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 (٣) شهر اللغة العربية يف اهلند

 
  

  شهر اللغة العربية في الهند
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 )٤(    هـ١٤٣٨ رمضان  صوت األمة،
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 (٥) شهر اللغة العربية يف اهلند
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’’‘‘



 )٦(    هـ١٤٣٨ رمضان  صوت األمة،
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 (٧) شهر اللغة العربية يف اهلند
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 )٨(    هـ١٤٣٨  رمضان صوت األمة،

 
  

 رمضان فرصة للتربية والتعليم
  

 
 



 

            



 

 

           



 



           



 

      



 



}َفال وربك ال يؤمنُون َِ ْ ُ ِّ ََ َ َ َحتى حيكموك فيام  َ ُ َِ َ ِّ َ ُ َّ َ

ْشجر بينَهم َُ ْ َ َ َ{



 (٩) رمضان فرصة للرتبية والتعليم
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 )١٠(    هـ١٤٣٨  رمضان صوت األمة،



 



   



 



 

 









             

 

  

}َيا أهيا الذين آمنُوا كتب َ َِ ُِ ْ ََّ َُّ َعليكم الصيام كام كتب عىل الذين  َ َ َ ِّ ِْ َِّ ََ ُ ََ ََ ُ ُ ُ

ْمن قبلكم ُ ِ ْ َ ِ{          









 



 (١١) رمضان فرصة للرتبية والتعليم

        

 

 



 

 

 

 



             

 





              

 



 

   



 

             

           

 



 )١٢(    هـ١٤٣٨  رمضان صوت األمة،

  

 

           



 



 



 



 

 



 

         

              



   

 





 







 (١٣) رمضان فرصة للرتبية والتعليم



 

 

 

  
 

 
  
  



 

 

 

 





 



          

 

          





 



 )١٤(    هـ١٤٣٨  رمضان صوت األمة،
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 (١٥) رمضان فرصة للرتبية والتعليم
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 )١٦(    هـ١٤٣٨  رمضانت األمة، صو

 
  

  رمضان
 شهر األخالق والفضائل

  

 

 
 

          

 

          





 

   } َيا أهيا الذين آمنوا كتب َِ ُِ ْ َُّ َ ََ ُّ َ

َعليكم الصيام كام كتب عىل الذين من قبلكم لعلكم تتقون ُ َّ َ َ َّ َ ََّ َ ْ ْ ُ َ ُ ُْ ُ َُ ْ َ َ َ ِّ َِ ِ ِ ِ ُ ََ{ 
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 (١٧) رمضان شهر األخالق والفضائل
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 )١٨(    هـ١٤٣٨  رمضانت األمة، صو
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 (١٩) رمضان شهر األخالق والفضائل
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 )٢٠(    هـ١٤٣٨  رمضانت األمة، صو
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 (٢١) رمضان شهر األخالق والفضائل
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} َإنا عرضنا األمانة عىل الساموات واألرض واجلبال فأبني أن َ ْ ْ َّ َ ََ َ َ َ َ َ ََ َِ ِ ْ ْ ِْ َ َِ
َ َ َ َ ََّ ْ ِ

َحيملنها وأشفقن منها ومحلها اإلنسان إنه كان ظلوما ج ُ َ َ َ ًَ َُ َ ْ َْ َ َُ ََّ ِ ِ ْ َ َ ََ ْ َِ َِ ْ َ ًهوالْ ُ{ 

           





 )٢٢(    هـ١٤٣٨  رمضانت األمة، صو
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 (٢٣) رمضان شهر األخالق والفضائل

 





 

’’

     

   

‘‘ 

 ’’

  } ُتلك حدود ُُ َ ْ َفال تقربوهااهللاِ ِ ُ َ ْ َ َ ُ كذلك يبني َ ِّ َُ َ ِ َ ْآياته للناس لعلهم اهللاُ َ َُ َّ ََ ِ َّ ِ ِ ِ

َيتقون ُ َّ َ{           

} ُتلك حدود ُُ َ ْ َفال تعتدوها اهللاِ ِ ُْ َ َ َ َ

ُومن يتعد حد َّ َُ َ ََ َفأولـئك هم الظاملوناِهللا َود َ ُِ َِّ ُ ُ َْ َ ُ َ{ 

  

 

‘‘ 

             

 



 

 

 



 )٢٤(    هـ١٤٣٨ رمضان  صوت األمة،

 
  

 
 وكتابه الجوهر النقي في الرد على البيهقي

  

 

 
 



 



 

 

 

 

 



 

 

 





                                                
 
 
 



.....العالمة ابن الرتكامين رمحه اهللا   (٢٥) 
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 )٢٦(    هـ١٤٣٨ رمضان  صوت األمة،
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.....العالمة ابن الرتكامين رمحه اهللا   (٢٧) 
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 )٢٨(    هـ١٤٣٨ رمضان  صوت األمة،
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.....العالمة ابن الرتكامين رمحه اهللا   (٢٩) 
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 )٣٠(    هـ١٤٣٨ رمضان  صوت األمة،
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 (٣١) بعض بدعة ليلة ختم القرآن
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 )٣٢(   ـ ه١٤٣٨ رمضان  صوت األمة،
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 (٣٣) بعض بدعة ليلة ختم القرآن
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 )٣٤(   ـ ه١٤٣٨ رمضان  صوت األمة،
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.....إسهامات علامء املسلمني يف التقدم العلمي   (٣٥) 

 
  

 إسهامات علامء املسلمني يف التقدم العلمي والتكنولوجي
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 )٣٦(    هـ١٤٣٨ رمضان  صوت األمة،
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.....إسهامات علامء املسلمني يف التقدم العلمي   (٣٧) 



 

 

 

 

 

 

 

 













 







                                                
٤-   
٥-  
٦-  
٧-  
٨- –  
٩- The Origins Of Modern Science  



 )٣٨(    هـ١٤٣٨ رمضان  صوت األمة،
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١٠- Proof,Poectics, and Patronage: Copernicus`s preface to de 

revolution bus   
١١- http://islamstory.com/ 
١٢-  

 



.....إسهامات علامء املسلمني يف التقدم العلمي   (٣٩) 



 

 

   



 
––

 

١-   

 )( 




Algorithmic
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١٣-  
١٤-  
١٥-  
١٦-  
١٧-  
١٨-  



 )٤٠(    هـ١٤٣٨ رمضان  صوت األمة،

Algebra
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٢٢-  
٢٣-  
٢٤-  
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.....إسهامات علامء املسلمني يف التقدم العلمي   (٤١) 



 

   



Longman Dictionary  
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٢٦- Longman Dictionary "  
٢٧- www.islamic.council.com 
٢٨-  
٢٩-  
٣٠-  
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 )٤٢(    هـ١٤٣٨ رمضان  صوت األمة،

 

 

   



 





 

 



 

 

    

 



 

Atom 
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٣٣- www.worldwebonline.com 
٣٤-  
٣٥-  
٣٦-  
٣٧- www.worldwebonline.com 
٣٨-  



.....إسهامات علامء املسلمني يف التقدم العلمي   (٤٣) 
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 )٤٤(    هـ١٤٣٨ رمضان  صوت األمة،



 



 



 

 

 





 







 





 
 

 

                                                
٤٤-  
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٤٦-  
٤٧-   
٤٨-  
٤٩-   



 (٤٥) دراسة موضوعية حول علم االستغراب

 
  

 دراسة موضوعية حول علم االستغراب
  

 

 
 

 
  



        

         

          



           





 





    



(Rudi Paret)



           

            



 )٤٦(    هـ١٤٣٨ رمضان  صوت األمة،





 



 

 

          



 

 

          



          



        

        

 



     (Westernization)   



         

(Alienation)

      



 (٤٧) دراسة موضوعية حول علم االستغراب

           

          

 

 

   

   

(Occidentalism)(Westernization)

           







 

 (Orientalism)

          





        

           







 



    



 )٤٨(    هـ١٤٣٨ رمضان  صوت األمة،

          











       

  



 

 

           

          

 

          

 

     





          

 

 

         

 



 (٤٩) دراسة موضوعية حول علم االستغراب

        



 

         

 

        



          

 



 

     

 

(American Studies Network) 

(ASN)

         



         

 

 

        

         



        



 )٥٠(    هـ١٤٣٨ رمضان  صوت األمة،



          

       

         

        

 

         

          

          

          

        



           

          

  



 

 

           

 

  

  

  

  
 

 



 (٥١) اجلانب األديب يف التوقيعات العربية

 
  

 
  

 
 

 

















 

       

 

   





 



 

                                                
 



 )٥٢(    هـ١٤٣٨ رمضان  صوت األمة،



          





 

           

          



 

 

         

 

  

  

 









 
                                                

 


 
 
 
 
 



 (٥٣) اجلانب األديب يف التوقيعات العربية





 

 









 







 

 









 







                                                
 
 
    

  



 )٥٤(    هـ١٤٣٨ رمضان  صوت األمة،
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 (٥٥) اجلانب األديب يف التوقيعات العربية





 

 





 











     

                                                


       









    





 
 
 
  
 



 )٥٦(    هـ١٤٣٨ رمضان  صوت األمة،



 

 








 

 









 



 



 

                                                
 
 
        

 
 
              

 
 
 



 (٥٧) اجلانب األديب يف التوقيعات العربية

 







 

   

 



 

  



 

 





 



         

                                                


 
     

  





 
 
 
 



 )٥٨(    هـ١٤٣٨ رمضان  صوت األمة،

 

 





 

 



 



 



 



  

    

      

          

                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (٥٩) اجلانب األديب يف التوقيعات العربية
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 )٦٠(    هـ١٤٣٨ رمضان  صوت األمة،

 من أخبار اجلامعة
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