
 
ت مجلت  ئظالمُت ؼهٍش

ج ٘وس ا ُت، جنغي، ٔاصي ٘وس، دا١ا، بنٕالدٌؾلجفذس ِن الجامّت الشحمانُت ـوث الحشاء، بأٍس  ؽٜش

 10الّذد:  الثانُت :العنت ـم1036 شأ٠خوبهـ / 3418  ـٙش -محشم

 

 محتويات العدد
 

 2..............................في بىغالصٌش؟ وقفت مع الكخاب ؤلاؾالميين

 3....................... الضوع اإلاطلىب هى العمل.................................

 4.............................إلااطا ال هفهم الىطىص العغبيت الطعبت.....

 7.......................................................اليىمياث.......... مً ضفدت

 8............................الاؾخفؿاع.....................................................

 9.............................ألافعال اؾخسضام ضالثإلى اججاه صحيذ 

 01.......................................................................بالقلم ألاخمغ.....

 02............................................هيا هخعلم لغت الجغائض والصحف

ً على جغجمت أزباع  03........................................الصحف الخمٍغ

 04.............................................................................مىكم وإليكم

 05الحىاع العغبي خىل اإلاهجع ......................................................

 06...........................................................................ضضي ألاطفال

 08.......................................................................... مؿابقت العضص

 21............................................................................خلىل اإلاؿابق          

 22........................................................الاهطباعاث والخىاطغ         

 22....................................................إعالن هام.............................            

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 اإلاؽٗش الّام:
  – خفظه هللا وععاه - ٘مُلت الؽُخ ألاظخار ؼمغ الشحمان الجعوسي

 الجامعت الغخماهيت ضىث الحغاء ()مضًغ 
 

ت  :الهُئت الاظـدؽـاٍس
 )هائب اإلاضًغ بالجامعت(  - خفظه هللا وععاه -الؽُخ ئظماُِل 

 

   - خفظه هللا وععاه - الشيش ضفي هللا فؤاص
 )عئيـ قؿم اللغت العغبيت وآصابها بالجامعت ؤلاؾالميت صاعالعلىم بمضوي وغغ(

 

 - خفظه هللا وععاه -محي الضًً عبض القاصع الفاعوقي ؾخاط ألا 

 )باخث في اللغت العغبيت وآصابها بالجامعت ؤلاؾالميت باإلاضًىت اإلاىىعة(
 

 (عئيـ الشؤون الخعليميت بالجامعت) - خفظه هللا وععاه -الشيش زىعشيض عالم 

 
ش:  سئِغ الخحٍش

 محمذ ؼُّب
 

 

ش: امذًش   الخحٍش

 محمود مجُب

 منهاج الذًنمحمذ 
 

 :انعاِذاإلا

 محمذ مّشوٗ حعين
 محمذ ؼُّب الجعوسي

 

 

 

 

 

 

 جا١ا 31ظّش النسخت : 

 

 

ت "الحشاء" مجلت  الشهٍغ
ج فىع اإلاشغقيت، جامعت الغخماهيت ضىث الحغاءال ، بأٍع

صاكا،بىغالصٌش.جىغي،غاػي فىع،   
 

THE MONTHLY AL-HERA  

Jamiah rahmania sautulhera tongi, 

gazipur. 
Mobaile:01865-105874,01681-110454 (bkash) 

E-mail: monthlyalhera@gmail.com 

 

 في اإلاجلت حّبر ِن آساء أصحابها سةاإلانؽو  ٝاالثاإلا
 



 
  

 02العدد: 

 

 مـ6182هـ / أكتوبر 8341صفر -محرم                                    2

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 االفتتاحية
 

هؾمةّؼغميػةّمػنّسّبػاحهاهَّّيهّمنّالاؽرتافّتب نّاًىذاتةّالتدّّ

الّنمػنّ ّميػّنّ ػالو،ّخػرالّ ّالًّااُاهاّنيػمّمػنّاًػيؾ ّوثؾاىل اّا 

وضاءّظالحِةّمعيّاخلم ،ّواذلٍػنّب زاذّسّيفّمِاذٍنّاًىذاتةّواال 

ّّ.  ّخما

هلػ ّب يَػةّّتًُسّاال بالمِنيّاةاًىذّّّبفّجداّب نمنّانمّؤًّوىن

منّّخمخٍَفّمنّّ،ّفِ ًّؾاهوناًخرشيّيفّاجملمتػّوماكهةّبامِةّؼغمى

نّاكنّوًمػاذّاًيتًّؾاىاهاّاًَةانمسمةّالّ ّمفهناّال سماثّواًؾاُاث، ،ّوا 

واّحب نٍّىسػّاّ اّيؾةٌّساخطَؾونب وّّظّهل ّحرفةتؾاِ ّكدّاختذُاّ

الٌساخطَؾونّب نًّؤذواّحلوكِ ًّّىنّب نرثمهّوّّ.ماًّغيََّب ايماكوثّ

ب وّاباخاافةّب وّاًؾياًةّ  ّّسايزتب كرابهئ ّمنّّوّب َُِ ّجتاٍّالسمةاً

َفّوَِّ ّابًىذاتةل نّصّغّ؛واًاغوطصغالّخؾاكةّالّ ًّ لذيضػًّّّاًخبً 

هفاُقّّوّ،ب وكااتّنيمت ّحيػولّذونّهسػةّب حِػااّثّاًطػوًةوكاالّ ّا 

ّاًُىذاةّوانمؤًفونًّؾجزِ ّ.ّمفَّمّمنّهؾميّاحلَاتّوزغَدّاًؾُشاًىث

ٍّب رسمهّواجدةؼنّب ذاءّاحللوقّاً هن ّوتنيُّتّّاًوذّّّذيلطػّؽالكةّفّ،جتا

ّصؾوزاّمعَلاّفلطٌّضؾرونّرمبا،ّفاًيتّاكهواًّخؾوذونّؽَاهاّب رسمه

ّ،نّغمّمعدموب كرابهئ ّّابًخلعمّاذليّحيعيّمهن ّحنوّب رسمهّوّذاي

ّابل صغالّاًرثُدةّاًيتّالحزالّنلِدّيفّب زجَِ ّوغيّّّضغَنيًًّىوهن ّّم

نّاكهتُّذٍّال صغالّ الفاككّهل ّمهنوّ،يفّب ًدهي  يفّّمفِػدت،ّوا 

ّماكهنا.

ن ّاًيتًّؾاينّمهناّاًىذاةّؽاذت-ّؾيويانّماًاؾفّاخلسازتّانماذًةّّوّوا 

ؾػيّيفّجتّ-مهاًػيتّحغػيّ ػاّغػمًُّّؾدمّاصاخغاهل ّجىسةّال موال

ب نمػاّؽػأّب  ،ّب  ّّ،ّفزًيػدمهوَحَزاًّّحركةّّب هفسِ حرستّويفّو  كَ

ّاًوذّتُهن ّوتنيّب رسمه.ّّؽالكةاهلطاعّاحلرمانّوب  ّمواهجمتّانمالمّّو

اذليّطغتّفَِّانماذايثّؽأُّّّذاّهيااسمّءّيفًلدّب ظححّلكّيش

ًوسنّابنمالّحىتّب ظححّاًسالمّفلطّؽأّمنّؼيػدٍّّاًروحاهَاث

ّ.وجاٍّمال

ّوكالّاال مامّاًضافؾيّزمحَّس:ّ

ّزب ًتّاًياشّكدّماًواّا ىلّمنّؼيدٍّمالٌّ

ّومنّالّؼيدٍّماٌلّفؾيَّاًياشّكدّماًوا

ّزب ًتّاًياشّكدّرُحواّا ىلّمنّؼيدٍّرُةٌّ

 ومنّالّؼيدٍّرٌُةّفؾيَّاًياشّكدّرُحوا

ّمنّؼيدٍّفاةزب ًتّاًياشّمٌفاةّا ىلّ

ّومنّالّؼيدٍّفاةّفؾيَّاًياشّمٌفاةّّّ

ب ظححّال دًّلذيّب خػاٍّفّت،اال خّوّثؾريّوّةاحملحّؼلوذّثخلطػوثسخدَّ

"سُّّوًفازقّالاجنّب ابٍ وظدقّسّحِرّكالّ: سوهجّا نٍِّّّوهتجرّانمرب ّت

ٌَياشّحةّاًضِواثّمنّاًًساءّواًحينيّواًلٌػاطمّانملٌطػرتّمػنّ

ّاذلُةّواًفاة"

ّرهػٍرب حتدجّمؾمكّتػب مرّّ-ّب هياّاًلراءّاًىرامّ–ًوّباحموينّ ،ّب هػٍر

وّماًّيل:ّاكهت تيغاًَػةًّردتًّومِػةّجّتُينّوتنيّمساؽدّزئُسُّو

،ّفاكنًّخعيّيبّيفّال باحوعّمرثني،ّحازّّمذَيةّووذّّتّؽالكةٌّّمصِ

ػػدتّيفًّرشػػّثُّيتّتونخػػاّملػػاًيتّنلّ  ًػػومّحػػدّّوالّ يفّلكًّػػومّاجلًر

تَّّ،ّفاثعَُتُّمَهةّماًَةّحاجةّاجب ثينرتّفمفّ؛منّال باتَػّيالاثءاًّ

نًّؤذيّال جرتّاًيتّنخختّلّ ؽربّاًخواظيّالاجامتؼيّ)اًفساحوك(ّ

اًيتّاكهتّال خوًةّاًؾالكةًّوىنّمنّال بفّاًضدًد،ّب نِّا،ّجَّلّ 

ّانمػّفسػدثّواهلطؾػتمحميةٌَّغاًةّمٌذّسمنّطوًيّكدّّتُينّوتٌَُ

ّ.ًّخكلّاجلًردتّيفّاًىذاتةّحليطَحتّمٌَّ

ب حصػاةّانملػاالثّب نٍّىوهػواَّّمػوناذلٍػنّحيّخػوتًالّ ّكولبّ ب خماّف

وهؾميّّؽأّكةّال موالًّعربواب نّّلدة،ّؽَاه انّمّال ايمّيفّاًىذاابثّو

ًرتهواّحغِ ّاًوافرّمنّذهَامه،ّحىتًّلدزواّّب نن ّؽَاه ّ،ّّواًؾُش

ًَّحيخاحلآخرتّّواّماًّخذغيّتَؽأّ اجملمتػ،ّفػا نّسٍّػرسكِ ّمػنَّّا 

نّاكنّهلػ ّفِغّوّفاهلوابػّ هلػ ّيفّب ؼ ّهرمَّيفّادلهَاّوالآخػرتّا 

خالصظدقّّوّوب فؾاهل  ّوفلٌاّسّمجَؾا.ّّ.،ّواال حسانّواال ميانا 

صؾَةّمحمد
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 ؤلاسؼاد والهذاًت

 لوب هو العملطالدور الم
ّال باخارّب توّمحمدّب منيّس

والضعاؾاث العليا، بجامعت صاع اإلاعاعف ؤلاؾالميت، وألاصب العغبي،  )أؾخاط الحضًث الىبىي 

 )شيخاغىوغ، بىغالصٌش

ألاخدددددددددضاألا جخغيددددددددددأ وألافالدددددددددداع جخطدددددددددداع  إال أن ؤلاؾددددددددددالم 

ًدددىم  واإلاؿدددلمين  لدددم ًؼالدددىا عغغدددت للغدددغب، فمدددا مدددً 

إال ووؿدددمع عدددً مأؾددداة اإلاؿدددلمين هىدددا وهىدددا ، مددداطا 

ًجدددددددددددددب عليىدددددددددددددا أن وعمدددددددددددددل خيدددددددددددددال هدددددددددددددظه الظددددددددددددددغوف 

 القاؾيت؟  

 مدددددً أن هقدددددىم بدددددضوع اإلاخفدددددغ  عليىدددددا أن هقدددددىم 
أ
فبدددددضال

للمىاجهدددت  بدددضوع مدددً زدددالل إعدددضاص العدددضة والخأهدددب 

مددددا لددددم  ولددددً وؿددددخطيع أن هسلددددظ إلددددى هخددددائج مغغدددديت

، و وؿددددخدث الخطدددد  ًكددددً وعاءهددددا هددددضف وؿدددد ى إليدددده

دقيقدددددده ؾددددددىاء خطددددددل لىددددددا مددددددا هطددددددبى إليدددددده، علددددددى لخ

ب أو البعيدض  اإلاضي القٍغ
م
م العمدل، مدم العمدل، ه    فداإلا

 يمددددددم العمددددددل. ولىػددددددع هطددددددب أعييىددددددا مددددددالألا هقددددددا  فدددددد

 :وهي أجل شمىر هظا الضًً واهخطاعهعملىا مً 

زطىة ًجدب أن هقدىم : وهظه أهم وغىح الهضف -0

وؿددددددددد ى   فمدددددددددا لدددددددددم ًكدددددددددً لىدددددددددا هدددددددددضف بدددددددددالهأ ي  عل هدددددددددا

ق  ، وؾددددددددددديبلخدقيقدددددددددده فلددددددددددً وؿددددددددددخطيع عمددددددددددل  دددددددددد  ء

 .هخسبط في ظلماث الخيه والػيا 
: خيىمدددددا ًالدددددىن عىدددددضها هدددددضف أو أهدددددضاف ؤلاعدددددضاص -2

ض جدقيقها فلً ًدخم طلدإ إال  ، باإلعدضاص والخددغ  هٍغ

 علدى وع   فقدض أمغهدا هللا وإال فؿيبق  اله
أ
ضف خبدأا

وَأَِعددددددُهْو ذَلادددددد    َدددددد  " قددددددال حعددددددالى::حعددددددالى باإلعددددددضاص بقىلدددددده 
َِ ِطدِو عَدهاٍو ْ ٍ دِو  ُ ِن ادة ُِ هدا َ  د َِطَد ِْل ْخل    ْ ْ   دادةٍ و وَِ د ْس تَطَع تا   ِ د

ددد   َو هدَع َ لادددةيدَعا ا ْ ٍ دددوا ندَع َ لاعاددد    ْ  َلاوِتِ ُِنَْ ِ ددد وَعَدددهاٍوْا   وَرَِددد
ْا   وَأَيد دتا   َو  ُِ ْ ٍ دِو ندادَةٍ  ِل َد   ْ  َشي ءو ِف سَِ   وَ َ  هدان ِفقاْة ِ 

 َِ [، ختدددب هبلدددغ صعجددداث العلدددى 61]ألاهفدددال :  "هاظ َ لادددة

ا مدددا ًقضمددده، ولدددى كدددان والؿدددؤصص، وال ًدخقدددغ أخدددض  مىددد

ًش شدداة دد غؾ   أمددام كددل ف 
أ
  فبهددظه الجهددىص هالددىن إعطدداعا

ذ أن جىقف ؤلاعطا ذ  وأو  للٍغ  ؟عٍع

لت  مً زاللها هدقق : وهي الثقت االثقت بالىفـ -3

  فمدددددددا لدددددددم ًكدددددددً عىدددددددضها جلدددددددإ الثقدددددددت هخدددددددائج مغمىقدددددددت

 علدددى الشددددمال وؤلاخؿددداؽ
أ
، بالقدددضعة فؿددددىظل ضدددفغا

 أن جغجكددددددددؼ فددددددددي قمددددددددت الددددددددضول 
أ
ومددددددددا كددددددددان لليابددددددددان مددددددددثال

الاقخطددددددداصًت إال عىدددددددضما جددددددددىفغث لدددددددض ها الثقدددددددت التدددددددد  

 مدددددددع أن أهدددددددضافهم جددددددددىل اإلاؿدددددددخديل و 
أ
دددددددت اقعدددددددا صهيٍى

  فكيدددف بىدددا هددددً مدددً هغجدددى الثدددىاب وألاجدددغ مدػدددت

ت مددددددددددددً عب العدددددددددددداإلاين؟ فبددددددددددددئطن هللا ؾددددددددددددخالىن الجىلدددددددددددد

   ! !القاصمت لإلؾالم ولإلؾالم وخضه

َِ "  قال حعالى: ُا ِف صاهاوَِْا   فَسَد دَقاة اة ْ  دا ٍ  نَ أَو  َِ  قً  ِمِ
ٍُ و فَسَ دا  َُْا   أٍَوَف  َدد ُِ ٍْ ددِرك فَطَدد ْ  ناِع ددهايَ   ادد َِ ِل َ  ددَ   َدد ن ِغضاددة

ُِن ً   َ َِ ْاة ِ  نَ ُ  عَسَى َأ َِ َ ََت ناَة  ا  "َاءاوسَعا   وَندَقاة اة

 [  ١٥ؤلاؾغاء:  
 وهللا الهاصي لالل زيأ.
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 لماذا النفهم النصوص العربية الصعبة؟

ـــاث  نجـــذ أزنـــاء الٝـــشاءة لملجشائـــذ واإلاجـــالث الّشبُـــت   مجمِو

وال نـذٟس  من النفوؿ الّشبُت الفّتت ال نٙهـ  مّناهـا،

، هـــا ِـــادة، ٘نتر٠مـــا جحمـــل فـــي وُاوهـــا مـــن ٔمـــوك وأظـــشاس

   .مّناهاألجلها   النٙه  أن نٝشس اإلاؽ٣لت التيوالنحاو٥ 

النفــوؿ التــي ال ّــٗش مّناهــا والعــثب فــي نٍــشي أن      

ـــــــب  ُ ـــــــت مّ ـــــــ  مٙشادوهـــــــا الفـــــــّتت ج ذ ئنمـــــــا هـــــــو لّـــــــذم مّ٘ش

واإلاٙــــــــشداث الٝذًمــــــــت راث اإلاّــــــــا   الجذًــــــــذة، واإلاٙــــــــشداث 

، و٠ــــزل٤ اّــــن اإلاش٠تــــاث الحذًثــــت اإلاّشبــــت واإلافــــىملحاث

ت.   التي اظخخذمذ للمّا   اإلاجاٍص

ظـت باللٕـت الّشبُـت أن وال ًخٙى ِلى من لـ  أد ـى مماس      

ـــت ألاظاظـــُت ألاسةّـــت الًم٢ـــن ئال  النجـــاي فـــي اإلاهـــاساث اللٍٕو

ــت ٠تيــرة مــن اإلاٙــشداث الالصمــت حتــ  ًــخم٢ن  بحٙــَ مجمِو

له  من الٝشاءة وال٢خابت والاظخماُ والٙه ، ٘مثال ِنـذما 

ـذ أن جٝـشأ مٝــاال ِـن "الحاظـوت" أو ج٢خــب ِنـ  جحخــاج  جٍش

وت ومفــــىملحاث الخٝنُــــت ئلــــى اإلاٙــــشداث اإلاخّلٝــــت بالحاظــــ

ــــذ  وألاجهــــضة الحذًثــــت وؤلانترنــــذ. ٘البــــذ ل٣ــــل والــــب أن ًٍض

زشوجــــ  مــــن اإلاٙــــشداث التــــي ال جن٢ــــش أهمُ هــــا فــــي جنمُــــت جلــــ٤ 

اإلاهــاساث. ِ٘عــخىُّون بــزل٤ ٘هــ  النفــوؿ التــي جحخــوي 

وائــــــذ  ِلــــــى حّــــــا ــــــت جفــــــٚ الحاظــــــوت ٘و بير وجشا٠ُــــــب لٍٕو

وال ظــــــــــُما فــــــــــي اإلاىالّــــــــــت  -٘حٙــــــــــَ اإلاٙــــــــــشداث   ،ُِوبــــــــــ و 

ــــــل   -وؤلا ؽــــــاء واإلاحادزــــــت ــــــٞ أو جعــــــش ًـو مثــــــل بنــــــاء وٍش

الىــــالت ئلــــى مــــا ًذسظــــون  فــــي ظــــائش اإلاــــواد الذساظــــُت مثــــل 

ـــــــت والخٙعـــــــير و الٙٝــــــ    ُ ت والّلـــــــوم الىتُّ خ واللــــــح  الخـــــــاٍس

 وألادت.

ـٙها   فـي ا      ـب ٜا٥ الّالمت الشأب ألـا إلاٙـشداث فـي ٍٔش

ُــــت جحُٝــــٞ ألالٙــــاً اإلاٙــــشدة ّلــــوم اللٍٙالٝــــشآن: "ومــــن ال

ل مّـــــا   مٙـــــشداث ألٙـــــاً الٝـــــشآن فـــــي ٠ونـــــ  مـــــن ُ٘خحفـــــ

ــذ أن ًــذٟس مّانُـــ  ٠خحفــ ل اللـــبن ُأوائــل اإلاّــاون إلاـــن ًٍش

ــذ أن ًتنُــ ، ولــِغ  فــي ٠ونــ  مــن أو٥ اإلاّــاون فــي بنــاء مــا ًٍش

الٝــشآن ٘ٝــي بــل هــو نــاْ٘ فــي ١ــل ِلــ  ِلــ  رلــ٤ ناّ٘ــا فــي 

 ".  من ِلوم الؽُش

      
 
ذ ر )التالٔـت الواحـحت : "البـذ للتلُـٖ أوال مـن  ٠ش فيٜو

الخ٢ٙير في اإلاّا   التي ًحعن في نٙع  ٘ارا ج  رل٤ ِمـذ 

ئلـــى ألالٙـــاً الواحـــحت اإلاـــإزشة اإلاالًمـــت ٘ـــألٚ بُنهـــا جألُٙـــا 

وة  " .٢ًن بها جماال ٜو

ـــــــــش الّشةـــــــــ :     ـــــــــا٥ الـــــــــذ٠خوس ؼـــــــــٛو سلـــــــــوان فـــــــــي الخحٍش ٜو

"اإلاٙــشداث  ــي اللتنــاث ألاولــى فــي ِملُــت الخّتيــر ِــن ال٢ٙــش 

وئن لــــ  ج٢ــــن هــــز  ألالٙــــاً مناظــــتت لهــــذ٘ها ٘ــــان حّتيرنــــا 

وج٢ٙيرنـــا أًمـــا ًفـــتحان مثـــل التنـــاء اإلا هـــاوي الٝـــائ  ِلـــى 

لتنــاث لــُّٙت و٠ــزل٤ ٘ــان ؤلا عــان الــزي الٌعــُىش ِلــى 

ٕــــت والًحعــــن اظــــخخذامها الٌعــــخىُْ بالخا٠ُــــذ ألٙــــاً الل

 أن ٌعُىش ِلى أ٣٘اس  والًحعن الّتير ِنها."

ـــــذة  نفـــــوؿ الّشبُـــــت الفـــــّتتللمورجـــــا الُـــــ٤ ن٘ مـــــن جٍش

 ِشبُت.

 "الــبـوسـطـجـٌــة" فـي ذمـة العـصـرهـة
ثٌر

أ
 مصاعر باردة على ال

 ئبشاهُ  ِلوي )جذة   

خ.ل٢الظـــــــ٢ُُت ــــــــاسث فـــــــي رمـــــــت اسظــــــائل الُّـــــــذ ا      لخـــــــاٍس

ِنهـــــــــــــــــا بالشظـــــــــــــــــائل وال هـــــــــــــــــا   « ًـــــــــــــــــذون اإلاّا»واظــــــــــــــــخّاك 

وساجــــذ عــــال٥ ُِــــذ هـــــزا  ،ل٢ترونُــــت اإلاّلتــــت والجــــاهضةؤلا

ـــــٗش الذسدؼـــــت  ُـــــاد الٙائخـــــت وهـــــا   ؤلانترنـــــذ ٔو الّـــــام وألِا

ـــــولها بـــــال ِنـــــاء أو جتـــــاوإ. أمـــــا  نٍـــــشا لعـــــِش ها ولـــــمان ـو

ــــذ الّخُــــٞ   ،مــــن اإلاوسوزــــاث التالُــــت ىألــــ ٘ٝــــذ نٍــــام البًر

ذًـــت ال٢ــشوثالــضمن الحــذً  لــ  ٌّـــذ بحاجــت ئلــى وفــي   البًر

 في نٝل اإلاؽاِش.

ّخٝــذ ال٢ثيــر أن ٠خابــت الشظــائل وئًــذاِها فــي ـــنذٛو      َو

ــــــــذ ولــــــــى إيــــــــر سجّــــــــت ٘هــــــــي جحخــــــــاج ئلــــــــى أؼــــــــهش وأًــــــــام  ،البًر

حــين أن الشظــائل  فــي ،ـــو٥ وج٢ــون اإلاناظــتت ٜــذ ان هــذللو 
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ظـــــــــــوا زـــــــــــوان ل سظـــــــــــا٥ أو ال جل٢ـــــــــــٚ بـــــــــــالجوا٥ أو النـــــــــــذ 

لــى الــٔش  مــن ــو٥ ئلــى الىــٗش الثــا  . ِو الشظــائل  أن الـو

اإلاشظـــــلت ِبـــــر ؼاؼـــــاث الهواجـــــٚ النٝالـــــت أو ِبـــــر ؼاؼـــــاث 

أــتحذ أمـشا مِعـوسا جـذا، ئال أ هـا أجهضة الحاظب آلالـي 

جخمـْ الواحـذ فـي في ج٢َشغ الا ّضا٥ بين أ٘ـشاد اإلاظاهمذ 

الاجخماُِـــــــــــــت والذًنُـــــــــــــت ٘الوظـــــــــــــائل مناظـــــــــــــثخ  وأُِـــــــــــــاد  

ير  ــــذاإلاــــا٥ و الحذًثــــت ظــــاهمذ فــــي جــــ٘و ؛ ول٢نهــــا ٜخلــــذ الٜو

 اإلاؽاِش والّواوٚ

ذة ٣ِاً   )بخفٗش من جٍش

  :جشجمت النق اإلاىشوي

†cv÷ wm‡÷g GLb AvaywbKZvi Aax‡b| 

w`K-w`M‡šÍ kxZj Abyf~wZ| 

cyi‡bv C`KvW© GLb BwZnv‡mi welq n‡q 

`uvwo‡q‡Q| C‡`i ï‡f”Qv wewbgqKvixiv GLb †mUvi 

cwie‡Z© †KŠUvRvZ cÖ¯‘Z B‡jKUªwbK ï‡f”Qv-evZ©v 

MÖnY K‡i‡Q| GB C‡` Ges c~e©eZ©x C`¸‡jv‡Z 

B›Uvi‡bU I mvBevi K¨v‡di gva¨‡g ï‡f”Qv wewbgq 

cÖ_v Pvjy n‡q‡Q †Kv‡bv iKg Kó ev wej¤^ e¨wZZ 

evZ©v †cuŠQvi wbðqZvi Kvi‡Y| Avi cÖvPxb 

WvKe¨e¯’v GLb cyivZb HwZn¨ n‡q `uvwo‡q‡Q| GB 

AvaywbK hy‡M GLb Abyf~wZ †cÖi‡Yi (Av`vb-cÖ`vb) 

Rb¨ GB ai‡bi (†cv÷Kv‡W©i) cÖ‡qvRb †bB| 

A‡b‡K g‡b K‡ib †h, wPwV †jLv Ges †m¸‡jv‡K 

WvKev‡· ivLvi cÖ_v wPiZ‡i wejxb n‡q wM‡q‡Q| 

KviY wPwV †cŠuQz‡Z A‡bK w`b GgbwK K‡qK gvm 

mgq †j‡M hvq| KL‡bv †Zv (†h Dcj‡ÿ¨ wPwV 

†jLv n‡q‡Q) †m Dcjÿ¨B †kl n‡q hvq| A_P 

†gvevBj ev B›Uvi‡b‡Ui gva¨‡g Aci cÖv‡šÍ evZ©v 

†cŠuQv‡Z gvÎ K‡qK †m‡KÛ mgq jv‡M| hw`I 

B›Uvi‡bU, †gvevBj Kw¤úDUv‡ii c`©vi gva¨‡g evZ©v 

†cÖi‡Yi welqwU AZ¨šÍ mnR n‡q‡Q, wKš‘ GB 

DcKiY¸‡jv GKB mgv‡R emevmKvix‡`i wewfbœ 

mvgvwRK I ag©xq Drm‡e we‡”Q`‡K Mfxi K‡i 

w`‡q‡Q| myZivs AvaywbK DcKiY¸‡jv mgq Ges 

A_© mvkÖq Ki‡jI (mvkÖ‡q Ask MÖnY Ki‡jI) 

Av‡eM-Abyf~wZ (nZ¨v) wb¯Œxq K‡i w`‡q‡Q| 

 

ّب باحاةّؽدمّمؾرفةّاًفلرتّب ؽالُا:
نّمؾغ ّ .1  .اًلك ثّاًوازذتّيفّاًفلرتّغمّمؾروفةّدلًياا 

نّاًلك ثّاًيتّثحدوّاًؾرتَةّب هناّمؾرتة .2  .ا 

 .فاهاّانمفرذاثّاًلدميةّراثّانمؾاينّاحملدزةّوانمودلت .3

 .فاهاّطائفةّمنّانمفرذاثّالاظطالحِة .4

فاهاّطائفةّمنّاحلػروفّاجلػازتّابػاختدمتّتعػالثّ .5

 .ال فؾال

 .مؾاينّاجملاًسةفاهاّطائفةّمنّانمرهحاثّاباختدمتٌَّ .6

نّطائفةّمنّانمفرذاثّانمؾرتةّموجوذتّيفُّذاّاًيطّ ا 

ّب ؽالٍ:ّ

 EtherّevqyZi½, wbg©jّال زم

AvKvk 

 Post systemّWvKّاًــدػوبػطػجـِــة

 ,ClassicalّK¬vwmK¨vjّاًالكباَىِة

cÖvPxb 

 Electronicّ•e`y¨wZK, Kv‡i‡›Uiّىرتوهَةًاالّ 

mvnv‡h¨ PvwjZ 

hš¿cvwZ / B‡jKU«wbK 

hš¿cvwZ 

 ©CardsّKvWّهروث

 Net, Internetّاًيت

networkّ

†bU, B›Uvi‡bU 

†bUIqvK© 

 Internet B›Uvi‡bUّاال هرتهت

يفّاًيطّانمطروخّثوجدّطائفةّمنّانمفرذاثّاًلدميةّراثّ

 انمؾاينّاحملدزةّوانمودلت:
ّّ  اًىذَحػػةّزبػػااكّاكهػػتّمؾياُػػاّيفّاًػػزمنّال ولّاًربػػائيّو

ÿz`ªcy¯ÍK ,ّتؾدّاًزمنّانمخب خرّثلػالّاًربػائي (Message) 

evZ©vّ ّحىتّثحدوّمؾياُاّا ىل(letter) wPwV 

ؽػػاءّمػػنّخضػػةّب وّمؾػػدنّظػػيدوقّاكنّمؾيػػاٍّيفّب ولّال مػػرّوِّ

ّّ،وحنوُ ّخمخَفّال جحامّحتفظّفَِّاًىذةّوانمالثسّوحنوُ 

وانمؾىنّاحملدج:ّمؤبسةّماًَةّب وّمجموعًّػدخرّوحيفػظّمػنّانمػالّ

ّادلٍن.وعيدوقّ

اًِاثفّمؾياٍّاًعوثٌّسمػّذونّب نٍّرىّخشػطّاًعػاأّب وّمػنّ

ًّخلك ّتَّوًلالًِّاّاًخَفون.

ّبايت:ّانمؾىنّاًلدمي:ّانمضازنةّيفّباحاقّاًسِ ّب يّزمَِ.
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ّانمؾىنّاحملدج:ّانمضازنةّيفّلكّيشء.

ّاجلوال:ّودلثّوب حدزتّمنّاجلولّمٌَّاًحائػٌَّمخجول

ب نٍّرىّخشػطّاًعػاأّب وّالآنّمؾياٍّاجلدًد:ّظوثٌّسمػّذونّ

ّاًلائي.ّ

ّجممتػ:ّاكنّمؾياٍّيفّاًزمنّاًلدمي:ّاًلومّ

ّالآنّمؾياٍّمجموؽةّمنّال فراذ

ّيفُّذٍّاًفلرتّطائفةّمنّانمفرذاثّالاظطالحِة:ّ

 Kw¤úDUviاحلابةّالآيل:ّ

 K¨vjKz‡jUiالآاكّاحلاباحة:ّ

  gvevBj†    :اًِواثفّاًيلااك

يفُّذٍّاًفلرتّانمذهوزتّب ؽالُاّطائفةّمنّانمرهحاثّاًياكعةّ

ّانمساختدمةًّرتطّادليّوثلَِدُا.ّ

 cÿvšÍ‡iيفّحنيّب نّ

 hw`I  ؽأّاًرمغّمنّب نّ

الّب نّ   cÿvšÍ‡i / Z‡e / eisا 

فاهاّطائفةّمنّاحلروفّاجلازتّاباختدمتّتعالثّ

ّّ:ال فؾال

  wewbgq Kiv اباخؾاصّؼنّة

 cÖ‡qvRb Av‡Qحاجةّا ىلّ

ّنّمؾيػاٍا ّّوّ"ا ىل"حِامنًّخؾدىُّذاّاًفؾيًّخؾػدىّابحلػرفّاجلػازّ

ّحاجةّالاحذَاح

 cŠuQv†اًوظولّا ىلّ

حِامنًّخؾدىُّذاّاًفؾيًّخؾدىّحبرفّجازّّ"ا ىل"ّمؾياٍّ"اًحَوغ"ّ

ّذونّاًعةّؽالكاثّاًلراتة

ّبامهّيف:ّصازكّيفّ

ّانمسايةًّخؾدىّتعةّحرفّجازّّ"يف"ّ

ّاينّاجملاست:فاهاّتؾغّانمرهحاثّاباختدمتٌَّمؾ
  BwZnv‡mi AZx‡Zi welq n‡q †M‡Qّّظازثّيفّرمةّاًخازخي

 wPiZ‡i nvwi‡q †M‡Qّّّويلّتغمّزجؾةّّّّّّّّّّّّّّّ

 Av‡`Š †Kv‡bv cÖ‡qvRb †bBّّّّّّّّّّّ ًّؾدّحباجةّّّ

 kÖYx web¨vm†ثعيَفّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 Av‡eM-Abyf~wZ‡K nZ¨vّكذَتّانمضاؼرّواًؾواطفّّّ

K‡i w`‡q‡Q 

ّب هواعّانمفرذاثّانمطَوةّثؾَمِا:ّ 2
 انمفرذاثّاًلدميةّمػّمؾاىاهاّاًلدمية .1

 انمفرذاثّاًلدميةّمػّمؾاىاهاّاجلدًدت .2

 انمفرذاثّاًلدميةّاًيتّثغمثّمؾاىاهاّ .3

 انمفرذاثّاجلدًدتّ)انمودلت(ّانمؾرتة .4

 انمفرذاثّال جٌحَةّانمساخؾازت .5

 انمعطَهاثّ .6

 انمرتاذفاث .7

 انمضرتاكث .8

 ال ضداذّ .9

 انمزذوجاث .11

 ب ب ءّاًحدلانّ .11

 انمفرذاثّاًيتّيهّب ذواثّادلي .12

 ظالثّال فؾال .13

 اًرواتط .14

ّانمرهحاث .15

ّطًرلةّثؾملّانمفرذاث: 3
وحمكِػاّىًردّابٌَغةّصاَئني:ّمذهناّوفلِِا،ّمفنتّاٌَغةّلك هتاّوب مثاًِاّ

ىلّذلوؼحازاهتاّالاظطالحِة،ّو كلّمؾامجِاّومراجؾِا،ًّساياّهدؼوّا 

َّفِوّؼسمّب وّمساخحَيّؽأّب نّحتعَهلّمنّ حفظّركلّوابدِؾات

هفػًّحَانّانمواكػّانمياباحةّالباخؾ لّاًلك ثّواحلمكّ اًيعوصّب  كراءّت

ّوال مثال.ّ

ّ)ب محدّاًضائةّ/ّال بَوة(

 e¨envwiK fvlvمنتّاٌَغةّّّ

 fvlvZË¡, fvlv weÁvbفلَّاٌَغةّّّ

 `cÖevب مثالّّّّ

 cÖePbحمكّّّ

 Am¤¢eمساخحَيّ

مفػػنّانميابػػةّب نّثؾػػوذّهفسػػمّاًلػػراءتّوالاطػػالعّخػػازحّجمػػالّ

َومِػػةّواجملػػالثّذزابػػاخم،ّن نّثؾػػوذّهفسػػمّكػػراءتّاًعػػحفّاًّ

ّ.ال ذتَةّواًؾَمَة
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 في جو الصباح العليل

 ا
 

 الولـوءجنٍـٚ، ٘أل مت٢شا في الفتاي، واظخّذدث للفالة ورهتـذ ئلـى دوسة اإلاُـا  ظدٍُٝذ
 

، أظـتٕذ

ـــلذ اإلاســـجذ ب ماؼـــُازـــ  رهتـــذ ئلـــى اإلاســـجذ  ،الٙجـــش س٠ّخـــين ٜتـــلــــلُذ و   هـــذوءِلـــى ألاٜـــذام حتـــ  ـو

  وظالم.

زــ   باهخمــام آًــاث  مــن ر٠ــش الح٢ــُ ، دٜــائٞ، ٘أعــزث الٝــشآن ال٢ــٍش ، و جلــوث٘شأًــذ ٜــذ بُٝــذ عمعــت 

ؤلاظالم، ز   أه  أس١ان   من ٘ؽ٢شث هللا ِلى  ّمت أداء الفالة؛ ألن الفالة ،ـلُذ الٙجش مْ الجماِت

لٝشاءة، منّؾ ل؛ ألن الخجو٥ اّذ ـالة الٙجش مُٙذ لملجع  و مذة ٜلُلتعشجذ عاسج اإلاذسظت ألججو٥ 

ــٞ سجــال  ٘شأًــذ فــي  فــي النــوم الىٍش
ف
ــٞ ٌٕــي  لــِغ لــ  ٘ــشاػ وال مخــذة؛ ٢ٙ٘ــشث  ،بجانــب الىٍش

 
نِئــت أنــ   ه 

 ظـتاج ؟ وجنحُـذ ِـن م٣انـ ، ٘ـارا سأًخـ  ٜـذ اندتـ  مـن الصمـت٠ُٚ ًم٢ن ل  أن ًنام إير أظتات النوم ال

 ، ِ٘لُــ ٘ـــشاػ ومخــذةا ٘أجـــاب ي بأنـــ  ٜــذ حّـــود  دون الّمُــٞ، وظـــألخ  ٠ُــٚ ًم٢ـــن لـــ  النــوم 
 

ـــذث ئلـــى  ّ 

ٝ ــي للنــوم ِلــى ٘ــشاػ اإلاذسظــت ؼــا٠شا ِلــى أ ّــ  هللا واؼــخٕخلذ بــأموسي ، جمُلــتفــي بِئــت  سعــُ ؛ ألنــ  ٘و

  .وأؼٕالي من الذساظت وال٢خابت

 محمذ دالوس حعين 

ب ِلى اللٕت الّشبُ)   ت بالجامّت الشحمانُت ـوث الحشاءٜع  الخذٍس

 افضعالساعد تعال ن

ـــٞ، ت،١ـــان محمـــود ِائـــذا مـــن اإلاذسظـــ ،ًـــامألا فـــى ًـــوم مـــن  ـــذ أن ٌّبـــر الىٍش  ول٢ـــن الحيـــرة ٘ـــشأا سجـــال ًٍش

ت،جفذمألن  ١ان أِمى. وعش   أن  ،ِلُ  ثٌهش  والخوٗ    ئحذا العُاسة اإلاعِش

ٙـذ العـُاسة ، ، بُـذ   وأمع٢ ئلُ  محمود زهب٘ وانخٍـش حتـ  ٌهـش اللـون ألاحمـش فـى ئؼـاسة اإلاـشوس، وجٜو

ٞ يز  ٜا٥ ل  :ئن  ذ أن أظاِذٟ لخّبر الىٍش ا ٍُِما.أٍس مى ٘شح   ، ٘ٙشي ألِا

مـــى محمـــودا ِـــن اظـــم ، الشجـــل ظـــأ٥و  وإلاـــا سجـــْ ، ودِـــا هللا لُتـــاٟس ُ٘ـــ  ،ئًـــا  وؼـــ٢ش لـــ  إلاعـــاِذج  ألِا

ــٞ    ــي ا وئ ــب   ٜــا٥ لــ  الوالــذ: ئنــ  ِمــل وُــب ًــا ،محمــود دعــل م، لــ ، وأعبــر والــذ  ِمــا حــذر فــى الىٍش

 .معشوس جذا الُوم . ومن واجتنا أن  عاِذ المّٙاء أل ه  فى حاجت ئلى معاِذجنا

 ٞنج  الح 

  لب مذسظت بِذ العالم، أجشا، دا١اوا)
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ـــٙحت وهــذٗ ئلــى جٝــذً  ؤلاجابــاث ِــن أظــئلت الٝــشاء حــو٥ اللٕــت الّشبُــت هــز  

جُب ِنها ٘مُلت ألاظخار محيي الذًن ِتذ الٝادس الٙـاسويي  )باحـ  فـي وآدابها، ٍو

اللٕــت الّشبُــت وآدابهــا بالجامّــت ؤلاظــالمُت باإلاذًنــت اإلانــوسة ومــذًش مش٠ــض عذمــت اللٕــت الّشبُــت 

 بنٕالدٌؾ 

 

مل٢ـ ، ئننـا  ّلـ  أن  العإا٥: ٘مُلت ألاظخار م ي الذًن ِتذ الٝادس الٙاسوييا باٟس هللا في ِلم٢ـ  ِو

مفــذس اللٕــت الّشبُــت الٝــشآن والحــذً ، ول٢ننــا لــخّل  الّشبُــت نملجــأ ئلــى ٠خــب ِشبُــت أعــشا جاس١ــا الٝــشآن 

ٝـت التـي ئن أجخـزها أظـخىُْ والحذً ، أال ًم٢ن أن أحّل  الّشبُـت  مـن الٝـشآن والحـذً ؟ ومـا ي الىٍش

؟  )ذالوزّحسني،ّطاًةّاجلامؾة( حّل  الّشبُت من الٝشآن والحذً  متاؼشا؟ هل هناٟ ٠خات ِلى هزا اإلاولُو

آمين ًا ست الّاإلاين، أخي العائلا ًم٢ن ل٤ أن جخّل  الّشبُت من الٝشآن والحذً  متاؼشة  الجوات:

د، ألن ٠ثيـــرا مـــن اإلاٙـــشداث والخّـــابير الخاــــت بالحُـــاة ال جوجـــذ فـــي الٝـــشآن، و٠ـــزل٤ ول٢ـــن اؽـــ٣ل محـــذو 

الخّتيـــر الٝشآ ـــ  والخّتيـــر الّـــام بُنهمـــا ٘ـــٛش ؼاظـــْ، ٘البـــذ مـــن ال٢خـــب اإلاعـــاِذة مثـــل النحـــو والفـــٗش 

والتالٔــت وؤلامــالء والخّتيــر لــخّل  الّشبُــت حتــ  ًٙهــ  الٝــشآن والعــنت اؽــ٣ل صــحُ  وأ٘مــل. الخالـــت 

حعـــخىُْ أن جـــخّل  اّـــن اإلاٙـــشداث وألالٙـــاً  الّشبُـــت ٘ٝـــي مـــن الٝـــشآن والحـــذً  متاؼـــشة، وال  أنـــ٤

 حعخىُْ أن جخّل  لٕت الحُاة.

ـت أي حّلـ  اللٕـت الّشبُـت مـن  وفي آلاونت ألاعيرة وجذ هناٟ اّن ِلماء اللٕت الزًن جاؤوا بهز  النٍٍش

عمون  النحـو الٝشآ ـ  والفـٗش الٝشآن متاؼشة، ُ٘ٝولون أن  ًجب حّل  النحو والفٗش من  الٝشآن َو

ثُــت ٜفــيرة فــي جامّــت حمــذ بــن علُٙــت فــي ٜىــش اّنــوان: حّلــ  اللٕــت  الٝشآ ــ ، و٠ــزل٤ ِٝــذث دوسة جذٍس

الّشبُت من عال٥ مٙشداث الٝشآن ال٢ٍش . وأًما ًوجذ ٠خات باظ  حّل  اللٕت الّشبُت بالٝشآن ال٢ـٍش  

 م من مإظعت الّاٗس للمىتوِاث بتيروث.24/7/2008خ إلاإلٙ  ِتذ ال٢ٍش  الضبُذي الزي  ؽش بخاٍس

ج هــذ لــخّل  الّشبُــت وئجٝا هــا ئجٝــان أهــل اللعــان، وأٜــشأ الجشائــذ الّشبُــت، أ٘مــُلت ألاظــخارا  :العــإا٥

تـــــــي بـــــــالخّتيراث الحذًثـــــــت اللـــــــحُٙت واإلافـــــــىملحاث وألامـــــــا٠ن  ول٢ـــــــن ٠ثيـــــــرا منهـــــــا الأ٘هـــــــ  لّـــــــذم مّ٘ش

 )محمدّؼحدّاًرمحنّمنّجامؾةّمايلّابغ( أحّٗش ِلى هز  ألاموس؟ جضاٟ هللا عيرا.والشخفُاث، ول٢ن ٠ُٚ ًم٢ن لي أن 

ًم٢ن ل٤ أن حّٗش هز  ألاموس من اإلاّاج  والٝوامِغ الخاـت باإلافـىملحاث والخّتيـراث،  الجوات:

 ومن ٠خب الؽُخ ؼهُذ هللا ٘مل التاسي سحم  هللا. و٠زل٤ بمعاِذة أظخارٟ في مادة اللٕت الّشبُت. 
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 ئلى 
 
 في اظخخذام ـالث ألاّ٘ا٥ صحُ جا  اج

جحــذزنا فــي الّــذد اإلاا ــ ي  أيهــا الٝــشاء ال٢ــشاما ٜــذ

  أن ألاّ٘ـا٥ جخخلـٚ مّناهـا بـاعخالٗ 19)الّذد 

ـذ ٜــذمنا أمـام٢    -ِلــى ظـثُل اإلاثــا٥-الفـالث، ٜو

ّ٘ل "دِا"، وفي هزا الّذد من مجلخ٢  الحتِتت 

ظــنٝذم أمــام٢  ّ٘ــل "ظــل "، ونحــاو٥ أن  ّــٗش 

 ٠ُٚ ًخٕير مّناها بخٕير ـالوها. 

والجــــــذًش بالــــــز٠ش أن هــــــزا ألامــــــش  مــــــن أهــــــ  أمــــــوس 

ألادت الّشةـــــــــــــــــــــــ ؛ ألن ٠ثيـــــــــــــــــــــــرا مـــــــــــــــــــــــن الىـــــــــــــــــــــــالت 

الٌعــــــــــــخىُّون أن ًفــــــــــــلوا ئلــــــــــــى مّ ــــــــــــ  الّتــــــــــــاسة 

خنــاء بــ هــزا ألامــ ه  باللــحُ  لّــذم مّــ٘ش ، ش والِا

  ّخ ي بهزا اإلاولُو اِخناء بالٕا.  نبذ لنا أ٘ال 

 ظ  
 
 ل

 * 
 
يء / ظــــــل

 
  الشــــــ 

 
يء ئلُــــــ  / ظــــــل

 
  الشــــــ 

 
يء  ظــــــل

 
الشــــــ 

ل  ئلُ   ل :  |Zv‡K w`j  أِىا  ، ناول  ئلُ  ، أـو

Zvi nv‡Z Ac©Y Kij| 

 :ٚ ـــٍش ـــي الحــــــــذً  الؽـــــ ــــــــى فـــــ
 
ى  ِ  

را أ و١ــــــــان أبــــــــو ب٢ــــــــش ئ 

ه    ، ظـــــأ٥  ـــــاو 
 ُ
ى 

 ِ  
الشجـــــل: هـــــل ِنـــــذٟ مـــــن النـــــاط أ

 ِلُـــــ٤ ُ٘ـــــ  الض١ـــــاة ؟ ٘ـــــان ٜـــــا٥ :  ّـــــ ،
 

ـــــذ ت  ج   مــــا٥  و 

 مـــــن ِىائـــــ  ص١ــــــاة رلـــــ٤ اإلاـــــا٥، وئن ٜــــــا٥ : ال ، 
 
أعـــــز

عـــــز منـــــ  ؼـــــِئا
 
لُـــــ  ِىـــــاء  ولـــــ  ًأ  ئ 

  
ِ
ـــــل أعشجـــــ  «.ظ 

 اإلاووأ.

  مثـــا٥: 
 
 ظـــالت ئلـــى ــــاح ها  ساؼـــذ ظـــل

 `iv‡kالش 

cÎwU Zvi cÖvc‡Ki Kv‡Q Ac©Y Kij| 

 e¨emvqx Avngv`‡K ٠ِعــ ظــل  الخــاجش أحمــذ 

Zvi e¨vMwU w`‡q w`j|  

 wcÖwÝcvj QvÎ‡K ٌعــل  اإلاــذًش للىالــب ظــاِخ 

Zvi NwowU w`‡q w`‡”Q|  

 * 
 
ِذٛ بـ ،  باألمش: ظل س  ي ب ، اِتٗر بلحخ  ـو

 ivwR ev mš‘ó n‡jv| MÖnY Kij| ¯^xKvi  أٜـش  

Kii|  

  مثـا٥: 
 

ت مـا ٜلـذ    بلـح 
 
 Zzwg hv e‡jQ Zvi  أظـل

mZ¨Zv Avwg ¯^xKvi K‡i wbw”Q|      

 
ِ
ت الـِذِوا  ظـل  m `vwei ï×Zv ¯^xKvi†بلـح 

Kij| 

 هــل 
ِ
 m wK ev¯Íe welqwU† بــاألمش الواٜــْ ظــل

¯^xKvi K‡i‡Q? 

 * 
 
ـالم ِلـى الٝـوم: ظـل ـاه  بالع   ُ  Zv‡K mvjvg ح

Kij|  

 :ٚ أن سجال ظل  ِلـى النيـي ــلى في الحذً  الؽٍش

ِلُـــــــ  حتـــــــ   هللا ِلُـــــــ  وظـــــــل  وهـــــــو ًتـــــــو٥ ٘لـــــــ  ًـــــــشد

)جــــُم   ِلــــى جــــذاس ٘ــــشد ِلُــــ  العــــالم زــــ  ٜــــا٥ ئ ــــ  

  1/28)جشمزي   ٠شهذ أن أر٠ش هللا ئال ِلى وهاسة

النيــي  ِــن أةــ  ظــُّذ الخــذسي أن سجــال ظــل  ِلــى* 

ــلى هللا ِلُــ  وظـل  ٘ــشد ِلُـ  بالؼــاسة ٘لمـا ظــل  

 .العالم في الفالة ٘نهُنا ِن رل٤ ٜا٥ ٠نا نشد

مذ ِليه  مثا٥: 
 
 Avwg Zv‡`i‡K mvjvg ظل

w`jvg 
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مٝـاالث  و٠خابـاث  ألاٜـالم الواِـذة مـن ٜـِشاء "الحـشاء"، زـ   هز  ـٙحت، نخلٝىفي 

 نٝوم بنٝذ جل٤ اإلاٝاالث وال٢خاباث.

ؽٗش ِليها أظشة الحشاء.
 
 في ١ل ِذد  مٝا٥  واحذ  ح

ًَيػػػػػاُّػػػػػذٍّاًىذاتػػػػػةّب خػػػػػواّزتَػػػػػػّاال بػػػػػالمّمػػػػػنّاجلامؾػػػػػةّال ََُػػػػػةّذازّاًؾَػػػػػومّمؾػػػػػنيّاال بػػػػػالمُّػػػػػاهتزازي. ب زبػػػػػيّا 

هناّحتخويّؽأّب خطاءّّن ًَمّيمتّزمغّب هناّحتميّؼحازاثّمجَةوا  -،ّونذكلّزبااكّزائؾةّا ىلّاًطالةّاذلٍنّالهيمتونّابًيغافةّيفّلكّجمال.ّا 

ّملاًخَّتؾدّثعحَحِا.ّّ-ب هياّاًلازئ

ّاًيطّاذليّحيخويّؽأّاخلطب :ّ

 النظافة مه اإليمان
هياّ هيّامالثساياحنافظّن ّب  ونذكلّب ذواثّذزابدٌاّتَوثياحنافظّ،ّفا  والهيمتونّؽأّاًحدهَةّّاًيغافةهيمتونّفلطّؽأّنيمّمنّاًطالةّّ.وغرفٌّا

ياك،ٍّىذحونّؽأّطاوالهت ،ّاّز،ًّرتهونّنخهب ّوب ذواثّذادلزابةؽأّاًيغافةّب ذواثّخعوظاّّاًيغافةّاًحَئِة باهت ّمٌدرشت،ًّوجدُّياُّو

َّؽأّاًيغافةحىتٍّزولّؼهناّادلال،ّ "ًنّ،ّحىتّجؾَِاّبخداّورشطاّدلخولّاجلية،ّّفلالّوكدّاُمتّاًييبّال ؼغ ّظَواثّسّؽَََّوبالم

الّلكّهغَف" ؽَََّوبملّتنيّاًيغافةّوحتسنّال حوالّانمؾُضاَة،ّفى ّكالّزبولّسّظأّّوكدّزتطّزبولّسّظأّسًّدخيّاجليةّا 

ذٍنّّبالمالااًيغافةّمطَةّرشؼي،ّل نّفّمذاكمي،ٍّمكّيّتؾاَّتؾاًا.ّهغام"نًسّاًحَوثًّيفيّاًفلر،ّفدٍنّاال بالمّّسّؽَََّوبمل:

راّاكنّانمخجرّوانمطؾػ ّّيغرّاٍهبّّي.اًطِازتّانماذًةّوانمؾيوًة،ّذٍنّاذلوقّاًرفِػ،ّواًراحئةّادلَة،ّوانّم وؽالكةّاًيغافةّابًغىنّؽالكةّوزَلة،ّفا 

ًََ.ةهغَفواًفٌدقّ ٌَّيفس،ّفاًيفسّاًخرشًةّفُطرثّؽأّحّةّادلال.ّ،ّجَةّاًزابئنّا  اكنّاًحُتّهغَفًا،ّاكنّب زحيٌَّيغر،ّوب ُدب  رّا وًنّّوا 

راّصؾراّابنمسؤوًَةّجتاٍّلكّاًحُئةّهغَفةحنافظّؽأّ الّا  ّحيَطّتيا.ّئيصا،ّا 

ايح، ّب نّاًيغافةّمطَةّبَا ّتخؾاًميّذًًٌا.ّن  اخ،ّل هن ّبمتطونّج لّوهغافةّمدًيدٌا ّاًسَا فاًغرةّّحىتّهغِرّمبغِرّمجَيّب مام

ّابطيًاّوعاُراً،ّل نّاٍاهوذّكدّغربواُّذٍّ ؼنّّال فاكزّاًسائيًؾخلدونّب نّانمسملّالّهيمتّتيغافذَ،ّوالٌّساخحّ ّا الّابنمياباحاث،ّوخساً

لولّزبولًّوالّهًسّّ،ّحىتّىىسةّاحرتامّوهماتةّاًياشًّيا.حلِلةّانمسملّاًرّباقّاًياظػّاًحَاضوؽََياّا عِازّّاًغرة.ّانمسَمنيّيف

ماطةّال رىّؼنّاًطًرقّظدكة".ّ:سّظأّسّؽَََّوبمل ّ"ا 

ّاًعؾحةّلك ثمؾاينّاً

ّانمؾاينّال ًفاظّانمؾاينّال ًفاظ
 myiæwPّاذلوقّاًرفِػ cwi‡ekMZ cwi”QbœZvّاًيغافةّاًحَئِة

 ¨PgrKvi `„kّانميغرّاٍهبّّيّ RxebhvÎvi Ae¯’vّال حوالّانمؾُضاَة

 gvby‡li AvZ¥vّاًيفسّاًخرشًة kiqx Pvwn`vّمطَةّرشؼي

ة  wnK I AvZ¥xK`•ّاًطِازتّانماذًةّوانمؾيًو

cweÎZv 

 ch©Ub-cÖ‡qvRbّمطَةّباَايح

اًرّباكةّاًياظؾةّحلِلةّانمسملّ MÖvnKivّاًزابئن

ّاًحَاض
gymjgvb‡`i 

PgrKvi, g‡bvgy»Ki 

I ïå ev Í̄eZv 
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ّاًعواةّهوؼَةّاخلطب ّّاخلطب ّ
ؽدمّاباختدامّاًعةًّفؾيًّلذيضّب نّّمالثساياحنافظّ

ٌّساخؾميّتعةّ"ؽأ"

ّؽأّمالثساياحنافظّ

ًّيغافةهيمتونّفلطّابّاباختدامّاًعةّغمانمياباحةّاًيغافةهيمتونّفلطّؽأّ

ًّيغافةّاًحَئِةوالهيمتونّابّاباختدامّاًعةّغمانمياباحةّاًيغافةّاًحَئِةوالهيمتونّؽأّ

وكدّاُمتّاًييبّال ؼغ ّظَواثّسّؽَََّ

ّوبالمَّؽأّاًيغافة

وكدّاُمتّاًييبّال ؼغ ّظَواثّسّؽَََّّاباختدامّاًعةّغمانمياباحة

ّوبالمَّابًيغافة

اًّّؽأّاًيغافةّب ذواثّادلزابة ّتيغافةّب ذواثّادلزابةّيحويّيفّاًخؾًرفّواًخيىماخلطبّ 

اال ماليئّبالمالا ّاال بالمّاخلطبّ 

اقّثذنٍمّةهغَف ّاهغَفّثب هُرّماًّلذيضّاًسَا

اًيحويّئيصا ّيشءّاخلطبّ 

ّال فاكزّاًسُئة ثذنمّاًعفةّاًيتًّلذيضّموظوفِاّثب هُهثاّال فاكزّاًسائي

ّحلِلةّانمسملّاًرّباكةّاًياظؾةّاًحَاضّاًعفةّاًيتًّلذيضّموظوفِاّثب هُهثاثذنمّّحلِلةّانمسملّاًرّباقّاًياظػّاًحَاض

لولّزبولّسّظأّسّؽًَََّوالّهًسّ

ّوبمل

والّهًسّكولّزبولّسّظأّسّؽَََّّاباختدامّظةًّفؾيًّخؾدىّتدوهنا

ّوبمل

ّيغَفةاًّاًحُئةّّثيىمّاًعفةّاًيتًّلذيضّموظوفِاّثؾًرفِاّاًحُئةّهغَفة
ّ

 اًيطّاًعحَح:ّ

 النظافة مه اإليمان
نــــا و٠ــــزل٤ أدواث دساظــــدنا. ٠ثيـــر مــــن الىــــالت يهخمــــون ٘ٝــــي  ٘ش ٠مـــا أننــــا نحــــاَ٘ ِلــــى مالاعـــنا، ٘اننــــا نحــــاَ٘ ِلــــى بُوجنـــا ٔو

ـــا بنٍا٘ـــت أدواث ظـــ ه  مندؽـــشة، اس الذساظـــت، ًتر٠ـــون ٠خـــ ه  وأدواث د بالنٍا٘ـــت التذنُـــت واليهخمـــون بالنٍا٘ـــت التُظُـــت عفـو

ٍــــ  ـــــلواث هللا ِلُــــ  وظــــالم  ًوجــــذ هنــــا  ــــذ اهــــخ  النيــــي ألِا وهنــــاٟ، ٢ًختــــون ِلــــى وــــاوالوه ، حتــــ  ًــــضو٥ ِنهــــا الجمــــا٥، ٜو

ــذ سبــي سظــو٥ هللا ـــلى هللا  بالنٍا٘ــت، حتــ  جّلهــا ظــثتا وؼــشوا لــذعو٥ الجنــت،  ٘ٝــا٥ "لــن ًــذعل الجنــت ئال ١ــل نٍُــٚ" ٜو

ظـو٥ هللا ــلى هللا ِلُـ  وظـل : "٠ـنغ التُـوث ًنٙـ  الٙٝـش، ِلُ  وظـل  بـين النٍا٘ـت وجحعـن ألاحـوا٥ اإلاِّؽـُت، ٢٘مـا ٜـا٥ س 

ــت، دًــن  . ٘النٍا٘ــت مىلــب ؼــشاي، ألن ؤلاظــالم دًــن الىهــاسة اإلاادًــت واإلاّنٍو
 
ــل اّمــ  اّمــا ٘ــذًن ؤلاظــالم نٍــام مخ٣امــل، ٢ًم 

الٜــت النٍا٘ـــت بــالٕ   ِالٜـــت وزُٝــت، ٘ـــارا ١ــان  . ِو ُـــْ، والشائحــت الجمُلـــت، واإلانٍــش التهـــي  اإلاخجـــش واإلاىّــ  والٙنـــذٛ الــزٛو ال٘ش

ىــــشث ِلــــى حــــب  
 
ت ٘ ــــ  للنٍــــش، وأهــــذأ للــــنٙغ، ٘ــــالنٙغ الثؽــــٍش ، ١ــــان أٍس

 
نٍُٙــــا، جلــــب الضبــــائن ئلُــــ . وئرا ١ــــان التِــــذ نٍُٙــــا

 الجما٥. ولن نحاَ٘ ِلى التِئت النٍُٙت، ئال ئرا ؼّشنا باإلاعإولُت ججا  ١ل ش يء ًحُي بنا.

جمُـل أمـام العـُاي، أل هـ  ظـيربىون جمـا٥ ونٍا٘ـت مـذًندنا بخّـالُ  ٠ما أن النٍا٘ـت مىلـب ظـُا ي، حتـ  نٍهـش بمٍهـش 

، ألن اليهـــود ٜـــذ 
 
ـــاهشا  ٌو

 
 باونـــا

 
دًننـــا. ٘ـــالٕشت ٌّخٝـــذون أن اإلاعـــل  ال يهـــخ  بنٍا٘خـــ ، وال ٌعـــخح   ئال باإلاناظـــتاث، واـــخا

اٜـت ال لُنا ئٌهاس حُٝٝـت اإلاعـل  البر  ناــّت التُـاك، حتـ  ن٢عـب ٔشظوا هز  ألا٣٘اس العِئت ِن اإلاعلمين في الٕشت. ِو

 احترام ومهابت الناط لنا. وال ننغ ٜو٥ سظو٥ هللا ـلى هللا ِلُ  وظل : "ئماوت ألارا ِن الىٍشٞ ـذٜت".
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 )بُٝت الّذد العابٞ(َُاّهخؾملًّغةّاجلرائدّواًعحف

ين فــــــــي الحــــــــشت الّاإلاُــــــــت الثانُــــــــت مــــــــْ  لٝــــــــذ بــــــــذأث ٢٘ــــــــشة الانخحــــــــاٍس

ن ال٣ام٣ُــــاصي الُابـــانُين الــــزًن ١ــــانوا ًخشجـــون فــــي مهمــــاث  الىُـــاٍس

ا فـــي  ا ــــٕاس 
 
ـــت لـــذ العـــٙن ألامير٠ُـــت ومٍّمهـــ  ١ـــانوا ؼـــتان انخحاٍس

ب ألن ٢٘شة أن ًحـو٥ ئ عـان نٙعـ  ئلـى  العن، و١انوا ًثيرون الِش

ـــ  ١ـــل رلــ٤ لـــ  ٌعـــخىُّوا جحوٍـــل معـــاس  ٜزًٙــت مخُٙـــت، ل٢ـــنه  ٔس

ذمُـــــت ين  الحـــــشت، ٘ـــــال٢ٙشة با عـــــت ِو ن الانخحـــــاٍس ـــــ  أن الىُـــــاٍس ٔس

ا مــــن انخحــــاَس  ؤلاسهــــات ألاظــــود الُــــوم، 
 
الُابــــانُين ١ــــانوا أ٠ ــــر ؼــــ٘ش

ت، وسٔ  رل٤  ٘تالده  ١انذ في حالت حشت وأهذا٘ه  ١لها ِع٢ٍش

ا
 
 .١انوا ٌاهشة ِابشة ان هذ ول  جحٝٞ ؼِئ

ونٙـــغ اإلافـــير ظـــُواج  ؤلاسهـــات الانخحـــاسي الـــزي نـــشا  الُـــوم، ٘هـــو 

ت من الؽـتات ٢٘ش با غ مح مت، ومنٙزو  مجمِو ٢وم ِلُ  بالهٍض

ـــــــٙاث  اإلإـــــــشس بهـــــــ ، وألا٣٘ـــــــاس التـــــــي ًشوجـــــــون لهـــــــا حمٝـــــــاء، و ـــــــي ـو

 .عشات

ل٢ن هزا ال ًنٙ  لشوسة الّودة ئلى جزوس الٍـاهشة واٜخالِهـا مـن 

أظاظــها، والجــزوس  ــي اإلاحشلــون الــزًن ًٝومــون اّملُــاث ٔعــل 

 .أدمٕت للؽتات

هضم وال أعيــــــرا، صـــــــحُ  أن الٍـــــــاهشة الا  ــــــت مخُٙـــــــت ل٢نهـــــــا ظـــــــ   نخحاٍس

معــخٝتل لهــا، ٘هــي لــذ الىتُّــت ؤلا عــانُت ولــذ اإلانىــٞ والّٝــل 

ا ٢ًن الٕىاء الزي جأح  جحخ  ظواء ١ان   ً ، «داِـؾ»أو « ٜاِذة»أ

    .٣٘لها ئلى صوا٥

AvZ¥NvZx †evgv-gZev`wU AvZ¥cÖKvk K‡i (AvZ¥NvZx ‡evgv 

nvgjvi wek¦Ry‡o cwiwPwZ Av‡m) wØZxq wek¦hy‡×i mgq 

ÔKvwg‡KRÕ bv‡g cwiwPZ wKQz Rvcvwb hyeK cvBj‡Ui 

gva¨‡g| hviv Av‡gwiKvb hy× Rvnv‡Ri weiæ‡× wb‡R‡`i‡K 

AvZ¥NvZx ‡evgv evwb‡q myBmvBW wgk‡b †ei n‡Zb| Zv‡`i 

AwaKvskB wQj Aí eqmx ZiæY| Zviv Rbg‡b fxwZi 

mÂvi KiwQj (Zv‡`i GB Kg©KvÛ kÎæ‡`i g‡b fxwZi 

mÂvi K‡i ‡Zv‡j)| ‡Kbbv wb‡R‡K GKwU †evgvq 

iƒcvšÍwiZ Kivi wPšÍvUvB fxwZKi (‡Kbbv GKRb gvbyl 

wb‡R‡K ‡evgv wn‡m‡e e¨envi Ki‡Z cv‡i- G e¨vcviUvB 

fxlY fq¼i)| wKš‘ GZme m‡Ë¡I Zviv hy‡×i MwZ 

cwieZ©b Ki‡Z cv‡iwb (wKš‘ Zviv hy‡× Rqx n‡Z cv‡iwb)| 

d‡j GB wPšÍvUvB e¨_© I wejyß nq| Z‡e Rvcvwb Kvwg‡KR 

cvBjUiv AvR‡Ki ‡evgviæ‡`i Zyjbvq A‡bK gnr wQj| 

KviY ‡m mgq Rvcvb wQj hy×iZ Ges Zv‡`i j¶¨ wQj 

mvgwiK evwnbx| Zv m‡Ë¡I GUv wQj GKwU ÿY¯’vqx cÖeYZv 

hv djcÖm~ bv nIqvq wKQyw`‡bi g‡a¨B w¯ÍwgZ n‡q hvq| 

Zv‡`i ïay GB fq¼i gviYv¯¿wU mviv we‡k¦i mvg‡b Zy‡j 

aiv Qvov †Kv‡bv AR©b †bB|    

AvR‡Ki AvZ¥NvZx mš¿vmx ‡evgviæ‡`iI (Rvcvwb Kvwg‡KR 

cvBjU‡`i g‡Zv) GKB fvM¨eiY Ki‡Z n‡e| ‡Kbbv GB 

wPšÍv e¨_© I civwRZ (‡h Av`‡k©i wfwË‡Z GwU M‡o D‡V‡Q 

Zvi GKgvÎ cwiYwZ n‡jv e¨_©Zv)| G‡Z Ask MÖnYKvixiv 

n‡jv GK`j weåvšÍ hyeK Ges Zv‡`i cÖPvwiZ Av`k© n‡jv 

wbe©yw×Zv I aŸsmvZ¥K †cÖmwµckb|  

wKš‘ G ai‡bi fq¼i D‡ËRbv‡K cÖkwgZ ev mg~‡j 

DrcvUb Kivi Rb¨ Gi †Mvovq wd‡i †h‡Z n‡e/hvIqv 

`iKvi (g~‡j hvIqvi cÖ‡qvRbxqZv i‡q‡Q)| G ai‡bi 

mš¿vmev`x Db¥v`bvi g~‡j i‡q‡Qb Zviv, hviv Avgv‡`i 

hyeK‡`i gMR ‡avjvB K‡i fyj c‡_ cwiPvwjZ K‡i| 

(Zv‡`i Av‡M mg~‡j DrcvUb Ki‡Z n‡e)  

cwi‡k‡l eje, AvZ¥NvZx cÖeYZv fxwZKi; wKš‘ Zv 

civwRZ n‡eB| Gi †Kv‡bv fwel¨Z †bB| ‡Kbbv Zv gvbe 

¯^fve, hyw³ I Ávbwe‡ivax| myZivs G ai‡bi nvgjv, Zv 

Avj Kvq`v ev AvBGm ‡h bv‡gB cwiPvwjZ ‡nvK Ae‡k‡l 

wejywßB n‡e Gi (G ai‡bi AvZ¥NvZx ‡evgviæ‡`i) wbwðZ 

cwiYwZ| 

ّاًلك ثّوانمرهحاثّواًخؾحماثّاًعؾحةّمؾاين
ن ال٣ام٣ُاصي الُابانُين   ÔKvwg‡KRÕ bv‡g cwiwPZ wKQz Rvcvwb hyeK cvBjU الىُاٍس

 Zv gvbe ¯^fve, hyw³ I Ávbwe‡ivax ٘هي لذ الىتُّت ؤلا عانُت ولذ اإلانىٞ والّٝل 

ــا ٢ًــن الٕىــاء الــزي جــأح  جحخــ  ظــواء ١ــان   ً ٣٘لهــا ئلــى ، «داِــؾ»أو « ٜاِــذة»أ

 .صوا٥

G ai‡bi nvgjv, Zv Avj Kvq`v ev AvBGm ‡h bv‡gB cwiPvwjZ ‡nvK 

Ae‡k‡l wejywßB n‡e Gi (G ai‡bi AvZ¥NvZx ‡evgviæ‡`i) wbwðZ 

cwiYwZ 

ت  AvZ¥NvZx cÖeYZv الٍاهشة الانخحاٍس

تراٗ بأن  ,GK_v Ab¯x̂Kvh© ‡h ال بذ من الِا

ؤلاظالمُت، ُ ٌّ ي  حّ ي: حٗش الذا٥ هو جنٍُ  الذولت، ألالٚ: ٌّ ي )داِؾ(

 الّشاٛ، ػ ٌّ ي الؽام،

 .أي جنٍُ  الذولت ؤلاظالمُت في الّشاٛ والؽام

AvBGm: BmjvwgK ‡÷U Ae BivK GÛ `¨ ‡jfv›U (ms‡¶‡c 

AvBwmj) BivK I wmwiqvi wewfbœ AÂ‡j AvwacZ¨ we¯ÍviKvix 

GKwU mk¯¿ Rw½ ‡Mvôx 

 AvZ¥NvZx mš¿vmx ؤلاسهات الانخحاسي 
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ّاٍمتٍرنّؽأّحرمجةّب خدازّاًعحف
‡kicy‡i gvIjvbv byiæj Bmjv‡gi B‡šÍKvj 

KvIwg wbDR: 

KIwg gv`ivmv wk¶v ‡ev‡W©i ïiv m`m¨, B‡ËdvKyj 

Ijvgv I RvZxq Bgvg cwil` ‡kicy‡ii mfvcwZ, 

‡kicyi ‡ZivevRvi Rvwgqv wmwÏwKqv gv`ivmvi 

cÖwZôvZv ‡gvnZvwgg AvjnvR gvIjvbv byiæj 

Bmjvg kwbevi ‡fv‡i Avgv‡`i †Q‡o cicv‡i cvwo 

Rgvb| (Bbœv wjjøvwn Iqv Bbœv BjvBwn ivwRDb)| 

evsjv‡`‡ki e‡iY¨ A‡bK Bmjvgx e¨w³Z¡, Bmjvgx 

msMV‡bi †bZ…e„‡›`i D Í̄v` wn‡m‡e mgv`„Z GB 

Av‡jg `xN©w`b a‡iB ü`‡ivMmn Ab¨vb¨ ‡iv‡M 

fyMwQ‡jb| wZwb GK ‡Q‡j, `yB ‡g‡q I bvwZ-bvZwb 

‡i‡L ‡M‡Qb| gvIjvbv byiæj Bmjvg GKRb wewkó 

Av‡j‡g Øxb, weij cÖwZfvevb, mymvwnwZ¨K, webqx I 

kÖ×vfvRb e¨w³ wQ‡jb| wZwb KL‡bv `ywbqv Pvbwb 

Ges ‡Kv‡bv c‡`i Rb¨ †Kv‡bv mgq †Póv-Z`wei 

K‡ibwb|  

`xN©w`b ‡kicy‡i ‡Kv‡bv e¨w³i RvbvRvq GZ 

‡jv‡Ki mgvMg ‡Pv‡L c‡owb| `ycy‡ii ci ‡_‡KB 

ivRavbxmn mviv ‡`k ‡_‡K Av‡jg Ijvgviv 

RvbvRv¯’‡j Avm‡Z ïiæ K‡ib| mviv †`k †_‡K 

A‡bK Av‡jg-Ijvgv Ges agx©q I ivR‰bwZK 

†bZ…e„›` Dcw¯’Z n‡qwQ‡jb| Zv‡`i A‡b‡KB 

Rvbvhvi c~‡e© G wekvj RbmgvM‡g e³e¨ iv‡Lb| 

Rvbvhv ‡k‡l byiæj Bmjvg‡K Zvui cÖwZwôZ gv`ivmv 

cÖv½‡YB `vdb Kiv nq| 

 

 ٘مُلت الؽُخ موالنا نوس ؤلاظالم في رمت هللا
 ٜوم  نُوص:

ودِنا ـثُحت ًوم العـثذ ٘مـُلت الؽـُخ موالنـا نـوس 

ِمـــــو مجلـــــغ الؽـــــوسا لو٘ـــــاٛ  ؤلاظـــــالم سحمـــــ  هللا

سئـــِغ و ،   ت اإلاـــذاسط الٝومُـــتئـــهُ) اإلاـــذاسط الّشبُـــت

ومــــــــذًش الجامّــــــــت  اإلاجلــــــــغ الــــــــوو ي ل ئمــــــــت والّلمــــــــاء

 .الفذًُٝت بخيراباصاس

و١ــــــــان أظــــــــخارا للّذًــــــــذ مــــــــن الشخفــــــــُاث ؤلاظــــــــالمُت 

مــاء للمنٍمـاث ؤلاظــالمُت التـاسصة  فـي بــنٕالدٌؾ، والِض

ِذًــــذ مــــن مــــن و١ــــان الُٙٝــــذ ٌّــــا   منــــز صمــــن ووٍــــل 

ذ جـٟش ابنـا وابنخـين  ألامشاك بما ُ٘  مشك الٝلب، ٜو

لمـــــــا نـــــــادسا ١ـــــــان ئنـــــــ  و  .وأحٙــــــادا وساء  ِاإلاـــــــا جلـــــــُال ِو

ــــوسا مخوالــــّا، لــــ  ًىلــــب  ولعــــانا ٘فــــُحا وؼــــُخا ٜو

 ذنُا ول  ٌعْ إلانفب.ال

ؼــيربوس فــي  مثــل هــزا الحمــوس ال٢ثيــر فــي جنــاصةلــ  ًــش و 

بـذأ الّلمـاء ال٢تـاس ًـأجون اّـذ الٍهـش صمن ووٍـل،  منز

٠ثيـــــــر مـــــــن الّلمـــــــاء  هاحمـــــــش لملحمـــــــوس فـــــــي الجنـــــــاصة، و 

مـــــــاء الـــــــذًنُين والعُاظـــــــُين  مـــــــن جمُـــــــْ أنحـــــــاء والِض

، وجحـــــــذزوا أمـــــــام هـــــــزا الجـــــــ  الٕٙيـــــــر ٜتـــــــل بـــــــنٕالدٌؾ

مٝبـــــــــرة فـــــــــي الجنـــــــــاصة، و اّـــــــــذ الجنـــــــــاصة د٘ـــــــــن اإلاشحـــــــــوم 

 .سظخ مذ

 

اًلك ثّاًعؾحةّمؾىن  
 ¨KIwg gv`ivmv wk¶v ‡ev‡W©i ïiv m`m عػى مجلـ الشىعي لىفا  اإلاضاعؽ العغبيت

 B‡ËdvKyj Ijvgv I RvZxq Bgvg cwil` mfvcwZ عئيـ اإلاجلـ الىطن  لألئمت والعلماءو 

 ü`‡ivM مغع القلب

 giûg الفقيض

 `‹„ivR‰bwZK †bZ…e ن ى الؼعماء الؿياؾي

 



 
  

 02العدد: 

 

 مـ6182هـ / أكتوبر 8341صفر -محرم                                    04

 

 

 ألاخ ِتذ هللا، والب داس الّلوم جنغي، 

متادسجنــا اإلاخوالــّت ٜتــل بئننــا بــذأنا أخــي ال٢ــٍش ا 

ــ  ٜلــت ئم٣انُاجنــا اإلاادًــت، واظــخىاِاجنا  ظــنخين ٔس

ــــِمــــل م   -ال ؼــــ٤-وهــــو  ،اإلاّنوٍــــت و التــــذء فــــي  ،    ه 

ول٢ن الاظخمشاس ِلُ  ٢ًـون أمـشا  ؛ِمل مه  ظهل

الٍـــــشوٗ ٔيـــــر مالئمـــــت،  ذــــــّتا، عاــــــت ئرا ١انـــــ

٘ـــنحن لـــ  نـــض٥ نحـــاو٥ أن نفـــذس اإلاجلـــت فـــي بذاًـــت 

، وبمــــا أننــــا ال ١ــــل ؼــــهش، ومــــْ هــــزا أحُانــــا   جــــض

نمل٤ ٜذسة للمتي ِلى اإلاعخٝتل، ولـِغ لنـا أي 

دعــل فــي الُٕثُــاث، ٘لــِغ بوظــّنا ئال أن نٙــوك 

، ونخو١ـــــــل ِلُـــــــ  -ظـــــــتحان  وحّـــــــالى-ألامـــــــش ئلـــــــى هللا 

١ـل مـا  ينبأٜص   ما بوظّنا، ومعـخخذم متزولين

لـذًنا مــن الوظـائل وألاظــتات الالصمـت دون ئهمــا٥ 

 أو وهاون في أداء مهمخنا. 

ن نحـــــن نواجـــــ  مـــــن الّٝتـــــاث والن٢تـــــاث التـــــي وآلا 

ــــل ِنــــا ئال هللا ظــــتحان  وحّــــالى،  الٌعــــخىُْ أن ًٍض

 ال٢شام في هز  الملحٍت الٝاظُت ٘،رجو من الٝشاء

ِلـى مـا بـذأنا بـ   والـذوام الذِاء  والخّاون للثتاث

 من اإلاهمت الجلُلت. وؼ٢شا. 

 ألاخ سبُْ ؤلاظالم، من عولنا

اإلاؽــــــهوسة ب٣ــــــل أخــــــي الحتِــــــبا اظــــــخلمنا ٜفــــــخ٤ 

ؼ٢ش وجٝذًش، ومـن اإلاإظـٚ جـذا أننـا ال  عـخىُْ 

أن ننؽـشها فــي مجلخنــا، أوال: أل هـا ٜفــت مؽــهوسة، 

ها الجمُْ،  مثلها ال ننؽش فـي مجلخنـا. وزانُـا: ٌّ٘٘ش

ئن ٠خابخـــــ٤ أًمـــــا جحخـــــوي ِلـــــى ألاعىـــــاء ال٢تيـــــرة 

ـــــــذ أن ٢ًخـــــــب  التـــــــي الًناظـــــــب أن جفـــــــذس ممـــــــن ًٍش

 للٝشاء من عال٥ اإلاجلت.

تـــــذو  ٝـــــت الذائمُـــــت لل٢خابـــــت،  ٍو أنـــــ٤ ال جدتـــــْ الىٍش

ٝــــت لــــخّل  الّشبُــــت أن ج٢خــــب ١ــــل  ٘ـــان أظــــهل وٍش

بالّشبُــــت ولــــو ١انــــذ ٜلــــُال، وب٢خابــــت  تًــــوم الُومُــــ

مــن ٔيــر أن  ،الُومُــاث جشجٝــ  ٠خابخــ٤ ًومــا ُ٘ومــا

ــــذ مــــن الاظــــخٙادة حــــو٥ هــــزا وجحــــغ حؽــــّش  ، وإلاٍض

اإلاولــــُو وــــالْ "ـــــٙحت مــــن الُومُــــاث" وأسظــــل 

ملح منها ٤ٝ هللا حّالى.  ألـا  ئلى اإلاجلت. ٘و

 ألاخ سحمت هللا

بتـــالٖ الحـــضن نٝـــو٥ ًـــا أخـــيا ئن بٝـــاء اإلاجلـــت ِلـــى 

ُٜــذ الحُــاة هــو الــزي يهمنــا فــي هــز  ألاًــام. ٘،رجــو 

 من٢  الذِاء. وؼ٢شا.

ُت مـــالي  ِتـــذ هللا اإلاّفـــوم، مـــن الجامّـــت الؽـــِش

 بآ. 

أخـــــــي ال٢ـــــــٍش ا الجحخـــــــاج لل٢خابـــــــت فـــــــي اإلاجلـــــــت ئلـــــــى 

الدســـــــــــجُل أو أن ج٢ـــــــــــون منـــــــــــذوبا للمجلـــــــــــت؛ بـــــــــــل 

ــــٙحاث اإلاجلـــت مٙخوحـــت أمـــام الجمُـــْ ــــٕاس أو 

٠تــــــاسا اؽــــــشه أن ج٢ــــــون ال٢خابــــــت ـــــــالحت للنؽــــــش 

 وموا٘ٝت للفٕاس. وؼ٢شا. 

 مي ان الشحمن، من بهوال. 

أخي ال٢ٍش ا أننا ٜذ اظخلمنا ٠خابخ٤ الُٝمـت ب٣ـل 

وظــــــشوس، ونحــــــن نشحتــــــ٤ فــــــي اإلاجلــــــت جشحُتــــــا  ٘ــــــشي

ـــــذ أن ج٢ـــــون منـــــذوبا للمجلـــــت، وناؼـــــشا  حـــــاسا، ونٍش

ذ أن ج٢خب  ـوث اإلاجلت في مذسظخ٤. و٠زل٤ نٍش

ـــــــب صمالئــــــــ٤ ِلــــــــى ٠خابــــــــت  فـــــــي اإلاجلــــــــت دائمــــــــا و جٔش

الّشبُت. ونحن ٜـذ ٜشسنـا أن  هـخ  باــذاس ٠خابـاث 

الفـٕاس أ٠ ـر اهخمــام و٠ـزل٤  هــخ  بمٝـاالث ال٢تــاس 

 ت للفٕاس، ول٤ ألٚ ألٚ جحُت. وؼ٢شا.اإلاناظت
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حولّانمِجػّاحلوازّاًؾريب
ذ أحمذ:  حان ٜو

 النوم ًا ئعوةا

Avng`: ‡n fvB‡qiv! 

Ny‡gi mgq n‡q 

†M‡Q| 

من ِلُ  دوس النٍا٘ت 

الُوم؟ من ٘مل٤ 

ت.  نٍٚ الٕ٘ش

AvR‡K iæg Svo– 

†`qvi `vwqZ¡ Kvi? 

AbyMÖn K‡i Svo– 

w`‡q w`b| 

ًا أخيا بُٝذ ٠ٍش : 

 ِؽش دٜائٞ

Kvixg: fvB! `k 

wgwbU evwK Av‡Q| 

ًا أخيا ظاِخ٤ أحمذ: 

 مخخلٙت ٘التىها.

Avng`: fvB! †Zvgvi 

Nwo †¯øv, wVK K‡i 

bvI| 

وُب ا٘شػ ٠ٍش : 

 ٘شاؼ٤، والججادل ي. 

Kvixg: wVK Av‡Q, 

weQvbv weQvI, SMov 

K‡iv bv| 

ا ارهب ئلى جّٙشًا 

 الفٚ ووالْ هناٟ.

†n Rvdi! K¬vmiæ‡g 

P‡j hvI, †mLv‡b 

gyZvjvAvjv Ki| 

: أما ًم٢ن٤ أن جّٙش

 جنام في الموء؟ 

Rvdi: Zzwg wK 

Av‡jv‡Z Nygv‡Z cvi 

bv? 

دُ ِن٤ هز  أحمذ: 

ؤلام٣انُاث، وأوٙئي 

 اإلافتاي. 

Avng`: Gme cvov-

bv cvov Qvo, jvBU 

eÜ Ki| 

الجىل ال٢الم  أحمذ:

 واعشج من اإلاهجْ.

Avngv`: K_v 

evwo‡qv bv, kqbKÿ 

†_‡K †ei nI| 

وُب ًا ئعوةا ٠ٍش : 

ثما  ول٢ن أمهلو   ٍس

 أجمْ ٠خيي. 

Kvixg: wVK Av‡Q fvB! 

Avgv‡K GKUz my‡hvM 

`vI wKZve¸‡jv Rgv 

Kiv ch©šÍ| 

ا ؼٕل ٠ٍش ِٙوا ًا 

اإلاشوحت ِنذما جخشج 

ت.   من الٕ٘ش

gvd Ki fvB! hLb 

Zzwg ‡ei n‡e AbyMÖn 

K‡i †dbUv †Q‡o 

w`I| 

ال ًا أخيا البرد ساؼذ: 

 ؼذًذ. 

iv‡k`: bv, fvB 

A‡bK VvÛv| 

البرد لِغ ئلى أحمذ: 

 هز  الذسجت. 

Avng`: VvÛv GZ 

†ewk gvÎvq bq| 

وُب: ؼٕل؛ أحمذ: 

ول٢ن أِى ي 

 بىانِخ٤. 

Avng`: wVK Av‡Q, 

Zzwg †db PvjvI; 

wKš‘ Avgv‡K †Zvgvi 

K¤^jUv `vI| 

ؼٕل أًا أخيا ساؼذ: 

اإلاشوحت ألجل ٠ رة 

 التّوك. 

iv‡k`: fvB! Avwg 

†db Pvjvw”Q AZ¨waK 

gkvi Kvi‡Y| 

البأط ؼٕل؛ أحمذ: 

ول٢ن ئًاٟ أن 

ها.   حعِش

Avng`: wVK Av‡Q, 

PvjvI; Z‡e evwo‡qv 

w`I bv|  

ؼ٢شا ًا أخيا ٠ٍش : 

 جفت  ِلى عيرا

ab¨ev`: ab¨ev` 

fvB! †Zvgvi mKvj 

ïf †nvK|  

 معنى المفردات الصعبة

 kqb Kÿ اإلاهجْ

 K¤^j بىانُت

 Pvjy Kiv ؼٕل )بات جُّٙل 

 wbfv‡bv أوٙأ )بات ئّ٘ا٥ 

 SMov Kiv جاد٥ )بات مٙاِلت 
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ــــذ أن  ٕــــشط فــــي نٙــــوط  الناؼــــئين مــــن أبنــــاء ألامــــت ؤلاظــــالمُت حــــب اللٕــــت مــــن عــــال٥ هــــز  الفــــٙحت نٍش

عــــشنا أن نخلٝــــى مــــن٢  ٠خابــــاج٢  وسظــــائل٢  ئلُنــــا، مــــن٢  أيهــــا الفــــٕاسا  أن جشظــــلوا  رجــــو الّشبُــــت، ٘، َو

مالحٍاج٢  ِلى هز  الفٙحت، واٜتراحاج٢  من أجل اإلاعخوا ألا٘مل. ٘ما ـٙحخنا هز  ئال الخىوة 

ــٞ............  ظـخدتّها عىـواث ئن ؼــاء هللا حّـالى.  عـأ٥ هللا حّــالى أن ًثثـذ عىانــا، وأن ألاولـى ِلـى الىٍش

      .٘ٝنا هللا جمُّاو  ًو٘ٝنا ئلى ما ٌّود بالنْٙ ِلى الشأتين الفٕاس في اللٕت الّشبُت.

 محمذ ؼُّب  -في هللا:أعو٠   

 المنارة الزهراء فى أرض الخراب
، ٘الحٞ ٌاهش معخُٝ ، منز علٞ العمواث وألاسك، والحشت بُنهما ؼِئان مخمذان ئن الحٞ والتاول

وج ُ٘ ، والتاول م٢ش  ، الحٞ نوس هللا وعذِت الزي اِل ًمان باهل ؤلا وهو  الولاء، ولاللت معختٟر

ومالئ٢خ  و٠خت  وسظل  والُوم آلاعش والٝذس عير  وؼش  من هللا حّالى والتّ  اّذ اإلاوث وما ئلى رل٤. 

 .وؼٟش ب  وهو ٠ٙش باهل الٝاجمت، الؽُىانوالتاول ٌلمت 

الذًن ِنذ هللا الاظالم" ؤلاظالم هو مٝتو٥ ِنذ  ٘الظالم وهو الذًن الحٞ ٠ما ٜا٥ حّالى فى الٝشآن: "ئِن 

 ،ئلى ًوم الذًنباول ومتروٟ  ظوا و وحذ  هللا 

ذ ؼمغ النتوة أبىل الشأا ١ل  و سخ الذًن جمُّ ،  ًحخاج ئلى ؼيئ آعش، الظالم ١امل ال ٘إلاا اؼٜش

، الحذًثت صمان، و ٜاك ل٣ل مؽ٣لت من مؽا١ل الحُاة ؤلا عانُتى ًوم الُٝامت، والئٞ ب٣ل م٣ان و دائ  ئل

ت أو ٢٘شة جذًذة لٝماء الحُاة ؤلا عانُت، وال جمع    نا الحاجت ئلى الاؼترا٠ُاث أو٘ال نحخاج ئلى نٍٍش

النفشانُاث  ال حاجت ئلى الٝادًانُاث أوها ولالل ها، و الشأظمالُاث ٘ا ها باولت ٌهش بىال    الؽُوُِاث أو

اث أو الذًاناث لالون وأصحات ه اليهودًاث أو ئلى ما رل٤، ٘ا ها لاللت و٠ٙشو ٌلمت، أو ز  النٍٍش

لى: "والزًن ٠ٙشوا أولُائه  و  ه  ئلى الٍلماث. ٠ما ٜا٥ جل ِو مملون، أولُائه  الىأوث، ٌعٜو

 ".الٍماثالىأوث ًخشجه  من النوس ئلى 

ذون ئال هالٟ ؤلاظالم،  وأما ؤلاظالم ٘هو نوس هللا حّالى، ول٢ن ال٢ٙاس ملت واحذة ِلى ؤلاظالم، ال ًٍش

ذون أن ًىٙإوا نوس  والًحاولون ئال أن ًمحوا ؤلاظالم من ٌهش ألاسك حت  اظم ، ٠ما جاء فى الٝشآن : ًٍش

ولو ٠ش  ال٣ا٘شون. هزا ؼّاء ولُاء أؼّل   هللا بأ٘واهه ،ول٢ن هللا ِض وجل ٜا٥ اّذ  :وهللا مخ  نوس 

واإلاذسظت الذًنُت  ي اإلاناسة الضهشاء ل  و  . هللا ِض و جل، و جتل أزثخ  هللا بنٙع ، ال ًحش٠  ؼيئ و ال ًمش 

 .ٜلّخ  ، والّلماء ه  أبىال  و ٘شظان ، حَٙ هللا به  دًن  و ًحٍٙ  ئلى ًوم الُٝامت
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أن نخّل  الّل  و   اإلاذسظت أو ِلمائها أو ِوام اإلاعلمين ، ًجب ِلُناحن والت ن، اإلاعلمنُ٘ا ئعوان 

ٝنا هللا جمُْ  ّلم  و أن   .نخَٙ اإلاذاسط و أن ندتْ الّلماء الشااخين في حُاجنا الّملُت ١لها، ٘و

  والب مذسظت بِذ العالم، أجشا، دا١ا.)أحمذ مُمون  

 صفلةّب باخارّحارقّهخِي

مُٙـذ  :منهـا  ،ِنذئـز الٙنـون  ِذة من  ، جذسظذ ال٢خب اإلاخنوِتخوظىتاإلامن ـٚ الثا ى   ٠نذ والتا

ت حـا٥ ِلـى مولـوِ  ٍِـُ  دبُـت. وهـو ٠خـاألا و ظـالمُتاللٕت الّشبُت من حُ  الثٝا٘ـت ؤلا الىالتين فى 

ن لىُــٚ ِلــي بــن حعــن بــأالّالمــت الؽــُخ محمــذ دًــب   ألا ألٙــ  ،ب٢ثيــر ًنٙــٖ الىــالتين  ،٘ــادةالنٙــْ وؤلا 

الٝاظمُت جنب اإلاٝبرة  يف  اإلاذ٘ونين حذ ٜذواجنا ال٢شام، أ- ؼ٢ش هللا ـنُّ  -  ي النانوجو محمذ حعن 

   .الهنذفي  داس الّلوم بذًوبنذ

ج ١لُــت اللٕــت الّشبُــت  حٍٙــ  هللادًــب محمــذ ٘ــشدوط  ألا ظــخار ِلــى ٘مــُلت ألا  وجلُٝــذ الــذسوط   عــٍش

  جُــذ الخــي الّشةـــ١ــان ً  ،والتنٕالُــت بجامّــت ؼــِخأو ٖ ًــنٕالدٌؾ ،خخفــق ٘يهــااإلاالّاإلاُــت لُثُــا، و 

ــْ هللا ٜــذس  ْ الــز٠ش واإلاٝــامُــ، ٘سب والنٍــامالترجِــ حعــن، و١ــان الخىــوه لــ٤ مــنلــى رئومــا  يسدوألا  ، ٘س

ــذ ــشأث ِلُـــ  ٜتلئــز   ،بمٍض ائــذه  دبـــاءألا  لشائــذ "الٝــشاءة الّشبُـــتالجـــضء الثــا   مـــن ٠خــات "ٜو الّالمـــت  ٜو

 أ- رٛو النذوا محمذ ظلىان 
ّٰ
 أظلوتظخار ًذسظنا ال٢خابين بو١ان ألا  ،-ٌل  ِلُنا اإلاولى ال٢ٍش  مذ الل

 مـــن ٘مـــ ال٣لمـــت اإلاٝتلـــت  ذألنـــ  ١انـــ،  ب٢ثيـــر ،  هنالـــ٤ جمل٢نـــا ال جـــب تعـــِشاٌعـــخٝش فـــى ٜلوبنـــا  ،ظـــهو٥ 

نتاهـــت الـــزهن ، و ِالهـــاأآجـــا  مـــن اإلاواهـــب الّلمُـــت  أن هللا ٢٘نـــا نخحـــذر  ،منـــ  ِلـــى حـــين ٔٙلـــت جخخـــشج

ذ   ، ٜواهاأ٠ملها و أ ذٜو ، وجّلنا نىم  الـى والٙإاد ًحٙل ١ان بالتهجاث حاث،ِلى وجهنا آزاس الٙش  بٜش

  .اإلاعخٝتل حلما حلما

  لهـا ِـادة مفـاحتت ٘انـ   ًـت لٕـت ١انـذأ وو٘ٞ اإلاّىُـاث والحٝـائٞ أن ل٣ـل لٕـت   يومن الواحح الجل

، والٝـشاءة ِليهـا الخ٣ل  بخل٤ اللٕت اّذ ال٢خاًـت والعـمْ يأوال فالخمهش  ن ًخٝن لٕت ّ٘لُ أارا أساد أحذ 

   الحمذ هل ٘الُوم   ،نُٝتًما ال٢خابت ألا أ  دبناأ ن ا، ٘ظخارنا رل٤أ، ٘لل  دس سةّت الصمت حخماوهز  ألا 

، ظــخارنا رلــ٤ الؽــُٙٞأإلانعــٞ، ٘ــأًن ًانــا ائال ندُجــت جهــذ  ئ، هــل هــزا ًحــشس ِلــى عــي سؼــُٞ ١ــل منــا

 ...ااأًن ...اأًن

ٝنا ما نحل  جحفُل  ف بخّلُ  أظاجزجنا و١ل من ٜام ِنا  جض ي ظاحت اللٕت الّشبُت وآدابها، وا٘الله  ٘و

 اللٕت الّشبُت اإلاٝذظت و ؽشها أجز٥ الجضاء.

  (، ضٌتاػوهغ، بوؼالدًشفتٌه)طالب الجامعة اإلسالمٌة جسٌم الدًن محمد 
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مىلوت من ؤلاعوة الشأتين في ؤلاجابت ِن أظئلت  ؽشث في هزا الّذد ئسظا٥ ؤلاجابت اّذ ٠خاب ها في )

٢خب ِلى الٕالٗ "معابٝت الحشاء" ز   نوان  وسٛ أبُن ئلى ِنوان مجلت الحشاء، ٍو اظ  اإلادعابٞ ِو

  وسٜ  جوال 

 .من الؽهش الّشة  ٥٢آعش موِذ لسظا٥ ؤلاجاباث 

 جوائز للفائزين:

 للٙائض ألاو٥:  سخت الحشاء إلاذة زالزت أؼهش

ن  للٙائض الثا  :  سخت الحشاء إلاذة ؼهٍش

 للٙائض الثال :  سخت الحشاء إلاذة ؼهش مجانا.

 بخ٢  في اإلاُّاد.٘لترظلوا أجو 

 

1    ! 

 عش من ماث من اللحابت سلوان هللا ِليه ؟آ  1

 ألارن الواُِت؟ يِليه  بزمن الزي ١ان ًنادً  اللحابت سلوان هللا ٥

 في ٔضوة بذس؟ علمين٠  ِذد اإلا 3

لى ًذ من؟ 4  مت  أظل  اللحاة  الجلُل ِثمان بن ِٙان ِو

 ؟"و ي الشظالت"من هو ـاحب ٠خات   5

 و٥ عمغ ظوس نضلذ من الٝشآن ال٢ٍش ؟أما ي  6

2  

. ا٠خب   ولتا إلاعاِذة مالُت لجامّخ٤ ئلى مذًش هُئت ئٔازت  ئظالمُت 

http://www.d1g.com/qna/show/5668244
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   evsjv Ki)( جشج  النق آلاح  بلٕخ٤ الٙف ى:

شس أن ًتٟر  ، ٘ٝذ سظب في هزا الّام، مْ أن  بز٥ جهذ  في الذساظت، ٜو
 
ا ِاد حعام من اإلاذسظت وهو ًت٣  ب٣اء مش 

ب من بِخ اإلاذسظ ّمل في الٙشن الٍٝش   .ت َو

في الُوم الخالي لثغ حعام مالاع  ورهب ئلى الٙشن، واجٙٞ مّ  ِلى أن ٌّمل ِنذ ، ألن  ل  ًٙملح في دساظخ . نٍش 

، وأنذ الصلذ ـٕير العن ال جٝوا ِلى  االٙش ان ئلى حعام نٍشة ِمُٝت، ز  ٜا٥ ل : ًا ب ي  
 
ئن الّمل ِنذنا مخّب جذا

لٝذ  اش بالّمل. ٜا٥ حعام بفوث مخنٛو والذمُو جم  ُِنُ : ًا ِم هزا الّمل، ِل٤ُ أن جخ   حّلُم٤، وةّذها ج٢ٙ

 في الذساظت ول  أنجح، مْ أن ئعوح  أ٠ملوا دساظ ه  الجامُّت، وأنا سظثذ في هزا الّام، وأعاٗ 
 
دسظذ وحّتذ ٠ثيرا

في أحذ ألاًام  أن أسظب مشة أعشا. في ـتاي الُوم الخالي اظدَُٝ حعام ٜتل ولُو الؽمغ، ورهب ئلى الٙشن لُّمل.

ٝ  ظشت من النمل ٌعير بانخٍام، و١ل نملت جحمل ِلى ٌهشها حتت ٜم .  بِنما ١ان حعام ٌعير ئلى الٙشن، سأا في وٍش

، جحمل حتت ٜم  ٠تيرة، 
 
  بذهؽت بالٕت. و١انذ في  هاًت العشت نملت ـٕيرة جذا

 
ٚ حعان ًشاٜب ظشت النمل اإلانٍ ٜو

النملت من جذًذ، ز  ججذ  العير علٚ ظشت النمل. ١انذ بين الحين وآلاعش جْٝ  ٘ارا بحتت الٝم  جْٝ منها، ٘خحملها

لذ   ِن الملحاٛ بالعشت، ول٢نها في النهاًت ـو
 
ذ جأعشث ٠ثيرا هز  الحتت ومن ز  جحملها النملت من جذًذ دون ملل. ٜو

نؽُىت، التي أـش ث ِلى ئلى العشت ودعلذ مّه  ئلى بِذ النمل. ؼّش حعام بالخجل من نٙع  أمام هز  النملت ال

 ُٚ حمل حتت الٝم  دون ١لل أو ملل، وحاٍ٘ذ ِلى نٍام العشت الزي حعير وساء . جلغ حعام ِلى حا٘ت الـش

وأعز ٢ًٙش بشظوب  في هزا الّام، و٠ُٚ أن  ؼّش باإلالل والُأط من الذساظت، ٘ٝشس الّمل اإلاخّب ِلى الذساظت. نٍش 

ذ ، والصا٥ ٌّمل في الٙشن، من الفتاي التا٠ش ئلى اإلاعاء، والّٛش  حعام ئلى التُّذ وأعز ًخخُل نٙع  ٜو
 
ـاس سجال

سخت بالىحين، بِنما ئعوج  ٜذ أ هوا دساظ ه ، وجلعوا وساء م٣اج ه  النٍُٙت 
 
ب من  في الفُٚ الحاس، وزُاب  مد ًخفث 

 ٔير حعام الزي 
 
 جذًذا

 
ذ ؼّش بنٙع  أن  ـاس حعاما حت. ٜام حعام من م٣ان  ٜو ٌّ٘ش . ز  رهب ئلى الٙش ان، واإلاٍش

ق  ِليها ما سآ  من  ؽاه النملت وئـشاسها ونجاحها، ز  ٜا٥ ل : ًا ِم  شسث أن  اٜو ، ٜو
 
لٝذ ٢٘شث ب٢الم٤ ووٍال

. ٘شي الٙش ان لٝشاس 
 
 في الحُاة لن أ عا  أبذا

 
أِود ئلى اإلاذسظت من جذًذ، ٘ٝذ أِىخ ي هز  النملت الفٕيرة دسظا

ا٘ح  بحشاسة   ل  حعن ج٢ٙير .حعام، ـو
 
 مهنئا

4 

  )Aviex Ki( انٝل الٙٝشة ئلى اللٕت الّشبُت:

GKw`b nRiZ Dgi iv. iv Í̄vq nvuUwQ‡jb| †`L‡jb GK e„×v gwnjv GKwU fvix †evSv enb K‡i wb‡q hv‡”Q| 

†evSvwUi fv‡i †m gvwU‡Z c‡o hvIqvi Dcµg| Dgi iv. ZvovZvwo e„×vi Kv‡Q †M‡jb| Zv‡K mvjvg 

w`‡jb| Zvi †evSvwU wb‡Ri Kvu‡a DwV‡q wb‡jb Ges e„×vi wcQ‡b wcQ‡b Pj‡jb| cw_g‡a¨ e„×v wekÖv‡gi 

Rb¨ _vg‡jb| AZtci wZwb my`k©b hyeKwUi w`‡K ZvKv‡jb, whwb Zvi †evSvwU wb‡Ri Kvu‡a DwV‡q wb‡q‡Qb| 

A_P Zv‡K wZwb wP‡bb bv| e„×v we¯§q wb‡q Zvi w`‡K ZvwK‡q †_‡K ej‡jb, Avjøvn Zvqvjv †Zvgv‡K DËg 

wewbgq `vb Kiæb| Avjøvni Kmg, wbðq ZzwgB Dg‡ii †P‡q †Ljvd‡Zi †ewk †hvM¨| Dgi iv. gyPwK †n‡m 

e„×vi †cQ‡b †cQ‡b nvU‡Z ïiæ Ki‡jb| wKQzÿY ci wZwb e„×vi evwo †cŠu‡Q †M‡jb| e„×vi †evSvwU Zvi 

N‡i †cŠu‡Q w`‡q Zv‡K mvjvg w`‡q P‡j G‡jb|  
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" ٘نؽــــــ٢ش العــــــابٞ لٝــــــذ جلُٝنــــــا بتــــــالٖ الاهخمــــــام معــــــاهمخ٢  فــــــي الّــــــذد العــــــابٞ مــــــن "معــــــابٝت الّــــــذد

ذا من النجاي والخوُ٘ٞ ٠ما نشجو معاهمخ٢  في "معابٝت الّذد ال ل٢  لجُم٢ّ ، ونخم     ."جاسي مٍض

   .مْ عالق ؼ٢شنا وجٝذًشنا

ش سئِغ )  الخحٍش

 
 
 أبُن جعُما

 
 الجوات ِن العإا٥ ألاو٥: دحُت بن علُٙت ال٣ليي س  ي هللا ِن  و١ان جمُال

نب بنذ الحاسر امشأة ظال  بن مؽ٢   .الجوات ِن العإا٥ الثا  :  ٍص

 .1000الجوات ِن العإا٥ الثال : ِذد اإلاؽش٠ين 

 ِتذهللا بن مخضوم.. وهو من َٜشؾظذ بن هال٥ بن أبو ظلم  ِتذهللا بن ِتذ ألا الجوات ِن العإا٥ الشااْ: 

 .ظلموا اّذ الانفاسأهل الُمن أالجوات ِن العإا٥ الخامغ: 

 .ِتذهللا بن ظالمالجوات ِن العإا٥ العادط: 

ّابًخهايقّابجلامؾةّاًرح هَةّظوثّاحلراء،ّثيغي،ّؽاًسحوز،ّذااك  زبااكّا ىلّوادليّب خرٍب

 اع  هللا الشحمن الشحُ 

توس،   جنغي، ٔاٍص

 مـ 10/9/2016

 والذي اإلاحترما 

 العالم ِل٢ُ  وسحمت هللا

ـذ أن أبل٢ٕـ  عبـرا ظـاسا ًـا والـذيا  اُ٘ت بٙمل هللا وسحمخ ، أما أنا ّ٘لى ما ًشام وهل الحمذ ٘ال دااي للٝلـٞ، أٍس أسجو أن٢  بخير ِو

ــذ الخحٝــذ بهــا أسةّــت  توس.ٜو ب ِلــى اللٕــت الّشبُــت بالجامّــت الشحمانُــت ـــوث الحــشاء، جنغــي، ٔاٍص وهــو أن ــي الخحٝــذ بٝعــ  الخــذٍس

مُٙذ لنا جمُّا، ألننا ظوٗ نخّل  من عـال٥ هـز  الـذوسة اللٕـت الّشبُـت والحـواس الّشةـ ، و٠خابـت الشظـائل  ِؽش والتا، هزا الٝع 

ـــذ ألُٝـــذ الخىتـــت فـــي ألاظـــتُو اإلاا ـــ ي  والىلتـــاث وال هـــا   والخّـــاصي، وآلان أنـــا أظـــخىُْ أن أج٣لـــ  مـــْ أــــذٜا   باللٕـــت الّشبُـــت. ٜو

ــضث ٘يهــا وحفــلذ ِلــى الذسجــت ألاولــى ، أسجــو مــن٢   بالّشبُــت، ٘و تــت وؼــٛو وهل الحمــذ، ١ــل صمال ــ  ًخّلمــون اللٕــت الّشبُــت ب٣ــل ٔس

 الذِاء لجمام هز  الذوسة بالنجاي، والاظخٙادة منها ١ل الاظخٙادة. 

ضاء، وظوٗ أ٠ون منخٍشا لشد٠  ِلى سظالتي هز ، دمخ  بخير.  جحخاح  الىُتت ئلى الوالذة الحتِتت، وئلى ؤلاعوان ألِا

 والعالم ِل٢ُ 

ض  ابن٢  الٍّض

 محمذ دالوس حعين



 
  

 02العدد: 

 

 مـ6182هـ / أكتوبر 8341صفر -محرم                                    20

 
Avgv‡`i wcÖq wkï-wK‡kvi‡`i‡K †`wL MÖx®§Kvjxb QzwUi g~j¨evb mgq¸‡jv KvwU‡q w`‡”Q iv¯Ívq-Nv‡U 

†Ljvayjv Avi nvwm-VvÆvi ga¨ w`‡q| Zv‡`i †kvi‡Mvj Avi D”P AvIqv‡R cwi‡ek gyLwiZ n‡”Q| 

(Rxe‡bi gnvg~j¨evb) mgq¸‡jv bó K‡i w`‡”Q Kw¤úDUv‡ii w¯Œb, †Uwjwfk‡bi iƒcvjx c`v©  ev Zvi 

Ab_©K †cÖvMÖv‡gi †cQ‡b|  

wcÖq fvB! mgq I w`b¸‡jv‡K Gfv‡e KvUv‡bv DwPZ bq| QzwU gv‡b Aemi bq| bq mgq‡K Ab_©K 

Kv‡R e¨q Kiv A_ev Ab¨‡`i‡K weiw³Ki kã ev †kvi‡Mvj K‡i Kó †`qv| (eis QzwU‡K Dc‡fvM 

Ki‡Z nq bvbvfv‡e|) †hgb, DcKvix kL¸‡jv‡K PP©v Kiv, AvZ¥xq-¯̂Rb I wcÖqRb‡`i †`L‡Z 

hvIqv, my›`i I DcKvix A_©‡evaK MRj †kvbv, wkÿv I mvs¯‹…wZK wewfbœ †K‡›`ªi m‡½ hy³ nIqv 

wKsev †KviAvb gyL Í̄ Kivi wewfbœ gviKv‡hi m‡½ hy³ nIqv, hv‡Z kix‡ii D`¨gZv I Kg©VZv e„w× 

cvq, A_ev g‡bvgy»Ki we‡bv`bg~jK wkÿvmdi, ZiæY‡`i e¨emv ev KvVwgw ¿̄ †ckv BZ¨vw` ‡kLv, 

A_ev evwo‡Z ev evwoi evB‡i evev-gv‡K mvnvh¨ Kiv| 

†g‡qiv †mjvB, bKkv ev Ab¨ †Kv‡bv my›`i KvR wkL‡Z cv‡i| †hgb ivmyj mv. e‡j‡Qb, Ônv‡Zi 

†ckv `vwi`ª †_‡K gyw³i wbðqZvÕ| wKQz wKQz D`¨gx wK‡kvi QzwUi w`b¸‡jv‡Z A_© DcvR©‡bi Rb¨ 

KvR K‡i| GB m¤ú` wb‡Ri cwievi‡K †`q| hv‡Z evwoi Li‡P Zv‡`i‡K mvnvh¨ Ki‡Z cv‡i| Gi 

gva¨‡g †m  n‡q I‡V cwiev‡ii cÖwZ m`vPvix Ges `vwqZ¡ en‡b Dchy³ c~Y© gvbe| (cwiev‡ii cÖwZ 

m`vPvix n‡q I‡V Ges Ggb †QvU gvby‡l cwiYZ nq †h wKbv †QvU †_‡KB eo `vwqZ¡ Kvu‡a wb‡q 

†bq)  

 
سااكُّذاّاًاؾفّوحبيواّؼنّطًرقًّيجامهّمنّال سمةّانماًَةّوثحاحثواّوحتاذزواّني ؽأّا  منّال سمةّانماًَة،ّوؼزموّا ّماّؼنًّؾاينّمسَموّادلهَّا

ا ىلّكرازّهنايئ،ّوب خماّب خرحّسّهل ّطًرلاُّذّا ًوىنّماّوظَوّا ؼهن ُّذٍّال سمة،ّففرحواّفرحاّصدًداّتوجوذُّذاّاًطًرق،ًٍّّزيال مرّ.

اًطًرقّاٍمثني.ّوب نّالًاَؾواّال وكاثّتالمعيّوالصغي.ّ ُذّا ب نّالًاَؾوّا ٍّاًيؾمةّاًؾغمية،ّوكرزوّا سّؽأُّذ حِاهت ّّنذَىفوبُّوصىروّا

ّسذُازّانماًَة.ّؽأّالاحعولٌَّاًحاكِةّ

راّب زذثّب نّحتعيّؽأّاسذُازّانماًَة،ّفَخىنّمذفائالّوحدذًّيفسمّاًِدفّانمًضوذ،ّواكرب ّحرامجّزجالّاؼخيواّحبعولّ فِاّب يخّاًىرمي!ّا 

ّثفاعّانماًَة،ّجساخطػّب نّحتعيّمثَِ ّاحلَاتّانماًَة،ّوفلمّسّثؾاىلّبآمنيّايزةّاًؾانمني.ّزا

 زينئأسماء الفا

 الفائزون في المسابقة األولى:

ُْء( دالوس حعين *  مح ي ة صةت ْحل  )ط  ب ْجل  عة ْ 

ُْء) أمين ؤلاظالم *   مح ي ة صةت ْحل  (ط  ب ْجل  عة ْ 

ُري ة طغجُ جسُ طنغالَلنش(ط  ب ) محمذ ألامين  ُّ  *   ْجل  عة ْ ق

 الفائزون في المسابقة الثانية:

ُْء( دالوس حعين *  مح ي ة صةت ْحل  )ط  ب ْجل  عة ْ 

ضمحمذ  *  ُْء) ِتذ الٍّض مح ي ة صةت ْحل  (ط  ب ْجل  عة ْ 

َسة )ط  ب   هذاًت هللا*   ُرِ، َلْْ  ه  ( فت ح ْ ق

 الفائزون في المسابقة الثالثة:

ُْء) محمذ ِتذ هللا *  مح ي ة صةت ْحل  (ط  ب ْجل  عة ْ 

ُْ، َلْْ ( محمذ مفتاي الحٞ  * َسة ْدلنعُ ْ نلةذج ة، أه  )ط  ب  ه

ُْء) محمذ ِتذ الُٝوم *  مح ي ة صةت ْحل  (ط  ب ْجل  عة ْ 

 الفائزون في المسابقة الرابعة:

ُْء( دالوس حعين  * مح ي ة صةت ْحل  )ط  ب ْجل  عة ْ 

ُْء( ؼمُ  أحمذمحمذ  *  مح ي ة صةت ْحل  )ط  ب ْجل  عة ْ 

ُن ت ْ ) محمذ مفتاي الحٞ*    (ط غ
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  !ئلى أظشة "الحشاء" الٕشاء

 العالم ِل٢ُ  وسحمت هللا

ٌعّذ   الُوم أن أٜـذم ئلـ٢ُ  هـز  الشظـالت اإلاخوالـّت التـي جحمـل جحُـاح  اإلاعـنونت، ووهنئـاح  الّىـشة مـن  !

 ِلى مجلخ٢  "الحشاء" الفادسة في ٔـشة  - اإلاحشسون  -ئعوح   .وجزوس ٜلييـمُ  ٘إادي، 
 

ال٢شاما لٝذ اولّذ

ــذة ج لئــذ بفــوسة  شث بثــوت ٜؽــِب، وجــوهشة ٍ٘ش
 
ة م٢نونــت جــذز ها ٠ــذس   نــت١ــل ؼــهش مــن د١ــا، ٘وجــذو 

 
، وأ هــا مت

ٞ  اإلانٍـش وحعـن  العـُاٛ  ءذًش وب٣ل ؼ٢ش، وئن ـي ألُٙـذ ١ـل شـ يعىوة مخىوسة حثِثت، الئٝت ب٣ل جٝ ٘يهـا أنُـ

ـــا للٝلــب ـــا للّــين وجارب 
 
فــي  ؽـــش  –لــو ٜـــذس هللا لهــا رلـــ٤–٠مـــا أن ــي أسا أ هـــا جلّــب دوسا ّ٘ـــاال . والترجِــب، وال٘خ

شط حب اللٕت الّشبُت وآدابها في ٜلوت ألاجُا٥ الناؼئت الواِذة في ــُّذ بـنٕالدٌؾ،  الثٝا٘ت ؤلاظالمُت ٔو

 وأ هـا ج٢ــون لهــا أزــش ٠تيـر 
 
ن وــالت اإلاـذساط ؤلاظــالمُت مجُــذًن لٕــت الٝـشآن والحــذً  ٠خابــت ــا فــي ج٢ــٍو

 
وال . ونىٝ

ـٙاء أ٣٘ــاس٠ ، ٘أظــأ٥  ؼـ٤ أن٢ــ  جخحملـون ٘يهــا جهـودا ممــنئت، وجنّـون بهــا ِناًـت ٘ائٝــت بحعـن أنٍــاس٠  ـو

 الفـــــِذ 
 
هللا ال٢ــــٍش  أن ًجّــــل ظــــ٢ُّ  ظـــــُّا مؽــــ٢وسا وجهــــود٠  جهــــودا مـــــأجوسة. وجّــــل مجلــــخ٢  راِــــت

ا في أسجاء بنٕالدٌؾ وأنحائ . وؼ٢شاوؼاِ  الفذ 
 
 .ُت

 

 انت
ِ
ة ـٙ مير   ِ  

اسهاث،  توالت  .ؼِخأو ٖ، بنٕالدٌؾمذسظت التناث الح٢ومُت النمورجُت، باٍس

 

 إعالن هام!
 (اب الىاشئين وألاقالم الىاعضةإلى الكخ  )

أن ال جغؾلىا إلى مجلخكم الحبيبت "الحغاء" إال ما هى ًالىن أقل   -أ ها ؤلازىان-عليكم 

 مً  خاباجكم الهاصفت وزىاطغ م الغائعت وأخاؾيؿكم الجميلت. 
أ
 وأخؿً قغاءة

أ
 زطأ

وعليكم أن ال جىقلىا وجأزىطوا مً كلماث الغيأ وأخاصًث آلازغ، ألن هظا    ء 

 مكغوه، ومعخاب!

 الخمىياث والغجاء()لكم أطيب 


