1
العدد12 :

السنة األولى

ذو القعدة 1436هـ  /سبتمبر 2015مـ

العدد 13 :

مجلة إسالمية شهرية ،تصدر عن الجامعة الرحمانية صوت الحراء ،بأريج فور المشرقية ،تنغي ،غازي فور ،داكا ،بنغالديش

المشرف العام
فضيلة الشيخ شمس الرحمان الجسوري حفظه اهلل

ما في الداخل

مدير الجامعة

الهيئة االسـتشـارية
فضيلة الشيخ إسماعيل حفظه اهلل
نائب مدير الجامعة

فضيلة الشيخ صفي اهلل فؤاد حفظه اهلل

* االفتتاحية

2

* كلمة الحراء

3

* الخطابة واستخدامها في تعليم مهارات اللغة العربية

5

نهتم بها؟
لم ال نلقي البال للمجالت اإلسالمية وال ّ
* َ

13

رئيس قسم اللغة العربية وآدابها بالجامعة اإلسالمية دارالعلوم بمدني نغر

* المعركة السياسية بين اإلسالم والعلمانية في بنجالديش

فضيلة الشيخ محي الدين عبد القادر الفاروقي حفظه اهلل

10

مشوارنا في لغة اإلعالم
*
ُ

14

باحث في اللغة العربية وآدابها بالجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة

فضيلة الشيخ خورشيد عالم حفظه اهلل
رئيس الشؤون التعليمية بالجامعة

رئيس التحرير
محمد شعيب

رئيس التحرير التنفيذي
محمد معصوم حسن

سكرتير التحرير
محمد شفيق اإلسالم

المسـاعد
أحمد علي بن عبد العزيز
عبد الرقيب

* ضرورة شرح القضايا الكبرى من قبل علماء اإلسالم

16

* من أقالم األصدقاء

17

* صدى األطفال

19

* منكم وإليكم

20

* صفحة المسابقة

21

* حلول المسابقة

* انطباعات القراء الكرام والعلماء العظام

23
24

†hvMv‡hvM
gvwmK Avj‡niv
RvwgÔAv ingvwbqv mIZzj †niv
|c~e© AvwiPcyi (RvgvB evRvi), U½x, MvRxcyi
)†gvevBj : 01865-105874, (weKvk : 01681-110454
E-mail: monthlyalhera@gmail.com

سعر النسخة 12 :
تاكا

المواد المنشورة في المجلة تعبر عن آراء أصحابها

2
العدد12 :

منذ أن وفقنا اهلل إلصدار

حا ي ـ ــاتهم الض ـ ــرورية –

مجل ــتكم األ ي ــرة ل ــديكم

ف ـ ــي المكالم ـ ــة الهاتفي ـ ــة

"الح ـ ـ ـ ـ ــراء" ،ونح ـ ـ ـ ـ ــن -

الطويلة ،وفيما اليفيدهم

كهيئ ــة تحري ــر  -ال نفت ــأ

س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــما والعق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال.

نب ـ ــذل قص ـ ــارى هودن ـ ــا

واليش ــترون  -م ــن س ــوء

كلمات في خدمة القراء الكرام

وص ــوالل إل ــى ه ــدف ب ــال
الرفع ــة والس ــمو أال وه ــو

حظهـ ـ ــم – نسـ ـ ــخة مـ ـ ــن
المجل ــة ف ــي ك ــل ش ــهر؛

نش ــر لغ ــة كت ــاب اهلل ف ــي رب ــو ب ــنغالديش

أال وهــي ترغي ــب طالبن ــا عل ــى تعل ــم اللغ ــة

بـ ـ ــل يعتقـ ـ ــدون أن هـ ـ ــذا تضـ ـ ــيي للنقـ ـ ــود،

الحبيبــة ،وكنــا نســتعين للوصــول إلــى تل ـ

العربيــة ،والمزي ــد مــن محاول ــة صــقلها ف ــي

يعيشــون فــي حالــة فقــد الشــعور بمكــانتهم

المهمة الراقية باهلل تعـالى ـم بمـا تيسـر لنـا

نفوســنا ميع ـال ،وفــي ســبيل الوصــول إل ــى

الســامية ،واليتمتعــون بــروح وّابــة تــدفعهم

مـ ــن وسـ ــائل؛ ولكـ ــن األس ـ ـ أن المجلـ ــة

تلـ ـ الغاي ــة نتع ــاون ميعـ ـال ون ــتعلم كيفي ــة

إلى األمام ،كما اليتقدمون في درب التعلم

تعاني في هذه األيام من أزمة مالية شـديدة

بعد كسب الكفاءات المطلوبة؛ فنر و من

تكاد تهدد مسيرتها وصـدورها فـي الموعـد

هـؤالء الطـالب أن يشـتروا المجلـة فـي كــل

الــذي اعتــدتموه ،وإزاء هــذا اضــطررنا إلــى

شهر ولو نسخة منها .ألن الشراء يدفعكم

أخـ ــذ قـ ــرار يحمـ ــل ح ـ ـالل مؤقت ـ ـال ،وهـ ــو أن

على القراء والمطالعة والمذاكرة.

تصدر المجلة من اآلن بال غـالف خـار ي

إننا نكرر مـرة أخيـرة دعوتنـا ألعـزاء القـراء

تقلــيالل للنفقــات .علــى أن هــذا ال يعنــي أن
األزمة المالية التـي تتعـر

لهـا المجلـة قـد

التجــاوز عــن بعـ

الهنــات واألخطــاء غيــر

انتهـ ـ ؛ ب ــل إنه ــا ق ــد تتف ــاقم وتتزاي ــد ف ــي

المقصودة ،ولكننـا  -مـ األسـ الشـديد

الفترة المقبلة بما يصعب معه صدورها من

 -ن ـ ـ ـ ــرى أن بعـ ـ ـ ـ ـ

ط ـ ـ ـ ــالب الم ـ ـ ـ ــدارس

األساس ،وبناء عليـه نهيـب بالسـادة القـراء

اإلســالمية يفــرون اليــوم مــن العكــوف علــى

رغبة في رفعة لغة دينهم العزيـز ،ـم خدمـة

الدراســة والصــبر علــى المطالعــة والمداومــة

للغة القرآن.

على المدارسـة والمـذاكرة ،ويتحاشـون عـن

إننـا إذ نشــكر لهــم تقــبلهم وعــدم شــكواهم
من صدور المجلة بال غالف؛ ولكننـا نـرى
أن األزمة الحقيقة أكبر من غالفها بل فـي
استمرارها تأديال لرسالة غاليـة ورفيعـة وراقيـة

المشاركة في البرامج العلمية والثقافية؛ بل
يشـ ــاركون فيمـ ــا اليـ ــنفعهم مـ ــن األعمـ ــال،
يضيّعون فُـ َرصـهم ونقـودهم – التـي أرسـلها
إل ـ ـ ــيهم أولي ـ ـ ــاعهم عل ـ ـ ــى حس ـ ـ ــاب بعـ ـ ـ ـ

لمد يد المعونة لمجلتهم الحبيبة "الحراء"
مـ ـ ــن أ ـ ــل اس ـ ــتمرارها فـ ـ ــي أداء مهمتهـ ـ ــا
سـ ــائلين المـ ــولى أن يـ ــنعم علـ ــيهم بـ ــاأل ر
والمثوبة تجاه ما يبذلون من أموالهم إلنقاذ
المجلــة مــن خطــر التوق ـ التــام ،ال ق ــدر
اهلل ،وفــي اســتمرارها مــا يعلمــون م ـن رفعــة
ل ــدينهم الحنيـ ـ

ــم

خدم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة للغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتهم
العربية.
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لماذا هذا االنتصار للملحدين في بنغالديش؟
من ـ ــذ أيـ ـ ــام غيـ ـ ــر بعيـ ـ ــدة بـ ـ ــدأ المـ ـ ــدونون
الملحدون يكتبون ضد اإلسالم ،وينشرون
فـ ــي اإلنترن ـ ـ افتـ ــراءات مخترعـ ــة حيـ ــال
اإلس ــالم وأهل ــه ،وب ــدأوا يتهم ــون اإلس ــالم
بأن ـ ــه دي ـ ــن غي ـ ــر متس ـ ــام  ،وب ـ ــأن أتباع ـ ــه
متخلفون فكريًّـا وغيـر قـادرين أو ربمـا غيـر
راغب ــين ف ــي التكيـ ـ والتع ــايش مـ ـ الق ــيم
الغربيــة وقبولهــا ،وأن اإلســالم يحــث أهلــه
على التطرف باسم الجهاد ،وإن الحكومـة
البنغالي ــة ت ــؤوي ه ــؤالء الملح ــدين وتجع ــل
لهـ ــم بالدنـ ــا الحبيبـ ــة مـ ــالذا آمنـ ــا ،وتتب ـ ـ
عقيـ ـ ــدتهم الكفريـ ـ ــة الفاسـ ـ ــدة ري ـ ـ ــا وراء
المصال السياسية والخار ية.
قض ـ ــية الم ـ ــدونين الملح ـ ــدين اللئ ـ ــام اآلن
قض ــية مهمـ ــة فـ ــي السياسـ ــية الجاريـ ــة فـ ــي
بنغالديش ،لقد صار اسم بنغالديش عنوانا
رئيس ــا ف ــي وس ــائل اإلع ــالم العالمي ــة بع ــد
مقت ــل الم ــدون الرابـ ـ الملح ــد "ن ــيالدري"
( )jxb xªxvjxbالـ ــذي ك ـ ــان يكتـ ــب ض ـ ــد
اإلســالم والرســول األعظــم محمــد -صــلى
اهلل عليـ ـ ـ ــه وسـ ـ ـ ــلم -والمـ ـ ـ ــع ر والشـ ـ ـ ــعائر
اإلس ــالمية ،وق ــد قُت ــل ف ــي اآلون ــة األخي ــرة
ال ـة مــدونين آخـرين بمــن فـيهم "أفيجيـ

روي"( )q i rRvf Aو"وأشيكور رحمـن"

تقل هذا فـي األيـام السـابقة ،مـ أن ر ـال

و"بيجـ ــوي

الحكومة يسمون أنفسهم بأنهم علمانيون،

داس"( .)`vmvqjewv qrAقتلـ ــوا ميعـ ــا

ويحبــون أن يظهــروا أنفســهم علمــانين أمــام

على أيدي ال يعرفها أحد.

الغــرب؛ ألن الغــرب يحــب العلمانيــة كمــا

()yA bvfvf i jvq qI

وك ــان "ن ــيالدري" ر ــال مجه ــوال اليع ــرف
اسمه حتى أهل بنغالديش فضـال عـن أهـل
العلــم ،وبعــد قتلــه صــار ر ــال عالميــا حتــى
أدان األمين العام لألمم المتحدة "بان كـي
م ــون" قتل ــه ف ــي بي ــان ل ــه ،وك ــذل أدانـ ـ
الواليـ ـ ــات المتحـ ـ ــدة األمريكيـ ـ ــة ،أوروبـ ـ ــا،
وأمريكــا؛ ولكــن الســؤال ههنــا أي شــيء
عله مشهورا وعالميـا؟ والجـواب "إلحـاده
وكتابته ضد الدين الحني وأهله" ،فإن لم
تك ـ ــن ف ـ ــي آخ ـ ــر اس ـ ــمه لفظ ـ ــة "الم ـ ــدون
الملح ـ ــد" لمـ ـ ــا اشــ ــتهر فـ ـ ــي العـ ـ ــالم .ألن

يحــب نشــرها علــى رهــر األر  .ولكــنهم
يرتـ ــدون عنـ ــد االنتخـ ــاب نقـ ــاب اإلسـ ــالم
ويظهــرون أنفســهم فــي لبــاس اإلســالميين،
وهــم اليعرفــون مــن اإلســالم شــيئا ،ويتزيــون
ـزي الص ـ ـ ـ ــالحين ،وه ـ ـ ـ ــم ليس ـ ـ ـ ــوا م ـ ـ ـ ــن
بـ ـ ـ ـ ّ
الصـ ـ ــالحين ،ويتظـ ـ ــاهرون بـ ـ ــأنهم يحبـ ـ ــون

اإلسالم ،وهـم بعيـدون عـن اإلسـالم كثيـرا،
بل يعرف الجمي أن هذا التظاهر ليس إال
للمص ــال السياس ــية فقـ ـ ؛ ألن  95ف ــي
المــأة مــن النــاخبين مــن المســلمين ،ولهــذا
يزعمون بعد االنتخاب أنهم علمانيون.

ب ــنغالديش تش ــهد ك ــل ي ــوم مج ــازر كثي ــرة؛

والعديــد مــن المثقفــين فــي "رابطــة عــوامي

ولكـ ـ ــن العـ ـ ــالم اليعـ ـ ــرف هـ ـ ــؤالء القتلـ ـ ــى،

لي ـ ـ ـ " الحـ ـ ــزب الحـ ـ ــاكم فـ ـ ــي بـ ـ ــنغالديش

واليظهر اإلدانة نحو مقتلهم.

يجتهدون أن يظهروا أنفسهم مسلمين أمام

بع ــد مقت ــل "ن ــيالدري" ش ــعرت الحكوم ــة
بالصـدمة العنيفـة حتـى بـدأت تقـول  :إنـه
اليجـ ـ ــوز لكاتـ ـ ــب أن يكتـ ـ ــب ضـ ـ ــد ديـ ـ ــن

الناخبين المسلمين وإن كـانوا فـي الحقيقـة
يعتقــدون عقيــدة العلمانيــة .ولهــذا يســبون
الحزب القومي بأنه ماعة متطرفة.

وكــذل الينبغــي لمــدون أن يهــين أي ديــن

وكمـ ــا أن الكاتبـ ــة الملحـ ــدة المسـ ــيئة إلـ ــى

بكتابته ويشين شعائره ،إال أن الحكومة لم

الرس ــول ص ــلى اهلل علي ــه وس ــلم "تس ــليمة
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نســرين" طالب ـ الحكومــة بــالتغيير للقــرآن

والش ـ ـ فـ ــي أن حريـ ــة الـ ــرأي والتعبيـ ــر ال

فــي ع ـام 1994م ،كــذل بــدأ المــدونون

ينبغي أن تكون مطلقة؛ بل يجب أن تكون

الملحـ ــدون األوغـ ــاد اليـ ــوم بنشـ ــر أقاويـ ــل

مقي ـ ــدة حت ـ ــى ال تك ـ ــون مؤذي ـ ــة لمش ـ ــاعر

المسـ ـ ـ ـ ــمومة ضـ ـ ـ ـ ــد اإلسـ ـ ـ ـ ــالم وقرآن ـ ـ ـ ـ ــه،

اآلخ ــرين ،ل ــذل منعـ ـ كثي ــر م ــن ال ــدول

واســتهدفوه .ولألس ـ الشــديد ،أن هــؤالء

الغربيـ ــة فـ ــي العـ ــالم عـ ــن بـ ــث فيـ ــديوهات

الملح ــدين يـ ـدنعون أنه ــم يمتلك ــون الح ــق

تح ـ ــر عل ـ ــى العنـ ـ ـ  ،وت ـ ــؤذي مش ـ ــاعر

المطلــق فــي تشــويه صــورة النبــي محمــد -

اآلخــرين أو تهــين أي ديــن مــن الــديانات،

صلى اهلل عليه وسلم  ،-وتشويه اإلسالم،

وفــي نظ ــرة س ــريعة علــى الق ــانون األوروب ــي

غير مبالين بمشاعر  1.6مليـار مسـلم فـي

نج ـ ـ ــد أن نص ـ ـ ــوم الق ـ ـ ــوانين والمح ـ ـ ــاكم

ه ــذا الع ــالم .وكانـ ـ بداي ــة ه ــذه الظ ــاهرة

األوروبية تؤكد لنا أن إهانة أي دين يعار

الخطيـ ــرة بقضـ ــية سـ ــلمان رشـ ــدي وكتابـ ــه

حرية الرأي والتعبير.

"آيـ ــات شـ ــيطانية" ولـ ــم يتغيـ ــر هـ ــذا النقـ ــد
عاما .ولم تنته الخالفات
الغربي طيلة  26ل

ب ـ ــين المس ـ ــلمين وغي ـ ــر المس ـ ــلمين ح ـ ــول
مفهــوم حريــة التعبيــر بعــد مضــي أكثــر مــن
ال ة عقود .ولكن السؤال هنا هـل الحريـة
تتي للشخص أن يُظهـر رأيـه بغـ

النظـر

أكان الموضـو مؤذيـا لمشـاعر ومقدسـات
اآلخرين أم ال؟ أم أنها حملة غربية مضـادة

لإلس ــالم مرتدي ــة ُحل ــة الح ــق ف ــي التعبي ــر؟

يبدو مما يجري في سائر العالم قاطبـة فـي

العــالم اإلســالمي أنهــا حملــة غربيــة مضــادة
لإلسالم مرتدية ُحلة الحق في التعبير .كما
يبــدو مــن حاد ــة "شــارلي إيبــدو" أو حاد ــة
الرسوم الدنماركية المسـيئة أنهـا اسـتهدف
معاداة اإلسالم قصدا.



محمد شعيب

والد الطفل السوري الغريق على
الشاطئ يروي قصة وفاة ابنه

روى عبددهلل ا رددد"أب غادد" ور د ل و رددهلل ر د
رس دد"رب ر"،ق ددال ساد د و أ ح ددووق ل وا ددهللغ هللق ددو
هبددال ردت ددون ق د س د أ دد"ي ر د
ربح" والذ ادور "ر ور" دو صادورا واد"ح و دهللصول
صقت رقوري ومتسدت ا"ردهللب ووويتدو و وور دو
ر ش د ددب اورق د ددوري أقت د دد"ي أ د ددهلل ح د ددوع ل د ددو
غط ويل ال ق ر" عتى سيهلل يدو ل اك دهلل غصدو
دد" ووويت ددو
مي ددت ا د قق دديفل رق ددهلل ر دد"يت ا د
غقضو".
و ددو غصدد" "غادد" ور د ا د اتددهلل ع د ر دد"ي
"ا ددوو ل و ددو ق د د يت س د د ر"يتوري د د يت
ر د ردهللق اهللاشدال د"ح اد حد"رقو و وردو
حددو ا ظددا رسدد"رق او ددو عد يددو غقضد ل
مح د د د ا د ددو ا د ددو را د دد،ر آال ذ رس د د د -
و ر د د دداب ص ش د د دد"ن ص د د دد"ررو يت ا" س د د د د ر " ص د د د د
اليت ددوع و را ددحة ر "ايد د و ر وأيد د  -و ا ددو

ورد ذو وراد حد " ن وغا ددو رعوصد ل عتددى
غا د د د غ عظ د ددى حبي د ددو غقض د د د يتهللق د ددهلل ر و ت د د ددو
را،ر ا يهلل ع را"ا وغه" او عا .
وس د ددو غا د دد" ور د د د  -يت د ددهللق اد د د رأق د دد"
رووصد د د د رس د د دد"رب  -ويت ص د د ددص ص د د دد"رو ص د د ددهللا
أ جدد"ا ردداب قسد ا ا ددهلل ممددو يتدد"ىئ يت ددت
ر" يددو و رد "رن رت د يت بددو رب ددو اد يت"
 50ر د د ددر ر" يد د د د ق"اي د د ددو د د د د ال غا د د ددهلل ق د د ددهللب غو
غح جهللب اد غ دهللل وهدا أبتدي قدد ريد ي دو
ر د ددارك وص د ددت غ د ددو رس د ددوعهللصو ا د ددور أ د د ل
وقضية غيب وغ و غا و يل ابت،و اوريو عتدى غاد
ردداهوي غورواددو رتحادد" عتددى يددو غقض د
ر و تو وا قكوق ول ووردت اد"ن عهللقدهلل عتدى
ري"ص د ددو ويت د د د د ددووالن
غا د د د غ صا د د د
رس ددواق ددو ص شد د ل وسب د د قد د ويتيد د ر قي ددت
مب "ا غ هللمهو ر" د و د" حد"رب ع"رد" عتد
ر ت ا ا دت  4آالف ق"رو يل ور ويتول و وصدو
ق"قددهلل غ ق ددا ا د غر د قدد"رو رقددو غط ددويل
رد ستت رو ا ص ال غاتك أ قهلل".

وا ددهلل ر ي ددهلل ط"قت د ل ق دد"وب عب ددهلل ائ ددو  12شخا ددو
عتى انت سوري صيهلل (قوقص) ط"رو حن" مخس غا ور ققديفل
وا هلل اسوق سار اهللغن وا"ح ر تد" اشدد بدرل س د
ربح د دد" والذ ا د ددور " ر ور" د ددو صا د ددورا
أ د دد"ي ر د د د
وا"ح و هللصول صقتد رقدوري ومتسددت ا"ردهللب ووويتدو
و وور د ددو ر ش د ددب اورق د ددوري أقت د دد"ي أ د ددهلل ح د ددوع ل د ددو
غط ددويل ال ق ردد" عتددى سيددهلل يددو ل ردد"يت وو يتدد" أدد"ح
ر ويلل ر "رن ر و وصقا ا ر وو ل غيت ش عبدهلل ا
اوربدو وروا ئ ر"يت ا ر وو وادهللغ ر ادهلل جد"ح اد ق دول
ر" ددو وصق ددا غا ددول ق"يت ددهللن وويت ددو س ددهلل ر"قي ددت غقض ددول
واقيد ددت ا د ددهللهو  3حد ددوعون يت أد ددو غ وص د د د دد"
رس" ر وغصقاو".
هللق و اورق" ئ غرقدهلل غ غويتدو ت دو
و ا غا" ور
د ددو رسد دد"رق ور"غقد دد" هبد ددال
د د ر د ددو صظد دد"و
حددوعهللوها و دد" محت ددال وصد ورد ر واد رسدد"رب
ا يو راب ق ا را او ق قورول أ" ط ر ل غمتىن غ
قابح ا را،ر (آال ) را رت وصو رو مي" هبو رس"رق" ".
ا ا"س ع"يب
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الخطابة واستخدامها في تعليم مهارات اللغة العربية
بقلم  :محي الدين عبد القادر الفاروقي
باحث في اللغة العربية وآدابها

الحمد هلل رب العالمين ،والصلوة والسالم على رسوله األمين ،أما بعد:

مما ال ش فيه أن الخطابة لها أهمية كبيرة وبالغة مكانة مرموقة وسامية في الشريعة اإلسالمية ،ولها تأ ير كبير في نفوس الناس .حيث يقول النبي
صلى اهلل عليه وسلم (:إن من البيان لسحرا) .ولهذا اهتم اإلسالم منذ بزوغ فجره في إلقاء الخطب حيث علها ركنا في صالة الجمعة وألزم
على المصلين االستما واالنصات لها .وبدأ رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم دعوته بإلقاء الخطبة حيث نادى الناس و عشيرته تح

بل مكة

وقال :أيها الناس...
فعلى متعلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها أن يتعلم إلقاء الخطبة باللغة العربية الفصحى ،ويتقن أصولها وفنونها ،ويتعلم من خالل تعلم الخطابة
المهارات اللغوية األربعة .ففي هذا البحث حاول الباحث أن يلقي الضوء حول هذا الموضو  ،أي كيفية استخدام الخطابة في تعليم المهارات
اللغوية األربعة.

الفصل األول  :الخطابة ،تعريفها ،نشأتها
المبحث األول:تعري الخطابة ،وفيه مطالب:
المطلب األول:الخطبة في اللغة:
ررف
الخطبة والخطابة مصدر ،فعله َخطَب .قال الرازي في مختار الصحاحَ :خطب على المنبر ُخطبة بضم الخاء وخطابة ،و َخطُب من باب ُ
صار َخطيبا)1(.
وخطبة بالضم ،وذل
و قال في القاموس  :و َخطب الخاطب على المنبر َخطابة بالفت ُ

الكالم  :خطبة أيضا ،أو هي الكالم المنثور المسج

وغيره .ور ل خطيب  :حسن ال ُخطبة بالضم)2(.
و أما ِخطبة المرأة للنكاح فهي بكسر الخاء .وفي الحديث ( :وال يخطب على ِخطبة أخيه).

المطلب الثاني:الخطابة في االصطالح:
وض العلماء عدة تعريفات للخطابة.

 1مختار الصحاح  ,م ()180

ِ
آبادي ,م ()103
 2القاموس المحي للفيروز
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الفرد الجماعةَ قصد اإلقنا ).
يقول عميم اإلحسان المجددي(:كالم منثور مؤلَ يخاطب به ُ

3

(فن إيصال خبر أو فكرة ما لمجموعة من السامعين على نحو مقن ومؤ ر) .و بعبارة أخرى:
وع نرف بع

فن من فنون الكالم  ،يقصد به التأ ير في الجمهور عن طريق السم والبصر معا.
المعاصرين الخطابة  :بأنها ّ

وهذه التعريفات كلها تتعلق بالخطابة ،أما علم الخطابة فله أيضا تعريفات كثيرة .ولكنني أكتفي بتعري

4

واحد و هو تعري

الدكتور عبد الجليل

شبلي ،وهو يقول فيه ،علم الخطابة :هو أصول وقواعد ترشد اإلنسان إلى فن مخاطبة الجماهير بطريقة إلقائية تشمل على اإلقنا و االستمالة.

5

المبحث الثاني :نشأة الخطابة:
الخطابة قديمة قدم اال تما االنساني ،ألنها تمثل حا ة إنسانية ا تماعية ،ال يستغني عنها مجتم إنساني على اإلطالق .وذل من حيث حجة
النفس اإلنسانية إلى التعبير عن مشاعرها وأفكارها ،واإلرهار عن آرائها وما يدور في نفسها ،وكذل حا ة أفراد المجتم اإلنساني إلى تبادل
األفكار ،وتوحيد الرعى والمواق  ،إذ الخطابة إحدى أهم وسائل تحقيق هذه األهداف واألغرا .
ِ
ين لِئَالن يَ ُكو َن لِلن ِ
و قد صاحب الهداية الربانية البشرية من أول يوم ،و اء بها رسل اهلل سبحانهُّ { :ر ُسالل ُّمبَ ِّ
ناس َعلَى اللن ِه ُح نجةٌ بَـ ْع َد
ين َوُمنذ ِر َ
ش ِر َ
ِ
يما}6.
ُّ
الر ُس ِل َوَكا َن اللنهُ َع ِز ليزا َحك ل
و كان رسل اهلل صلوات اهلل وسالمه عليهم أ معين روادا ألممهم وخطباء لشعوبهم .يهدونهم إلى الصراط المستقيم والطريق القويم ويبشرونهم
بالفوز والسعادة و يحذرونهم من طرق الغواية والضاللة ومن مزالق الشيطان وعواقب الخسران .ولهذا بعثوا ومعهم الحجة و الحكمة وصدق اهلل
ِ
ِ
ِ
ِ
َم تَ ُكونُواْ تَـ ْعلَ ُمو َن}.7
{ َك َما أ َْر َسلْنَا في ُك ْم َر ُسوالل ِّمن ُك ْم يَـ ْتـلُو َعلَْي ُك ْم آيَاتنَا َويُـ َزِّكي ُك ْم َويُـ َعلِّ ُم ُك ُم الْكتَ َ
اب َوالْح ْك َمةَ َويُـ َعلِّ ُم ُكم نما ل ْ

المطلب األول :الخطابة عند اليونان:
علمنا أن الخطابة قديمة قدم اإلنسانية ،وأما علم الخطابة فإن الباحثين ير عون تدوينه إلى اليونان ،فيقولون إن أول من دون علم الخطابة و عل
له أصوال وقواعد هم اليونان.
 3قواعد الفقه لعميم االحسان المجددي البركتي,دار الكتب العلمية،بيروت.
 4الخطابة في اإلسالم للدكتور  /مصل سيد بيومي م ( . ) 11
 5الخطابة لعبد الجليل شبلي م .13
 6سورة النساء .165
 7البقرة .151
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و قد اء بعد هذا العصر أرسطو .فجم قواعد علم الخطابة ،وضم شوارده وأود ذل في كتاب سماه " الخطابة " ،فاتخذه الناس أصال لهذا
العلم ،وصار مر عال في هذا الفن.

8

المطلب الثاني :الخطابة عند العرب:
و إذا و هنا و هتنا إلى األمة العربية و دناها قد بلغ من الفصاحة و البالغة والبيان ما لم تبلغه أمة من األمم قبلها أو بعدها .وكان الشعراء و
البلغاء هم فخر القبيلة و عزها ومجدها ،إذا قالوا فقولهم كأنه التنزيل و إذا تكلموا فكالمهم راف خاف .

9

و كان من أشهر خطباء العرب قس بن ساعدة األيادي خطيب عكاظ ،و خار ة بن سنان خطيب داحس ،و خويلد بن عمرو الغطفاني خطيب
حرب الفجار ،وأكثم بن صيفي و غيرهم.
ولقد بال بع

العلماء في نسبة التفوق في الخطابة للعرب ،و علهم أعلى در ة فيها من سائر األمم،ـ كما ذهب إلى ذل الجاحظ في كتابه

البيان والتبيين.
يقول الشيخ أبو زهرة في حق خطباء العرب :و في الحق إن الخطيب العربي يعد في الطبقة األولى بين خطباء األمم .وإن الخطابة العربية في
العصر الجاهلي كان
إياد.

حية ناهضة ،لتوافر الدواعي إليها ،وو ود ذوي اللسن والبيان ،وأولئ كانوا كثيرين ،خصوصا في قبيلتي عبد القيس و

10

المطلب الثالث :الخطابة في اإلسالم:
و لما اء اإلسالم رف الخطابة إلى در ة عالية ،وأعلى شأنها إلى رتبة سامية ،حيث علها شعيرة من شعائر الدين ،و فريضة من فرائضه
العظام .و فر على الناس الحضور إلى المسا د و الجلوس المنص  ،و االمتنا عن أي حركة أو صوت يشوش على الخطبة ،و يشغل
ودي لِل ن ِ ِ ِ
الحضور عن االنصات للخطيب ،و في فرضية الحضور لصالة الجمعة قال اهلل تعالى {:يا أَيـُّها الن ِذين آمنُوا إِذَا نُ ِ
ْج ُم َع ِة
َ َ
صالة من يَـ ْوم ال ُ
َ َ
11
اس َع ْوا إِلَى ِذ ْك ِر اللن ِه َو َذ ُروا الْبَـ ْي َ َذلِ ُك ْم َخ ْيـ ٌر لن ُك ْم إِن ُكنتُ ْم تَـ ْعلَ ُمو َن}.
فَ ْ
أدى اهتمام اإلسالم بالخطابة إلى انتشارها بين المسلمين ،بحيث كثر الخطباء ،وعال شأنهم ،وارتفع در تهم ،لقداسة العمل الذي يؤدونه ،فهو

بمثابة الصالة المفروضة.

 8الخطابة و اعداد الخطيب للدكتور توفيق الواعي م .18
 9المر

نفسه م .18

 10الخطابة ألبي زهرة م .229
 11الجمعة .9-
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الفصل الثاني :استخدام الخطابة في تعليم مهارات اللغة العربية:

مــن المعلــوم لــدينا أن مهــارات اللغــة أربعــة :وهــي االســتما  ،التحــد  ،القــراءة و الكتابــة .فمــن الممكــن أن نعلــم الطــالب مهــارات اللغــة األربعــة

باستخدام الخطابة .وتفصيلها فيما يلي:

المبحث األول :استخدام الخطابة في تعليم مهارة االستما

يحظى االستما في حياة متعلمـي اللغـة العربيـة بـدور مهـم ،وبنـاء علـى هـذه المهـارة يتافـاوت فهـم الـدروس والمحاضـرات .فتنميتهـا أمـر ضـروري.

ويجب على المعلم أن يهتم بهذه المهارة أكثر بكثير.

فأي مدرس للغة العربية يريد أن يعلم الطالب مهارة االستما من خالل استخدام الخطـب مسـجلة كانـ أو غيـر مسـجلة ،عليـه أن يسـير درسـه

على النحو التالي:

يجب علـى المـدرس أن يحـدد أهـداف الـدرس بطريقـة سـلوكية وإ رائيـة ،ويحـدد المهـارات التـي يجـب أن يفهمهـا التالميـذ وأن يتـدربوا عليهـا مـن

خالل هذا الدرس.

على المدرس أن يثير دواف تالميذه لالسـتما الجيـد بتوضـي طبيعـة المـادة التـي سـوف يلقيهـاعليهم أوالتعليمـات التـي سـوف يصـدرها مبينـال لهـم

المطلوب مثل التقاط األفكار أو متابعة سلسلة من األحدا مثالل حتى يكونون حريصين على عملية االستما .

يبدأ المدرس الخطبة أو يشغل هاز التسجيل إذا كان الخطبة مسجلة ،بينما التالميذ يستمعون باهتمام وتركيز إلى الخطبة.

وبعد االستما األول يبدأ المدرس في طرح االسئلة المتعلقة بمهارة االستما التي أعدها.

يقوم المدرس أداء التالميذ في ضوء األهداف التي حددها.
وفي نهاية الدرس ِّ

المبحث الثاني:استخدام الخطابة في تعليم مهارة التحد :

اللغة في األساس هـي الكـالم أو التحـد  .ومـن المهـارات األساسـية أيضـا مـن مهـارات اللغـة .ولقـد اشـتدت الحا ـة إلـى هـذه المهـارة فـي الفتـرة

األخيرة ،عندما زادت أهمية االتصال الشفهي بين الناس .ولهذا يلجأون التالميذ إلى تعلم هذه المهارة أكثر بكثير.

ويمكن تعليم هذه المهارة بتدريب الطالب على إلقاء الخطب و المحاضرات ،و يطبق المعلم أ ناء القاء الطالـب الخطـوات واال ـراءات الالزمـة

لتعليم مهارة التحد .مثل :
تحديد األهداف.

تصحي نطق الكلمات و األلفاظ.

ضب الكلمات واأللفاظ .
التجنب من أمرا
عر

الكالم .

األفكار بطريقة منطقية و مقنعة.

و في األخير يقوم المدرس بعملية التقويم.

وبهذا التدريب يتمكن التلميذ من حفظ التعبيرات واألمثال والحكم فيستخدمها في التحد والكالم.

المبحث الثا :تعليم مهارة القراءة من خالل الخطبة:

تعد القراءة المصدر األساسي لتعلم اللغة العربية للطالب خارج الص  ،وهي مهارة تحتاج إلى تدريبات خاصة ومتنوعة .
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فالمدرس الذي يريد أن يعلم الطالب مهارة القراءة من خالل الخطب يجب أن يتب الخطوات التالية:
ينتخب بع

النماذج من الخطب مراعيا السهولة واليسر.

يعطي الطالب فكرة عامة عن موضو الخطبة ,يحببهم في قراءتها ،وال يتطرق إلى التفاصيل.

يشج الطالب على تلخيص أ زاء من الخطبة.
يختار المدرس بع

الطالب لقراءة فقرات الخطبة قراءة هرية،

وفي نهاية المطاف يقوم المدرس قراءة الطالب.

المبحث الراب :تعليم مهارة الكتابة من خالل الخطبة:

تأتي مهارة الكتابة متأخرة بحسـب ترتيبهـا بـين بقيـة المهـارات؛ فهـي تـأتي بعـد مهـارة القـراءة  .وهـي مـن أصـعب المهـارات تعلمـا وتعليمـا .ولتعلـيم

مهــارة الكتابــة مــن خــالل الخطبــة يجــب علــى المعلـ م أن يــدرب الطــالب علــى كتابــة الخطابــة مــن خــالل بعـ
والخطوات الالزمة لتعليم مهارة الكتابة.مثل:

الخطــب النموذ يــة ،مراعيــا التــدرج

الخطوة األولى -:تشجي التالميذ على تسجيل الخطبة أو األفكار و المعاني من الخطبة المسموعة على الورقة.
الخطوة الثانية -:يصح المدرس األخطا ء المتعلقة بالكتابة ،و يض عالمات الترقيم في مكانها المناسب.

الخوة الثالثة -:يطلب المدرس من الطالب أن يكتب هذا الدرس مرة انية حتى تخلو الكتابة عن األخطاء اإلمالئية والكتابية.
أخيرا هذه بع

الخطوات والطرائـق لتعلـيم مهـاراة اللغـة العربيـة عـن طريـق اسـتخدام الخطابـة ،ولـيس آخـر كـالم فـي هـذا البـاب .بـل لكـل مـدرس

طريقته للتدريس ولكل معلم أساليبه للتعليم.

و بهذا انتهي من كتابة هذا الموضو فالشكر كل الشكر هلل سبحانه و تعالى،

وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.

و صلى اهلل و سلم على نبينا محمد و آله و أصحابة و سلم تسليما كثيرا كثيرا.
المصادر

-1القرآن الكريم.

 -2مختار الصحاح ،للرازي -دار الكتب العربية/بيروت.
ِ
آبادي,مؤسسة الرسالة,الطبعة الثانية 1407هـ1987/م.
 -3القاموس المحي للفيروز
-4قواعد الفقه لعميم االحسان المجددي البركتي ،دار الكتب العلمية,بيروت.

-5الخطبة في اإلسالم وإعداد الخطيب الداعية للدكتور مصل سيد بيومي ،الطبعة الثانية  1408هـ  ،الناشر مكتبة المجد العربي بالقاهرة.
-6الخطابة و اعداد الخطيب لعبد الجليل شبلي,دار الشروق ،القاهرة ،الطبعة الثالثة1408هـ1987-م.

-7الخطابة و اعداد الخطيب للدكتور توفيق الواعي ،دار اليقين,مصر ،المنصورة.الطبعة الثالثة1420هـ1999-م.
-8الخطابة للشيخ محمد أبو زهرة.دار الفكر العربي ،بيروت ،الطبعة الثانية 1980م.

-9تدريس فنون اللغة العربية النظرية و التطبيق ،لالستاذ الدكتورعلي أحمد مدكور ،دار المسيرة ،عمان ،الطبعة األولى1428هـ2008-م.
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المعركة السياسية بين اإلسالم والعلمانية في بنجالديش
بقلم  :أبو الحسين آل غازي

صرا الحق والباطل وصرا النور والظلمة

ســنة منفصــلين مــن "الرابطــة اإلســالمية" –

هــذا التهمــيش ،مــا أدي إلــي تحــالفهم م ـ

وصــرا الصــدق والكــذب وصــرا الحــالل

مس ـ ــلم ليـ ـ ـ  -الت ـ ــي أنش ـ ــأها المس ـ ــلمون

الهنــد ســرا وبــدأ حــرب االســتقالل ،فحقــا

البنغـ ــال الســـتعادة حقـــوقهم الدنيوي ــة م ـ ـن

تسـلن األردويــون فــي ليلــة  26مــارس عــام

الم ــر والص ــحة وص ــرا الزه ــد والت ــرف

االســ ـ ـ ــتعمار البريطـ ـ ـ ـ ــاني عـ ـ ـ ـ ــام 1906م،

1971م بأســلحتهم الثقيل ــة عل ــي البنغ ــال

وصرا الفضـائل والرذائـل وصـرا األفضـل

وليس لهذه "الرابطة اإلسالمية" أي صلة

الرافضين لسيطرة األردويين علـي السياسـة

والمفضــول وصــرا المســتحب والمك ــروه

بفك ــرة األس ــلمة ف ــي ي ــوم م ــن األي ــام؛ ب ــل

لتأديبهم حـق التأديـب حتـي ينتهـوا عـن أي

كلهـ ــا تبقـ ــي إلـ ــي يـ ــوم القيامـ ــة بـ ــإرادة اهلل

كان ـ ـ حزبـ ــا سياسـ ــيا ديموقراطيـ ــا ،وبقـ ــي

تمـ ــرد ضـ ــد األردويـ ــين ،فقتلـ ــوا كثيـ ــرا مـ ــن

األح ـ ـزاب السياس ـ ــية ينش ـ ـ به ـ ــذا

المعارضين من الرابطة العواميه وغيرها ،مـا

االسم في باكسـتان حتـى اليـوم ،ومنـذ عـام

أدي أخيــرا إل ــي ح ــرب دامي ــة اس ــتمرت 9

1960م ك ـ ــان كثي ـ ــر م ـ ــن ق ـ ــادة "الرابط ـ ــة

أشـ ـ ــهر ،وقـ ـ ــد دعم ـ ـ ـ الهنـ ـ ــد واالتحـ ـ ــاد

العوامية" يحلمون بانفصال بـنغالديش عـن

الســوفيتي فيهــا المتمــردين البنغــال سياســيا

باكس ـ ـ ـ ـ ــتان وس ـ ـ ـ ـ ــيطرتهم عليه ـ ـ ـ ـ ــا ب ـ ـ ـ ـ ــدل

وإعالميـا وعســكريا فـي حــين كانـ أمريكــا

الباكسـ ــتانيين األردويـ ــين الـ ــذين اتهمـ ــوهم

والص ــين والمملك ــة العربي ــة الس ــعودية ب ــل

بتهمـ ــيش البنغـ ــاليين فـ ــي مجـ ــال السياسـ ــة

أكثــر الــدول اإلســالمية والرأســمالية مؤيــدة

والتجارة ،وكان الهند عدوة لدودة لدولـة

لسياســة القم ـ الباكســتانية ،إال أن الفكــرة

باكســتان لمطالبهــا بحقــوق الســيطرة علــي

الباكسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتانية واألمريكيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة والصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــينية

دولة كشمير المسلمة ووقوعها في الحرب

االسـتكبارية بـاءت بالفشـل وانهـزم الجــيش

م ـ ـ ـ الهنـ ـ ــد مـ ـ ــن أ لهـ ـ ــا عـ ـ ــام 1948م،

الباكسـ ــتاني واستسـ ــلموا بأنفسـ ــهم رسـ ــميا

منذ أكثر من عقدين من الزمان تدور رحي

فاســتغل الهنــد فكــرة انفصــال بــنغالديش

للجيش الهندي فـي  16ديسـمبر مـن عـام

السياس ــة هنـ ـا ح ــول ح ــزبين متب ــاينين فـ ــي

عـ ـ ــن باكسـ ـ ــتان فـ ـ ــي األ ـ ـ ــواء السياسـ ـ ــية

1971م فـ ــي قلـ ــب عاصـ ــمة بـ ــنغالديش

األفك ــار ،وهم ــا ح ــزب "الرابط ــة العوامي ــة"

المتوترة التي خلقهـا األردويـون والبنغـاليون

داكــا  ،وقــد قتــل فــي هــذه الحــرب حــوالي

وحزب "القومية البنغالديشية".

مع ـ ــا ،فق ـ ــد أص ـ ــر األردوي ـ ــون عل ـ ــي إبق ـ ــاء

 30أل ـ شــخص ،معظمهــم مــن البنغــال،

ســيطرتهم علــي سياســة باكســتان وتهمــيش

إال أن اإلعــالم العلمــاني واليســاري علــوا

البنغ ــال فيه ــا ،وأص ــر البنغ ــال عل ــي رفـ ـ

هذا العدد فيما بعد  30مائة أل .

والحــرام وصــرا األبــي

واألســود وصــرا

سبحانه وتعـالي ومشـيئته وقضـائه ،وليسـ
بــنغالديش وال أيــة بقعــة مــن األر

تخل ـو

من هذه الصراعات.
المســلمون فــي بــنغالديش كالمســلمين فــي
بالد الحرمين أو في مصـر أو فـي المغـرب
أو فـ ــي الصـ ــومال أو فـ ــي إندنوسـ ــيا ،فهـ ــم
منقسمون بأفكار شتي وسياسات شتي ،ال
أري ــد هن ــا التح ــد ع ــن التفاص ــيل ،وإنم ــا
أريد إلقاء الضوء علي السياسة التي يتبناها
المسلمون هن.

"الرابطـ ــة العواميـ ــة" هـ ــي أنشـ ــئها لـ ــة مـ ــن
السياسيين فـي العهـد الباكسـتاني قبـل 65

بع ـ ـ

11
العدد12 :

وكان موق أصحاب اإلسالم السياسي -

آخ ــر لالع ــتالء عل ــي كراس ــي الحك ــم ،إال

أن قائ ــد الج ــيش الجن ــرال حس ــين محم ــد

الذي نادي به الكاتب المعروف أبو اآللي

أنه ــم فش ــلوا لك ــون عامـ ـة الج ــيش رافض ــة

إرشــاد أطــاح بــه عــام 1982م متهمــا إيــاه

المــودودي فــي الهنــد فــي أربعينــات القــرن

للفكـ ـ ـ ـ ــرة االشـ ـ ـ ـ ــتراكية ،فـ ـ ـ ـ ــانقلبوا علـ ـ ـ ـ ــي

بعـدم صـالحية القيــادة و لـس علـى كرســي

المنصــرم  -مــن االســتقالل مؤيــدا لسياســة

االشــتراكيين و ــاءوا بقائــدهم اللــواء ضــياء

الحك ـ ــم ،وإن ك ـ ــان الجن ـ ــرال إرش ـ ــاد م ـ ــن

القم الباكستانية ،األمر الذي عينرهم فيما

ال ــرحمن إل ــي الحك ــم ف ــي  7ن ــوفمبر ع ــام

المفتخ ــرين ب ــدينهم اإلس ــالم إال أن ــه ك ــان

بعـ ــد االسـ ــتقالل بلقـ ــب "أعـ ــداء الحريـ ــة"

1975م ،وكان هذا اللواء من أبرز القادة

متسـ ــاهال فـ ــي قم ـ ـ الفسـ ــاد ،بـ ــل اتهمـ ــه

وش ـ نج مــوقفهم هــذا ليتبنــي قــادة الرابطــة

العســكريين لحــرب االســتقالل ،وكــان مــن

ال ــبع

بالفس ــاد ،وبع ــد أي ــام م ــن الحك ــم

العواميــة نفــس الفكــرة العلمانيــة المتشــددة

المفتخــرين بــدينهم اإلســالم ،األمــر الــذي

أس ـ ــس الجن ـ ــرال إرش ـ ــاد حزب ـ ــه المع ـ ــروف

الت ــي تتبعه ــا الهن ــد ،وق ــد فرضــ حكوم ــة

شـ ـ ــجعه بحـ ـ ــذف مبـ ـ ــادئ علمنـ ـ ــة الدولـ ـ ــة

ب ـ ـ ـ"الح ـ ــزب ال ـ ــوطني" وانتخ ـ ــب ف ـ ــي ع ـ ــام

الرابطة العوامية األولي حظرا علي السياسة

وإض ــافة الثق ــة ب ــاهلل مكانه ــا ،ورفـ ـ الل ــواء

 1986رئيســا للدولــة فــي انتخــاب مــتهم

باسـ ــم الـ ــدين؛ بـ ــل ش ـ ـ نج هـ ــذا الموق ـ ـ

ضــياء الــرحمن الحظــر عــن السياســة باســم

ب ـ ــالتزوير ،وق ـ ــد أض ـ ــاف الجن ـ ــرال إرش ـ ــاد

العلم ــانيين اليس ــاريين م ــن الساس ــة بإقام ــة

ال ـ ـ ــدين ،م ـ ـ ــا م نك ـ ـ ــن أص ـ ـ ــحاب اإلس ـ ـ ــالم

اإلسالم كديانة رسمية للدولة فـي الدسـتور

اإلس ــالم الب ــريء م ــن ك ــل س ــوء كمع ــار

السياسي لممارسة نشاطاتهم السياسية من

ع ـ ـ ــام 1989م كس ـ ـ ــبا لقل ـ ـ ــوب الش ـ ـ ــعب

للحرية ومبادئ الدولة.

المسـ ـ ـ ــلم ،إال أن التحركـ ـ ـ ــات الجماعيـ ـ ـ ــة

ديد.

إال أن األم ـ ـ ــر انقل ـ ـ ــب وفـ ـ ـ ـ نرت العلماني ـ ـ ــة

وق ــد أس ــس الل ــواء ض ــياء ال ــرحمن ح ــزب

المتشــددة إلــي عقــر دارهــا الهنــد فــي 15

"القوميـ ــة البنغالديشـ ــية" عـ ــام 1977م –

أغســطس مــن عــام 1975م ،حــين ــارت

الحـ ــالي الـ ــذي تقـ ــوده

عص ـ ــبة م ـ ــن الج ـ ــيش ال ـ ــراف

الحـ ــزب المعـ ــار

للعلماني ـ ــة

أرملة اللواء خالدة ضياء  -وانتخب رئيسا

المتش ــددة عل ــي الحكوم ــة وقتلـ ـ رئ ــيس

للدول ــة ف ــي انتخ ــاب ح ــر نزي ــه ف ــي نف ــس

الرابطـ ــة العواميـ ــة ورئـ ــيس الدولـ ــة الشـ ــيخ

العــام ،وكــان الل ــواء شــديد الحــب لل ــوطن

مجيــب ال ـرحمن بكامــل أســرتها فــي رلمــة

وللمــواطن وقامعــا متشــددا للفســاد ،األمــر

اللي ــل ،وق ــد نجـ ـ بنت ــه حس ــينة وا ــد -

ال ــذي أس ــخ كثي ــرا م ــن مقربي ــه ،فانقل ــب
ضــباط الجــيش وقتلــه فــي مــايو

المتواص ـ ــلة لجميـ ـ ـ األحـ ـ ـزاب المعارض ـ ــة
أطاحـ ـ ـ ـ بحكم ـ ـ ــه ف ـ ـ ــي ديس ـ ـ ـ ـمبر عـ ـ ـ ــام
1990م ،واض ــطر لالس ــتقالة بض ــغ م ــن
قيادة الجـيش ،وألقـي بـه إلـي السـجن مثـل
حسني مبار

وعيِّن
مهورية مصر العربيةُ ،

رئ ــيس القض ــاة رئيس ــا للحكوم ــة المش ــرفة
وانعقـد بزعامتــه االنتخــاب العــام فــي فبرائــر
عام 1991م ،وتصدر فيـه حـزب "القوميـة
البنغالديشـ ــية" بقيـ ــادة خالـ ــدة ضـ ــياء ،ـ ــم

رئيسـة الــوزراء الحاليــة  -إلقامتهــا حينــذا

عليــه بعـ

م زو ها في ألمانيا.

عام 1981م.

بعــد هــذا االنقــالب المســل حــاول عصــبة

وبعد مقتله لس على كرسي رئاسة الـبالد

إرشــاد كــان مســجونا ،وقــد ترشـ الجنــرال

م ــن الج ــيش مؤي ــدة لالش ــتراكية النق ــالب

نائبــا لــه مــن حزبــه يســمي عبــد الســتار ،إال

إرشــاد مــن الســجن فــي خمســة مقاعــد فــاز

ح ــزب "الرابط ــة العوامي ــة" بقي ــادة حس ــينة
وا د ،م الحـزب الـوطني مـ أن الجنـرال
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في كل منها بأغلبيـة سـاحقة ،وحصـل علـي

هـ ــو الـ ــذي أسـ ــس الملكيـ ــة فـ ــي اإلسـ ــالم

البنغالديش ــية" ل ــم تعم ــل به ــذه المطال ــب

الدر ــة الرابعــة ماعــة اإلســالم المودوديــة

وذهب بـالحكم اإلسـالمي  -الـذي يفهمـه

بجدية ،األمر الذي كثنر أعداء الحزب فـي

– أكبـ ــر األح ـ ـزاب اإلسـ ــالمية  ،-ف ـ ـازت

أبو اآللي ومن علي شاكلته .-

ساحة السياسة واإلعـالم ،والجـدير بالـذكر

بـ 18مقعدا من ملة  300مقعد.

والجــدير بالــذكر هنــا أيضــا أن  %80مــن

والجـ ــدير بالـ ــذكر هنـ ــا أن مشـ ــايخ ودعـ ــاة

مشايخ ودعاة بنغالديش ينتمون إلـي فكـرة

بنغالديش انقسموا في هذا االنتخـاب إلـي

امعـ ــة دار العلـ ــوم الديوبنديـ ــة المعتدلـ ــة،

ال ــة أفكـ ــار رئيســـية ،ـ ــزء صـ ــغير مـ ــنهم

ويــتهمهم غــالة الصــوفية بالوهابيــة لكــونهم

صـوتوا لجماعـة اإلسـالم المودوديـة ،و ـزء

يحاربون الشركيات والبد .

صغير منهم ينتمون إلـي عـدد مـن التيـارات
الصوفية صوتوا لحزب "الرابطـة العواميـة"،
ومعظمه ـ ـ ـ ــم ص ـ ـ ـ ــوتوا لح ـ ـ ـ ــزب "القومي ـ ـ ـ ــة
البنغالديش ــية" ،وه ــؤالء يرفض ــون اإلس ــالم
السياسـ ــي واإلسـ ــالم العلمـ ــاني معـ ــا ،ه ـ ــم
يفض ـ ـ ــلون التصـ ـ ـ ــوي لحـ ـ ـ ــزب "القوميـ ـ ـ ــة
البنغالديشية" بزعم أنه أهون األحزاب شرا
فــي السياســة ،وفــي نفــس الوق ـ يكرهــون
سياسة ماعة اإلسـالم المودوديـة متهمـين
مؤسس ـ ــها أب ـ ــو اآلل ـ ــي الم ـ ــودودي بسـ ـ ـب
الصــحابة وأئمــة الســل والخل ـ وعلمــاء
العصر ،والجدير بالذكر هنا أن أبـا األعلـى
المــودودي لــه انتقــادات واســعة للص ــحابة
وأئمة السل والخل ومشايخ العصر في

بعد تشـكيل حـزب "القوميـة البنغالديشـية"
الحكومـ ــة عقـ ــب انتخـ ــاب عـ ــام 1991م
ــارت النخبــة العلمانيــة بمطالــب محاكمــة
أمي ــر ماع ــة اإلس ــالم المودودي ــة األس ــتاذ
غالم عزم وإبطال نسيته ،ألنه أينـد بشـدة
سياسـ ـ ــة باكسـ ـ ــتان القمعيـ ـ ــة ضـ ـ ــد شـ ـ ــعب
ب ـ ـ ــنغالديش ف ـ ـ ــي ح ـ ـ ــرب اس ـ ـ ــتقالل ع ـ ـ ــام
1971م  ،فقامـ ـ ـ ـ الحكوم ـ ـ ــة باعتقال ـ ـ ــه

هنــا أن بقايــا الشــيوعية المنهزمــة يفضــلون
التصوي لحزب "الرابطـة العواميـة" لكونـه
أق ــرب م ــن م ــنهجهم م ــن ح ــزب "القومي ــة
البنغالديشية".
وبعـد خـروج غـالم عـزم مـن السـجن تناســي
حزب "الرابطة العوامية" عدائـه القـديم مـ
ماعـ ـ ـ ــة اإلس ـ ـ ـ ــالم المودوديـ ـ ـ ــة ونس ـ ـ ـ ــيته
الجماع ــة أيضـ ــا ،فتحـ ــر حـ ــزب "الرابطـ ــة
العوامية" والحـزب الـوطني للجنـرال إرشـاد
و ماعــة اإلســالم المودوديــة معــا إلســقاط
حكوم ـ ــة حـ ـ ــزب "القوميــ ــة البنغالديش ـ ــية"
واســتقالوا ماعيــا مــن البرلمــان فــي نهايــة
عام 1994م.

ومحاكمتــه فــي أمــر الجنســية ،األمــر الــذي

إال تحرك ـ ـ ـ ــات ه ـ ـ ـ ــذه األحــ ـ ـ ـزاب الثال ـ ـ ـ ــة

أسخ طبيعيا ماعته ،وأخيرا خرج غـالم

المعارضــة لــم تــتمكن مــن إســقاط حكومــة

ع ــزم م ــن السـ ــجن ع ــام 1994م حاصـــال

ح ــزب "القومي ــة البنغالديش ــية" قب ــل نهاي ــة

عل ـ ـ ـ ـى الجنسـ ـ ـ ــية البنغالديشـ ـ ـ ــية بحكـ ـ ـ ــم

ميعاده ،إال أن الحكومـة اضـطرت لتحقيـق

المحكمة العليا.

مطالب األحزاب المعارضـة بإدخـال قـانون
مشـ ــايخ ودعـ ــاة

كتب ــه خاص ــة ف ــي كتاب ــه األردي "الخالف ــة

وف ـ ـي هـ ــذا العـ ــام انـ ــتف

والملكية" بأنهم لم يفهموا الدين وما قاموا

ب ـ ـ ـ ــنغالديش بمطال ـ ـ ـ ــب إع ـ ـ ـ ــالن الطائف ـ ـ ـ ــة

بإقامت ــه ،وبـ ـينن ف ــي الكت ــاب الم ــذكور بع ــد

القاديانيـ ــة غيـ ــر مسـ ــلمين رسـ ــميا وإيقـ ــاف

انتقاد الخليفـة الثالـث عثمـان  -رضـي اهلل

النشــاطات اإللحادي ــة م ــن بقاي ــا الش ــيوعية

عنـه  -أن الصــحابي معاويـة رضــي اهلل عنــه

المنهزم ــة ،إال أن حكوم ــة ح ــزب "القومي ــة

الحكومة المشرفة المحايدة الالحزبيـة فـي
الدس ـ ـ ــتور والتـ ـ ـ ــي تس ـ ـ ــتولي علــ ـ ــي عق ـ ـ ــد
االنتخــاب الع ــام ف ــي م ــدتها الثال ــة أش ــهر
بعد استقالة الحكومة السابقة الحزبية.
يتب إن شاء اهلل تعالى
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َ
لم ال نلقي البال للمجالت اإلسالمية وال ّ
نهتم بها؟
مــن المالحــظ أن بعـ

محمود

مجيب**

المثقفــين مــن أهــل

على بعضها أو إحداها على األقل -قـراءة

أخطـاره وعواقبـه – أصـب مـن الوا ـب أن

الخير ال يقبلون على المجالت اإلسـالمية

وإن أمك ــن اش ــتراكا أو مس ــاهمة ف ــإن ف ــي

يتنــادى المســلمون – ماعــات وأفــرادا –

في الوق الـذي نجـدهم فيـه يقبلـون علـى

ذل ـ ـ

قافـ ــة صـ ــافية لعقولنـ ــا حيـ ــث نجـ ــد

غيرهــا مــن المجــالت والصــحائ بــدعوى

الموق

الصادق والرعية األمينـة والتحليـل

أنهــم يأخــذون مــن تلـ الصــح مــا يفيــد

الســليم والموضــو المهــم ...نســتطي أن

الـذي يثيـر الشـبهات ويهـدف إلـى تشـويه

وي ـ َدعون مــا يضــر ...وإذا مــا ذكــرت عنــد

نســرد هنــا أســماء بعضــها ،فبالعربيــة مثــل:

صورة اإلسالم بين أبناءه وأعدائه.

أحـ ــدهم مجل ــة إسـ ــالمية -حيـــث الفائـ ــدة

"البعث اإلسالمي"" ،المجمتم "" ،األدب

** طال ـ ــب الس ـ ــنة الرابع ـ ــة م ـ ــن الجامي ـ ــة،

دون الضرر -فإنه يأخذ يعدد أخطـاء تلـ

العربـ ـ ــي"" ،الرائـ ـ ــد"" ،الـ ـ ــبالغ"" ،العـ ـ ــالم

بجامع ـ ـ ـ ـ ـ ــة دار المع ـ ـ ـ ـ ـ ــارف اإلس ـ ـ ـ ـ ـ ــالمية،

المجلــة وتقصــيرها فــي أمــور معينــة .ونقــول

اإلس ـ ـ ــالمي"" ،الرابط ـ ـ ــة"" ،المس ـ ـ ــلمون"،

شيتاغون  ،بنغالديش.

أنـ ـ مص ــيب فيمـ ــا

"ب ــالغ الش ــرق"" ،الرحي ــق"" ،الس ــنابل"،
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تقول ،لكن أال ترى يا أخي أن اإلنسان ال

"الحـ ــراء"" ،صـ ــوت أحمـ ــد" .،وبالبنغاليـ ــة

يخلــو م ــن العيــوب واألخط ــاء؟ فمــا بالــ

"الكو ر"" ،المدينة"" ،الحق"" ،التوحيـد"،

و إحــدا الفــرق الباطلــة لتفكي ـ بنيــة المجتم ـ
اإلس ــالمي فإن ــه يج ــب عل ــى علم ــاء اإلس ــالم أن

بمجلـة يقــوم عليهـا ويســاهم فيهـا مجموعــة

"معين اإلسالم"" ،رحم ".

يوضــحوا آرائه ــم الســليمة و مــواقفهم الصــحيحة

من الناس وأنا هنا ال أُقر األخطـاء ،ولكنـي
أريـ ـ ــد أن أعّكـ ـ ــد أنـ ـ ــه إن كـ ـ ــان للمجـ ـ ــالت

ودعم ــا
كم ــا أن ف ــي ذلـ ـ أيض ــا تش ــجيعا ل

عنـ ــد معالجـ ــة األحـ ــدا السياسـ ــية و الواقعـ ــات

لتل ـ ـ المجـ ــالت المفيـ ــدة وهـ ــي األولـ ــى

اإلسالمية من عيـوب فهـي قليلـة ـدا ،إذا

بـ ــذل مـ ــن غيرهـ ــا .ومـ ــن المعلـ ــوم أنـ ــه ال

ما قُورن بعيوب غيرها من الصـحائ بـل

يمكــن أن تــنج صــحيفة ــادة بــدون أن

ال و ــه للمقارنــة هنــا .وقــد يكــون مــا ينظــر
إليها على أنها أخطاء أو عيوب مـا هـي إال

يكــون لهــا قُ ـ ّـراء ومتــابعون يقفــون بجانبهــا

يقــدمون االقت ــراح الجي ــد والتو ي ــه الق ــويم

المس ـ ــلمين عب ـ ــر وس ـ ــائل اإلع ـ ــالم و الش ـ ــبكات

األخذ بأمر ا تهادي أو أمر يقبل اختالف

والنقـد البنــاء والمســاهمة التــي تضـي إلــى

الدوليــة و الب ـرامج المتعــددة .فلــذا ينبغــي لعلمــاء

و هات النظر ،وقد تكـون فـي أمـور انويـة

الخير خيرا.

كمسألة اإلخراج أو قضية التوزي .

وإذا علمنا حجم العقبـات التـي توضـ فـي

وإننــي هنــا أدعــو لإلقبــال علــى المجــالت

و ــه المطبوعــات اإلســالمية ،والتســهيالت

اإلســالمية ســواء تصــدر بــأي لغــة كــان ،أو

الت ـ ــي تم ـ ــن لغيره ـ ــا  -عل ـ ــى ال ـ ــرغم م ـ ــن

له ــذا األل :ولنف ــر

إل ــى تش ــجي ك ــل م ــا م ــن ش ــأنه التعريـ ـ
باإلس ــالم وال ــدفا عن ــه ف ــي و ــه اإلع ــالم

الحديثة إيضاحا تاما ليبتعد المسلمون عن الوقو
فــي الشــبهات و الضــالل و الــبطالن و الغلــو فــي
أمور الدين و شؤون الحياة.
وإن أعــداء اإلســالم و المســلمون علــى اســتعداد
مستمر لنشر الشكو و اإل ـارات فـي مجتمعـات

اإلســالم أن يكونــوا علــى حــذر تــام و وعــي كامــل
ضد المؤامرات الغربية و المكايد الداخلية .وفقنا
اهلل  -تع ــالى  -لنع ــرف حق ــائق القض ــايا الكب ــرى
للحفــاظ علــى وحــدة األمــة المســلمة وللــدفا عــن
قيم الدين السامية و العقيدة الصحيحة.
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مشوا ُرنا في لغة اإلعالم
بقلم  :ميزان هارون
طالب الدبلوم في العربية ،معهد اللغويات العربية،
جامعة الملك سعود ،الرياض ،المملكة العربية السعودية

المص ـ ــطالحات اإلعالمي ـ ــة الدار ـ ــة ه ـ ــي

ـاز
فالننزلةُ المعوية مر ٌ ُمعد ،يصـيب الجه َ

ـب أو صـ ــاحب مقالـ ــة إلـ ــى
ال يحتـ ــاج كاتـ ـ ٌ
ش ـ ــبكات التواص ـ ــل اال تماعي ـ ــة الحديث ـ ــة

أود أن أســوق بع ـ
وهنــا ّ

المقتبســات مــن

الملو ـ ــة عـ ــن طريـ ــق الفـ ــم ،وعـ ــدم نظافـ ــة

والقن ـ ـ ـ ـ ـ ــوات واإلذاع ـ ـ ـ ـ ـ ــات ،والص ـ ـ ـ ـ ـ ــح

الصـ ـ ــح العربيـ ـ ــة اليوميـ ـ ــة علـ ـ ــى سـ ـ ــبيل

وأعراضـ ــه فـ ــي العـ ــادة قـ ــيء أو
األطعمـ ــة،
ُ

أهمي ـ ــة لغ ـ ــة اإلع ـ ــالم م ـ ــن
اإلس ـ ــهاب ف ـ ــي ّ

والمجــالت واإلنترنـ فــي نهايــة المطــاف،
فاللغة التـي تسـيطر علـى عـالَم اإلعـالم قـد
تتن نك ُر علينا -الناطقين بغير اللغة العربيـة-

و تختل عـن العربيـة التـي نعهـدها ونتربنـى

عليهــا منــذ انطــالق رحلتنــا ،فالــدارس للغــة
العربي ــة مهم ــا ك ــان متقنل ــا للعربي ــة العلمي ــة

الدار ــة فــي الكتــب الدينيــة والشــرعية قــد

يس ـ ــتوحش م ـ ــن العربي ـ ــة اإلعالمي ـ ــة ولغ ـ ــة
الصــح إذا لــم يكــن به ـا علــى عهــد مــن
قبــل؛ ألنهــا صــعبة علــى طــالب المــدارس
اإلس ـ ــالمية بو ـ ــه عـ ـ ــام وعلـ ـ ــى النـ ـ ــاطقين
بغيرهـ ـ ــا؛ ألنهـ ـ ــا تتسـ ـ ــم بكثـ ـ ــرة الكلمـ ـ ــات
الدخيل ـ ـ ــة والمعرب ـ ـ ــة والمول ـ ـ ــودة ح ـ ـ ــديثا،
باإلض ــافة إل ــى ذلـ ـ أنه ــا مت ــأ رة بالتع ــابير
األ نبيـ ــة؛ ألن معظـ ــم األخبـ ــار تنقـ ــل مـ ــن
المصــادر األ نبيــة ،فمتــر م األخبــار مهمــا
يبلـ حرصــه علــى ســالمة اللغــة يظــل متــأ را
ف ــي تعبي ــره بالتع ــابير األ نبي ــة الت ــي ينقـــل
عنهـ ـ ـ ـ ــا .والجـ ـ ـ ـ ــدير بالـ ـ ـ ـ ــذكر أن معظـ ـ ـ ـ ــم

مصطلحات غربية.

المثال( .بع

الهض ــمي ،يح ــد نتيج ــة تن ــاول األطعم ــة

معـ ــا مصـ ــحوبة
إس ــهال ،أو قـ ــيء وإس ــهال ل

العناوين)

ريدة الريا :
اإلسـهال أبــرز األعــرا

ب ـ ــاأللم ف ـ ــي ال ـ ــبطن .وتسـ ـ ـبِّبها ـ ــرا يم أو

وعنـد اإلصــابة قــم

عبر الطعام أو
فيروسات أو فطريات تنتقل َ

mq‡P‡Av qov DcmM©v W ‡A fA :v
q µ ewv ‡bv fx‡ffv c j ~j¨Z v
c~iY Kiæb

المعوي ـ ـ ــة الفيروس ـ ـ ــية ،ونزل ـ ـ ــة اإليك ـ ـ ــوالي

بتعوي

الجسم بالسوائل.

للوقايــة مــن النــزالت المعويــة فــي الحــج..
حافظ على نظافت الشخصية!
e¨w³MZ cwi”QjœZ fv q¨ c ‡fv
hZœq jv † j|v ‡¾fv miAv †c‡Ufv
|mim¨ v†_‡b gy³ _vKzb
.........فكثيــر مــن األمـرا كاإلســهال
والدوس ـ ــنتاريا والته ـ ــاب الكب ـ ــد الفيروس ـ ــي
وأمـرا

الجهــاز التنفســي ناتجــة عــن عــدم

توافر النظافة.
Avi.... †mb f‡Yv †xL v h A،
W ‡A fA , Avgvkq, hb…RcÖx v
(‡ c U B Um)vyv ¦ m‡f Mm v q ijœv
cÖb ‡ffv q¨ av GBv c f®‹ f|cwi”QjœZ fvqi ‡qBv ‡Av_ ‡b

ـزالت
الملو ين،
الشراب ن
وأشهر أنواعها الن ُ
ُ
ســلمونيلنة،
(اإلشــريجية القولونيــة) ،ونزلــة ال ن

(الزحــار) وغيرهــا .ولوقايت ـ
ونزلــة األميبَــة ُّ
أخــي الحــاج مــن اإلصــابة بــاإلمرا

يجــب

علي المحافظة على:
‡c‡Ufv mim¨ v GKwU msµvgK
q¨ a|v GU v i jI‡lfv c b¯’bx‡Zv
M‡Av q m v q ‡a|v †j sf v yv x~ lZv
L q fv †c‡Uv h yA fv i a¨‡iv GBv
†f Mv ‡Av _ ‡b|v q fv ZLjv
mvaviYZ GU fv DcmM©v ‡m‡qv
†xL v†xAvc Zb vc AL j vq vq i|v
bLjyv bLjyv †cUv q¨ _ fv
cvkvcvwk cvZjv cvqLvbv I ewg
xI‡U Bv Gbm‡½v ‡Zv c ‡f|v x~ lZv
L x¨v yv c jx‡Afv †iZfv _ b v
q¨ b‡U fA , i Bf mv bsq vQÎ ‡bfv
i a¨‡ivGBv†f Mvi jqv†x‡ vQ o‡Av
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c‡o|v GBv †ÿ‡Îv D‡bøL‡h M¨v
b‡Ab Uv †f Mv ‡bv, fvBivmRwbZ
c b¯’bxv yv q‡e¿fv cÖx , B-Kwj
(Escherichia Coli),v m¨ b‡i ‡jb v
)(Salmonella
I
A¨vwgev
(q¨ b‡U fA N UZ)v
q i Av
|`BZ¨vw
وإذا مــا أصــب بالنزلــة معويــة ال ســم اهلل
ف ــإن أه ـ ّـم نقط ــة ف ــي ع ــالج اإلس ــهال ه ــي
تَع ــوي

الجس ــم ع نم ــا يفق ــده م ــن س ــوائل؛

وله ــذا فعل ــى المص ــاب باإلس ــهال اإلكث ــار
مـ ــن شـ ــرب المـ ــاء والعصـ ــائر ،واسـ ــتخدام
محلــول معالجــة الجفــاف بإذابتــه فــي مــاء
معقم وشربه ،وفـى حالـة اسـتمرار اإلسـهال
وشــدته يمكــن تنــاول كبســولتين مــن عقــار
"اإليموديوم" وهو كفيل بمن اإلسهال فـي
الحـ ــال ،إضـ ــافة إلـ ــى ذل ـ ـ يجـ ــب غسـ ــل
اليـ ــدين بالمـ ــاء والصـ ــابون بعـ ــد اسـ ــتعمال
الحمـ ــام لمن ـ ـ انتقـ ــال العـ ــدوى .ويمكـ ــن
للشخص تحضير محلول التجفاف بنفسـه
كمـ ــا يلـ ــي :وض ـ ـ ملعقتـ ــين كبيـ ــرتين مـ ــن
سل في لتر مـن المـاء المغلـي،
الس نكر َ
والع َ

وربـ ـ
مـ ـ ُربـ ـ ملعق ــة ص ــغيرة م ــن الملـ ـ ُ ،
ملعق ــة م ــن كربون ــات الص ــودا .وف ــي ح ــال

عـ ــدم تـ ــوفُّر الصـ ــودا ،يمكـ ــن إضـ ــافةُ رب ـ ـ
ملعق ــة أخ ــرى مـ ـن الملـ ـ  .أم ــا ف ــي ح ــال
ازديـ ــاد ش ـ ـدنة اإلسـ ــهال وعـ ــدم االسـ ــتجابة
له ـ ـ ـ ــذه اإل ـ ـ ـ ــراءات البس ـ ـ ـ ــيطة واس ـ ـ ـ ــتمر
اإلسـ ــهال ألكثـ ــر مـ ــن  24سـ ــاعة أو عنـ ــد

ح ــدو إس ــهال مص ــاحب بمخ ــاط أو دم
عند حدو حمى ،فعلي مرا عـة المركـز
الصـ ــحي فـ ــورال ،حيـ ــث سـ ــيُعطى المصـ ــاب

بالجفاف محاليل ِّ
مغذية عن طريـق الوريـد،
كمــا يُعطــى أيض ـال محلــول الجفــاف وأدويــة
أخرى حسب حالة المصاب.

q fv h xv xIN©Uj µ‡iv †bDv †cUcxo Avq µ ewv A, Z‡qvGBv†ÿ‡Îv
W ‡A fA v ‡bv mq‡P‡Av ¸fæZ¡c~Y©v
P bRm v ‡b v c jxAv yv Zfbv L x¨v
MÖ ‡Yfv i a¨‡iv fx‡ffv c j ~j¨Z v
c~fYvbf |vq fv†mvb f‡YvW ‡A fA v
q µ ewvq¨ ³‡bv†q vc fi ‡Yvc jv
yv d‡bfv fmv BZ¨ xv †L‡Zv ‡q|v
qï×vc j‡Zvm¨ b Bjv i ‡Avc jv
bf‡Zv ‡q|v q fv h xv W ‡A fA v
µi MZv qq¨ Zv _ ‡b, Z‡qv
†m‡ÿ‡ÎvxIÕ UvG‡i WA iv(W ‡A fA v
cÖ Z‡lab)v r ZxAv b¨ cmIbv L yA v
†h‡Zv c ‡f|v Z ‡Zv ZRÿY Rv
W ‡A fA v qÜv ‡Av h ‡q|v G¸‡b fv
c c v †f ‡Mfv msµiYv Go ‡Zv
cÖ b… Zbv W ‡bv m o v †xA fv cfv
c jv yv m q jv x‡Av xIBv Zv †aŠZv
bf‡Zv ‡q|vq if vP B‡bvN‡fvq‡mv
j‡rv j‡ryv c j ~j¨Zv c~iYKvix
(m¨ b Bj)vq j‡Av j‡Zvc f|vGbv
bU fvdvU ‡j vc j‡ZvqovxIBvP iPv
P jvyviaIv †i ‡Zv ‡q|vZ fvm‡½v
GbvP vP i‡PfvP fvi ‡MfvGbi Mv
bqYv yv GbBv c fi Yv b ‡q© ‡jWv
†m W †i ‡Zv ‡q|v q fv h xv
†m W vj v_ ‡b, Z‡qvGbBvc fi Yv
bqYv †i ‡Zv ‡q|v Z‡qv h xv

W ‡A fA v Gijv gvivZ¥K AvKviY
a fYv b‡fv †hv Gmqv cÖ _ ibv
P bRm v†b ‡j vb ‡rvq ‡mvj vGqsv
24vN›U fv†q vPb‡Zv_ ‡b, wKsev
h xv W ‡A fA fv m‡½v r¡fv yv Z fv
m ‡_v j bv x‡Av m ›xv q v f³v S‡f,
Z‡qv ZRÿY Rv †b ‡j v ¯^ ¯’¨v ‡b‡›xª
†h M ‡h Mv bf‡Zv ‡q|v †mL ‡jv
†f Mxfv
qq¯’ v
qjIc ‡Zv
Bj‡ b ‡jfvi a¨‡i fx‡fvcI óbfv
cvwb¯^íZv
c~iYKvix
Jla,
m¨vjvBb I Ab¨vb¨ wPwKrmv cÖ`vb
bf v ‡q|v
هنا ما يسمى بالحقيبة الطبية التي أنص
الحــاج باقتنائهــا واالحتفــاظ بهــا والتــي قــد
يحتا هــا الحــاج أ نــاء حجــه وتحتــوي علــى
مجموعة من األدوية العامة مثل:
• خاف

الحرارة مثل البراسيتامول

• مضاد السعال وطارد البلغم
• كريمات وفازلين وبودرة
• كريمات ومراهم إلصابات العضالت
• كريمات للجروح
Z Bv rx‡xfv cÖ Zv q i ‡xfv
qjI‡f av _ b‡qv mb‡bv †hjv Gb Uv
b‡fv ÔW ³ fxv q¨ MÕv b‡jv m‡½v
f ‡Lj|v q fv Z ‡Zv j‡iœ ³v
cÖ‡A rjxAv Jla¸‡b v qq ¨Bv m‡½v
b‡fv j‡Av q ‡mj|v c¨vivwmUvgj
 r ZxAv r¡fv cÖ Z‡f ab|v bcÖ Z‡f abv (antitussive) I Kdwbe©viK
|)(expectorant
µxg,
†im bjv yv c DW f|v µxiv yv †c xfv
q¨ _ fvibi|vÿZvyvN vïb ‡j fvibi|v
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ضرورة شرح القضايا الكبرى من قبل علماء اإلسالم
بقلم  :محمود الحسن جنيد

ال ش في أن العالم الذي نعيش فيه هذا

مرافــق الحيــاة اليوميــة العامـة أو الشخصــية

ــاءكم فاســق بنبــأ فتبينــوا أن تصــيبوا قومــا

الق ـ ـ ــرن الح ـ ـ ــادي والعش ـ ـ ــرين ه ـ ـ ــو ع ـ ـ ــالم

يختلـ ـ بعض ــها ع ــن آخ ــر .وه ــذا يس ــبب

بجهالـة فتصـبحوا علـى مـا فعلـتم نـادمين .

الشكو و الشبهات التي تثير في النفوس

التواف ـ ـ فـ ــي آراء النـ ــاس فـ ــي سـ ــلوكنا و

فـ ــإن هـ ــذه اآليـ ــات الربانيـ ــة تشـ ــير إشـ ــارة

تساعالت متناقضـة و مواقـ متباينـة حـول

لنفس السبب ينتج بيننا سوء التفاهم.

واض ـ ــحة إل ـ ــى ض ـ ــرورة بي ـ ــان واضـ ـ ـ لنب ـ ــأ

القض ــايا الكب ــرى ،مم ــا ين ــتج عن ــه الص ــرا
الفك ــري و العقائ ــدي ب ــين ال ــذين يت ــابعون
ه ــذه القض ــايا الكبـ ــرى الت ــي تح ــد فـ ــي
الع ـ ــالم المعاص ـ ــر ،عب ـ ــر وس ـ ــائل اإلع ـ ــالم
المتع ــددة بم ــا

فيه ــا وس ــائل مطبوع ــة و

وسـ ــائل إلكترونيـ ــة .وإلزالـ ــة هـ ــذا الصـ ــرا
السائد بين أفراد األمـة و المجتمـ يحتـاج
األمر إلى شـرح هـذه القضـايا العصـرية مـن
قب ــل أه ــل الفكـ ــر و علم ــاء الـــدين شـ ــرحا
واض ــحا لتوعي ــة عام ــة الن ــاس بحقيقته ــا و
مصــيرها و عواملهــا .وعنــدما ال يجــد عامــة
الناس شرحا وافيا لقضية مـا وقـ حـدو ها
في دولة مـن دول العـالم يتعرضـون للوقـو
في الشكو و الشبهات وسوء الظن حول
هذه القضية الكبيرة التي تتر آ ـارا سـلبية
فــي تكــون آرائهــم و مــواقفهم .ومــن ســوء
حظنا أننا غالباما ال نحظى بمشاهدة صـور
حســنة فــي هــذا المجــال الهــام لعــدم شــرح
واقعــي مــن أهــل الــرأي و الفكــر .فصــور
أيامن ــا الت ــي نش ــاهدها ع ــادة ك ــل ي ــوم ف ــي

فلــذا يجــب علينــا أن نشــرح لكــل موق ـ
مــن مواق ـ حياتنــا شــرحا بســيطا يكش ـ
عن سـبب االخـتالف لصـور الحيـاة لنكـون
عل ــى م ــأمن م ــن س ــوء الظ ــن بن ــا م ــن قب ــل
اآلخـرين .وإن روح اإلسـالم تشـجعنا علـى
أن نتطل ـ ـ ـ علـ ـ ــى معرفـ ـ ــة تامـ ـ ــة لحـ ـ ــواد
العصر .ففي القـرآن الكـريم ذكـر كثيـر مـن
المواق و الواقعات العصرية التـي وقعـ
فــي عصــر الرســول  -صــلى اهلل عليــه ســلم
 ومنهــا غــزوة الــروم م ـ الفــرس .قــال اهللتعالى في هـذا الصـدد :الـم .غلبـ الـروم.
فـ ــي أدنـ ــى األر وهـ ــم مـ ــن بعـ ــد غلـ ــبهم
سيغلبون.في بض سنين ،هلل األمر من قبل
ومن بعد ،ويومئذ يفرح المؤمنـون .فـاهلل -
عــز و ــل -بــين فــي هــذه اآليــات الكريمــة

يحـ ــد فـ ــي المجتم ـ ـ اإلنسـ ــاني كـ ــي ال
يترتب األمر على خالف الواق وال يصب
الناس في النهاية على الندامة لسبب عـدم
المعرف ــة لحقيق ــة القض ــية .وف ــي الق ــرآن
الكــريم ب ــين اهلل  -تعــالي  -قض ــايا كب ــرى
من الغزوات و السرايا المعاصرة مثل غزوة
بــدر و غــزوة حنــين و واقعــة حديبيــة ،كمــا
بين القضايا الماضية التي وقع في األمم
السابقة مثل قضايا بني إسرائيل و قوم عاد
و مــود و غيرهــا .ففــي بيــان هــذه القضــايا
الكبـ ـ ـ ــرى تو يهـ ـ ـ ــات إلهيـ ـ ـ ــة واض ـ ـ ـ ــحة و
إرشــادات رباني ــة مبينــة لحقائقه ــا و آ اره ــا
المترتب ــة عليه ــا و أس ــبابها ليك ــون النب ــي و
المســلمون علــى بينــة تامــة و بصــيرة كاملــة
عن مصير الوقائ و نتيجة الحواد .

قضــية معاصــرة هــي قضــية غــزوة الــروم م ـ

وبمــا أن هــذا العصــر مكــتظ بــالفتن الهائلــة

الفرس لتسلية المسلمين و لتوعيتهم حول

و المحـ ــن الضـ ــخمة مثـ ــل الغـ ــزو الثقـ ــافي

الوقــائ العالميــة ،و هــذا شــرح ربــاني مــن

الفكري و رـاهرة اإللحـاد و تشـويه أصـول

اهلل  -سـبحانه وتعـالى  -للقضـية .وقـال

الدين و إساءة صور اإلسالم و هدم قيمه و معالمه

اهلل  -تعـ ـ ــالى -.يأيهـ ـ ــا الـ ـ ــذين آمنـ ـ ــوا إن
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الشمعة تخاطبني
لسـ لقــراءة كتــاب فــي إحــدى الليــالي،
ففتحت ـ ــه وب ـ ــدأت الق ـ ــراءة؛ ولك ـ ــن فج ـ ــأة
ـل الظـ ــالم مكـ ــان
انقطع ـ ـ الكهربـ ــاء ،وحـ ـ ّ

النور حتى أني لم أكد أرى الكتاب .وبعـد

مـ ـ زه ــدي .أل ــل ذلــ ص ــول عل ــي

صفحة من يوميات طالب

فإن اسـتطع أن تفـدي نفسـ فـي طلـب

ســأل أبــي أن يشــتري لــي بندقيــة صــغيرة

العل ـ ـ ــم وخدم ـ ـ ــة الخل ـ ـ ــق مـ ـ ـ ـ طاع ـ ـ ــة اهلل

ألتمرن على الرمي ،فاشتري لي أبي بندقية

فســيهاب ويخاف ـ المشــركون والظــالمون

صغيرة وحقة من الرشاش ،فرح بها فرحا

وغيرهم.

شديدا ،وكن إذا و ـدت الفرصـة أو كـان

الظلمة الحالكـة رغـم أنـي صـغيرة الحجـم،

أيــام عطلــة فــي المدرســة أخــذت البندقيــة

قليــل دخــل علــي صــدي ٌق لــي يحمــل شــمعة

وذهب ـ به ــا إل ــى الغاب ــة القريب ــة م ــن بت ــي،

فــولى الظــالم هاربــا ،عنــدها خطــر ببــالي أن

ونس ـ ــي األك ـ ــل والش ـ ــرب والن ـ ــوم حت ـ ــى

الظــالم الــذي كــان قبــل مــدة قليلــة خض ـ

نسي العمل كله برغبة الصيد.

أمام ضوء الشمعة الضئيل .وال أزال أتفكر
فــي هــذا الموق ـ حتــى ســمع هاتفــا مــن

ف ــي األول كنـ ـ ال أص ــيب ك ــل م ــرة؛ ب ــل

ح ــولي ،ن ــداء خفـ ــي؛ ولكـ ــن لـــم أر أحـــدا

أخطـئ كــل مــرة حتـى تمرنـ كثيــرا ،واشــتد

أم ــامي وال خلف ــي ،ع ــدت إل ــى الكت ــاب

ساعدي ،م عل أصيب مـرة فـي ـال

وأم ـ ـ ـارات التعج ـ ــب تلـ ـ ــوح علـ ـ ــى مالم ـ ـ ـ

طالقات.

و هي ،والنداء يتردد صداه ،فـإذا الشـمعة
تناديني :يـا طالـب العلـم! يـاوار النبـي -

ستس ـ ــتطي أن تزي ـ ــل الظ ـ ــالم م ـ ــن قريتـ ـ ـ

ص ـ ــلى اهلل علي ـ ــه وس ـ ــلم  !-اس ـ ــتم لم ـ ــا

وبالد  .تنشر نـور العلـم بعلمـ الخـالص

سـأقوله لـ وفكـر .هـل سـأل نفسـ لـم

يومــا .فحينئــذ ســمع األذان ،وأفقـ مــن

خافتني الظلمـة؟ ولمـاذا تسـيطر علـي؟ هـل

ش ــعوري وفك ــري ،وفهمـ ـ أن ه ــذا ل ــيس

لــدي أي إ ابــة؟ ال أرــن أن عنــد إ ابــة

مجرد حلـم فقـ ؛ بـل هـو حجـة لـي ولكـل

.اسم  ،إني تعلم الزهـد مـن الزهـاد كمـا

طالب علم.

تعلم ـ تضــحية نفــوس مــن األســالف فــي
خدم ـ ـ ـ ــة البش ـ ـ ـ ــر ،والس ـ ـ ـ ــعي وراء قض ـ ـ ـ ــاء
حوائجهم م طاعة اهلل ففعل مـا تعلمـ
وحصل  .فأنـا أفـدي نفسـي فـي خـدمتكم

اس ـ ــتيقظ يوم ـ ــا م ـ ــن ن ـ ــومي مبك ـ ــرا ف ـ ــي
الص ــباح ،ل ــم تطلـ ـ الش ــمس ،اس ــتعددت
للــذهاب إلــى الغابــة ،خر ـ مــن بيتــي مـ



محمد صادق الرحمن

طالب الفضيلة الثانية بالجامعة الرحمانية
صوت الحراء.

أصـ ــدقائي وزمالئـ ــي فـ ــي الدراسـ ــة ،معهـ ــم
بنادق وسكاكين ،لم نزل نمشـي فـي الحـر
والشــمس حتــى تعبنــا ،و لســنا تح ـ رــل
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شجرة كبيرة واسترحنا قليال ،م دخلنـا فـي

إلـ ـ ــى العديـ ـ ــد مـ ـ ــن الورشـ ـ ــات الصـ ـ ــناعية،

يفهم الدرس بكل إمعان ،وإنه كمعلمي في

الغاب ــة ،و ــدت عل ــى الف ــور ط ــائرا م ــيال

والعديــد مــن األعمــال األخــرى فــي قريتــي،

بع

الكتـب ،أنـا أنـال منـه مسـاعدة كثيـرة

ريحــا،

كمـ ــا يو ـ ــد فيهـ ــا عـ ــدة مسـ ــا د ومراكـ ــز

فــي عــدة أوقــات ،أتعلــم منــه اللغــة العربيــة

فرح بهذا الطير فرحا شديدا ،وفرح كـل

لتحف ـ ــيظ الق ـ ــرآن الك ـ ــريم ،ويو ـ ــد أيضـ ـ ـال

والبنغالي ـ ــة و أتم ـ ــرن عن ـ ــده خـ ـ ـ الرقع ـ ــة،

من في البيـ بهـذه الطـائرة ،وقـالوا مرحـى

مدارس تعليمية و قافية.

وطريقــة كتابــة اليوميــة باللغــة العربيــة .مضــى

وحســينا ،فرميتــه ببندقيــة ،فســق

مرحى.




زكيريا محمود

محمود الحسن

قريتي
قريتــي صــغيرة ،أنــا أحبهــا حبــا مــا ،ألننــي
ول ــدت فيه ــا ،وترعرعـ ـ ف ــي كنفه ــا ،تقـ ـ
قريتــي علــى بعــد  10كيلــومترا مــن عاصــمة
بــنغالديش داكــا ،تبل ـ عــدد ســكانها نحــو
مانية آالف نسمة .تعتبر الزراعـة مـن أهـم
األعمال التي يقوم بها سكانها،

العزلة بين حوالي

عليه ال ة أيام ولـم يجـد حالـه ،ففكرنـا أن
نرس ــله إل ــى بيت ــه ،فش ــاورنا مـ ـ األس ــتاذ،
فاش ــار علين ــا األس ــتاذ أن ن ــذهب ب ــه إل ــى
الطبيـ ـ ــب ،حتـ ـ ــى اليفوتـ ـ ــه الـ ـ ــدروس ،ألن
االمتحــان قــد آن وقتــه ،فــال ينبغــي لــه أن

منــذ أيــام عديــدة أصــيب صــديقي الحبيــب

يــذهب اآلن إلــى البي ـ  ،فامتثلنــا بمشــورة

بمــر شــديد ،ال يســتطي أن يحضــر فــي

األستاذ ،فلـم نرسـله إلـى البيـ ؛ بـل ذهبنـا

الــدرس ،بــل صــار رهــين الفــراش يســتري ،

بــه إلــى الطبيــب ،فأشــار لــه الطبيــب بعــدم

اليقــدر علــى أكــل شــيء ،وقــد فقــد شــهية

اس ـ ــتخدام الم ـ ــاء الب ـ ــارد ،وأك ـ ــل الطع ـ ــام

الطعـ ــام وذوقـ ــه ،فقـ ــل وزنـ ــه وزاد الهـ ــزال،

القوي ،وأكـل الـدواء ،اآلن برحمـة مـن اهلل

حتــى صــار نحيــل الجســم ،حزننــا لــه حزنــا

ومنّ ــه ع ــاد حال ــه إل ــى الص ــحة ،نر ــو أن ــه

شديدا ،كأننـا ال نفهـم الـدرس بجيـد دونـه،

يشــفي فــي أقــرب وقـ ممكــن .شــفاه اهلل

إنه كان يساعدنا في فهم الدروس،

تعالى.



ومن أهم المنتجات الزراعيـة التـي ينتجهـا
أهلهـ ـ ـ ــا :الخضـ ـ ـ ــراوات ،ومنهـ ـ ـ ــا الخيـ ـ ـ ــار
والبن ــدورة والبطاط ــا ،والليم ــون ،باإلض ــافة

إنــه أذكــى الطــالب فــي صــفنا ،يســتطي أن

شفيق اإلسالم
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صدى ا ألطفال
أيها الصغار والبراعم! بين أيديكم صفحة رائعة بعنوان "صدى األطفال" تقدم لكم دوما كل ديد ومفيـد بقلـم صـغير وفكـر منيـر ،تجـدون فيهـا قصصـا متنوعـة وحكايـات ميلـة ومسـابقة
شائقة .وإن هذه الصفحة مفتوحة لكم أيها الصغار والبراعم! لعر مواهبكم الكامنة فيها ،فنهنئكم فـي صـفحتكم هـذه .فـاكتبوا لهـا ،وأرسـلواها إلينـا ،حتـى تـزداد قـوة أقالمكـم ،وتكونـوا
ِ
في قادم األيام من كتاب العربية القادرين .وعليكم باال تهاد في تعلم اللغة العربية ،فإن اهلل تعالى يعطي كل مجتهد أ را على ا تهاده وإتقانه للعمل ،وفي ذل يقـول تعـالى ِ " :إ نن انلـذينَ
ِ
نالح ِ
ات ِإنا َال نُ ِضي ُ أَ ْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَ لـال" فـا علوا تعلـم اللغـة العربيـة عبـادة ،وا تهـدوا فيـه هـدا حثيثـا ،واهتمـوا بـالنوم المـري  ،والغـذاء المتكامـل ،وممارسـة الرياضـية
آمَنُوا َوعَِملُوا الص َ
البدنية .نسأل اهلل تعالى لكم المستقبل الجميل.

أحب مجلة الحراء
ذهبـ ـ م ــرة إل ــى ص ــديقي نع ــيم ،فو دت ــه
نائم ــا ،ورأيـ ـ ف ــوق طاولت ــه مجل ــة عربي ــة
باسم الحراء .أخذتها أقلبهـا فـي يـدي ،ـم
فتحتهــا وبــدأت أتصــف صــفحاتها إذ وق ـ
نظـ ــري علـ ــى صـ ــفحة "صـ ــدى األطف ـ ـال"،
فو ـدتها صــفحة رائعــة لألطفــال .فشــرع
أقرأه ــا ونفس ــي مترع ــة متش ــوقة ،ففرحـ ـ
فرحا شديدا ،ورأي أن مجموعة كبيرة من
كتــاب العربيــة مــن داخــل الــبالد وخار هــا
يكتب ـ ــون فيه ـ ــا .اس ـ ــتيقظ ص ـ ــديقي نع ـ ــيم،
وو دني أقرأ المجلـة بنشـاط ورغبـة ،فقـال
لــي  :هــل تحتــاج إلــى هــذه المجلــة ،قل ـ
له :نعم ،فأهدى إلي تل المجلة ،ر ع
به ــا إل ــى المدرس ــة ،أقرأه ــا ك ــل ي ــوم بع ــد

بالعربيــة أخطــأت كثيــرا حتــى تمرن ـ علــى

أفـوز فيـه بإمتيـاز ،كمــا ينصـ لـي بالنجــاح

الكتابــة كــل يــوم بعــد العصــر .واآلن أكتــب

والتقدم في كل أمر من األمور.

والأخط ــئ إال قل ــيال ،أح ــب مجل ــة الح ــراء
من صميم قلبي.



محمد إبراهيم خليل

أريد أن أكون كاتبا
أنـ ـ ــا طفـ ـ ــل صـ ـ ــغير ،أدرس فـ ـ ــي المرحلـ ـ ــة
االبتدائيــة ،أريــد أن أكــون كاتبــا كبيــرا مثــل
فضيلة الشيخ أبي طاهر المصباح ،وكذل

الشـهري ،فطلبـ ُ مــن صــديقي"ريحان" أن
يفت لي ورقته ألرى منها ما أحتاج إليـه..
ولكنه لم يجب بدعواي ..غمزت له بعيني
أي انتبــاه..
ليلبــي طلبــي ،ولكنــه لــم يعرنــي ّ

وبعــد فتــرة و يــزة ق ـ ّدم ورقتــه إلــى المعلــم
وخرج بسرعة بارقة ،ولم ينتظر لي.

بعد انتهاء االمتحان ،اء صـديقي "تمـيم"

أكــون مثلــه خادمــا مخلصــا للــدين ،فأســأل

و عل يـذكر لـي عيـوب صـديقي "ريحـان"،

اهلل أن يجعلني مثلما أحب أن أكون.

وكي أنني أحبه وأعاملـه ،وهـي ال تبـادلني

 تميم حسن

ريحان مريض

العصر ،في بداية قراءتـي لهـا كنـ الأفهـم

"ريحــان" صــديقي الحبيــب ،عل ّقـ ُ حبــالي

المقاالت الطويلة الصعبة في أول المجلة،

بحبال ـ ــه ،فه ـ ــو رفيق ـ ــي ف ـ ــي الطري ـ ــق إل ـ ــى

فا تهدت كثيرا مرارا وتكـرارا ،واآلن أفهـم

المدرس ــة وبيت ــه يج ــاور بيت ــي ،وإذا غبـ ـ

المقــاالت الصــعبة أيضــا .وكن ـ إذا كتب ـ

ذات يـ ـ ــوم بينمـ ـ ــا نحـ ـ ــن فـ ـ ــي االمتحـ ـ ــان

لمـ ـ ــدة أو أصـ ـ ــب ُ بمـ ـ ــر

يسـ ـ ــأل عنّـ ـ ــي

ويعودني ...ويساعدني قبل االمتحان لكي

الش ـ ـ ـ ـعور نفس ـ ـ ــه .اشــ ـ ــتد غضــ ـ ــبي علـ ـ ـ ــى
"ريح ــان" ،وعزمـ ـ أن أوبخ ــه وأخاص ــمه،
فذهب ُ إلـى منزلـه وطرقـ البـاب ،فخـرج
أخـوه الكبيـر وومضـات الحـزن تبـدو علـى
و ه ــه وق ــال" :ريح ــان" يعت ــذر منـ ـ

ــدال

ألنه لم ينتظر  ،وهو اآلن في المستشفى،
أللم شديد في معدته.



حبيب اهلل
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منكم وإليكم


األل هداي ـ ـ ـ ــة اهلل

(طال ـ ـ ـ ــب الجامع ـ ـ ـ ــة



الرحمانية محمد بور)

لنشـ ــر كتابت ـ ـ

األل نيـ ــد حسـ ــن

(طالـ ــب الجامعـ ــة

الرحمانية ،محمد بور)

فـ ــي المجلـ ــة تحتـ ــاج إلـ ــى

األل ش ــرافة اهلل

(طال ــب مدرس ــة المنه ــل النم ــوذ ي

بأترا ،داكا)

أرن أن صفحة صدى األطفال مناسبة ل

أخ ــي العزي ــز! اس ــتلمنا رس ــالت وإ ابتـ ـ

التمــرين الكثيــر ،بإمكان ـ أن تشــتر فــي

ولجمي أصدقائ الصغار ،هـذه الصـفحة

عل ــى المس ــابقة بع ــد انته ــاء الميع ــاد ،فل ــم

مي ـ ـ ـ صـ ـ ــفحات المجلـ ـ ــة مـ ـ ــن صـ ـ ــفحة

مفتوح ـ ــة لك ـ ــم ميع ـ ــا بش ـ ــرط أن تك ـ ــون

نســتط أن ننشــر إ ابتـ فــي هــذا العــدد،

الكتابة صالحة للنشر ،وشكرا.

فعفوا ومعذرة.

المس ــابقة وم ــن أق ــالم األص ــدقاء وص ــدى
األطفال .ونعد بنشـر كتاباتـ وقصصـ
إذا كان صالحة ،وشكرا.





األل عبد الرحيم

(من خولنا)

اسـ ــتجابة لطلب ـ ـ سنرسـ ــل المجلـ ــة علـ ــى
عنوانـ ـ ال ــذي ارس ــل ف ــي أق ــرب وقـ ـ
ممكن ،وشكرا كثيرا.

األل محمد

(من دار المعارف)

إننــا يــا أخــي! إلــى اآلن نعــيش فــي رــروف
قاســية ،وإمكانياتنــا محــدودة ،نجتهــد فــي
ق ــادم األي ــام عل ــى إنف ــاذ م ــا تمنيـ ـ  ،وأم ــا
اقتراحاتـ القيمــة وضــعناها تحـ البحــث
ش ـ ــاكرين لـ ـ ـ  .وأعانـ ـ ـ اهلل ف ـ ــي ميـ ـ ـ



األل لبيــب عبــد اهلل

(طالــب الجامعــة

الشرعية مالي باغ)

أخي العزيـز! إن الكتابـة بالبنغاليـة التعجبنـا
عــادة ،اكتــب رســالت الثانيــة بالعربيــة ولــو
بالعربيــة المتكســرة ،فــإن اال تهــاد الــدائم
يجعل كاتبا ماهرا وأن التشعر ،وشكرا.

أعمال  ،وشكرا.


األل لبيــب عبــد اهلل

(طالــب الجامعــة

الشرعية مالي باغ)

يســعدنا أن نرســل نســخة مــن المجلــة إلــى
أس ـ ــتاذ المحتـ ـ ــرم حفظ ـ ــه اهلل ،وستصــ ــل
النس ـ ــخة المطلوبــ ــة مـ ـ ــن العــ ــدد القـ ـ ــادم،
ومرحبـ ــا بأسـ ــتاذ كاتبـ ــا ديـ ــدا لمجلتنـ ــا،
وشكرا.

األل عبـ ــد اهلل
األل نور اهلل

(طالب الجامعة فريداباد)

أخــي العزيــز! قرأنــا مقالـ ورســالت كلهــا،
مقال ـ ـ ـ يحتـ ـ ــاج إلـ ـ ــى التعـ ـ ــديل الكبيـ ـ ــر،
ننصــح بكثــرة االهتمــام بقواعــد اإلمــالء
وعالمات الترقيم .ونحـن فـي االنتظـار إلـى
مقال الثاني ،وشكرا.

(طالـ ــب الجامعـ ــة األهليـ ــة دار العلـ ــوم

معين اإلسالم بهاتهزاري)

أخـ ــي الكـ ــريم! أهـ ــال ب ـ ـ وبزمالئ ـ ـ فـ ــي
صــفحة المســابقة ،نر ــو من ـ أن تشــار
في مي صفحات المجلة ،وكذل نر و
منـ أن تكــون منــدوبا ووكــيال للمجلــة فــي
مدرست  ،وشكر.
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صفحة المسابقة
المسابقة 1

ـ ميمونة بن الحار رضي اهلل

عنهما

السؤال األول :

غزوة بدر كان بين
ـ المسلمين والفرس

ـ المسلمين ومشركي قريش

ـ المسلمين والروم

قــاد يشــا مــن األحبــاش لهــدم
الكعبة

اكت ـ ــب مقال ـ ــة ص ـ ــغيرة بعن ـ ــوان "مس ـ ــؤولية
الطـ ــالب تجـ ــاه األسـ ــتاتذة" بأسـ ــلوب مـ ــن

عند .

ـ سي ذي يزن
السؤال الثالث :

فـ ـ ـ ـ ــي أي س ـ ـ ـ ـ ــورة وردت آي ـ ـ ـ ـ ــة
الكرسي؟

ـ سورة األنفال
ـ سورة البقرة

المسابقة 3
تر م النص اآلتي بلغت الفصحى:
)(evsjv Ki
العق ــل نعم ــة كبي ــرة وهبه ــا اهلل لن ــا ،وعلين ــا
الحفــاظ علــى هــذه النعمــة بــأن نعمــل علــى
تنشـ ـ ـ ــي عقولنـ ـ ـ ــا ،وأن نســ ـ ــتخدم ملك ـ ـ ــة
التفكيــر بالشــكل الصــحي  ،وبتركيــز عــال،
من خالل بع

األمور:

فلنم ـ ــارس الرياض ـ ــة والمش ـ ــي ف ـ ــي اله ـ ــواء

ـ سورة النساء

الطلق

السؤال الراب :

وممارســة الرياضــة الذهنيــة ،بحــل التمــارين

من هـي آخـر زو ـة للنبـي صـلى

اهلل عليه وسلم؟

ـ خديجة بنـ خويلـد رضـي اهلل

عنها

ـ عائشة بن أبي بكر رضي اهلل

عنهما

الكلمـ ــات الجميلـ ــة ،أو عنـ ــد المعلومـ ــات
الجديدة.
وأن ن ــتعلم لغ ــة دي ــدة كاللغ ــة اإلنكليزي ــة
وغيرها.

ـ النجاشي
ـ أبرهة

قلم الرصام ،ووضـ خطـوط ودوائـر عنـد

المسابقة 2

السؤال الثاني :

وأن نرّكـز فــي قراءتنــا ،مــن خــالل اســتعمال

الرياضـ ـ ــية ،وحفـ ـ ــظ القـ ـ ــرآن واألحاديـ ـ ــث
النبوية والشعر
وقـ ـ ــراءة الكتـ ـ ــب والمجـ ـ ــالت المتنوعـ ـ ــة،
والقصــص والروايــات الهادفــة ،كــي نمتل ـ
ألفارال ومعاني ديدة

والحــرم علــى النــوم الصــحي المفيــد ،بــأن
ننام مبكرال ونستيقظ مبكرال.
وأن نتناول الطعام الصحي المفيـد ،ونبتعـد
عن الملونات الصناعية في بعـ

األطعمـة

الجاهزة.

المسابقة 4
انقل الفقر إلى اللغة العربية(Aviex :
)Ki

Gbv q…×v ixª‡b b Zvi 25 eQi
qA‡mfv ‡Q‡bv m v ‡U«‡jv b‡fv q m Av
df‡Qj|v ‡Q‡bU v ‡U«‡jfv r j b v
|x‡Avq ‡ c ‡ fvcÖb… Z ‡xL‡Q
‡Q‡b:v (‡U«‡jfv r j b v x‡Av
Z b‡A)v "q q !v bv ir !v ‡x‡L ,
‡U«‡jfv q B‡ffv M Q¸‡b v mqv
!"cQ‡jfv x‡bvh ‡”Q
q q :v ( miI‡L)v j ,v cQ‡jv h ‡”Qv
| j |vG Uv†Z i fv†P ‡Lfva a
‡Q‡b:v( bQI¶Yvcf)v"q q !v‡x‡L ,
bv mI›xfv cIbIf|v cIbI‡ffv Dcfv IB
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‡Q Æv ‡Q Æv c L¸‡b v ‡b jv c L,
?"evev
q q :v ( miI‡L)v "y¸‡b v i Qf ½ v
|"cvwL
‡U«‡jv Z ‡xfv c ‡ v Gbv ixª‡b b
qm v Q‡b |v‡mv Pew b‡fvc ‡”Q bv
‡hv bi ‡qv GBv 25v qQfv qA¯‹v
‡Q‡bU v q ”P ‡xfv i‡Z v q PfYv
bf‡Q, qív bQIv ‡x‡LBv q j ›xZv
‡”Q|v bQI¶jv cfv q… óv co v ïiæ
bf‡b v Gqsv q… ófv bQIv ‡d U v G‡mv
| ‡Q‡bU fv ‡ZfvDcfvco‡b
‡Q‡b:v(LIqvLI v ‡A)v"q q !v‡x‡L v
‡x‡L v ...v q B‡fv q… óv ‡”Q|v q… ófv
|‡d U vq i fv ‡ZfvDcfvco‡Q"v
Ggb mgq ixª‡b b Zvi ‡bŠZv b
xijv bf‡Zv c f‡b v j |v ‡mv Z fv
‡Q‡bU fv q q ‡bv qb‡b , "Avcbvi
| ‡Q‡bv qAmv ‡m‡qv h‡_óv ‡q b
Z ‡bv‡bjv Gbrjvi ‡b v W ³ ‡ffv
b ‡Qv j‡Av h jv j |v m cU ‡bv
W ³ f‡xfvm ‡r jvi‡Z vPb‡bv‡mv
|"mI¯v’ ‡Avh ‡q
‡Q‡bU fv q q v DËfv x‡b , "Avgiv
m cU bv‡_‡bBvq m q df Q|v‡mv
GLb c~Y© mI¯|’ v Z fv ‡P ‡Lfv
qc ‡f jv yA fv cfv q rv ‡mv
rxq‡jv cÖ_iq ‡ff i‡Z v ‡xL‡Zv
|c f‡Q

جوائز الفائزين
 ¤الجائزة األولى  :مجلة "الحراء" إلى
ال ة أشهر.

 ¤الجائزة الثانية  :مجلة شهرين.

 ¤الجائزة الثالثة  :مجلة شهر واحد.

إن أن أغلى

ح يهلل ط ص،رل ع غصهللسو و وعب ال ذ اكأي ور ية ب دهلل يت أروحدو و ق" د عتدى د
و يتبورو ري"اي ا هلل عتى ص سو ع هللاو أ راة وو إلا هلل وعهللل و رهللل ا عض" رو ههللقد
ق تا رق" .
مجيت
اددورق"ي اد ا د حد يهلل حمد رتددهللريتون ي" يد ل ر"صددو وهدد"ب مجيد ددر اددو متددىن حد يهلل غ قق د هددال
رهللريت قدو ققة غاوم ذرك ل ق خي ا صو ق" ب و وقت قي و " رسو .
اور" ا ا بو رتهللريت جص و رهللل ا صو ق ىن غ قش ق و رو وصو اوهظ ر .
يت صبوح ذ ن ق"م ع هللاو و ح يهلل صو و غ س ا غ هلل "رول ق ح حد يهلل عي يدو قد"غى غادو ردهلل ع
ش "هو ورب سا.
سورت غم ح يهللئ ت سهلل وعهللرك ا غشد ب ردك ههللقد ع دهللاو رد ق رقد" ل وسدهلل وقيدت ا"عدهللب س د
ح يهلل يتورسو وسو ق" و اس"ور ئ قو غق ه ؟
سورت ومئ هنو حتت ر"حوأ ل
قد ه وك ح"ى "ف وه"ب!
اهلل ح يهلل قهللل حتت ر"حوأ ا "ح شهللقهلل؛ رد و هلل ههللق
صظ" ح يهلل غا و ااه"ر ا هال يهللق ر"،قب .
ققورت ومئ ق ح رظ"ف و س"غ او قيو
ق ح ح يهلل رظ"ف ق"يتهلل رحور اد "او قي و
ا بي جمل هلل
ههللق ك يت أ بخ ق"ق ر يت
حب ع و
ق ح ح يهلل ر يت قتا جتهلل ههللق ؛ ا "قو وه"قو آ "
ههللق ك حتت را"قو
حب ع و
رحك ح يهلل وسو واوئ غرت ب ا قو غا ؟
مث ر"يتو حن" را"قو ق"يتهلل حت و "قو وه"قو آ "ل ر وورو وق حو
ق"يتهلل اد "او قيو
ر غطي عتيك قو بييب
ههللق ك ر ظ"ك ع هلل اوي أ
ر ض ح يهلل وق ح اوي أ ق"يتدهلل رهللريتد ردو حتتدا قي دو مث غحد"ا حند" غا دو ر هدو ورقد" يدو ا د"ح
شهللقهللل هنو يهللق رو غ تا هبو قو غا غ صك و مث و ويل
غيتوات ومئ ريس مث يهللق ويلل ا صك غصت غ تى.
 غا" رعو
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حلول المسابقة
حل المسابقة األولى
السؤال األول  :األنصار
السؤال الثاني  :يوم عاشوراء
السؤال الثالث  :لبيد بن األعصم
السؤال الراب  :الفاتحة
السؤال الخامس  :صفوان بن المعطل

حل المسابقة الثانية
مسؤلية العلماء في المجتم
إن الفسـ ــاد فـ ــي المجتم ـ ـ اإلسـ ــالمي قـ ــد

َكثِيــر" وهــذا يعــود إلــى قصــور مســؤولية
العلماء وضع فعاليـاتهم .فـإنهم اليـؤدون
وا بـ ــاتهم نحـ ــو المجتم ـ ـ  ،بـ ــل يضـ ــيعون
أوق ــاتهم الثمين ــة ف ــي عم ــل الي ــنفعهم ف ــي
الــدنيا وال فــي اآلخــرة ،مـ أنهــم مســؤولون
عن المجتم  ،كما أن السائق مسؤول عـن
ســيارته ،فـإذا و ــد الخلــل فــي الســيارة ،أو
حصــل التوق ـ فــي ســيرها يكــون مســؤوال
عنها ويصلحها .فكذل العلماء مسؤولون
عــن المجتم ـ اإلســالمي ،فإهمــالهم شــأن
المجتم ـ ـ قـ ــد أدت إلـ ــى انتشـ ــار الفسـ ــاد
والمعاصي في المجتم اإلسالمي.
فوا ـب العلمـاء تجـاه المجتمـ اإلســالمي

أص ــب مش ــكلة خطي ــرة ور ــاهرة س ــرطانية

وتجــاه مايحــد فيــه أن يظهــر أمــام النــاس

شر وبدعة ومعاصي ،وابتعدت األمـة عـن

القــرآن والس ــنة ،حتــى اليتج ــه النــاس إل ــى

يهدد كيانه ،تفش فيه رائم مختلفـة مـن
عقي ــدة اإلس ــالم الص ــحيحة ق ــوال وعم ــال،
حت ــى ص ــار المجتمـ ـ اإلس ــالمي مجتمع ــا
اهليــا .ومــن أهــم األســباب التــي حــد
بسببها هذه المشكالت الخطيرة يقول اهلل
ِ
سـنَة فَ ِم َـن
"ما أ َ
ل قدرته َ :
َصابَ َ م ْن َح َ
ِ
َصــابَ َ ِمـ ْـن َس ـيِّئَة فَ ِمـ ْـن نَـ ْف ِس ـ َ "
اللنــه َوَمــا أ َ
َصـابَ ُك ْم ِم ْـن
"وَمـا أ َ
ويقول سبحانه وتعالى َ :
ِ
ِ
س ــبَ ْ أَيْـ ِـدي ُك ْم َويَـ ْع ُف ــو َع ـ ْـن
ُمص ــيبَة فَب َم ــا َك َ

الح ـ ــق حق ـ ــا والباط ـ ــل ب ـ ــاطال عل ـ ــى ض ـ ــوء
دعاة الضـاللة الـذين ينتسـبون إلـى العلمـاء

وليســـوا مـ ــنهم ،والـــذين هـ ــم يتزيـــون بـ ــزي
العلماء ويتظاهرون أنهـم هـادون النـاس فـي

هلـ ـ ــذا الزمـ ـ ــان ،ويعرفـ ـ ــون علومـ ـ ــا كثيـ ـ ــرا،
ولكــنهم فــي الحقيقــة اليعرفــون مــن العلــم

ش ــيئا ،وه ــم يتظ ــاهرون أنه ــم المخلص ــون
والمتقـ ــون وهـ ــم بعيـ ــدون عنـ ــه .وال ينتظـ ــر
العـ ــالم فـ ــي أداء هـــذا الوا بـ ــات أن يأتيـ ــه

الن ـ ــاس ،وإنم ـ ــا علي ـ ــه الن ـ ــزول إل ـ ــيهم ف ـ ــي

أمــاكنهم وأســواقهم ومدارســهم و ــامعتهم

ومشـ ــاركتهم همـ ــومهم ومايحتـ ــا ون إليـ ــه،
سواء في األمور الدينية أو الدنيوية؛ ألنهم

يمثل ـ ــون س ـ ــيد الخل ـ ــق وه ـ ــم الق ـ ــدوة ف ـ ــي
المجتم  ،وعليهم كـذل أن يأخـذوا سـمة

ســيد البشــر محمــد صــلى اهلل عليــه وســلم
وخلقه.

حل المسابقة الثالثة
Gbvq‡jv QbvGbvq N|v†mvvGb Uv
cÖvYx wkKvi Kij| cÖvYxwU LvIqvi
miAv Z fv Mb Av bQvv ov q U‡bv
†Mb|v†mvZ fviILv†_‡bvnvowU †qfv
bf‡ZI mÿiv ‡b v j Gqsv M‡bv
†db‡Zyv mÿiv ‡b v j |v ‡mv
cÖ Yx‡xfv i ‡Sv NIf‡Zv ïfæv bfb|v
LIur‡Zvb Mb, †bvZ ‡bvnvowU †qfv
bf‡Zv m AZ v bf‡Zv c ‡f?v
q ji‡Avh v P B‡qvZ Bv †xA v ‡q|v
mqv cÖ Yxv qÿiv ‡Av †Mb|v
GKch ©‡Av qbv c Lfv b ‡Q Gj
mim¨ v mi a ‡jfv rj¨|v qbv qN‡bv
ejj, q P‡fBv q iv nvowU †qfv
b‡fvcIfæ¯‹ fv r‡Zv†jq|vZrÿYvZ
eK cvwL Z fv i _ v q ‡Nfv iI‡Lv
cÖ‡q vb f‡AvZ fvb¤^ vMb vcÖm fZv
bfb|v d‡bv Mb v ov ch©ewv †cŠu‡Qv
†Mb| eK nvowU †V UvØ f va‡fv†qfv
b‡fv q jb|v qZtcfv †mv q N‡bv
ejj, q i ‡bv †mBv Dc f Uv x‡Av

24
العدد12 :

`vI, h fv cÖ Z Öæ Zv Zv iv q i ‡bv
x‡A Q‡b|v q Nv qbb, wbðq GUvB
†Z i fveo cIfæ¯‹ fv†h, Zzwg Avgvi
iILv †_‡bv †Z i fv i _ v †b ‡j fƒcv
ÿwZ QvovB jf c‡xv ‡qfv b‡fv
|q j‡Zvmÿiv ‡AQ

حل المسابقة الرابع
سيصدر حل المسابقة الرابعة في العدد القادم.

أأسامء الفائزين

محمد معروف حسن (طور
زكريا محمود (طور

الفائزون في المسابقة األولى:
محمد األمين نعيم ( جلوا رق"آصي ا،ج" يتس" ا  ،أقش)
محمود الحسن (طور
محمد ريحان (طور

جلوا ر"محوصي ص"ن " )

جلوا ر"محوصي ص"ن " )

جلوا ر"محوصي ص"ن " )

الفائزون في المسابقة الثالثة:
محمد معروف حسن (طور
محمد ريحان (طور

جلوا ر"محوصي ص"ن " )

جلوا ر"محوصي ص"ن " )

محمد أبو سعيد (طور ا" أ" ر د" إلح ا )

جلوا ر"محوصي ص"ن " )

الفائزون في المسابقة الثانية:
محمد ريحان (طور

جلوا ر"محوصي ص"ن " )

انطباعات القراء الكرام والعلماء العظام
مرت سنة كاملة على دراسـتى فـي الجامعـة
اإلس ــالمية م ــدني نغ ــر ،ولك ــن ل ــيس ل ــدى

أســر وق ـ ممكــن .وهنــا بع ـ

التي يجب أن تتنبهوا إليها مثل :

النقــاط

األمور في اللغة العربية.

5وأن تخص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــص ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفحة لألخب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

 1أن تســهل لغــة المقــاالت حتــى يســتطي

البنغالديشية.

 2ت ـ ـ ـذكر القـ ـ ــاموس البنغـ ـ ــالي فـ ـ ــي آخـ ـ ــر

الحــراء الرائقــة الــدوام والقبــول ،وللقــائمين

أقدمه إليكم بعد أن فرغ من قراءتها :

 3نشر كتابات الطالب كثيرا

العالمين.

إن مجلة " الحرا" مجلة تقدم لنا كل شهر

 4وأن تزيـ ــد مـ ــن المقـ ــاالت التـ ــي تتنـ ــاول

القــدرة علــى قــراءة المجــالت أو الصــح
العربيــة .ولمــا وصــل إللــي مجلــة الحــراء
باللغة العربية ،سررت كثيرا .وهذا انطباعي

الموضـ ــوعات التـ ــي تحرضـ ــنا علـ ــى تعلـ ــم

اللغة العربية .وتعطينا الفرصة لنشر أعمالنا

األدبية .وكذل تخبرنـا بـأحوال المسـلمين

فـ ـ ــي الوق ـ ـ ـ الحاضـ ـ ــر .فالمجلـ ـ ــة بهـ ـ ــذه

المناس ــبات مهم ــة ــدا عن ــدنا؛ ولك ــن -

لألسـ ـ الش ــديد – أن لغ ــة المجل ــة غي ــر
مناسبة للطـالب ،ت ُف ْـوق فـي بعـ

األحيـان

مس ــتوى الط ــالب ال ــذين تري ــد المجل ــة أن
تعلمه ــم العربي ــة ،ف ــإن لغته ــا ص ــعبة ــدا،

اليس ـ ـ ــتطي أكثـ ـ ـ ــر الطـ ـ ـ ــالب أن يفهمــ ـ ــوا
مقاالتهـا .فهــذه المشــكلة يجــب حلهــا فــي

الصغار أن يستفيدوا منها.

المجلة.

وأخيـ ـ ــرال -الآخـ ـ ــرال  -أسـ ـ ــأل اهلل لمجل ـ ـ ــة
سـ ـ ــداد والثبـ ـ ــات .آمـ ـ ــين يـ ـ ــارب
عليهـ ـ ــا ال ن
 سعيد الرحمن

أيها القراء الكرام !
يسـ ّـر مجلــة "الحــراء" أن تســتقبل مســاهمات أصــحاب القلــم مــن الكتّــاب والبــاحثين ومحبّــي اللغــة

العربيــة بإرســال مقــاالتهم القيمــة ومشــوراتهم الغاليــة المفيــدة وانطباعــاتهم الســديدة ،وتــرى أن تكــون
النصوم المرسلة وفق الشروط التالية :
* أن يكون النص المرسل ديدا لم يسبق نشره.
* تحتفظ المجلة بحقها في نشر النصوم وفق خطة التحرير وحسب التوقي الذي تراه مناسبا.
* أال يزيــد حجــم الــنص علــى  800كلمــة كحــد أقصــى ،وللمجلــة أن تلخــص أو تختصــر النصــوم
التي تتجاوز الحد المطلوب.
* تخض األعمال المعروضة للنشر لموافقة اللجنة العملية للمجلة.

(من المسؤولين عن المجلة)
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