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 ي واضح رشیذ الىذو محمذ تطىر الصحافۃ العربیۃ في الھىذ والشیخ 

 الذکتىر محمذ طارق 

 ر املساعذ ى البروفیس

 قسم اللغۃ العربیۃ وآدابھا

 جامعۃ لکىاؤ،لکىاؤ

 ئۃ:تىط

 اللشن الخاظع عشش مً املیالد خذز آواةل شھذث مطش في 
 
  ا

 
جاسیخھا وھزا الحذر ھى  في حذیذا

العالكاث  جاسیخهما ًشحع  1م7881ولی العشبیت اللبىاهیت عام م ئضذاس الصحیفت ال خیث ج الصحافت

أوؾذ مىز فجش وزم و خالل الخجاس العشب ولکىھا ظلذ في اسجباؽ أ ظالم مًالعشبیت الھىذیت ئلی ماكبل ال 

اللغت العشبیت في الھىذ علی  الظھاماث في ؿاكھا یدعع علی مشوس العطىس. وبذأثخز هالظالم زم أ

وا فیھا كشها ووشأولذوا ظخىؾىىا فیھا. زم مً أولئك الزیً العشب واضل أولئك الزیً کاهى ا مً أ يأیذ

 
 
  بعذ كشن ختی هالذ اللغت العشبیت اعخىاءا

 
شیذۃ عشبیت في مذیىت الھىس وأضذس شمغ الذیً أول ح بالغا

کخىبش( عام حششیً الول )أ71یىم  عظیم لھل ھزا الكلیم"م "الىفع الت اآلن في باکعخان باظالىاكع

 .2م1884املخىفی وکان سةیغ جدشیشھا الشیخ ملشب عليھزا املجال  في ؿاول مً خ. وھى أم7817

 :ۃفاحصلا

اللشآن  كشؾاط مکخىب وفي تي یکخب فیھا. وھيمشخلت مً الطف حمع الصحیفت ال الصحافت 

ئن ھزا لفي ° 3الکشیم حعخعمل الصحف بمعنی الکخب املنزلت "سظىل مً ہللا یخلى صحفا مؿھشۃ"

الصحیفت وحمعھا ن م أ7711املخىفى  وعىذ الجىھشي  4°بشاھیم ومىس یصحف ئ°ولیالصحف ال 

"الىكاتع " ؿللىن علی الصحافت لفظت لکخاب بمعنی الشظالت وکان العشب ًا يالصحف والصحاةف ھ

فی خخاس لفظت صحیفت ھى الکىهذ سشیذ الذخذاح املخىوکان أول مً اعشش الخاظع  اللشن  ً مؿلعم

 "حشیذۃ"اظخعمل لفظت  "م ضاخب "الجىاةب7881فاسط الشذیاق املخىفی أخمذ ن م ئال أ7881
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م 1899یب الحذاد املخىفی لیىا علی یذ الشیخ هجبمعنی املخعاسف علیہ الیىم جطل ئ والصحافت

 .1ضىاعت الصحف والکخابت فیھا أوال بمعنیاظخعمل 

 :ذىهلا يف ۃيبر علا ۃفاحصلا

 ضذاسھا فيم ئول حشیذۃ عشبیت جبشأن حشیذۃ"الىفع العظیم لھل ھزا الكلیم" کأکما رکشها  

ظغ علماءھا داس العلىم الخابعت لھا م وأ7811خشکت هذوۃ العلماء عام ث زم بذأشبہ اللاسۃ الھىذیت. 

رلك لفھم اللشآن والعىت یجھا و و م حعلیمھا وجش شبیت عً ؾشیواھخمذ ھزہ الذاس اھخماما بالغا باللغت الع

کخب بھا ویخؿب وهجحذ لی حعلیم ھزہ اللغت الکشیمت کلغت خیت یوخذمت الظالم ووحھذ عىایخھا ئ

 سث مجلت "الػیاء" الشھشیت فيضذفأ ھزہ البالد البعیذۃ مً مھذ العشوبت عشبي فيخلم  الذاس في ھزٍ

ششاف کلعان خال لىذوۃ العلماء جدذ ئ م7111اس )مایى( ھ املىافم آی7137شھش مدشم الحشام ظىت 

 هال خدشیشالوکان سةیغ  م والعالمت جلي الذیً الھاللي7171املخىفی عام العالمت العیذ ظلیمان الىذوي 

عالمت أبىالحعً م مع املشاسکت في الخدشیش لکل مً ال7171املخىفی عامالعالمت مععىد عالم الىذوي 

 في نعلی الىذوي، الشیخ مدمذ هاظم الىذوي، ئ
 
 باسصا

 
 الصحافت العشبیت خىالي ھزہ املجلت لعبذ دوسا

 ولکً اخخجبذ بعذ. وکاهذ جطذس الحکىمت الھىذیت مجلت "العشب" ومجلت 13
 
الىفیر" جدذ  " عاما

وال باملذاسط العشبیت وبعذ جىكف مجلت  ضلت لھا بدیاۃ الشعب الھىذي عشب الاداسۃ سحال مً ال

الطبذ " وكذ  " ضذاس صحیفت باللغت العشبیت باظمبعؼ سحال مً والیت بیھاس ئ "الػیاء" كشسوا

الھامت مفھشط للمجالث والصحف  نن ھىااۃ ؾىیلت. وأيذۃ ولکىھا لم جشصق خاظخمشث فی الطذوس مل

ا  : و للھىذ فیما یليفي الھىذ أ التي جم ئضذاَس

 صذارھامکاهۃ إ  صذار لل سىۃ ول أ    م املجلۃ إس 

 ظفاسۃ حمھىسیت الھىذ لذی اللاھشۃ  م7171   (الشھشیت)مجلت ضىث الششق 

 لکىاؤ ،داسالعلىم لىذوۃ العلماء  م7177   (الشھشیت )مجلت البعث الظالمي

 هیىدلھی ۔۔آسآتی۔س ي۔س ي  م7173  (أسبع مشاث في العىت)زلافت الھىذ 

 لکىاؤ ،داس العلىم لىذوۃ العلماء  م7171   (هطف الشھشیت)صحیفت الشاةذ 
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  الخمعیىاث لللشن العششیً  في ( ـ الیذ زم بالؿباعتصحیفت الیلظفت )بخ

 داسالعلىم ،دیىبىذ  م7167  (العىت أسبع مشاث في)مجلت دعىۃ الحم 

 الجامعت العلفیت ،فاساوس ي  م7188   (الشھشیت )مت مجلت ضىث ال 

 ،هیىدلھيظالمیتالجماعت ال   م7117 (یت زم الشھشیتهطف الشھش )مجلت الذعىۃ 

 حمیعت علماء الھىذ،هیىدلھی  م7111     حشیذۃ الکفاح 

 داس العلىم ،دیىبىذ  م7116 (هطف الشھشیت زم الشھشیت) مجلت الذاعي

 داسالعلىم،دیىبىذ خخشجيم  م7181    (الشھشیت )مجلت الثلافت

 ظالمیتعلي حشاہ ال  حامعت  م7116 (العىت ن فيمشجا)العلمي الھىذي  مجلت املجمع

 داس العلىم ،دیىبىذ خخشجيم  م7116    ظالمیتمجلت الشابؿت ال 

 حامعت ظبیل العالم ،خیذسآباد  م7188    مجلت ضىث العالم

 بىس  غاصي   م7181    ظالممجلت ضىث ال 

 داس العلىم،خیذسآباد  م7181 (العىت أسبع مشاث في)مجلت الصحىۃ الظالمیت 

 کل کىاآ ،ئشاعت العلىم  م7181  (العىت أسبع مشاث في )مجلت الىىس 

 ،هیىدلھي يحمیعت الخاسیخ الظالم  م7117    مجلت الخاسیخ الظالمي

 وصاسۃ الخاسحیت الھىذیت،هیىدلھي  م7111    مجلت آفاق الھىذ

 ھش العلىم ،ظھاسهفىس مظا  م7117  (العىت أسبع مشاث في)مجلت املظاھش 

 داسالعلىم ،بعتي  م7116 (العىت أسبع مشاث في )الىھػت الظالمیتمجلت 

 مذادیت ،مشادآبادالجامعت ال  لفترۃ كلیلت     مجلت الحشم

 ھل خذیث،هیىدلھیحمعیت أ  م1337     مجلت االظخلامت
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 ھاسيجیمیت،ببً حامعت ئ ل اللشن الحادی والعششیً آواة في  (الشھشیت)مجلتالفشكان 

 ، هیىدلھيسكمأداس   م1338    (الشھشیت )مجلت الخیر

 داس العلىم حمذاشاھي،بعتي  م1336    (الشھشیت )مجلت العلیم

حمعیت خشیجي الجامعاث الععىدیت       مجلت ضىث الخشیجین

 الھىذ والىیبال في

 الجامعت الىذویت،کیراال       مجلت الطالح

 ظالم ،لکىاؤحمعیت شباب ال   م1331  (الشھشیت)صحیفت سظالت الشباب 

   م1336 (الشھشیت )العشبیت كخجخدعً لغ حشیذۃ اكشأ

 ظالمیت ،هیىدلھیالجامعت ال   م1336   (العىت أسبع مشاث في)اليششۃ 

 ظالمیت ،شاهخبرم،کیراالالجامعت ال   م1336  (أسبع مشاث في العىت)مجلت الجامعت

 کیراالصھش العلىم،أ  م1337     مجلت الخػامً

 ظالمیت هیىدلھیالجامعت امللیت ال ،عشبیت وآدابھا،كعم اللغت الالعشبي الىادي مجلت اآلداب العشبیت

 خیذس آباد     (هطف الشھشیت)صحیفت الحشاء 

 عظم حشاہالجامعت الظالمیت مظفشبىس،أ     (العىىیت) العشبي مجلت الىادي

 جاج املعاحذ،بھىبال  م1338    (العىىیت)مجلت الثلافت 

 خیذس آباد  م1338    كالم واعذۃمجلت أ

 کىجاکل ،کیراال    (العىت ظذ مشاث في )مجلت الىھػت

 حامعت کشمیر ،ظشیىجاس    (العىىیت)مجلت الذساظاث العشبیت 

 ظالمیت ،بھخکلالجامعت ال        ةمجلت الضھش 

 مىمباي  م7171    (ظبىعیتال )مجلت العشب 
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 هیىدلھي  م7186   بؿت الظالمیت مجلت الشا

 مىمباي  م1336    باس الھىذخمجلت أ

 حمھىسیت الھىذ الھىذیت -عً العالكاث املطشیت (العذد املمخاص مجلت الھىذ )

   م7111   (العذد املمخاص)مجلت الباكیاث 

 ي،هیىدلھالظالمي املجمع الفلھي  م1331    (لعىتا ي)زالر مشاث ف اليششۃ

 ٍاش ح مظعأ ،جىغ ايش لب       مجلت الفالح 

 مذیىت العلىم،بشدوان،بىجال ٌ 7118    مت مجلت مشاعش ال 

 1،لکىاؤ کخىلي  م1337   مجلت البدىر والذساظاث

 ، مالیجاؤں هجار ملت  م1373     حشیذۃ املعھذ

 داس العلىم )وكف(،دیىبىذ  م1371   (العىت يمشجان فمت )وخذۃ ال 

ت الھىذیت الشیخ عالم الصحافالعشبیت في الھىذ ومً أعلی جؿىس الصحافت ھزہ هظشۃ عابشۃ  

 غاع"وو أ واضح سشیذ الحعني الىذوي الزي کخب في مجلت البعث الظالمی جدذ "ضىس ومدمذ 

 زلافت الھىذ.مجلت  حاهب کخاباجہ في لیئ الشاةذ""لصحیفت  "االفخخاخیاث"

 :واضح رشیذ الحسني الىذوي محمذ الشیخ 

کالن" مً مذیشیت ساي  "جکیهـبم 7111ي بً مدمذ سشیذ عام الحعنواضح سشیذ مدمذ ولذ  

 بخذاةیتحعً الىذوي وخطل علی الذساظاث اال بشیلي في الظشۃ الحعيیت وھى ئبً أخذ الشیخ أبي ال

لی حاهب لت مً داس العلىم لىذوۃ العلماء ئالعاملیت والفػی علی شھادحيظشجہ وخطل مً علماء أ

 .ظالمیتحشاہ ال مً حامعت علی  خطىل العلم

بىظیفت في ئراعت عمىم الھىذ 7171یت عامعملواضح سشیذ خیاجہ ال مدمذ اظخھل الشیخ 

أؾاخذ ھزہ و  .م7111شبیت وظل في وظیفخہ ختی ظىت لی العبيیىدلھي مزیعا ومترحما مً الهجلیزیت ئ

ومضایا  العشبحخماعیت کما وظع معلىماجہ عً ظیاظت ضت له دساظت العلىم العیاظیت واال الفش 
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6 
 

راعخھا مً جم ئ ىلل امللاالث والبدىر العلمیت الدبیت والعیاظیت التيلی هھىغہ بغافت ئمجخمعاجہ بال 

ظخار للغت م کأ7111لعلىم لىذوۃ العلماء عام لی داس اراعاث. زم سحع ئمً مدؿاث ال  عذدو  دلھيهیى 

 علىم لىذوۃ اعمیذ لکلیت اللغت العشبیت وآدابھا بذاس الهالعشبیت کما جم حعیىہ 
 
لعلماء وعمل مذیشا

 .ساذلا ٍزم کشةیغ للشئىن الخعلیمیت لھ1336حعییىت عام وجم  للمعھذ العالي للذعىۃ والفکش الظالمي

 .لشیخ مىالها عبذ ہللا عباط الىذوي بعذ وفاۃ ا ورلك

 وفاته:

 اهخللظالظت وعاملا دیيیا وصحاف ئن الشیخ الىذوي الزي کان أدیبا را أظلىب ري 
 
ئلی  یا خبیرا

 .م1371)یىایش( کاهىن الثاوي 76ھ/7113حمادی الولی  1سبہ فی 

 آثارہ:

مإلفاث عذیذۃ خىل الدب العشبي والفکش الظالمي والذعىۃ الظالمیت ولھا أھمیت  نهہ جش وأ 

 :شھش کخبہ فیما یليکبری عىذ أھل العلم والدب في داخل البالد وخاسحھا ومً أ

 مطادس الدب العشبي 

  الدبیت في کخاباث الشیخ أبي الحعً علي الحعني الىذوي املسحت 

  ظالمیت أدب الصحىۃ ال 

 الھىذ وجؿىس املىھج خشکت الخعلیم الظالمي في 

 ھل الللىبأدب أ 

  امکیكاةذا خ الشیخ أبى الحعً علي الىذوي 

 الھىذ الذعىۃ الظالمیت ومىاھجھا في 

 خمذ بً عشفان الشھیذالمام أ 

 ملسو هيلع هللا ىلص مخخطش الشماةل الىبىیت 

 لی ضىاعت اللشاساثاملىث ئ تمً ضىاع 

 حذیذ هظام عالمي ىده 
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 :ي و ذىلا صحافۃ

 مً ال  يیىدلھیبراعت عمىم الھىذ ئ في هخفيوظن کما رکشها بشأ 
 
 ومترحما

 
هجلیزیت ئلی مزیعا

کخابت  الصحافت العشبیت الھىذیت املعاضشۃ عً ؾشیم ھزا ومع رلك أهہ كام بذوس كیادي في .العشبیت

وعً ؾشیم کخابت  الشاةذ"" ةوفي حشيذ ،"وغاع"ضىس وأ عمىد جدذ امللاالث في البعث الظالمي

ھا جوشش  کشةیغ الخدشیش لھزہ الصحیفت بالغافت ئلی عذد مً امللاالث التي کما عمل لها ""االفخخاخیاث

یعذ مً کباس هہ ئ .یىدلھييبالھىذیت للعالكاث الثلافیت  عً املجلغ الھىذي ةفت الھىذ الطادس مجلت زلا

وجدلیلھا  خىل املىغىعاث العذیذۃین العشب بھزہ الکخاباث يفلصحا يین الزیً یػاھىن فالصح

 املجخمع وجىعیخھم بکل ما یدذر في أهداء العالم. وكذ هجح جماما في جلذیم مداظً الثلافت ر یوجبط

  .خؼ املضاعم الباؾلتد يف صاف امهلھي والششعیت العماویت الظالمیت التي أظاظھا الىحي ال

 وضاع:صىر وأ

 ر ملجلت البعث الظالمي التی أظعھا املفکش الظالميیعمىد شھ "وغاعأو  "ضىس  ن عمىدئ 

م. ورلك عً ؾشیم كیام "املىخذی الدبي"كبل 7177عام  يمدمذ الحعن ح الذیني الھىذياملطل

في  زش فعالوھي الجضال جطذس ختی اآلن مً أعان داس العلىم لىذوۃ العلماء ضذاسھا وھزہ املجلت حعذ کلئ

املجلت مىغىعاث جدىىع مابین الدب  الوظاؽ العلمیت والدبیت في داخل البالد وخاسحھا وجيشش

  واالحخماع والخاسیخ والعیاظت والذعىۃ ئلی الفکش الظالمي. 

آساةہ بشان حعبر عً  أوغاع" فھيو "ضىس  مجلت البعث الظالمي جدذ عمىد أما عً کخاباجہ في 

خظ لعالم وكذ خذار ایعایش أوظاؽ العیاظیت واالحخماعیت مما یجعل اللاسب في ال  کل ما یجشي 

وعاهیت ث بالذیً والششیعت الظالمیت واللیم والوعان والبعیداول ال ملً يھزہ الطفداث لیخطذ

والخفىق املضوس کما هشاہ  کاربتمىؿم اللىۃ الالغشبیین الزیً یخدذون داةما مً خاضت اللادۃ واملفکشیً 

کامل لکل  ظالم هظام شاملیفت وکلماث ضاسمت ویشی أن ال ىبلھجت ع وغاع یداوسھمفي مثل ھزہ ال 

جدذ ھزا  کما یلىل هب الحیاۃ الفشدیت واالحخماعیت یشمل کافت حىا وعطش للمجخمع البششي  مطش

 :ملال في العمىد

ب الحیاۃ الفشدیت واالحخماعیت والشوخیت یعخعمل حىاه ظالم هظام مخکامل للحیاۃ،"ئن ال  

را میت والیخدلم لہ الىطش والغلبت ئال ئظال ز بیىھا وال یلىم کیان الحیاۃ ال واملادیت،بذون جفشیم وجمیی

لظالمي وئن مثلہ مثل یخکىن مىھا الطشح ا مخىاظب بین ظاةش ھزہ العىاضش التيوحذ اسجباؽ وجشکیب 
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را لم جشکب ھزہ ئ مخیىت وهافعت ووافشۃ۔البىاء والدشییذ۔مھما کاهذ  الیلىم بمجشد مىاد البيیان الزي

یفخہ امليشىدۃ في مکاهہ والیإدي وظ ،الیثبذ ھزا البىاءؿیـ بىاتيعیم مخىاصن وبخخيخفشكت بخاملىاد امل

 .1الترکیب...." ارا خذر خلل في

الذعاۃ  بخىغیذ معإلیتوغاع الفاظذۃ والنزعاث الھذامت ویإکذ علی غشوسۃ اللیام باضالح ال  

 ئلی أھمیت بىاء املجخمع علی أظغ ئظالمیت وجشبیتہ
 
 ظالمیت:علی الخؿـ ال  مواملطلحین مشیرا

"ئن بىاء املجخمع علی أظغ ئظالمیت أھم وأزمً مً أي عمل للىھىع بالمت الظالمیت فاهہ  

 حيأج ي حھىد والیثمش أ أظاط لي مجھىد ومىؿلم لہ وبذون ئضالح املجخمع علی الظغ الظالمیت ال

 .2بيخاةج مشجلبت"جطخمذ الخطحیاث مھما 

لی هظامھا وجفشع كیىد ذ الظالم ئزا العمىد علی الذول التی غمملال لھ واهخلذ الشیخ في 

 بمعاییر  اَیاحعالیم الظالم واضفا ئ غىء إظعاث التی حعمل ليشش الخیر والضالح فيفیھا علی امل

 :ن معنی خشیت الشأيأمضدوحت بش

یعخعمل لھا ھزا املطؿلح في ھزا العطش فان لہ مفھىما خاضا  ر التي"فما معنی خشیت الخعبی 

ن شبیت، وأن ھزا الحم الیمکً أغظمت مً ظماث الحػاسۃ ال ن خشیت الخعبیر في الذول التی جذعي أ

في الذول التي جذعي  ا الحم معلىبولکً ھز ،ظدیف بلىن کما ادعی وصیش الخاسحیت الھىلىذي یعلب

ن لھا معیاسا خشی للحیاۃ فافي العیاظت واملجاالث ال  یتبو وس ی الظالم سغم جللیذھا للذول ال لاءھا ئاهخم

 لح.....ؿھزا املط یت الخعبیر یخخلف عً معیاس مخترعيلحش 

املعلمین ھیبت خشج مً غیر لخعاون باليعبت لإلظالم واملعلین كذ أن ھزا الخىاكؼ وعذم اوئ 

 .3دولت" 13جبلغ عذدھا  خىف مً سدود فعل مً كبل الذول الظالمیت التياملعلمین وال

خل للمعاةل املخعللت بدلىق  ادیجمم املخدذۃ بادذ ھزا العمىد علی غشوسۃ كیام لا ویإکذ ج

 میاهماس. وعان فيإلاوعان في العالم ومً بیىھا معألت خلىق إلا

                                                           
1
ول ، سبیع ال 8العذد: -61مجلت البعث الظالمي،لکىاؤ: مإظعت الصحافت واليشش،املجلذ:  اإلسالم هظام کامل متکامل للحیاۃ،واضح سشیذ الىذوي، مدمذ 

 .17 :،ص1378ول )دیعمبر( ھ/کاهىن ال 7113
2
مجلت البعث الظالمي، لکىاؤ : مإظعت الصحافت  ،مسئىلیۃ الذعاۃ واملصلحین إلصالح األوضاع الفاسذۃ واالتجاھات الھذامۃ واضح سشیذ الىذوي، مدمذ 

 .17م،ص : 1371ھ/شباؽ )فبرایش( 7113، حمادی الولی 73 :، العذد61واليشش، املجلذ: 
3
 ھ/1440مدشم : ،4 د، العذ64 ذلجملا مإظعت الصحافت واليشش،"مجلت البعث الاظالمی،لکىاؤ: مىقفان متىاقضان لحریۃ الرایواضح سشیذ الىذوی، مدمذ  

 .89-88ص:  م2018 (هىفمبر-ول،حششیً الثاوی )اکخىبشلا حششیً 
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 افتتاحیات "الرائذ":

"الشاةذ" جدلیال مىغىعیا  يشىسۃ جدذ "االفخخاخیت" لصحیفتملاالجہ امل الشیخ في لذمی وکان 

م 7171ھزہ الصحیفت عام ل ول عذدأ ضذاس كذ جم ئو  .واهخلاداجہ ،وحعلیلاجہ فکاسہ،لذم أی ناو امه

 تمىظمل ثاظھامئ لشاةذلن لیھا مجلت البعث الظالمي والشك أئ فع لىاء هفغ الشظالت التي جذعى وجش 

ضذسث ھزہ الصحیفت لخمثل الىادي  .یتشبہ اللاسۃ الھىذ فيالصحافت العشبیت الظالمیت  شيى ؿجي فی

بع الىذوي، وظعیذ العظمي جدشیشھا کل مً مدمذ سا اء وعمل فيلؿالب داس العلىم لىذوۃ العلم العشبي

 عمذجھاومً أ .واضح سشیذ الىذوي وعبذ ہللا الحعني مدمذ مإخشالها ت الخدشیش لی ھیئواهػم ئ

وضفدت الشباب وأخباس وحعلیم ئلی حاهب مىغىعاث مخىىعت  االفخخاخیت وکلمت الشاةذ وأغىاء وضىس 

الشباب  ہ فيمالعالم الظالمي ولھا دوس باسص في جشبیت الزوق العشبي وحعمی مًاس املفکشیً كالم کببأ

الذاس وخاسحھا  باجھم عً داخلھم علی الکخابت باللغت العشبیت والیضال یعاھم الشباب بکخاعوحشجی

وجىا فی. وکان مً صمشۃ العلماء الزیً أن یخىختی أ م7111 ماعالشیخ الىذوي سةیغ الخدشیش لھا أضبذ و 

 ليكدؾالعا ما واظعا وافھ
 
الثلافخین الششكیت والغشبیت  في هكلبا واعیا وراکشۃ كىیت ئلی حاهب جػلعو  ا

لھزہ الصحیفت.  " االفخخاخیت"جہ جدذ الشیخ بملاال دبجھا یشھذ بزلك املئاث مً الطفداث التي

ظالم وأظشاسھا، والوغاع الشاھىت في ال  أھمیت العباداث فيو خ فیھا عً الذعىۃ الظالمیت، وکخب الشی

 ظالمیت واملإمشاث غذ املعلمین.الذول ال 

 ظالم:یاث لصحیفت"الشاةذ" عً حاربیت ال خذی افخخاخئ کخب في 

ودیً الىظیؿت واالعخذال یدمل الظالم حاربیت،لکىن حعالیم  ظالم دیً الفؿشۃل ا"ولکً  

في شئىن الحیاۃ، ویمکً  عھل العمل بھا بذون أي مشلت أوهلظالظالم مؿابلت لؿبیعت الوعان ی

 .1ظاةش مجاالث العمل بالذیً مً العلیذۃ والطلىۃ والضکاۃ والحج...." أن یشاھذ رلك في

 صماث املعاضشۃ ویلىل:الظالمیت واضفا ئیاھا کدل وخیذ لل وأکذ الشیخ علی غشوسۃ الىخذۃ  

ىصعھم علی یعیشہ املعلمىن هدیجت مباششۃ لخفشق کلمخھم وج "ئن ھزا الىغع املاظاوي الزي

مىابش مً یتربظ  خطاسعت والبدث عً خلىل اللػایا فيفکاس وهظشیاث مأاءاجھم ئلی مععکشاث، واهخم

 بھم الذواةش ویکیذ لھم مکایذ.

                                                           
1
 76-7ھ/7113الحجت  ور 1اللعذۃ و و ر 8، 1-1،العذدان: 63، العىت: شش،الشاةذ لکىاؤ: مإظعت الصحافت واليسالم دین الفطرۃاإل واضح سشیذ الىذوي،مدمذ  

 .1م، ص 1378آب )أغعؿغ( 
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 ن ظىاءالكىۃ للمعلمیوالعضۃ و  
 
ل ہللا دبعخطام بال کاهىا عشبا أو عجمیا ئال بالظالم وبا ا

ظالمیت بالحکمت واملىعظت لھزہ الصحیفت علی كیام الذعىۃ ال ث خيااخذی افخخکزا یإکذ في ئھ1"املخین

 الحعىت ویلىل:

ۃ داظخفضاصاث مخجذحھىن لخعلیم دیىھم یىاتزمین لن املعلین وخاضت الىاشؿین مىھم واملئ 

ظالم إل حعخمش مً كبل الحشکاث املادیت ل بعبب ھزہ العیاظت العذواهیت التي کل مکان ومخکشسۃ في

ئلی الخىاص ي بالحم والذعىۃ ئلی سد العذوان بالعذوان بل یذعى  وأ لی سد فعلئ ولکً ھزا الىغع الیذعى 

 . 2خکیم مخىاصن  الظالم وعشع حعالیمہ العمدت بأظلىب علمي

لکل مً  الكاملت مىعت امللاالثمج س ضذائ والجذیش بالزکش أن داس الششیذ بلکىاؤ جشغب في 

 في أكشب وكذ.لصحیفت "الشاةذ" " االفخخاخیاث "عمىد"ضىس و أوغاع" ملجلت البعث الظالمي و

م آزاسہ والظیما ظالم عً ؾشیوفي الخخام هلىل أن الشیخ واضح سشیذ الىذوي خذم ال  

 ین الزیً أصمشۃ العلماء والصحف وکان في .تالصحافت العشبی
 
 واؾالعا

 
 واظعا

 
 وكلبا واعیا وجىا فھما

 
هاكذا

 فیھا.ن یخکلف مً دون أوالکلماث مً كلبہ وكلمہ جللاةیا  وجفجش املعاوي

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 9 -شىال24، 6-5: نا، العذد55،الشاةذ،لکىاؤ:مإظعت الصحافت واليشش،العىت:زمات املعاصرۃالىحیذ لل الىحذۃ إلاسالمیۃ الحل واضح سشیذ الىذوي،  مدمذ 

 .5م ص 2013( دیعمبریلىل )أ 16-1ھ/1434رو اللعذۃ 
2
 .1م،ص:1331جمىص)یىلیى( ھ/ 7113سحب  11، 1العذد: 77،الشاةذ،لکىاؤ:مإظعت الصحافت واليشش،العىت: حسنأ يھ يدفع بالتإ،ي واضح سشیذ الىذو مدمذ  
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