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امكم أيهــــــــــــا القــــــــــــراء الكــــــــــــرام  أمــــــــــــ

االمتحان النهائي، فأنتم منهمكون 

بــــــــــــالقراء  والحفــــــــــــ  اســــــــــــتعدادا 

لالمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان 

، والفــــــــــــــوز فيــــــــــــــه

وتحملـــــــــــــــون فـــــــــــــــي 

قلـــــــــــو كم روحـــــــــــا 

شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة متعط

للعمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 

دراســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة، وال

وتضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحون 

بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراحتكم 

ه، للحصــول عليــ

فـــــــــــنحن نرحــــــــــــب 

 بكـــــــــــــم و هنـــــــــــــئكم

 ؛تهنئـــــــــة مبار ــــــــــة

ولكـــــــــــــــن هنـــــــــــــــا  

بعــــــــ  الطــــــــال  

الــنين اليقــر ون 

هـــا، كـــل الســـنة واليقـــر ون فـــي  هاي 

فهــــم يفضـــــلون الخمــــول والراحـــــة 

علـــــــــــت الدراســـــــــــة وتلقـــــــــــي العلـــــــــــم، 

واليعلمون أن الراحة في الدراسـة 

 موالعلــــــــــــــــــــــم، واليعرفــــــــــــــــــــــون أ هــــــــــــــــــــــ

يســـــــــتطعون أن ي نـــــــــوا  مبدراســـــــــ ه

مســتقبلهم الــني يعيشــونه العمــر 

 كله.

الجـــــــــــد البـــــــــــد لنـــــــــــا أن  علـــــــــــم أن ف

واالج هـــــــــاد فـــــــــي  لـــــــــب العلـــــــــم هـــــــــو 

الطريـــل الوحيـــد لنيـــل العلـــم، مـــا 

فــي العــالم نــال مــن بر ــة مــن رجــل 

م إال وقــــــد اج هــــــد للحصــــــول العلــــــ

 ا تحــــل و اج هــــادا شــــديدا،  عليــــه

فــــــلن العلــــــم نــــــور ي ــــــ  ء . الســــــهر

الطريـــــــل ويبــــــــدد  لمــــــــات الجهــــــــل 

 ون يســـــــتطيع فطالبنـــــــا والتخلـــــــ .

 ئواأن ينشــــــــــــــ ج هــــــــــــــادبــــــــــــــالعلم واال 

ويغيــــروا جــــدا امل واحضــــار  وي نــــال

  .املجتمع

فعلـــــــت كـــــــل  الـــــــب 

كتـــــــــــــــب علـــــــــــــــم أن ي

 هــــــــــــــــــــــــنا الشــــــــــــــــــــــــعر 

الجميـــــــــــــــل بخـــــــــــــــ  

واضــــــــــــــ  جميــــــــــــــل، 

 هعلقــــــــــــــــه أمامــــــــــــــــيو 

ـــــــ  
 
 كــــــي يحف

ح
 هدائمــــــا

إلت بنل أقصـ   مـا 

ســـــــــــــــتطيعه مــــــــــــــــن ي

الدراســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

 . واالج هاد

 

 

  
ح

العلم يبن  بيوتا

   * *ال عماد لها

 .والكرم  والجهل يهدم بيت الع 

 
 أرخو م املخلص:

 محمد شعيب

 (رئيس التحرير)
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 به القارة الهنديةاللغة العربية وأثرها اإلسالمي في ش
 د. محمد صادق حسين -
 ، بجامعة دار املعارف اإلسالمية سابقا، واملترجم في سفار  بنغالديش بالرياض حاليااألستاذ بكلية اللغة العر ية والدراسات اإلسالمية

يقصــد مــن شــبه القــار  الهنديــة جــ ءا أر ــيا وســيعا 

في جنو  آسيا, وإن كانت بصور  دولة واحد   بيـر  

ي قــديم ال مــان قبــل اســتقاللها مــن اإلنجليــ  بصــفة فــ

رخاصــــة, فلنــــه يشــــتمل حاليــــا علــــت الهنــــد و ا ســـــتان 

و ــــــــنغالديش. مـــــــــن حيــــــــ  عـــــــــدد الســــــــكان والناحيـــــــــة 

الجغرافية فلن شبه القـار  الهنديـة بـالد واسـعة بلـ  

عــدد ســكا ها اليــوم إلــت أ يــر مــن مليــار ومائــة مليـــون, 

مون الـنين ونحو الثل  من هـؤالء السـكان هـم املسـل

بل  عددهم اليوم في الهند و ا ستان و نغالديش إلت 

أمـا  سـبة املسـلمين فـي  1 نحو أربعمائـة مليـون  سـمة.

هنه الدول الـثال  املسـتقلة فـل هم أ يـر سـكان البلـد 

في با ستان و نغالديش, بل تعد بنغالديش أ بر دولة 

مسـلمة اانيـة فـي العـالم مـن حيـ  عـدد السـكان, غيـر 

ين فــــي الهنــــد يعيشــــون  أقليــــة فــــي بلــــدهم, أن املســــلم

وهـــم أصــــحا  لغــــات محليــــة, غيــــر أن اللغــــة العر يــــة 

كلغــــــة الكتــــــا  والســــــنة تحتــــــل مكانــــــة مرموقــــــة بــــــين 

                                                 
حممد الرابع النددي,  التقىدا الدديلأل ا يأل لداإلس اي د  أل         1

,  )عدددإل صدداة  تددد   وضددور ا ددالد ا إلس يال ددضوإل ا  دداا 

م(  1998م  الطبعدد ا ي,  عدام   1994شدقن    9-8-7ال كاة  

 .240ة/

ســكا ها املســلمين. ولســكان هــنه الــبالد واقــع جغرافــي 

تــــــــــاري ي سيااــــــــــ  , أفــــــــــاد املســــــــــلمين بصــــــــــفة عامــــــــــة, 

الشعراء واألدباء منهم بصفة رخاصـة مميـ ات نفسـية 

, مـــــا أعطـــــ هم قريحـــــة شـــــعرية ومقـــــدر  أدبيـــــة عميقـــــة

بيانيــة, ومـــن هنـــا انخر ــوا فـــي ســـل  األد  اإلســـالمي 

ومارســــــــــوه ممارســــــــــة فعالــــــــــة بلغــــــــــاتهم املحليــــــــــة مــــــــــن 

األوردية والبنغالية وغيرها, غير أ هم لم يتخلفوا عن 

ذلــــــ  باللغــــــة العر يــــــة أيضــــــا, حيــــــ  اعتبروهــــــا لغــــــة 

لكــريم مصــدر األد  اإلســالمي األصــيل: لغــة القــرآن ا

والحـــــدي  النبـــــوي الشـــــري , فلـــــم ي الـــــوا فـــــي مســـــير  

األد  العربــــي اإلســــالمي مــــع ر ــــب األدبــــاء والشــــعراء 

اإلســــــــــالميين فــــــــــي الــــــــــبالد العر يــــــــــة رخاصــــــــــة والعــــــــــالم 

 اإلسالمي عامة. 

يجـــــــــدر بالـــــــــن ر أن شـــــــــبه القـــــــــار  الهنديـــــــــة موقعهـــــــــا 

الجغرافي بعيد جدا من ج ير  العر  ولغ ها العر يـة 

مسـافة سـاحقة, ال تمـت إل هـا بصـلة مـا  بعـا, بينهمـا 

فـــــي العصــــــور القديمــــــة وال يـــــر   إحــــــداهما بــــــاألرخرى 

قبل مجيئ اإلسالم إال تجار  أو مغـامر  بحريـة وذلـ  

أيضـــا فـــي بعـــ  األحيـــان, وبشـــكل جمـــا ي أن القائـــد 
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العربــي محمــد بــن قاســم أول مــن اجتاحــت  حافلــه 

إقلــيم الســند مــن شــبه القــار  الهنديــة, وإن لــم يكــن 

ول مـــن قدمـــه مـــن العـــر  فقـــد قـــدمها قبلـــه القائـــد أ

األموي املهلب بن أبي صفر , وا ساقت جيوشـه ف هـا 

حتـــ  بلغـــت مدينـــة الهـــور. ولكـــن قيـــل إن محمـــد بـــن 

قاســــم هــــو الــــني أتــــم فــــتى هــــنا اإلقلــــيم و ــــمه إلــــت 

الدولـــــــة اإلســـــــالمية بعـــــــد إذ لحقـــــــت اله يمـــــــة براجـــــــا 

عـر  م, وعلت ذل  ارتحـل ال712داهر, وذل  في عام 

املسلمون إلت هـنا اإلقلـيم, وتو ـدت لهـم اإلقامـة فـي 

إقلـــــــيم الســـــــند, وترتـــــــب علــــــــت ذلـــــــ  ارخـــــــتال  اللغــــــــة 

العر يـــة باللغـــة الســـندية, وكـــان للخـــ  العربـــي تـــأايره 

 امللحوظ في الخ  السندي.

لكنــه مــن البــاحثين مــن يعــود إلــت مــاض أبعــد بشــكل 

عــام فــي هـــنا الصــدد, فيقـــول إن العالقــات ا عقـــدت 

لعر  املسلمين وأهـل شـبه القـار  الهنديـة قبـل بين ا

فــتى املســلمين للســند ب مــان  ويــل, ذلــ  أن العــر  

حتــــــ  قبــــــل البعثــــــة النبويــــــة كانــــــت تــــــر طهم عالقــــــات 

تجاريـــــة باملنــــــا ل الســــــاحلية فــــــي غــــــر  شــــــبه القــــــار  

الهنديـــــــــة,  مـــــــــا أن بعـــــــــ  القبائـــــــــل العر يـــــــــة كانـــــــــت 

ل تستو ن ماالبور علت الـدوام,  مـا يـن ر أن الرسـو 

أنفــن نفــرا مــن أصــحابه إلــت  -صــلت هللا عليــه وســلم–

ملــــ  مــــن ملــــو  الهنـــــد هــــو راجــــا ســــرهان  حـــــاملين 

معهم دعوته إلت الدرخول في دين هللا, فأسلم وحسن 

إسـالمه, وكــان ذلـ  فــي العــام السـادس للاجــر , و مــا 

ذ ــر بعــ  املــؤررخين أن جاليــة عر يــة كانــت تقــيم فــي 

 قبل اإلسالم.كليان علت مقر ة من مدينة بومباي 

وفـــي القـــرن الســـادس املـــيالدي قطـــن عديـــد مـــن تجـــار 

العــــــر  والفــــــرس فــــــي منــــــا ل علــــــت الســــــاحل الغربــــــي 

للهنـــــد وأصــــــهروا إلــــــت أهــــــل الهنــــــد, وراجــــــت تجــــــارتهم 

واتسعت اروتهم وقوى نفوذهم واستمسـكوا بـدينهم. 

 ما أسلم مل  ماالبور مع أسرته, وكان ملو  الهنـد 

لـدين الحنيـ . ويؤيـد يحضون رعيـ هم علـت اعتنـاق ا

هنا ما قال ابن بطو ة في رحلته من أنه ارتحل مـن 

 مهمبــــات إلــــت ســــاحل مــــاالبور فشــــاهد املســــلمين فــــي 

 كل األرجاء وحالهم أحسن حال.

ويســـتدل مـــن هـــنا بمـــا ال ريـــب فيـــه علـــت أهـــل جنـــو  

الهنـــد تلقـــوا  ثيـــرا مـــن األلفـــاظ العر يـــة عـــن العـــر  

كان الــد ن فــي بفضـل الــدين القــويم, وعليــه فكــان ســ

األورديـــة بمعنـــ  جنـــو  قـــد تـــأاروا بلغـــة العـــر  قبـــل 

 2 فتى املسلمين لشمال الهند بدهر  ويل.

ومـــن هنـــا ا عقـــدت عالقـــة متينـــة بـــين العـــر  ولغـــ هم 

العر ية وأهل السواحل في شـبه القـار  الهنديـة, وفـي 

مقــدم هم كانــت بومبــاب ومــاالبور وشــيتاغو   وأركــان 

تجـــاور  ملحـــي  الهنـــد ورخلـــيج وغيرهـــا مـــن املنـــا ل امل

                                                 
2
ااجددعا ا إلس اي دد  أل   شددبر الىددااة ابندسددد البا  ددقا  د     

جلراهام ب تدأل  ررةدد يرعت ددا إل.   دب ا در الصدر,  ةا       

12-13. 
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البنغــــــــــال, حيــــــــــ  تــــــــــأار ســــــــــكا ها بــــــــــالعر  واقــــــــــاف هم 

 اإلسالمية ولغ هم العر ية تأارا عميقا.

وانطالقـــا مــــن مســــير  الفـــن واألد  لقــــد شــــهد تــــاريخ 

شـــــــبه القـــــــار  الهنديـــــــة عوامـــــــل اقافيـــــــة, وعنصـــــــرية, 

وحضارية, وسياسية تفاعلت في ر وعها تفـاعال  بيـرا 

ا تعتبر مهد اللغات والثقافات عبر العصور, حي  أ ه

والفلســفات القديمــة. لكــن صــلة هــنه القــار  باللغــة 

العر يـــة وفنو هـــا وآدابهـــا عميقـــة وقديمـــة منـــن قـــدوم 

اإلســــــالم واملســــــلمين ف هــــــا. فــــــل هم ال ي الــــــون يقــــــرأون 

القرآن باللغة العر ية, وهي لغة صلواتهم وعباداتهم, 

ال قلبيــــا وهــــم يتعــــاملون اللغــــة العر يــــة وآدابهــــا تعــــام

دائمــــــــا. ونتيجــــــــة لهــــــــنا التفاعــــــــل والتعامــــــــل تكونــــــــت 

مدرســـة مســـتقلة ذات نفســـية رخاصـــة و ـــابع رخـــا  

في األد  اإلسالمي عامة وفـي األد  العربـي اإلسـالمي 

رخاصة, تمتاز بقو  العا فة, ورقة الشـعور, والـدفل 

والعمــــــل والقــــــدر  علــــــت الضــــــر  علــــــت أوتــــــار القلــــــب, 

ي األ غــام واأللحــان, وإاــار  الحــب والحنــان, والتفــ ن فــ

–والحماس اإلسالمي, وشد  التعلـل بخـخص الن ـ  

و لديـــــــــه املشـــــــــرفين: مكـــــــــة  -صـــــــــلت هللا عليـــــــــه وســـــــــلم

واملدينــــة, والج يــــر  العر يــــة الحبيبــــة, وابتكــــار معــــان 

وأرخيلـــــة وتعبيـــــرات لـــــم تســـــبل إل هـــــا. وقـــــد أفـــــاد هـــــنه 

املدرسة األدبية  ون املسلمين في هـنه الـبالد فـي قلـة 

 هم قـــد حكمـــوا هـــنه الـــبالد امانيـــة قـــرون دائمــا, و ـــو 

علــت الــرغم مــن  يــر  عــدد املحكــومين مــن غيــر ديــنهم, 

واعت از هؤالء املحكومين ال ايد بفلسفاتهم وعلومهم 

 3 الت  ال يعدلون بها علما وفلسفة.

                                                 
3
 .77 ظرات   ا إلس  ال  د أبو ا  ن عتأل الندي,  ةا  

 نل  شهدت بالد شبه القار  الهندية جهـودا  بيـر  

 ملموسة في مختل  املوا يع باللغة العر يـة ولغـات

شــــــعوبها املحليـــــــة رخـــــــالل القـــــــرون والعصـــــــور, حيـــــــ  

 شـــــــــأت نــــــــــوا  األد  الطبي ــــــــــي السلســــــــــال بمســــــــــحة 

إســـــــــالمية أو األد  اإلســـــــــالمي علـــــــــت حـــــــــد املصـــــــــطل  

املعاصر, وإن كانـت أ يرهـا تحـت عنـواوين غيـر أدبيـة 

صـــريحة و ــــمن موا ــــيع علميــــة واقافيــــة مختلفــــة, 

لكنهــا تحتــوي علــت أد   بي ــي و ــالم مرســل, وتعبيــر 

يحــــر  النفــــوس ويثيــــر اإلفجــــا  ويوســــع آفــــاق  بليــــ 

الفكر, ويغري بالتقليد, ويبعـ  فـي الـنفس الثقـة, وال 

عيـــب فيـــه إال أنـــه صـــدر عـــن رجـــال لـــم ينقطعـــوا إلـــت 

األد  واإل شـــــاء ولــــــم يتخــــــنوه حرفـــــة ومكســــــبا, ولــــــم 

يشــــ هروا بالصــــناعة األدبيــــة, ولــــم يكــــن لهــــنا النتــــا  

يكــــــن فــــــي األدبــــــي الجميــــــل الرائــــــع عنــــــوان أدبــــــي, ولــــــم 

سياق أدبي, وإنما جاء في بح  دين , أو  تا  علمـي, 

 أو مو وع فلسفي أو اجتما ي.

يقـــول العالمــــة أبــــو الحســـن علــــي النــــدوي:   إن هــــنا 

األد  الطبي ــــــــي الجميــــــــل القــــــــوي  ثيــــــــر وقــــــــديم فــــــــي 

املكتبـــة العر يـــة, بـــل هـــو أ يـــر ســـنا وأســـبل زمنـــا مـــن 

ن هـــــــــنا األد  فـــــــــي  تـــــــــب  األد  الصـــــــــنا ي, فقـــــــــد دو 

ن األد  الصـــنا ي فـــي ال حـــدي  والســـير  قبـــل أن يـــدو 

 تب الرسائل واملقامات, ولكنه لم يح  من دراسـة 

األدبـــــــــاء والبـــــــــاحثين وعنـــــــــاي هم مـــــــــا حظـــــــــي بـــــــــه األد  

الصــنا ي, مــع أنــه هــو األد  الــني تجلــت بــه عبقريــة 

اللغة العر ية وأسـرارها و راعـة أهـل اللغـة ولبـاق هم, 

 4 . وهو مدرسة األد  األصيلة األولت

                                                 
4
 د خمقااات  ن أإلس العرس  ال  د أبو ا  ن عتأل الندي, ىد  
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 رجاٌل عاُشوا بعد ما ماُتوا...!
 الحلحسين محمد  عيم 

       قوم إذا شهدوا الوغت قـال الـورى  

ان                       
َّ
ْسد من رِخف

ُ
 ماذا أتى باأل

ُعـوا  ع ع           لو أ هم صدعوا الجبـال ل ع

ان                        ْرصع
ُ
 أركا ها بالِبْي  والخ

ق   هــل ســمعتم عــن  ــالم ال ُيصــد 

أنــــاس رخلقهــــم هللا تعــــالت مــــن مــــاء 

مهــــــــــــين يصــــــــــــدمون مــــــــــــع الجبــــــــــــال 

ـــرا   الراســخات، فتضـــطر إلــت الحع

عن أما نها من شد  بأس القوم  

هل ُيعقل هنا  ولكْن هكنا يقول 

 الشاعر 

فهــــــــل كــــــــان الشــــــــاعر متحلقــــــــا فــــــــي 

ســــــــماء الخيــــــــال   مــــــــا هــــــــو عــــــــاد  

إال من رحـم ربـي  أم كـان   الشعراء

  عيشه  متحداا عن واقع  

 أدري حقيقـــة األمـــر  ولكنـــ  
ُ

لســـت

ال أتجـــرأ علـــت تكـــنيب رجـــل، مثـــل 

هـــــــ( 584-488أســــــامة بــــــن ُمنِقــــــن )

لورعــــه وتقــــواه، ونضــــاله وجهــــاده 

فـــي ســـ يل هللا  وال أســـتطيع أيضـــا 

أن أصــــــــدق هــــــــنا القــــــــول، الــــــــني 

يـــــــــــد  ي بـــــــــــأن أناســـــــــــا يســـــــــــطيعون 

الصـــــــــــــــداع بالجبـــــــــــــــال بعظـــــــــــــــامهم 

 الضعيفة وأجسامهم اللينة 

رى  فما الحل
ُ
 يا ت

أســــتعرض لكــــم  !دعــــو ي يــــا إرخــــو 

حيــا  بعــ  مــن عاشــوا باإلســالم 

وفي اإلسالم ولإلسـالم  فكـان ر ـا 

هللا تعـــــــــــــــالت غـــــــــــــــاي هم القصـــــــــــــــوى، 

وإعـــــــالء كلمـــــــة هللا تعـــــــالت هـــــــدفهم 

األســـــــــمى فــــــــــي الحيـــــــــا   اــــــــــم نرفــــــــــع 

قضية الشاعر في محكمـة التـاريخ 

لـــــيحكم عليـــــه بالِصـــــدق، فنتـــــرحم 

ــــــــــــن ، فنســــــــــــتغفر 
ع
 عليــــــــــــه، أو بالك

               له 

 ما رأيكم  دام فضلكم 

بة )يوم الثالاـاء  شمس النهار املتعع

م( 1931ديســــــــــــــــــــــــــــمبر ســــــــــــــــــــــــــــنة  15

تســــتأذن ربهــــا بــــالغرو ، وعقــــار  

الســـــــــــاعة تقتـــــــــــر  مـــــــــــن الســـــــــــاعة 

الخامســـــــــــة، والنـــــــــــاس ي دحمـــــــــــون 

ــــــة القــــــديم 
ع
ْرق أمــــــام مبنــــــ  برملــــــان بع

بقلـــو  ح ينـــة، وجبـــاه منكمشـــة، 

اا ـــــدع  وعيـــــون دامعـــــة، ينتظـــــرون حع

ال 
ع
ل  جع

وفي تمام الساعة الخامسة تقـدم 

شــــــــــــــيخ  بيـــــــــــــــر الســـــــــــــــن، معتـــــــــــــــدل 

ـــاء  الجســم، عـــري  املنكبــين، و َّ

ــــــل  الجبــــــين، بيضــــــاء اللحيــــــة، مكبَّ

ـــــيالء، 
ُ
اليـــــدين، يمِـــــ   ِمشـــــية الخ

طى األبطال، ويسير سير 
ُ
ويخطو رخ

ــجعان حتــ  وصــل إلــت مو ــع 
ع

الخ

املحكمــــــة، فجلــــــس علــــــت الكراــــــ   

ْيه علـــــت  أمـــــام القامـــــ   ومستشـــــارع

 نصة املحكمة م

 القام  ؟ املحكمة؟ فما األمر 

 عـــــــم، املحكمـــــــة  محكمـــــــة اليـــــــوم 

تنقعد ملحا مة من يرى فيه أهله 

البطولـــــــــــة فـــــــــــي أ ـــــــــــجع ُصـــــــــــورها  

والتضــــــــحية فـــــــــي أســـــــــمى معان هـــــــــا  

ولكـــــن دعونـــــا ؛ ويـــــرى فيـــــه غيـــــرهم

عـــــــــــــن هـــــــــــــنا الكـــــــــــــالم لنســـــــــــــتكمل 

 .قصتنا

م، بــدأت جلســة  بعــد حضــور املــ هع

رافعـا
ُ
 امل

ْ
 املحا مـة و ـدأت

ع
ت، و ــدأ

م عـــــن االتهامـــــات  اســـــتجوا  املـــــ هع

هـــــة  ـــــده، فيجيـــــب بهـــــدوء،  املوجَّ
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عــــاءات  ِ
ـــد االد  ِ

 
ويـــتكلم بوقــــار، ويفن

املرفوعــــــة  ــــــده ب  ــــــ  قا عــــــة  

ـجالت ببــراهين  ِ
ِ  وقـائع الس 

ويصـ  

سا عة  فلما انته  االسـتجوا ، 

ِ ي العـام، وهـو الج ـرال 
تقـدم املـد 

اإليطــــــــــالي بيدنــــــــــدو، و لــــــــــب مــــــــــن 

باإلعـــــــداء علـــــــت  القامـــــــ   الحكـــــــم

 امل هم 

 ملاذا؟

ألنـــــه قـــــاد املعـــــار   ـــــد الطليـــــان 

)اإليطـــــــاليون(  وقاتـــــــل جنـــــــودهم  

ع  وجاهـــــــــد  ـــــــــد املغتصـــــــــبين  وروَّ

 ســـــــــايهم وهـــــــــن فـــــــــي البيـــــــــوت وراء 

م هنــــاء نــــوم امللــــو   البحــــار  وحــــر 

علـــــت ســـــراير الـــــنهب  وألنـــــه دافـــــع 

عـــــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــــو ن  والحريــــــــــــــــــــــــات  

 والُحرمات 

ســــــــــــــــمع القامــــــــــــــــ   ومستشـــــــــــــــــاراه 

ت، ونظـــــروا فـــــي الـــــدعاِوي االتهامـــــا

 ــــــــــــد املــــــــــــدَّ ت عليــــــــــــه، اــــــــــــم قــــــــــــرأ 

 .القام   الحكم

حكـــــــــم القامـــــــــ   باإلعـــــــــدام علـــــــــت 

املـــ هم  ألن جرمـــه ال ُيعفـــى  وذنبـــه 

 ال ُيغتفر 

يـــــا ســـــاتر  متـــــ  كـــــان الـــــدفاع عـــــن 

الــــــــــــــــــــو ن جريمــــــــــــــــــــة تســــــــــــــــــــتوجب 

اإلعــــــــدام  ومتــــــــ  كانــــــــت املطالبــــــــة 

بالحريـــــات والـــــنود عـــــن الحرمـــــات 

 ُجرما يستل م املوت 

ن كــــــــــــــل هــــــــــــــنه الجــــــــــــــرائم  عــــــــــــــم، إ

تســــــــتوجب الحكــــــــم باإلعــــــــدام فــــــــي 

نظــــــــــــــــر مــــــــــــــــن يتغنــــــــــــــــ  بالحريــــــــــــــــات 

 لصـــــال  
ْ

والحرمـــــات  أل هـــــا ليســـــت

اللصـــــــــــــــو ، وقطـــــــــــــــاع الطـــــــــــــــرق، 

ومغتصــــــــــــ   الحريــــــــــــات، ومن هكــــــــــــي 

الحرمــــــــــــــــــــــــــات  هكـــــــــــــــــــــــــــنا تتغيـــــــــــــــــــــــــــر 

عـــــــــــــاد صـــــــــــــياغة 
ُ
املصـــــــــــــطلحات  وت

 املعاجم من جديد 

ـــه املحكـــوم عليـــه بـــأعلت 
ع
وهنـــا قهق

  صــــوته قــــائال:  الحكــــم حكــــم هللا

ــــــــ   إنــــــــا   وإنــــــــا  ال حكمــــــــ  امل يَّ

 إليه راجعون  

 
ْ

صـــــــــدرع حكـــــــــم املحكمـــــــــة، فان هـــــــــت

 الجلسة، و قي 
ْ

املحا مة، وُرِفعت

 التنفين 

مـن  16وفي ص يحة اليـوم التـالي )

م( حشـــــــــــــد 1931ديســــــــــــمبر ســـــــــــــنة 

املســـــــــــــــتخر ون الطليـــــــــــــــان قرابـــــــــــــــة 

ــــاِزي 
ع
غ

ْ
عشــــرين ألفــــا مــــن أعيــــان ِبن

)أ بــــــــر مــــــــدن ِليِ يــــــــا فــــــــي شــــــــمالها( 

تقلــــــــين، واملســــــــجونين، ومــــــــن واملع

عامـــــة النـــــاس كـــــي يعـــــاِينوا تنفيـــــن 

الحكم علت من هو بطل األبطال، 

ُســــد فــــي نظــــرهم  والــــني 
ُ
وأســــد األ

 املــا دافــعع عــن حقــوقهم، وأرهــلع 

نفسه وجسده السترداد حرياتهم، 

ورخــــــــــــاض غمــــــــــــار املعــــــــــــار  ألجــــــــــــل 

الكرامـــــــــــــــة والعدالـــــــــــــــة  حضـــــــــــــــروا 

وقلــــوبهم تتقطــــع أســــفا، وعيــــو هم 

وارحهم تنــــــــتفخ تــــــــنرف دمــــــــا، وجــــــــ

غضــــبا، ولكــــن مــــا بأيــــديهم حيلــــة  

وهـــــــــــاهم أوالء جاهـــــــــــدوا بـــــــــــاألمس 

تحــــت قيادتــــه، واليــــوم يحضــــرون 

لر يــــــــــة تجهيــــــــــ  جنازتــــــــــه  ولســــــــــان 

 حالهم يقول:

  به الليالي
ْ
ا رمت  و ِبي ممَّ

     جراحات لها في القلب عمُل               

طـــى 
ُ
تقـــدم البطـــل إلـــت املشـــنقة بخ

غـره  وااقة، و جاعة نـادر  وعلـت
ع
ث

ابتســـــــامة الر ـــــــا بالقضـــــــاء وهــــــــو 

يــــــــردد الشــــــــهادتين دون تحســــــــر أو 

 .تردد أو تنمر

و ـــــــع الجـــــــالد الحبـــــــل فـــــــي عنقـــــــه 

والشــــــيخ يقــــــول: يــــــا أي هــــــا الــــــنفس 

املطمئنــة  ارج ــي إلــت ر ــ  را ــية 

مر ــــــــــــية  فــــــــــــادرخلي فــــــــــــي عبــــــــــــادي 

 وادرخلي جنت  

فُحــلَّ ألميــر الشــعراء أحمــد شــوقي 

 أن يقول:

                               وللحريـة الحمـراء بـا  

 بكل يد مضرَّجة ُيدقَّ                                  
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ظلم أغبياء السلفية على التصوف والصوفية
 أبو الحسين آل غازي 

 كاتب إسالمي ومهتم بشؤون العالم الدينية والسياسية

 بــــــــــاع ومراجــــــــــع أهــــــــــل الســــــــــرقة والفظاعــــــــــةيقــــــــــول أت

: يون املتشـــــــــــددون واملتنطعـــــــــــون الوهـــــــــــاب الســـــــــــلفيون 

ألنـــــه لـــــم يكـــــن موجـــــودا فـــــت زمـــــن  ؛ التصـــــوف بدعـــــة

  . رسول هللا صلت هللا عليه وآله وصحبه وسلم

وهــــــــا هـــــــــي ردودي وردود إرخـــــــــوا ي مــــــــن أهـــــــــل الســـــــــنة 

 .والجماعة

أيهــا التكفيريــون وقتلــة مســلمي ج يــر  العــر  بفريــة  

الشــر    هــل الفقــه املــرو  وأصــوله وعلــم مصــطل  

لجـــــرت والتعـــــديل كـــــان موجـــــودا فـــــي زمـــــن الحـــــدي  وا

الن ــــ  صــــلت هللا عليــــه وســــلم؟ اعلمــــوا أن الصــــحابة 

رمـــ   هللا عـــنهم بلغـــوا مرتبـــة ال هـــد الفـــائل بصـــحبة 

الن ــ  صــلت هللا عليــه وآلــه وصــحبه وســلم وتوج هاتــه 

املباشر ، وأما نحن فال بد من شيخ كامل زاهد ن كـي 

 .بصحبته وتوج هاته أنفسنا، ونصفي بوا ننا

ا، وإنمــــا هــــو  أيهــــا التكفيريــــون  التصــــوف لــــيس مــــنهبح

أحــــــــــد أركــــــــــان الــــــــــدين الثالاــــــــــة )اإلســــــــــالم، اإليمــــــــــان، 

اإلحســـــــان(، فمثلمـــــــا اهـــــــتم الفقـــــــه بتعـــــــاليم شـــــــريعة 

اإلســـــالم، وعلـــــم العقيـــــد  باإليمـــــان، فـــــلن التصـــــوف 

اهــــــــتم بتحقيــــــــل مقــــــــام اإلحســــــــان الــــــــوارد ذ ــــــــره فــــــــت 

، هالحـــدي  الشـــري ، ))وهـــو أن تعبـــد هللا  أنـــ  تـــرا

أرخرجـــــه  -الحـــــدي فـــــلن لـــــم تكـــــن تـــــراه فلنـــــه يـــــرا (( 

، ٥٠البخـــارى عـــن أبـــى هريـــر  رمـــ   هللا عنـــه ورقمـــه 

وأرخرجه مسلم عـن عمـر بـن الخطـا  رمـ   هللا عنـه 

، وهــــــــــو مــــــــــنا  أو  ريــــــــــل يســــــــــلكه العبــــــــــد ٩ورقمــــــــــه 

للوصــــــــــــــــول 

إلــــــــــــــــــــــت هللا، 

أي 

الوصــــــــــــــــول 

إلت معرفته 

والعلــم بــه، 

وذلــــ  عــــن 

 ريــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 

االج هــاد فــي 

العبــــــــــــادات 

ا  واجتنـــــــــــــــ

املنهيــــــــــــــــات، 

وتر يـــة الـــنفس وتطهيـــر القلـــب مـــن األرخـــالق الســـيئة، 

ال يكـره كلمـة  التصـوف  . وتحليته باألرخالق الحسـنة

إال جاهـــــل بليـــــد أو مفتـــــون أو كلـــــب مـــــن  ـــــال  النـــــار 

الخوار . وحس نا هللا علت من يتاجر باسم التصوف 

 .من أهل الشهوات

. 
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 أيها املسلمون  انظروا  تب أهل السنة في التصوف

وال تغتـــروا بكتـــب ر وس الجهـــل والغبـــاء مـــن رخـــوار  

العصـــــــر الســـــــلفيين الـــــــنين تلطخـــــــت أيـــــــديهم بـــــــدماء 

مسلمي ج ير  العر  واألبريـاء فـت بـالد املسـلمين منـد 

عهــــــــد زعــــــــيمهم الضــــــــال املعــــــــروف بقــــــــرن الشــــــــيطان 

النجـــــــــــدي إلـــــــــــت يومنـــــــــــا هـــــــــــنا. واعلمـــــــــــوا أن مشـــــــــــكلة 

املســـلمين األساســـية لـــيس شـــركا أو بدعـــة، وإنمـــا هـــي 

عـِب بـِن مالـ   ف ٠١ .حب الدنيا؛ الشرف واملال
ع
عـن  

ْيـــِه : قـــال رســـول هللارمـــ   هللا عنـــه قـــال
ع
ل ت هللُا عع
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ـْن  -٠٢ . (189، رقم 19/96(، والطبرا ى )2730رقم  عع

ِ ـــ  
َّ
ـــالع : قـــال الن

ع
ـــه عنـــه ، ق

َّ
ـــاِمر  رمـــ ِ  الل  ْبـــِن عع

ع
ـــة بع

ْ
ُعق

ْيِه 
ع
ل ْت هللُا عع

َّ
ل :  صع مع

َّ
ـل سع ـاُس » وع

َّ
ـا الن هع يُّ

ع
ْم أ

ُ
ْيـِديك

ع
 أ

ع
ـْين ـى بع ِ

 
، ِإ 

 
 
ـــــرع 

ع
ـــــِهيد  ف

ع
ش

ع
ْم ل

ُ
ـــــْيك

ع
ل ـــــى عع ِ

 
ِإ   ، وع

ُ
ـــــاف

ع
رخ

ع
ـــــا أ هللِا مع ـــــى وع ِ

 
ِإ  ، وع

ــ
ع
ل ْعــِدىعع وا بع

ُ
ــِر 

ْ
ش

ُ
 ت

ْ
ن

ع
ْم أ

ُ
 ْيك

ع
ــة

ع
ْيل

َّ
 الل

ُ
ْعِطيــت

ُ
ــْد أ

ع
ــ  ق ِ

 
ِكن

ع
ل ، وع

ـــاِتيىع 
ع
ف اِء مع ـــمع السَّ ْرِض وع

ع
اِئِن األ ــــ ع

ع
ــــرخ

ع
ل  عع

ُ
ــــاف

ع
رخ

ع
أ  ، وع

ْ
ن

ع
ْم أ

ُ
ْيك

ـــا ُســـوا ِف هع
ع
اف

ع
ن
ع
ـــُرْ  ت

ْ
خ ـــْم يع

ع
ل
ع
ـــلع ، ف

ع
رخ ـــمَّ دع

ُ
ـــ  ، ا تَّ ْيِتـــِه حع  ِمـــْن بع

 
ع
ــــال عع ــــلَّ وع ــــُه جع

َّ
ــــُه الل

ع
ض بع

ع
 ق

ع
ك ــــا، وع هع  ع

ع
ط

ع
ــــة  رخ بع

ْ
ط

ُ
 آرِخــــرع رخ

ْ
ــــت

ع
، ان

ـــــهُ 
ع
ض بع

ع
ــــ  ق تَّ ـــــُه  حع

َّ
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: (، وقـــــــــــــال1937، رقـــــــــــــم 4/330(، والترمـــــــــــــنى )2812

 (، وابــن رخ يمــة14406، رقــم 3/313. وأحمــد )حســن
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رقـــــــــم  15/82، وابـــــــــن حبـــــــــان )(3996، رقـــــــــم 2/1324

ســـؤال إلـــت رخــوار  العصـــر التكفيـــريين: أنـــتم . (6688

ا ــي بشــيخ اإلســالم، ــة الحر  وتقولــون  تنــادون ابــن تيمي 

م، وهـا 
 
ت هللا عليـه وسـل

 
    صل

 
بر   بمنبر الن

 
بحرمة الت

ـــة يقـــول فـــي  تابـــه ا ى هـــي فضـــيحتكم. ابـــن تيمي  ملســـم 

، 13، س1، الجــــــــــ ء 'اقتضــــــــــاء الصــــــــــرا  املســــــــــتقيم'

:  فقــد ررخــص أحمــد وغيــره فــي التمســ  367صــفحة 

د الن ـ  صـلت هللا باملنبر والرمانة الت  هي مو ع مقعـ

ـرون  . عليه وسلم ويده
 
ين أتكف ابي  ؤال هنا للوه  والس 

ــــة لح بــــر  ؟  أم ترجعــــون عــــن مابــــن تيمي 
 
ــــه الت

 
ة ســــألل

بــــــر  ؟  وأجيبــــــوا مــــــن غيــــــر مما لــــــة اللهــــــم 
 
تحــــــريم الت

 .ألهمنا رشدنا وأعننا من شرور أنفسنا
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 *سلمان حيدر

إلــــت متــــ  تصــــر   ت متــــ  يــــراق الــــدم فــــي أر ــــ  يــــا ســــوريا؟ إلــــ

ال نريــــــد أن نمــــــوت؟  إلــــــت متــــــ  تســــــيل  صــــــوتأ فالــــــ  بــــــأعلت 

الــدموع علــت رخــدود ســا ني ؟  إلــت متــ  يعيــ  الطغــا  فســادا 

 في أر  ؟ 

ملــاذا أحــن إليــ  وأي دافــع يــدفعن  إلــت أن   يــا ســوريا الكريمــة

الف أ تـــب عـــن شـــقاء  وأحـــ ن لح نـــ  مـــع أ ـــي بعيـــد منـــ  آ

  األميال؟ 

 عـــــم. أل ـــــي قـــــرأت تـــــاريخ اإلســـــالم,فرأيت  تشـــــغلين منـــــه مكانـــــا 

ورأيــت فيــه صــفحات مشــرقة عنــ  ال يــ ال املســلمون lواســعا

ين رون بها تاريخهم املجيد،تاريخ العهد الني كـانوا يحكمـون 

 فيه نص  املعمور .

مـن  احينـ-لقد أتى علي  ياسوريا_و نت تسمين يومئن الشـام

 كمين أ بر قطعة من العالم املتمدن املعمور.الدهر وأنت تح

مــة األعــالم ئأنجبــت عظمــاء اإلســالم واأل وقــد  ملــاذا ال أذ ــر ؟

ؤررخين كــابن املــوعبــاقر  العلــم  أمثــال ابــن الصــالت والــنه   و 

مـــة كـــالنووي وابـــن تيميـــة, ئاأل رخلكـــان وابـــن عســـا روابن  ثيـــر و 

ولــــو لــــم تنجــــب أر ــــ  يــــا ســــوريا غيــــر  خصــــية فــــن  فريــــد ، 

فتـــــــ  فضـــــــال علـــــــت اإل ســـــــانية، أال وهـــــــي  خصـــــــية عمـــــــر ن لك

لـم يـ ل التـاريخ يحـن إليـه و التـ ال -سالم هللا عليه-عبدالع ي 

 اإل سانية تنتظر مثله.

قداشـــــتد عليـــــ  اليـــــوم األاـــــ    يــــا أرض عمـــــر بـــــن عبـــــدالع ي  

أن اـارت الثـور   ـد   سـمة منـن200040األلم. قتل أ ير من  

وغــــادر آالف  -حار ــــه هللا-حكومــــة الظــــالم الجــــ ار بشــــار األســــد

مــــــــن ســـــــــكان  و ــــــــنهم الحبيـــــــــب إلنقـــــــــاذ أنفســــــــهم مـــــــــن أيـــــــــدي 

الظـــــــــاملين،و اليـــــــــ ال  ثيـــــــــر مـــــــــن الشـــــــــيو  والشـــــــــبا  والنســـــــــاء 

واأل فــال يلقــون بأنفســهم كــل يــوم إلــت ال هلكــة بــالر و  علــت 

البحـــر الهــــائج ليرتحلـــوا إلــــت حيــــ  تســـتقر حيــــاتهم، ياللخســــار  

 هم إلــــت الــــدول النصــــرانية علــــت األمــــة اإلســــالمية  يهاجر إرخــــوا

 وف هم صمت فجيب  

تنكســـــر قلو نـــــا ح نـــــا إذا رأينـــــا منظـــــر الطفـــــل الغريـــــل  آيـــــالن 

 ــــأن البحــــر ينــــادي بقــــنف هــــنا  الكــــردي  علــــت شــــا    هــــر ,

الطفــــــل إلــــــت الشــــــا   : أيــــــن تلــــــ  األمــــــة التــــــ  قــــــال نب ها:مثــــــل 

املـــــــؤمنين فـــــــي تـــــــواددهم وتـــــــراحمهم وتعـــــــا فهم مثـــــــل الجســـــــد 

الجســـــــد  تكى منـــــــه عضـــــــو تـــــــدا ت لـــــــه ســـــــائرالواحـــــــد، إذا اشـــــــ

 بالسهر والحمى.

 الحقوق اإل سانية؟ بهتاف أين الغر  النين يهتفون 

 إن موقعــــــــ  الجغرافـــــــــي لفـــــــــت أنظـــــــــار يــــــــا ســـــــــورية العظيمـــــــــة 

أعـــدائ  الطامعـــة،نراهم يتالعبـــون بأقـــدار شـــعب  ويحـــاولون 

، أن يســـــــيطروا عليـــــــ  ليتخـــــــنو  قاعـــــــد  عســـــــكرية وتجاريـــــــة

 ت          لستعمارية عبنل  تستب قوتهم اال 

 .الشرق األوس 

يـــا ســـوريا اإلســـالمية   صـــبرا جمـــيال  لقـــد نـــرى بريـــل األمـــل فـــي 

تضحية الشبا  النين أرخنوا سيوف صالت الدين األيوبي في 

ســـــــــ يل حريتـــــــــ ، يـــــــــ ءرون زءرا يخلعـــــــــون بـــــــــه قلـــــــــو   بشـــــــــار 

  واألفا ي الشيعية اإليرانية.

بنصــــر قريــــب، ل لــــ  فجــــر فصــــبرا يــــا ســــوريا الكريمــــة  سينشــــ

 ولن يدوم  جبار مصر. و امل  ال

حتما...ســــــــــيأتيه يــــــــــوم عصــــــــــيب، فاصــــــــــبري والتتطل ــــــــــي لغيـــــــــــر 

 السماء.

هــــــــنه كلمــــــــات أهــــــــديها إليــــــــ  هديــــــــة مــــــــن يحبــــــــ  مــــــــن نفســــــــه 

وعقيدتــه، ولــيس بوســعه أن يســاعد  إال أن يحــ ن لح نــ  و 

 يوق  شعور إرخوان  من املسلمين بالقلم.

 سوريا    اللهم انصر إرخواننا املجاهدين في

 الب السنة الرابعة من الجامعيه، بجامعة داراملعارف **

 شيتاغو  . -اإلسالمية

http://ar.madarisweb.com/c12
http://ar.madarisweb.com/c12
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 العالمة محي الدين خان ومجلته "المدينة"
 بقلم : أبي الشريم محمد هارون الرشيد الشيريفوري الكنائي غهاتي

 مجلة املدينة :

م وهـي مجلـة بنغاليـة علميـة أدبيـة فكريـة شـهرية ١٩٦١عـام  ه املصـادفة١٣٨٠أ شأ الشيخ محي الدين رخان مجلة املدينـة سـنة 

تعطي حلوال للمشكالت و تقوم بالنقد للسلو يات املنحرفة و تـدعو صـراحة إلـت تطبيـل سياسـة تحريريـة واضـحة املعـالم مبنيـة 

ات املدينــة تتحــد  علـت فكــر  حريــة اإل ســان فــي ممارســة حياتــه  يفمــا يشــاء بعيــدا عــن أي رقابــة أو رادع دينــ  و أرخالقــي و صــفح

عــن الكتــا  و الســنة و الصــال  و الصــوم و ال كــا  و ال ــ  و عــن مختلــ  املوا ــيع و الفتــاوى و املســائل و القضــايا اإلعالميــة و 

  أدبـي ال غنـ  عنـه للحيـا  
ـن 

ع
ف

ع
تساهم مجلة املدينة في تنشي  التقـدم العلمـي و الـو ي الثقـافي الـني يـؤدي إلـت  شـوء الصـحافة  

ل معان هـــا األكاديميـــة و مجلـــة املدينـــة الشـــهرية تعنـــ  بالشـــئون األدبيـــة و الثقافيـــة و تهـــتم بـــالترا  الفكـــري و األدبـــي و الحديثـــة بكـــ

الواــائل التاريخيـــة و هــي مجلـــة عريقــة غـــراء اســتقطبت اهتمـــام العــالم و نالـــت إفجــا  الكثيـــر ألن الــني أسســـها واجــه تحـــديات 

 .اليات و روحية الحضار  اإلسالميةروت العصر و تحاف  علت جم هائلة إذ كان عليه أن ينتج اقافة تعبر عن

و مجلة املدينة ذات سمعة  يبة تنفخ في اإل سانية العصرية املحتضر  روحا جديد  و تثير الفكر  و ت   في النفوس الحماسة 

لعصــر الـراهن و مــا وصـل إليــه حــال الدينيـة و الغيــر  اإليمانيـة و تفــتى أعينـا عميــا و قلو ــا غلفـا بحســب مـا تمليــه التطـورات فــي ا

املســـلمين اليـــوم مـــن تقلـــب و ارخـــتالف و مـــا يطـــرأ علـــت اإلســـالم مـــن تهـــم و افتـــراءات و غـــ و فكـــري و شـــن غـــارات علـــت املســـلمين و 

بالدهـــم مـــن قبـــل األعـــداء و املدينـــة مجلـــة قيمـــة أنيقـــة األســـلو  تحتـــوي علـــت مـــواد علميـــة غ يـــر  ذات تـــأاير و معلومـــات وافـــر  و 

يال مثقفا كاتبا سليم العقيد  راسخا في العلم و العمل رخبيـرا بمتطلبـات العصـر داعيـا متمسـكا بمـنا  السـل  الصـال  تجعل ج

و يــــ داد مســــتوى هــــنه املجلــــة يومــــا فيومــــا و إنمــــا هــــي املجلــــة الرائعــــة املتميــــ   فــــي وتيــــر  األداء والطــــرت املليئــــة بــــاألد  و الفكــــر و 

. و مــن  تــا  مجلــة للغويــة و االصــطالحية و القواعديــةتنوعــة حاملــة االســتعماالت الرفيعــة ااملعلومـات التاريخيــة و الكتابــات امل

و  أحمـد و  املدينة العالمة نور اإلسالم الولي فوري و العالمة في  أحمد الكنائي غهاتي رحمه هللا تعالت و الشاعر البنغـالي فـرُّ

برشـــ   و الشـــاعر بـــي نظيـــر و عبيـــد الـــرحمن رخـــان النـــدوي و عبـــد الصـــمد الجـــودهري و ديـــوان عبـــد الحميـــد و فضـــل الحـــل السيل

الشاعر م مل الحل و محمد رخالد سي  هللا و موالنا عبد اللطي  السيب  غري و سـيد مصـطفى  مـال و شـمس الـدين أحمـد 

و محمـــد علـــي إرشـــاد حســـين آزاد و أحمـــد بـــدر الـــدين رخـــان و مواـــ   الحـــاف  و كاتـــب هـــنه الســـطور أبـــو الشـــريم محمـــد هـــارون 

ولي و مشـهود  بـروين رشيد الشيريفوري الكنـائي غهـاتي و محمـد نـور اإلسـالم الشـيريفوري و  بيتـا سـلطانة و شـميمة أرختـر شـيال

 .سيت  و آرخرون

و إن من تحصيل الحاصل أن أقـول : إننـ  مـن املـوا بين علـت قـراء  مجلـة املدينـة منـن  عومـة أ فـاري أل هـا مجلـة تعبـر عـن  ـمير املسـلم و 

و تنطلل في إبالع دعو  هللا بالكلمة املقروء  حي  يستفيد منها الكثير من املسلمين و نحن منهم و عم رخيرهـا منـا ل شـت  مـن  تحمل أفكاره

العــالم اإلســالمي بفضــل هللا عــ  و جــل و إن املــنا  األصــيل املرتكــ  علــت الكتــا  و الســنة و مــا أجمــع عليــه ســل  األمــة و األســلو  الحكــيم 

و إننـ  أل بـر هـنا الجهـد الصـادق و العمـل  .ة القـراء فـي كـل مكـان و   الحمـدوعات قد أ سبا هنه املجلة الرصينة اقالني تعال  به املو 

و يسـد  الدئو  و االستمرارية في العطاء و  سأل هللا املـولت الكـريم أن يوفقنـا و القـائمين علـت مجلـة املدينـة ملـا فيـه رخيـر اإلسـالم و املسـلمين

رجـــو مـــن هللا ســـبحانه أن يكـــرم الشـــيخ محـــي الـــدين رخـــان و مجلتـــه املدينـــة بالتأييـــد الـــدائم و بـــروت مـــن االســـتقامة و رخطانـــا و رخطـــاهم  و ن

الصمود و الثبات علت هنه الج هة الدقيقة في  روف صعبة و أو اع متأزمة تمر بها األمة و يتعرض لها املسلمون اليوم في كل مكـان نحـو 

ية , إنه  عـم املـولت و  عـم النصـير و آرخـر دعوانـا أن الحمـد   ر  العـاملين و صـلت هللا و سـلم علـت سـيدنا و دينهم و شريع هم و رسال هم العامل

 نبينا محمد و علت آله و أصحابه أجمعين و من تبعهم بلحسان إلت يوم الدين.
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ــرفة بيتنــا، فــلذا حــر  شــديد  بــين م
ُ

 فــي ش
ُ

جمــوعتين وقفــت

 
ْ

مــــن العصــــافير لبيــــت صــــغير، وهــــنا البيــــت الــــني اشــــتعلت

ــــل فــــي الشــــرفة، 
َّ
ويت  صــــغير  معل

ُ
ــــون ِبْســــك

ُ
رت

ع
ألجلــــه الحــــر :  

  ــائعة تــأوي إليــه، ال إليقــاد الحــر  ألجلــه بــين 
ح
لعــلَّ  يــورا

 الطيور.

  فـــي بدايـــة األمـــر، لـــم تقتـــر 
ح
ـــا

َّ
هـــا تظنهـــا فخ

َّ
منـــه الطيـــور، ولعل

 م     مد ، تتنازع للسطير  عليه لالصطياد، والن؟ وبعد 

و نــــت أشــــاهد هــــنه الحــــر  بقــــر  منهــــا، وأحــــاول أن أفهــــم 

 ،
ح
 ــــــــــالم تلــــــــــ  العصــــــــــافير املتناِزعــــــــــة، وأصــــــــــغي إل هــــــــــا جيــــــــــدا

  ــأن املجموعــة الكبيــر  مــن العصــافير تــدَّ ي أن 
ُ

فأحسســت

 مجموعــة 
ْ

ــه  وهنــا صــاحت
ْ
ل مــن رأت العــش عشــهما؛ أل هــا أوَّ

:
ْ

ة مـــــــــن العصـــــــــافير، وقالـــــــــت إ هـــــــــا أحـــــــــل بـــــــــالعش مـــــــــن  شـــــــــاب 

 
ْ

 وصـــــــــلت
ْ
، وإن

ح
 إل هــــــــا أوال

ْ
املجموعــــــــة الكبيــــــــر ؛ أل هـــــــــا  ــــــــارت

 فيمــــــا بينهــــــا، 
ْ

 املجموعتــــــان، وتحاداــــــت
ْ

متــــــأرخر   اــــــم تناجــــــت

 املجموعـــــة 
ْ

  اـــــم  ـــــارت
ح
 فـــــي أمـــــر مهـــــم جـــــدا

ْ
 أ هـــــا استشـــــارت

الكبيـــــــر  تار ـــــــة البيـــــــت للمجموعـــــــة الشـــــــابة شـــــــفقة عل هـــــــا، 

لسعاد
ع
لفرحة  ويا ل

ع
   ورحمة بها  يا ل

وهنـــــــا بـــــــدأ العصـــــــفوران إعـــــــداد عشـــــــهما الجديـــــــد بنشـــــــا  

 وق همـــــــا وأوقاتهمـــــــا فـــــــي تجهيـــــــ  هـــــــنا البيـــــــت 
ع

ورغبـــــــة، وشـــــــغال

الجديـــــد، فتـــــار  تـــــدرخل هـــــنه فـــــي البيـــــت بالعشـــــب الجـــــاف، 

وتــــــار  يخــــــر  ذا  منــــــه ليــــــأتي بغيــــــره، وهكــــــنا يســــــير العمــــــل 

الشـــاق مـــن الصـــبات إلـــت املســـاء، ال ُيـــرى عل همـــا أاـــر التعـــب 

 وال امللل 

ْرتــون ال ســكويت إلــت عــش جميــل 
ع
ل   وبعــد أيــام قليلــة تحــوَّ

 تحلـــــم بـــــه العصـــــافير، والن 
ح
بســـــع هما الحثيـــــ ، وصـــــار بيتـــــا

همـــــا يغنيـــــان معـــــا، ويجلســـــان علـــــت أعشـــــا  البيـــــت أوعلـــــت 

ـــــا  حديــــد  الشــــرفة معــــا، ويطيـــــران فــــي الهــــواء الطِلــــل ليجمعع

 الطعام معا، وهكنا تمر األيام الجميلة في محبة ومود  

ــــر ذهابهمــــا وإيابهمــــا، وفجــــأ
ُ
ــــرا  بيــــرا، فكي  ف همــــا تغيُّ

ُ
  الحظــــت

 
ُ

وحـــين يعـــودان أجـــد أفواههمـــا مملـــوء  بالطعـــام، فا لعـــت

علــت بي همــا فــي رخفــاء  فرأيــت فيــه الرجــب  االاــة أفــرا  مــن 

 العصافير الصغار  مفتوحة األفواه في انتظار الطعام 

ــــا اســــتط
َّ
 األفــــرا  الصــــغير  مــــع مــــرور األيــــام، ومل

ْ
اعت و ُبــــرت

 تثب  وتلعب  فما أ يـر فرح هـا  
ْ

، بدأت
ح
 فشيئا

ح
الطيران شيئا

 وما أجمل فرحة أبويها 

 إلـــــــت 
ْ

، فطـــــــارت
ح
وفـــــــي أيـــــــام معـــــــدود  أجـــــــادت الطيـــــــران جيـــــــدا

الخــار ، ومــا أجمــل تلــ  اللحظــة التــ  تضــر  ف هــا األفــرا  

الصــغار أجنح هــا فــي فضــاء الخــالء املفتــوت  و ــدأت األفــرا  

فـي املسـاء، وهكــنا كانـت عادتهـا كــل تطيـر فـي الصـبات وترجــع 

يــــوم، وذات مســــاء لــــم تعــــْد إلــــت عــــش أبويهــــا  وال أدري مــــاذا 

 الطريـل فـي 
ْ

حلَّ بها؟ وهل هجم عل ها العـدو؟ وهـل أ ـاعت

 الخالء الواسع؟ ولمع لْم ترجع إلت م  لها  عادتها كل يوم؟

 األفـــرا  الصـــغير  تلعـــب علـــت 
ُ

، رأيـــت ولكـــْن  بعـــد مـــرور أيـــام 

قريبـــة وأبواهـــا تنظـــر إل هـــا بعـــين املـــود  واملحبـــة  األ ـــجار ال

  فما السـ ب؟ مـا الـني منعهـا مـن 
ُ

 منها  واندهشت
ُ

فرجبت

هـا ترجـع إلـت عـش األبـوين   أ نُّ
ُ

العود  إلت بيت أبويهـا؟ و نـت

فـــي مســـاء ذا  اليـــوم، ولكنهـــا لـــم تعـــْد إلـــت البيـــت الـــني كـــان 

رها، ورفيقهـــــــــا فـــــــــي الشـــــــــد  
ع
مو ـــــــــع والدتهـــــــــا، ومن ـــــــــت ِصـــــــــغ

 ررخاء، وملجؤها في األمطار الغ ير   أنه أم حنون وال

 نف ـــــ  : هـــــل أفـــــرا  الطيـــــور 
ُ

امـــــتي قل ـــــ  بـــــالح ن  وتســـــألت

، حـــين تكُبــــر، 
ح
اء؟ وهـــل تتــــر  تلـــ  أيضـــا الصـــغار  بنـــات حـــوَّ

عـــــش املامـــــ   الجميـــــل  مـــــا تتـــــر  بنـــــات حـــــواء بيـــــت البـــــاء 

واألمهــــات؟ أال ترغــــب العــــود  إلــــت العــــش اململــــوء بــــن ريات 

 ابر؟املام   الغ

نها من الطيران كلما  ِ
 
 لديها أجنحة تمك

ْ
وملاذا؟ أليست

؟ وملاذا ال تعود إذن؟
ْ

شاءت
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 كيف نراعي األمور الضرورية في تربية أطفالنا؟
 محمود الحسن جنيد

ور التـ  نريد أن يكون أ فالنـا مـن املتميـ ين و املتقـدمين فـي كـل ناحيـة مـن نـوا،ي حيـاتهم، ولكـن ال نرا ـي عـاد  حـل املراعـا  األمـ

يجــب أن  هـــتم بهـــا فـــي ســـ يل تر يـــة األ فــال و تنشـــئ هم علـــت قـــيم دينيـــة ســـليمة و مبــادب إســـالمية صـــحيحة. وألجـــل تحقيـــل هـــنه 

املراعا  يحسن لنا أن نلفت أنظارنا إلت  ثير من األمور الضرورية، ليتعود أوالدنا و أ فالنا املسلمون منن صغر سنهم علـت أداء 

م و احتـــرام، و املعاملـــة الطيبـــة مـــع الرخـــرين مـــن أعضـــاء األســـر  والجيـــران، و االلتـــ ام بمـــا يـــنفعهم و الصـــلوات الخمـــس فـــي اهتمـــا

يفيـــدهم فـــي مرافـــل حيـــاتهم فـــي الصـــغر والكبـــر، حتـــ  يصـــبحوا رجـــاال صـــالحين متميـــ ين قـــادرين علـــت مواجهـــة عقبـــات الحيـــا  فـــي 

  :قبل أولياء األ فال و بار األسر . ومن أهم تل  األمور املستقبل. وهنا كله يحتا  إلت بنل وقت  ويل و جهود مستمر  من 

أن يكـــون أســـاس حيـــا  األ فـــال قائمـــا عنـــدما نـــرغ هم علـــت التعلـــيم و تلقـــي الـــدروس علـــت رخـــوف مـــن هللا مكـــان الخـــوف مـــن  - ١

ت الغائبـــــة أو النـــــاس و املخيفـــــات األرخـــــرى التـــــ  ال وجـــــود لهـــــا فـــــي عـــــالم الواقـــــع. فـــــال ينبغـــــي لنـــــا أن نخيـــــ  أ فالنـــــا مـــــن العفاريـــــ

 .الحيوانات املفترسة أو الرجال األجانب القهارين، ألن هنه األكاذيب تبعدهم عن معرفة هللا و رخشية هللا

يجب أن يكون األ فال مطيعين للوالدين و محترمين للكبار و السلطة في كـل أعمـالهم. وذلـ  ال يمكـن إال إذا تكـون مصـلحة  -٢

 .بد أن يجعل أولياء األ فال رعاي هم و عناي هم مر  تين علت تنمية النات أل فالهم األ فال أهم ش  ء عند الوالدين. فال 

أن ال تكـــون حيـــاتهم بمعـــ ل عمـــن يصـــاحبون و يرافقـــون فـــي مســـيرتهم اليوميـــة مـــن األصـــدقاء والـــ مالء. فمـــن الواجـــب علـــت  -٣

 .عمارهمالوالدين عدم إبعادهم عن بيئة ي ورون ف ها أترابهم و أقرا هم حسب متطلبات أ

تعويــدهم علــت إقامــة العالقــات الوديــة مــع الفقــراء و املســا ين واليتــامى التــ  تأسســت علــت العطــ  و الرفــل و الرأفــة. فــال  -٤ 

 .تكون قلوبهم قاسية و ال تكون نفوسهم غليظة

فـاهيم الصــحيحة أن يعـرف األ فــال منـن  عومـةأ فارهم أن النجــات يعتمـد علـت االتصــاف بـاألرخالق السـامية الحميــد  و امل -٥ 

الســـــليمة،  مـــــا يعتمـــــد علـــــت صـــــفاء القلـــــو  و نقـــــاء األفئـــــد . فلـــــنا يجـــــب أن ي تعـــــد األوالد عـــــن الرذائـــــل والقبـــــائى و الفـــــواحش 

واملنكــرات واملعايــ  . فهــم يتســمون بالصــدق و األمانــة واإلرخــال  فــي جميــع أعمــالهم،  مــا يتحلــون بالصــبر واملثــابر  و االج هــاد و 

 .والعفو والتوا ع لآلرخريناالستقامة والتسامى 

يجــب أن يكــون لــديهم شــعور قــوي بــأن اإلرخفــاق والفشــل و الخيبــة لــيس آرخــر الكــالم و  هايــة املطــاف، بــل هــو رخطــو  عاديــة  -٦ 

 .للتمِ   مع الطريل الصحيى. فهم يتعلمون عن  ريل األرخطاء و األغال  في بداية أمورهم حت  تقل و تنته  في آرخر األمر

األ فال وافين بوعودهم بعد أن عرفوا أن الوفاء رخصلة  ريمة. و نل  يكونون أصـحا  الكـرم و اإلحسـان  يجب أن يكون  -٧ 

 .في س يل العطاء واإلنفاق. وهنا كله ال يأتي إال عندما يرو ها اابتة في حيا  والديهم و أقاربهم

اتهم فـي رخـالف هـدام و تفـرق شـديد. وذلـ  يحتـا  يجب تر ية األ فال علت احترام آراء الرخرين حت  ال يقعـوا فـي مسـتقبل حيـ -٨ 

إلت حصولهم علت أسلو  األسئلة الصحيحة عند تبادل الراء و األفكار واإلجابة املناسبة للمقام بطريقـة لينـة و لغـة فصـيحة و 

 .شواهد منطقية

مـة والبصـير  عنـد اتخـاذ القـرار و نل  ينبغي للكبـار أن يعلمـوا الصـغار  ـرق التغلـب علـت املثيـرات املختلفـة عـن  ريـل الحك -٩ 

 .الحتمي. وذل  إنما يكون بالتعلم من رخبرات الحيا  الواقعية و أرخن العبر  من الحواد  الت  تحد  في حياتنا اليومية

يجـب علـت البـاء أن يبعـدوا أبنـايهم عـن السـخرية مـن الرخـرين و األنانيـة  .عدم السخرية من الرخرين وال من بسـا ة أشـيايهم-١٠

سـد والحقــد و التكبــر و سـوء الظــن بــالرخرين. فهـم يحــداون فــي دارخـل أنفســهم قــو  الخخصـية و االعتمــاد علــت الـنفس ليرمــ   بمــا قــدر والح

هنه هي بع  األمور املهمة الت  يجب علت أولياء أ فالنا أن يراعوها في  .هللا لهم من النعم و الفضل، وال ينظرون إلت إفساد  عم الرخرين

 .عليمهم. وفقنا هللا جميعا ل ربي أوالدنا علت  ريقة صحيحة سليمةس يل تر ي هم وت
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كـان مو ــوع رخطبـة هــنه الجمعــة  التحـر  الجن ــ   واإلســالم ، علـل أحــد إرخــوا ي مازحـا بأ هــا اليناســب ألن 

 رت هنه األمور اإلجتماعية علت املنابر ه من الضروري وأنه صار ل اما يكون رخطبة للجمعة، ولكن أعتقد أن

 للتشنج و آااره السلبية،و 
ْ
  سرا

ح
 فتى مثل هنه املوا يع مع الشبا  أيضا

 :و في هنه الخطبة حاولت إلقاء الضوء علت بع  األمور املهمة مثل

مـا يـ هم الرجـال املــرأ ، ويحملـون املسـؤولية علـ هن، و أ هـا 
ح
هــي املسـؤولة عـن التحـر  واالعتــداء   ثيـرا

 الجن   ، يقال: الحل عل ها ملاذا ل ست هنا أو ذا . 

 رخشــية أن ي هموهــا بأ هــا 
ح
 مــا تســتحي املــرأ  املســلمة مــن نفســها، فــال تخبــر باملو ــوع أهلهــا، وغالبــا

ح
 ثيــرا

 هي الس ب.

ما ال يستشعر الشا  مدى هنا الجرم الني يقوم به؛ بل يعتبره بعضه 
ح
 م تسلية أو هواية. ثيرا

 نحتــــا  إلـــــت تفســــير جديـــــد جـــــنري لفهــــم معنـــــ  آيـــــة  قــــل للمـــــؤمنين يغضـــــوا مــــن أبصـــــارهم و يحفظـــــوا

 فروجهم  فأحيانا يؤدي فهمها الخطأ إلت تشنج الشبا  من أي ش  ء له عالقة باملرأ . 

 الجسـدي و التحر  يمكن أن يكون بالنظر  امل فجة و اللمس املريب و يتطور إلت اإلعتداء و الـتاجم

 يبل  ذروته في حالة اإلغتصا .

 يجب الوقوف بكل تضامن دون نقصان مع كل امرأ  يتم اإلعتداء عل ها و بع  األمثلة علت ذل 

 و كــــل مايقــــال فــــي املــــرأ  ينطبــــل علــــت األ فــــال 
ح
اإلعتــــداء الجن ــــ   علــــت األ فــــال  ــــاهر  مريعــــة أيضــــا

أن غالبيــــة أحــــدا  التحــــر  و العنـــــ   املســــا ين و يجــــب أن نفــــتى أعيننــــا لحمايــــة األ فـــــال حيــــ 

 الجن     د األ فال يتم من قبل أفراد في العائلة نفسها

من وجهة نظر إسالمية و إ سانية 
ح
 العن  الجن    دارخل عش ال وجية مرفوض قطعا

  اهر  ما يسـمى رختـان األن ـ  و فـي الخطبـة تعـريج علـت 
ح
من أشكال اإلعتداء الجن    علت املرأ  أيضا

 .املو وع

لجدير بالن ر أن هنه الخطبة كانت بعد حواد  التحر  واالعتداء الجن    من قبل شـبا  فـي بـنغالديش وا

 نه الظاهر  في البالد. وبعد تفِ   ه
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فــي  تاباتنـــا  اإلمــالء والضــب  ومــا إلــت ذلــ مــن نرتكــب األرخطـــاء املتنوعــة مــن املعلــوم لــدى كــل واحــد أننــا أخــي الكــريم  

نحـــن مشـــتاقون إلـــت تعلـــم  ، ومـــع ذلـــ هـــان لتجمـــن جهـــود مـــا بوســـعنا بـــنل رغـــم  تعابيرنـــا التحريريـــة والشـــفهيةو  العر يـــة

العر يــة فلـيس مــن  أننــا مـن غيـر النــا قين باللغـة و مـا .قــرآن والحـدي  واإلسـالم واملســلمينعر يـة؛ أل هــا لغـة الاللغـة ال

 منا مثل هنه األرخطاء، ومع ذل  علينا أن نبنل كل ما بوسعنا لتجي ها.  صدرياملستبعد أن ال 

تــا  يخطئــون فــي  تابــة الهمــ   ســواء كانــت فــي أول الكلمــة وعلمــا أ
ُ
يكتبــون أحيانــا و آرخرهــا. أفــي وســطها  و أن أغلــب الك

الكلمــات التــ  يخطــ  بعــ   أيهــا القــراء الكــرام  –الوصــل فــي صــور  القطــع، وأحيانــا القطــع فــي صــور  الوصــل. إليــ  

 وبعضا من قواعد هم   الوصل.معظمنا في إماليها في أ ير األحيان. 

 

   

 اتحاد املسلمين قو في  اتحاد إتحاد

 انقشع السحا  من السماء انقشع إنقشع

 اجتمع الطال  في املسجد اجتمع إجتمع

  عمل لالشترا  في املجلة االشترا  اإلشترا 

 الشؤون االجتماعية هتم ب االجتماعية اإلجتماعية

  اشرت لنا الدرس يا رخالد اشرت )فعل األمر( إشرت

 لنا س ب  نااذ ر  اذ ر )فعل األمر( أذ ر 
 

 أخي الكريم  البد لنا أن  علم أن الهم   نوعان: هم   الوصل، وهم   القطع.

 هم   الوصل: هي هم   زائد  يؤتى بها للتخلص من ابتداء الكالم بحرف سا ن،

 وتكون في املوا ع التالية: 

 ، ايم، )ارختصار أيمن وهي للقسم(في األسماء التالية: اسم، ابن، ابنة، امر ، امرأ ، اانان، اانتان، است، ابنم*

 كل فعل أمر ما يه االثي، نحو: )اشر ( صيغة األمر من شر . *

مامـــــــ   الخمااـــــــ   والسدااـــــــ   وأمرهمـــــــا ومصـــــــدرهما، نحـــــــو: )انتصـــــــر(، )انتِصـــــــْر(، )انتصـــــــار( و ـــــــنل  )اســـــــتكمل(، *

  مع الشكر للكتا                                                                                               )استكمل(، )استكمال(.
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 عبد هللامد األ  مح

 . األهلية هاته اري، شيتاغو  الب الجامعة 

إن لغتـــــ  صـــــعبة جـــــدا، ومتـــــأار  أيهـــــا األ  الع يـــــ    

باألســـــــــلو  البنغـــــــــالي، فالبـــــــــد لـــــــــ  أن تتـــــــــر  اللغـــــــــة 

الســــــــهلة اللغــــــــة العر يــــــــة  ســــــــتخدمالصــــــــعبة، و أن ت

وال تلجأ الت استخدام اللغة العامية أبدا، الفصحت، 

هنـــــا وهنـــــا   بالتأ يـــــد هنـــــا  بعـــــ  الكلمـــــات تظهـــــر 

ها في بعـ  األحيـان بـدون و ستخدمي ،عند املبتدئين

معناها واستخدامها الصحيى، هنا لـيس  واعرفيأن 

ومـــن املهـــم هنـــا أن تكـــون اللغـــة بســـيطة  مـــن شـــأننا،

تصر  ف هنه الطريقة يستطيع القـارب وواضحة ومخ

 وشكرا.  .قول تريد أن تأن يفهم ما 

  ريل اإلسالماأل  

 داكا. ،ا الب دار السالم أتر 

أخـــــــــــي الع يــــــــــــ   اســــــــــــتخدمت بعــــــــــــ  املصــــــــــــطالحات 

مـن لـ  ال بـد ن والسنة، فـالقرآ الشائعة لدى أعداء

الـــت املصــطلحات الشـــائعة التـــداول فـــي التـــام االنتبــاه 

و أفمــــــــــــثال مصــــــــــــطل   إرهــــــــــــا   ، مجتمــــــــــــع أعــــــــــــدائنا

 إرهــــــابي  صــــــار لهمــــــا مفهــــــوم سيااــــــ   حاليــــــا، وهنــــــا 

يجـــــــب ان نتــــــــوخت الدقــــــــة والحـــــــنر فــــــــي عــــــــدم إســــــــاء  

، وإلهــــا  مشــــاعر صــــطلحاتاملهــــنه مثــــل اســــتخدام 

 يكتــــــبأن فعلــــــت الكاتــــــب فــــــي املجلــــــة بعــــــ  النــــــاس. 

ويســـــــــــــتخدم املصـــــــــــــطلحات الصـــــــــــــحيحة  بالفصـــــــــــــحت

 وشكرا. ة عندنا جميعا. وماملفه

 حسن يعلاأل  

 الجامعة اإلسالمية فريداباد، داكا.

نحـــــن  -أخــــي الكـــــريم  إن اللغـــــة البنغاليـــــة هـــــي لغتنـــــا 

، ولغـة أجـدادنا مـن العلمـاء الكـرام، ومـن -املسلمين 

اللغــــات الراقيـــــة والغنيــــة بالفصـــــاحة والبالغــــة منـــــن 

القــديم، ولكــن لقلــة اهتمامنــا بهــا أصــبحت  ــعيفة 

لـــوم واملعـــارف، لعوحلـــت محلهـــا اللغـــة اإلنكلي يـــة فـــي ا

فتــرى  البنــا يســتطيعون الــتكلم  .وحتــ  فــي التخا ــب

ولكــنهم اليســتطيعون أن  ؛باللغــة اإلنكلي يــة الفصــحت

يتكلموا باللغة البنغالية الفصيحة، ملاذا؟ فالبـد لنـا 

أن  هـــتم بلغتنـــا األم مثـــل اهتمامنـــا بـــاألم. ولـــ  ألـــ  

 أل  شكرا. 

 األ  محمد ر يع اإلسالم

 مية، ميربور، داكامر   البحو  اإلسال 

إن أســـلو   جميـــل، وبعيـــد كـــل البعـــد  أخـــي الكـــريم 

  فــــــــــي العبــــــــــار ، تنســــــــــا  اعــــــــــن التكلــــــــــ  واالســــــــــتغر 

عبارات  بكل سالسة وعنو ة. فعلي  دوام االج هاد. 

ننشـــر  تابتـــ  فـــي األيـــام القادمـــة إن شـــاء هللا تعـــالت. 

 وشكرا.
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صح التمرين علت لغة ال

 
ميزان هارون لة األستاذ فضي

 يتغلغل يف السوق السوداء 6آيفون 
 الصني وروسيا أكرب الضحايا

 لندن  الشرق األوس  أونالين 

ازدهــرت الســوق الســوداء لبيــع الهــات  الــنكي الجديــد 

ـــر ة  أبــــــل   ـــني  رحتــــــه شـــ فــــــي بلــــــدان « 6آي فــــــون »الـــ

 . ثير  أهمها الصين وروسيا لدى عر ه للبيع رسميا

بيـــــــــع الهـــــــــات  « هو ـــــــــ   و ـــــــــ »واق حيــــــــ  شـــــــــهدت أســـــــــ

 .مرات 4بأسعار تفوق سعره األصلي بـ

ـــرت  ويـــــــن ر أن الحكومـــــــة الصـــــــينية لـــــــم توافـــــــل علـــــــت  ــــ

فــي الصــين، أ بــر ســوق « بــالس 6»و « 6ايفــون »جهــازي 

وأ يــر مكــان تــنعم فيــه « أبــل»فــي العــالم لطــرت منتجــات 

ــا بشـــــــعبية  بيـــــــر ، مـــــــا دفـــــــع بعـــــــ  املتصـــــــيدين  أجه تهــــ

ـــ   إلـــــت واملســـــتغلين الن هـــــ از تلـــــ  الفرصـــــة وتهريـــــب األجهــ

ــا أدى ذلــــــــ  إلــــــــت  ـــة.  مــــــ الصــــــــين و يعهــــــــا بأســــــــعار باهظـــــ

ازدهار السوق السوداء في هو    و  ، الت  سافر إل ها 

 .العديد من الصينيين لشراء هواتفهم الجديد 

ودرخلـــت اإلصـــدارات الجديـــد  مـــن شـــر ة أبـــل  آيفـــون 

بـــــــالس  األســـــــواق الروســـــــية الســـــــوداء  6 ، و آيفـــــــون 6

قبل انطالق املبيعات الرسمية في البالد، وتجاوز سـعر 

 .دوالر 2600الجهاز الواحد مستوى 

و لـــ  عـــدد األجهـــ   الجديـــد  التـــ  تـــم بيعهـــا فـــي الســـوق 

آالف  5جهاز من أصل  1500السوداء الروسية حوالت 

 .جهاز أدرخلت إلت السوق الروسية بشكل غير رسمي
 

 

Kv‡jvevRv‡i AvB‡dvb 6 

me‡P‡q ‡ewk ¶wZMÖ¯Í Pxb I ivwkqv 

A¨vcj ‡Kv¤úvbx Zvi bZyb ¯§vU©‡dvb ÔAvB‡dvb 6Õ 

AvbyôvwbKfv‡e evRv‡i Avbvi m‡½ m‡½B c„w_exi 

wewfbœ ‡`‡k Kv‡jvevRvi ‡ek RgRgvU n‡q D‡V‡Q| 

G‡¶‡Î kx‡l© i‡q‡Q Pxb I ivwkqv| 

nsKs‡qi wewfbœ evRv‡i bZyb GB AvB‡dvb g~j `v‡gi 

Pvi ¸Y ‡ewk `v‡g wewµ n‡q‡Q| 

D‡jøL¨, Pxbv miKvi A¨vcj ‡Kv¤úvbx‡K ÔAvB‡dvb 6Õ 

I ÔAvB‡dvb 6 cøvmÕ Px‡bi evRv‡i Qvovi AbygwZ 

‡`qwb| A_P Pxb n‡jv A¨vcj eªv‡Ûi cY¨mg~‡ni 

me‡P‡q eo gv‡K©U Ges ‡mLv‡bB A¨vc‡ji cY¨mg~n 

me‡P‡q ‡ewk RbwcÖq| hvi d‡j Zrci n‡q I‡V GK 

‡kÖYxi my‡hvMmÜvbx I Amvay Pµ Avi ‡mme cY¨ 

cvPvi K‡i Pxbv evRv‡i wb‡q G‡m Pov `v‡g wewµ 

K‡i| Avi ‡mKvi‡YB nsKs‡qi Kv‡jvevRvi ‡ek 

miMig n‡q I‡V| bZyb ‡gvevBj wKb‡Z wewfbœ RvqMv 

‡_‡K gvbyl Qy‡U Av‡m ‡mme RvqMvq| 

A¨vc‡ji bZyb ms¯‹iY ÔAvB‡dvb 6Õ I ÔAvB‡dvb 6 

cøvmÕ ivwkqvi evRv‡iI miKvwifv‡e wewµ ïiæi Av‡MB 

Kv‡jvevRv‡i cÖ‡ek K‡i‡Q Ges G‡KKwU c‡Y¨i g~j¨ 

‡mLv‡b 2600 Wjvi Qvwo‡q ‡M‡Q| 

‡emiKvixfv‡e ivwkqvi evRv‡i cÖ‡ek Kiv bZyb cvuP 

nvRvi c‡Y¨i B‡Zvg‡a¨ cÖvq 1500 wewµ n‡q ‡M‡Q| 

 معا ي الكلمات واملر بات والتعبيرات الصعبة

 Kv‡jvevRvi السوق السوداء

 v‡U©‡dvb§¯ الهات  النكي

 Rbwc«q بشعبية  بير 

هو ــــــ  »حيــــــ  شــــــهدت أســــــواق 

بيــــــــــع الهــــــــــات  بأســــــــــعار «  و ــــــــــ 

 مرات 4تفوق سعره األصلي بـ

nsKs‡qi wewfbœ evRv‡i 

bZyb GB AvB‡dvb g~j 

`v‡gi Pvi ¸Y ‡ewk `v‡g 

wewµ n‡q‡Q| 

 cY¨mg~‡ni منتجات

 ewk Rbwc«q‡ بشعبية  بير 

 Pov `vg هظةأسعار با
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يـا هللا  أنــت رخـالقي، أنــت رخلقتنـ ، ورخلقــت أبـي وأمــي، ورخلقـت أخــي وأرختـ ، وأنــت رخـالل كــل شـ  ء، أنــت مالــ  

كــل شــ  ء، أنــت رازق كــل شــ  ء، أنــت ر  اإل ــس ور  الجــن، وأنــت ر  املالئكــة ور  العــاملين، أنــا عبــد ، أنــا 

  أنت ر   بير  بير جدا. عبد صغير جدا، أنت ربي،

ئمـا، وأنـا أ ــره قر ـ  د ، وأتمنــ أنـا أحبـ  حبـا  ثيـرا  ثيــرا، وأحـب أن أزيـد حبـ  يومــا فيومـا، أنـا أتمنـ  ر ـا 

   دائما أبدا، ولكن ما الس يل إلت هنا؟ يا هللا   وما الس يل إلت ذل ؟ يا هللا    غضب  وأ ره سخط

لة صـــداقت ، ف هـــا صــــفة  ريـــل حبـــ ، ف هــــا بيـــان شــــرائ  لقـــد وصـــلت إلــــي رســـالة حبـــ ، ولقــــد بلغتنـــ  رســــا

أفهــم لســان حبي ــ ،  أفهــم رســالت ، ورســالة حبــ ، ولكــن يــا أســفى   أنــا ال صــداقت ، ولكــن يــا أســفى  أنــا ال

 لسان رسالته، ولكن يا أسفى  أنا ال أفهم لسان صديقي، لسان رساالته   

ام ، ،أنا نادم أمام حب ، أنا نادم أمام رسالة حب   أل ي أنا نادم نادم جدا، أنا نادم أمفيا إله   يا حبي    

أفهـــم رســـالة حبــ    فلـــنل  أنـــا أعتـــنر إليـــ  اعتـــنارا. أل ـــي صـــغير  والال أفهـــم لســـان حبـــ ، ال أفهــم لســـان ، 

 جدا، عمري قليل جدا، فهمي  عي  جدا. 

ير وتعظيم، أتلوها ت بكل تقدغير أ ي يا هللا  أنظر كل يوم إلت رسالت  تل  بكل شوق ورغبة، أمسها كل صبا

مر ـــا  لـــ  يـــا هللا   بـــداي ها إلـــت  هاي هـــا حبـــا لـــ ، يـــا هللا   وإجـــالل، وقـــد حفظ هـــا كلهـــا، مـــن كـــل وقـــت بكـــل أد

   أل ي أعلم أ ها رسالت ، ورسالة حب ، وإن لم أعلم لسا ها وإن لم أفهم معان ها    شوقا ل  يا هللا

 

 توسطة الجامعة الرشيدية العربية غازي بور.رئيس الدين الصف الثاني من مرحلة الم

مـن أبنـاء  نالناشـئيهنه الصفحة حب اللغة العر ية فـي نفـوس  من رخالل نريد أن  غرس

ويســرنا أن  ، تابــاتكم ورســائلكمأن ترســلوا  أيهــا الصــغار  مــنكم رجــو األمــة اإلســالمية، ف 

نتلقــى مـــنكم مالحظـــاتكم علــت هـــنه الصـــفحة، واقتراحـــاتكم مــن أجـــل املســـتوى األفضـــل. 

فما صفحتنا هنه إال الخطو  األولت علـت الطريـل............ سـتتبعها رخطـوات إن شـاء هللا 

ل هللا تعــالت أن يث ــت رخطانــا، وأن يوفقنــا إلــت مــا يعــود بــالنفع علــت الــراغبين  ســأ و تعــالت.

 .فقنا هللا جميعاالصغار في اللغة العر ية. و 
 محمد شعيب  -في هللا:أرخو م  
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 من هي أرخت الرسول عليه السالم من الر اعة؟

 ؟هي املدينة املعروفة بمتجر قريش ما

 ؟دعت النبو  من بن  تميماأ  الت  من هي املر 

 ؟استمرت الدعو  في مكة قبل الاجر  م سنة 

 ؟هو عام الح ن  ما

 

مطلو  من اإلرخو  الراغبين في اإلجابة علت حل أسئلة  شرت في هنا 

ورق أبي  إلت عنوان مجلة العدد وإرسال اإلجابة بعد  تاب ها في 

الحراء، ويكتب علت الغالف  مسابقة الحراء  ام اسم املتسابل وعنوانه 

 ورقم جواله.

 من الشهر العربي. 25آرخر موعد لوصول اإلجابات: 

 للفائ  األول :  سخة الحراء إلت االاة أشهر مجانا

 للفائ  الثا ي :  سخة الحراء إلت شهرين مجانا

 فائ  الثال  :  سخة الحراء لشهر مجانالل

 فترسلون أجو تكم علت امليعاد

 عن جيدا، وأجيبوا مجلتكم  الحراء  اقرأوا! الصغار القراء أحبائي*** 

 السحب. لتدرخلوا التالية األسئلة
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2 

 ا تب رسالة إلت صديق  تحف ه ف ها علت تعلم العر ية

3

 evsjv Ki)(ترجم النص التي بلغت  الفصحت:

أقبل الر يع وزق قت العصافير وارخضـرت األرض، وتلونـت باألصـفر واألحمـر والبنفسـألي واألقحـوا ي، وغمـ ت الشـمس 

عوا بعبيـر الر يـع الفـوات. اتفقـت األسـر  علـت الـنها  إلـت منتـ ه جميـل، فيـه األ ـجار بعينها للناس كـي يخرجـوا ويسـتمت

يحضــــــــرون أدوات الرحلـــــــة. فأرخـــــــنوا معـــــــدات الشــــــــواء  الحلـــــــو . أرخــــــــن أحمـــــــد ومحمـــــــد وعائشـــــــةواأللعـــــــا  والشـــــــالالت 

. وكلمــــا فلــــم يســــاعدهم فــــي شــــ  ء، إال أنــــه أحضــــر الكــــر  ولعبــــة التــــنس، ولــــ س مالبــــس الريا ــــة لبيــــبوالســــلطات، أمــــا 

 يتشــاغل بلعـب الكــر ، و أنـه ال يســمع نـداء أمــه. وصـلت األســر  إلـت املت ــ ه و ـدأ األوالد بمســاعد  
ح
 لبـت منـه أمــه شـيئا

نحــن جئنـــا  أبــييـــا   :لبيــب، الــني أرخــن الكــر  و ـــدأ يلعــب بهــا. نــاداه والـــده، فقــال لبيـــبوالــدهم، وإنــ ال األغــراض إال 

 ام العب مـا شـ.ت. قالـت لـه أرختـه  وقال له: لبيبمن  غضب الوالد للمنت ه أللعب ال ألساعد م.
ح
: عائشـةساعدنا أوال

، أرخِـــ   أن يغضـــب هللا منـــ  ألنـــ  أغضـــ ت والـــدي ، ويحرمـــ  مـــن متعـــة الت ـــ ه.  لبيـــبيـــا 
ح
، ســـاعدنا أوال

ح
ال تكـــن أنانيـــا

، وأرخــن يلحــل بهــا، ويلحــل ويلحــل دون فائــد . لبيــبضــح  
ح
اءت ســيار  وفجــأ  جــ ضــحكة اســ ه اء، ورمــى الكــر  بعيــدا

، وســـالت الـــدماء مـــن جـــرت فـــي ر بتيـــه، اـــم دهســـت  لبيـــبمســـرعة، كـــادت تـــدهس 
ح
لـــوال لطـــ  هللا، ولكنهـــا أوقعتـــه أر ـــا

، لبيـبمن األلم، و دأ يصر  ويصـر  كـي يسـاعده أبـوه وإرخوتـه. ر ضـت األسـر  جميعهـا إلـت  لبيبالكر  وم ق ها. صات 

الـــدماء عــن رجلــه، و ـــمدها لــه، ودمـــوع  لبيــبســالم. غســـل أبــو وحملــه والــده وهـــو يحمــد هللا أن مــر ت هـــنه الحاداــة ب

ـــاه مـــن الـــدهس. نظـــر  إلـــت لهفـــة أهلـــه إليـــه مـــن حولـــه، وشـــعر  لبيـــبالفرحـــة قـــد غمـــرت عينـــ  أمـــه وإرخوتـــه، ألن هللا نج 

وهـــو يقـــول:  لبيــببتأنيــب الضـــمير ألنــه لـــم يســـمع  المهــم، ولـــم يســاعدهم و أنـــه غريـــب عــنهم، بـــل واســ ه أ بأرختـــه. بكـــى 

 معكـم، لقـد عـاقبن  هللا لسـوء تصـرفي معكـم، إن هللا ال يحبنـ .   ويـا إرخـوتي أمـيويـا  أبـيو ي يا سامح
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وهي تبكي من الفرت: ال يـا حبي ـ .. هللا يحبـ ، ويحبـ   ثيـرا

 
ح
  ألن هللا نجـــا  مـــن حـــاد  مـــروع. صـــات الجميـــع: الحمـــد  .. الحاداـــة الفظيعـــة، وعليـــ  أن تســـجد ســـجد  شـــكرا

 الحمد  .
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 )Aviex Ki(: انقل الفقر  إلت اللغة العر ية

mnbkxjZv Ggb GKwU ¸Y hv wb‡R‡`i I Ab¨‡`i Rb¨ Avivg`vqK| Avgiv cÖvqB Ggb wKQz gvby‡li gy‡LvgywL 

nB, hviv Avgv‡`i m‡½ weiƒc AvPiY K‡i| ZLb Avgiv ÿzä nB, D‡ËwRZ nB| †Kbbv Avgiv Ggb †Kv‡bv 

Aciva Kwiwb †h, weiƒc AvPiYB Avgv‡`i cÖwZ`vb n‡e| A‡bK mgq Ggb Ab¨vq I D‡ËwRZ e¨envi fzjµ‡g 

n‡q hvq| ZLb Avgv‡`i eÜzZ¡ I †mŠfvM¨ bó nq| †Kbbv Avgiv ÿgv Ki‡Z Rvwb bv| Avevi A‡bK mgq GwU 

B”QvK…Z nq A‰bwZKZvi Kvi‡Y ev AvLjvK Amy›`i nIqvi Kvi‡Y| Avevi KLbI AvgivB Avgv‡`i ARv‡šÍ fzj 

K‡i ewm| Avgiv wb‡R‡`i‡K †d‡i¯Ív fvwe| g‡b Kwi †h Ab¨ivB ïay Ab¨vq AvPiY K‡i|  

ZvB Avgv‡`i mevi DwPZ ci¯úi‡K ÿgv Kiv| hv‡Z Avgiv kvixwiK I gvbwmKfv‡e kvwšÍ‡Z _vK‡Z cvwi Ges 

Ab¨‡`i m‡½ Aviv‡gB wgk‡Z cvwi| Rxeb †Zv bvbv D‡ØM, Amyweav I AkvwšÍ‡Z c~Y©| Rxeb †Zv LyeB mswÿß| 

mnbkxjZvi m‡½ Zv AviI PgrKvi n‡q DV‡e| Avjøvn Zvqvjv Avgv‡`i mevB‡K Keyj Kiæb| Avgxb|   
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فنشـــكر لجـــيمعكم، ونتمنـــ   لقـــد تلقينـــا ببـــال  االهتمـــام مســـاهمتكم فـــي العـــدد الســـابل مـــن  مســـابقة العـــدد 

 .م يدا من النجات والتوفيل  ما نرجو مساهمتكم في  مسابقة العدد  التي، مع رخالص شكرنا وتقديرنا

 

 الجوا  عن السؤال األول: عبد هللا بن ال  ير.

 ل بن أمية.الجوا  عن السؤال الثا ي:   عب بن مال  و مرار  بن الر يع و هال

 الجوا  عن السؤال الثال : عائشة بنت أبي بكر.

 الجوا  عن السؤال الرابع: أبو األسود الد لي.

 . الجوا  عن السؤال الخامس: سور  التحريم

 

 .لجسوري _حفظه هللا تعالت ورعاه _الرحمن ا سيخ / شمشفضلية األستاذ العالمة ال

 .و غي غازي بور، داكا، بنغالديشرئيس الجامعة الرحمانية بت                                

 .:  لب االلتحاق بجامعتكم الغراء املو وع

 .حمة هللا و بركاتهالسالم عليكم ور 

   التعليميــــة علــــت مســــتوى بــــنغالديشفلنــــه يســــعد ي أن أشــــكر مســــاعيكم ورخــــدماتكم الجليلــــة التــــ  تبــــنلو ها فــــي املســــير 

 .عالت أحسن الج اءفج ا م هللا ت

يطيب لي أن أفيد سيادتكم علما بأ ي ابنكم الطالب / محمد أسعد ال مان  الـب الجامعـة الطيبة وفي هنه الفرصة 

حــاق بهــا أل هــل مــن مناهلهــا العنبــة، . وقــد أردت أن أنتقــل إلــت جــامعتكم بعــد االلتمــالي بــاا، داكــا، بــنغالديشالشــرعية 

 .وأشر  من عيو ها شرابا  هورا

جــامعتكم انطالقـا مــن قولــه لرجـاء مــن سـيادتكم أن تقفــوا جن ــ  وقفـة األبــو  بلتاحــة الفرصـة لطلــب العلــم فـي حــرم فا

 .والتعاونوا علت اإلام والعدوان  ، بر والتقوى وتعاونوا علت التعالت  

 ،ضلوا بقبول وافر التحية والتقديروتف

 .شكرا ج يال، وج ا م هللا تعالت رخيرا

 مقدمه إلت فضيلتكم                                                                       

 م                                          ابنكم الطالب / محمد أسعد ال مان 20/3/2016تحريرا 
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‡Kv‡bv gymjgvb wØgZ e¨³ Ki‡e bv †h, Aviwe fvlv n‡jv c„w_exi me‡P‡q DËg I ghv©̀ vc~Y© fvlv| †Kbbv Zv 

†KviAv‡bi fvlv I gvbeRvwZi mi`v‡ii fvlv| G‡Z we›`ygvÎ m‡›`n †bB †h, GB fvlvi DbœwZi Rb¨ †h kÖg e¨q 

Kiv n‡e Zvi Rb¨ †m mIqve cÖvß n‡e Ges Avjøvni cÿ †_‡K c~Y© cÖwZ`vb †`qv n‡e| †Kbbv Aviwe fvlvi 

†L`gZB †KviAvb I Bmjv‡gi †L`gZ| Aviwe fvlvi ¸iæZ¡ K‡qKfv‡e cÖgvwYZ nq| Zvi g‡a¨ ¸iæZ¡c~Y© n‡jv 

Øx‡b Bmjvwg I †KviAv‡bi m‡½ `„p eÜb| †Kbbv Avjøvn Zvqvjv GB fvlv‡K c„w_exi me fvlv †_‡K wbe©vPb 

K‡i‡Qb| hv‡Z Zvi gnvb MÖ‡š’i fvlv n‡Z cv‡i Ges hv‡Z Gi gva¨‡g †kl †imvjvZ AeZx©Y n‡Z cv‡i| Avj 

†KviAv‡bi fvl¨ n‡jv, ÒAvwg Zv Aviwe fvlvq bvwRj K‡iwQ, hv‡Z †Zvgiv eyS‡Z cviÓ  

GB ‡cÖÿvc‡U Avgiv Aviwe I Bmjv‡gi gv‡S Mfxi m¤úK© †Lvu‡R cvB| †hgwb ‡mB m¤úK©wU †c‡q _vwK A‡bK 

Ijvgv‡q †Kiv‡gi Rev‡b| hv‡`i g‡a¨ i‡q‡Qb Be‡b ZvBwgqv in.| wZwb e‡jb, Òwbðq Aviwe fvlv Øx‡bi 

AšÍfy³| Zv †kLv Avek¨K| KviY †KviAvb mybœvn eySv Avek¨K| Avi Zv Aviwe fvlv Qvov eySv hvq bv| Avi hv 

Qvov IqvwRe c~Y©Zv cvq bv ZvI IqvwRe|Ó 
 

هــا أن فــي هــنا العــالم  عمــا  ثيــر ، ومــن أهمهــا اللغــة. يمكــن للنــاس مــن رخاللبعــد رخلقــه أ عــم هللا علــت النــاس 

اللغــة هــي ف ة.العلميــ اتاال تشــافجميــع ال شــرية و ، وتطــور الحضــار  إلبــداع األدبــيل يظهــر موهبتــه الكامنــة،

فالحاجـــة إلـــت اللغـــة  .الحضـــار والثقافـــة و  والتـــاريخ والـــدين الوســـيلة األولـــت، تحتـــوي اللغـــة علـــت علـــوم األرض

باللغـة الفصـحت مـع القـرآن، وأنـ ل هللا  جميـع الكتـب السـمويةنـ ل  .صـح هاهنه اللغـة ب هللا أعطاناواضحة، 

تعــالت رســال ألقــوام، كــانوا ن لــوا بالفصــحت، وتكلمــوا بالفصـــحت، و شــر الــدين بالفصــحت، مــا مــن قــوم إال وقـــد 

أنـــ ل هللا فيـــه رســـوال، وكـــانوا جميعـــا أهـــل الفصـــاحة، فـــالتكلم بالفصـــحت مـــن دوا ـــي اإلســـالم، وســـنة دائميـــة 

انوا ســلم: كـان يــتكلم دائمـا بالفصــحت، وكــان يصـل  لغــة الصـحابة عنــدما كــصـلت هللا عليــه و األعظــم للرسـولنا 

 .يستخدمون اللغة غير الفصيحة

 
 

 )طالب الجامعة دار العلوم، تنغي(محمد ر وان الكريم

 )طالب الجامعة اإلسالمية مدني نغر(محمود حسن

 عة اإلسالمية مدني نغر()طالب الجاممحمد عرفات هللا
 

 )طالب الجامعة(محمد ريحان

 )طالب الجامعة الشرعية مالي باغ(رحمة هللا 

 )طالب جامعة داكا(سخاوت
 

 )طالب الجامعة دار العلوم، تنغي(محمد مصبات الحل

 )طالب جامعة داكا(سخاوت

 الب الجامعة اإلسالمية مدني نغر()طمحمود حسن
 

 )طالب الجامعة دار العلوم، تنغي(محمد ر وان الكريم

 )طالب جامعة داكا(سخاوت

)طالب مركز الهدى(


