و من 

املنطل  ندرك عمي  ال لة ب ن العربية و ا سالم   ما نجد تلأ العالوة علا لسان العديد من ي ا 

إن اللشة العربية من الدين  ومعرف ها فر  وا ب  فإن فهم  : العلماء وماهم ابن تيمية ح ن وال

 "  بالكتا  و السنة فرٌ   و ال يفهم إال باللشة العربية  وماال يتم الوا ب إال به  فهو وا

4 

 )Aviex Ki(: انقل الفقرة إتا اللشة العربية

Avjøvn Zvqvjv c„w_ex‡Z gvbyl m„wó K‡i Zv‡K †h me Ag~j¨ †bqvgZ `vb K‡i‡Qb Zvi 

Ab¨Zg nj fvlv| fvlvi gva¨‡g gvbyl wb‡Ri myß cÖwZfv weKvk Ki‡Z cv‡i| mvwnZ¨ m„wó, 

gvbe-mf¨Zvi weKvk, I mKj ˆeÁvwbK Avwe®‹v‡ii Rb¨ fvlvB cÖavb Aej¤̂b| c„w_exi 

mKj Ávb-weÁvb, mf¨Zv-ms¯‹…wZ, ag©-BwZnvm aviY K‡i Av‡Q fvlv | ZvB fvlvi 

cÖ‡qvRbxqZv Ab¯x̂Kvh©|  

GB †bqvgZ Avjøvn Zvqvjv weï×fv‡e Avgv‡`i‡K `vb K‡i‡Qb | ‡KviAvbmn c„w_exi mKj 

ag©MÖš’ weï× fvlvq bvwhj n‡q‡Q| Avjøvn Zvqvjv c„w_exi wewfbœ Rb‡Mvôxi Kv‡Q ivmyj ev 

evZ©v evnK cvwV‡q‡Qb| Zviv weï× fvlvq AeZx©Y n‡q‡Qb | weï× fvlvq K_v  e‡j‡Qb| 

weï× fvlvq Avjøvni weavb ev Øxb cÖPvi K‡i‡Qb| | c„w_exi Ggb †Kv‡bv Rbc` ev 

Rb‡Mvôx †bB ‡hLv‡b Avjøvn Zvqvjv Zvi evYx evnK Ges Avmgvwb wKZve ev mwndv AeZxY© 

K‡ibwb| Z‡e mKj evZ©v evnK wQ‡jb weï×fvlx| mKj Avmgvwb wKZve wQj mswkøó RvwZi 

weï×Zg fvlvq| ZvB weï× fvlvq K_v ejv Bmjv‡giB `vex, Ges bex Kwig mvjøvjøvû 

AvjvBwn Iqvmvjøv‡gi GKwU `v‡qgx mybœZ| bex Kwig mvjøvjøvû AvjvBwn Iqvmvjøvg me©`v 

weï× fvlvq K_v ej‡Zb| mvnvev‡q †Kivg Aï× fvlv e¨envi Ki‡j wZwb Zv ïa‡i w`‡Zb|  
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لقد تلقينا ببالغ االيتمام مسايمتكم في العدد الساب  من "مسابقة العدد" فنشكر لجيمعكم  ونتمن  

"مســــابقة العــــدد" اآلتــــي  مــــ  خــــالص شــــكرنا مميــــدا مــــن النجــــال والتوفيــــ   مــــا نر ــــو مســــايمتكم فــــي 

   .وتقديرنا

  .الجوا  عن السؤال األول: أبو  هل

 .الجوا  عن السؤال ال ا ي:  عمر بن الخطا 

 .الجوا  عن السؤال ال الن: عبد هللا بن المب ر بن العوام

 .عبد هللا بن عبا الجوا  عن السؤال الراب : 

 .سعد بن ءرارةأالجوا  عن السؤال الخامس: 

 

 

الـ ين يحملـون شـهادات يضـي  شـبابنا يـ ا سـؤال مهـم  ـدا  كـل منـا يتسـائل ملـاذا ملاذا يضي  شبابناأ 

  انت ـاريم فـي الحيـاةلهـم فـل تكنجاحهم و  تضمن لهم ر م أيلي هم اللا من الجامعات الكب رةأ عديدة

هم يضيعون ألنهمفليعلموا  عـن االتجـاه السـليم فـي الفكـر والعمـل  فيتر ـون مـا  ود يكونـون منحـرف ن أن 

سـلفنا وي خـ ون مـا تجنـب منـه آبا نـا  بـل ينتقـدون  بـاَر العلمـاء وال ـ حاء الـ ين كـانوا علـا به اوتد  

ـــا يةـــالإ رأ  .  ســـ رة الســـلإ  ويـــرون رأي  بـــل يفتةـــرون بـــ نهم تر ـــوا علمـــاء ا ســـالم وتفك ـــريم األساقـــ ا 

 سلفنا    نهم لم  ستقيموا علا ال راط املستقيم  

لي ن مـــن 
يج
َ
ـــؤ
ُ
ـــ ن شـــبابوالشـــأ أن امل في

ج
ق
َ
 
ُ
ـــا  واألدبـــاء  والـــدعاة والخطبـــاء  واملفكـــرين وامل

 
يـــم الـــ ين نا مـــن الكت

أو كـــان لـــدلهم مـــن املعايـــب مـــا يجعـــل أيليـــ هم  الصـــحيحة فكـــراهم وـــد يضـــيعون نمـــاذا فـــي وـــدوتنا وســـلو نا 

  
 
 وــــــئيلة

 
ــــــب الطقــــــو   حلــــــ تافهــــــة

 
بــــــوا تقل

 
 املســــــتقيم  أو تقل

 
إذا انحرفــــــوا عــــــن املســــــار الصــــــحيح  والخــــــ 

حلـــ   .الســـلوك علـــا الطريـــ  املســـتقيمفـــال بـــد مـــن الجمـــ  بـــ ن األيليـــة و ت ســـفوا ت ســـفا شـــديدا  والف ـــول  

 اليضي  شبابنا. 
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وكان يو  ن  فل   و ن  أعي  في ورية مشهورة وريبة من داكا العاصمة  وكان أ ي أ نا تلأ القرية  

تي من  أن ولدت  ام اوكان يحبنا أ  ر من  مي  إخوا ي وأخو الرئيس للقرية  وكان  الرئاسة والكرامة له  

 األيام  حل  ح سنا في البي  خشية علي. مر ماءال حبه تي  شتد ويمداد علا 

واييه  وكان القرية لالمت ال ألوامر الدين ونفي سائر  وشهرتي بدأت أ  هد ألتعلم من الدين  وود ذاى صيلا

التحق  بمدرسة في القرية  درس   وكان أ ي يقوم علمها وحدانا. أل ي ويعة عظيمة  تدر علينا  لة  ب رة 

يناك سنة  ام أتي  إتا داكا لتح يل العلوم العالية  والتحق  بالجامعة الشرعية ماتي باع  م    من 

عمري اما ي سنوات يناك  ذيب  إتا دار العلوم ديوبند بالهند بعد أن أ مل  دورة الحدين للعلوم العالية  

إتا اآلن  و   بدأت الخدمة الدينية في مدرسة في البالدال  سنوات  ام عدت إتا بالدي بعد أن وضي  يناك ا

 تقبنا هللا تعاتا. آم ن. 

MZ K‡qK eQ‡i †gvevBj †dvb Lye Qwo‡q‡Q| Avcwb †Kv‡bv kni wKsev MÖvg †gvevBj wewµi I Zv 

iÿYv‡eÿ‡Yi †`vKvbgy³ Lyu‡R cv‡eb bv| GKwU `xN© mgq ch©šÍ ïay abx I eo e¨emvqx Qvov †KD 

Gi gvwjK nZ bv| GLb Avcwb ce©Z I giæf~wgi ivLv‡ji m‡½, mvM‡ii †R‡ji m‡½I †gvevBj 

cv‡eb| GgbwK hviv cï‡`i m‡½ R½‡j emevm K‡i Zv‡`i m‡½I †gvevBj cvIqv hvq| GLv‡b 

GKwU cÖkœ: †mj †dvb wK Rxe‡bi Acwinvh© e ‘̄‡Z cwiYZ n‡q‡Q? 

‡gvevBj-†dvb Avwe¯‹vi n‡q‡Q wesk kZvãxi †k‡li w`‡K| wKš‘ GKwesk kZvãx‡Z Gi cÖhyw³ Lye 

†ewk DbœwZ jvf K‡i‡Q Ges GB cÖhyw³ c„w_exi me©Î †cŠ uQ‡Z mÿg n‡q‡Q| wek¦ evRv‡ii ˆewk¦K 

cÖwZ‡hvwMZi m‡½ GB cÖhyw³i DbœwZ mvav‡bi Rb¨ eo eo †Kv¤úvbx¸‡jvI ixwZgZ cÖwZ‡hvwMZvq 

wjß|  

 

 الفائمون في املسابقة األوتا:

 (الجامعة دار العلوم، تنغي)طالب  محمد رووان الكريم

 )طالب الجامعة اإلسالمية مدني نغر( محمود حسن

 )طالب الجامعة اإلسالمية مدني نغر( محمد عرفات هللا

 

 الفائمون في املسابقة ال انية:

 (الجامعة)طالب  ريحانمحمد 

 )طالب الجامعة الشرعية مالي باغ(رحمة هللا 

 )طالب جامعة داكا(  خاوت

 

 الفائمون في املسابقة ال ال ة:

 )طالب الجامعة دار العلوم، تنغي( محمد م بال الح 

 )طالب جامعة داكا(  خاوت

 )طالب الجامعة اإلسالمية مدني نغر( محمود حسن

 

 الرابعة:الفائمون في املسابقة 

 )طالب الجامعة دار العلوم، تنغي( محمد رووان الكريم

 )طالب جامعة داكا(  خاوت

 )طالب مركز ال دى( شهادت حسين
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   نـ  الكتا  في مدرسـة فـي العاصـمة داكـابقسم  بر بة  ديدة   التحق يحفتملا فر   من وسم ال

أتعلم  تابا من الكتب األردية والبنشالية وا نكل  ية و  ر ذلأ علا العادة الطبعية  ن  أو ـ ا أووـاتي 

ســـتطي  أن أفهــم الكتـــب أفــي الدراســة مـــ  اال  هــاد دائمـــا  حلــ  ترويـــ  صــفا فيــه  تـــب عربيــة مـــا  نــ  

محتا ا إتا الشرول البنشالية العربية  يدا  أل ي ما ا  هدت في اللشة العربية ح  اال  هاد  له ا  ن  

لفهم الكتب العربية  ولكن  ن  أتاسإ في  الب األحيان وأوـول فـي نفاـ ا  مـاذا تعلمـ  مـن العربيـةأ 

من  ديد  ولكـن  يـإأ رأيـ  يومـا حتاا إتا الشرول البنشاليةأ فعمم  أن أتعلم اللشة العربية أملاذا 

  ف شــــترلها مــــن ذلــــأ اليــــوم  املجلــــةربيــــة بهــــ ه   فنويــــ  أن أتعلــــم الع"الحــــراء"ة عربيــــة  اســــمها ديــــ ر 

وأورأيـــا وأنتظريـــا لهـــا فـــي كـــل شـــهر أل ـــي أحـــب الحـــراء  ألن الحـــراء لهـــدينا إتـــا طريـــ  العربيـــة املســـتقيم  

 ويرشدنا ور جعنا وينجينا من الحمن في العربية  أطال هللا بقاء الحراء  وتقبله.  

وسررت سرورا شديدا عند االطالى علا ي ا العمل الفـاخر الـ ي  شـرف كـل مسـلم   لقد ان    صدري 

وال ي  جمت بالدنا ا سالمية أن تةرا مجلة شاملة وافية م ل مجلتكم الرائعة إال القليل م ل مجلة 

املنو  الصـحيح مـنو   إسالمية أصيلة علاف ا مجلة ذو ص بشة . الو ي ا سالمي أو التوحيد أو األءير

أيــل الســنة والجماعــة تشــتمل علــا أيــم القضــايا مــن أد  وفكــر واقافــة وتربيــة  تربيــة الجيــل الناشــ   

 مـــــا أنهـــــا تجعـــــل أفـــــراد األمـــــة ا ســـــالمية مـــــن   ـــــر . وتمكـــــ ن طالبهـــــا مـــــن  يفيـــــة الـــــدفاى عـــــن ا ســـــالم

 .دير واالحترام لكمخالص الشكر وفائ  التق  .البنجالدش ن علا تواصل بوطاهم النائي عاهم

 مرا   ومدو  لشوي 

 من كلية دار العلوم  امعة القايرة  املتةرا

https://www.facebook.com/khaled.mohammed.92754397
https://www.facebook.com/khaled.mohammed.92754397
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 ألها القارئ الكريمأ
الفكــري الخــا  إن مــا ســطرته أناملنــا ورومتــه أوالمنــا فــي يــ ه املجلــة ال يتعــدي األنمــوذا 

 بالكاتب. وال  عنا بالضرورة أن املجلة تقول به وتؤيده.

فلـــه   - ـــل عـــاله  –فـــإن تنفســـ  ال ـــعداء وو ـــدت األريحيـــة, ففضـــل ذلـــأ مـــن ر  العـــمة 

الحمــد و املنــة. وإن و ــدت مــا  شــض لــه الطــرف وتســتحي منــه الــنفس. فجــل مــن ال يةطــم 

الفـــه رأيـــأ ويــــنقض منـــه فكــــرك. وعـــم مـــن ي ــــيب. و  فـــي خلقـــه شــــؤون. أو و ـــدت مــــا ية

أن يكون صدرك أرحب لتقبله. وعقلأ أحر  لت وره.   –إن  ن  من فا  –فحقي  منأ 

 م  إبداء الع ر  فعل و ها احتمله أو ووال تضمنه. 

فت ن:   ولأ أن تكون في إحدي الطاى 

  وع ن الروا عن كل عيب كليلة                          

 ولكل ع ن السخ  تبدي املساويا                                                                     

م ن بالجامعـــة الرحمانيـــة صـــوت الحـــراء عمومـــا  ومـــديريا خ وصـــا    وأخ ـــرا:   شـــكر القـــاى 

و ـــ لأ  شـــكر املستشـــارين وأصـــحا  القلـــم الكتـــا  فـــي الفكـــر ا ســـالمي واملعنيـــ ن بـــاألد  

 تــا  الناشـن  ن. وذلــأ علــا الجهـد املبــ ول والسـ ا املشــكور فــي العر ـي ولشااهــا والبـاح  ن و 

إبداء األراء ال خ ية وا شراف علينا حل  إصـدار املجلـة بهـ ه الحلـة القشـي ية  فجـمايم 

 هللا خ را    را. 

و م  هللا خ را كل من ساعدنا في إصدار ي ه املجلـة  وصـلا هللا علـا سـيدنا محمـد وعلـا  

 آله وصحبه وسلم.

  
 

 ) مدير التحرير(   : م  تحيات                                                                                          

 


