
0 
 

المحتويات

 

 2 ............................. كلمة رئيس التحرير

 3 .......................................... الحوار

 12 ............................... ذكريات المغرب

 14 ................................ ذكريات األردن

 16 ............................. رحلتي إلى األردن

 18 . هل االستفهامية ومعانيها المجازية في القرآن الكريم

 21 ........................... اإلنسان و بيئة العمل

 23 ..................................... شهر أيلول

 24 ................. روح األعمال وسعادة اإلنسان

 26 ......................................... المدينة

 28 ................................ المسجد النبوي

 30 ..............................أبو الطيب المتنبي

 32 ................. اإلمام مالك بن أنس والموطأ

 34 ................................... أمثال العرب

 35 ......................... حكايات أمثال العرب

 36 ................................... اضحك معنا

 38 ................................. كنى الحيوانات

 39 ................................ أخبار من كليتنا

 43 .................................... قصة قصيرة

 

 

 

 

 

 مجلة صوت الملتقى

مجلة طالبية دورية تصدرها كلية 
 .اإللهيات في جامعة صكاريا

 2: العدد

 م.  2019ربيع 

 صاحب المجلة

 ستانجيأ.د. أحمد ب

 رئيس التحرير

 ليا آفاجانوه

 التدقيق اللغوي

 ندى عنتر

 سكرتيرا التحرير

 عمار حسن

 فتجيعبد اهلل ج

  لمراسلة المجلة على انترنيت

 @multekaarapcadilkulubu    

 @Arapcadilkulubu 

       multeka_ 

        arapcadilkulubü@gmail.com 

 



2 
 

 

 

 كلمة رئيس التحرير

 
 

 

رة كم كانت سعادتنا غام. يسّرنا أن نرحب بكم من جديد في هذا العام مع العدد الثاني لمجّلتنا صوت الملتقى
  .، وثمرة جهودنا هذه لم تذهب سدًى بل دفعتنا لمواصلة عملنا بشكل أفضلبرؤية العدد األول بين أيدينا

لكن حماسة طالبنا للكتابة   جنبية بعض الصعوبات والكتابة إحداها وربما أصعبهاصحيح أن في تعّلم اللغة األ
لذلك ستجدون بين صفحات عددنا الجديد  خر بهم كثيراً ونشّد على أيديهمتكانت كبيرة وهذا ماجعلنا نف

منوعة البحوث الباإلضافة إلى هذا  بعض المقاالت في شتّى المواضيعو هم خارج البالدمقتطفات من ذكريات
كما اشتملت مجلتنا على حوار مع األستاذ الفاضل الدكتور الخطاط محمد  .التي تّم إعدادها من ِقبلهم

 .الفائدة كلاني من المجلة متمنين لكم مع العدد الث -دون إطالة-نترككم . مميش

 تحياتي و تقديري...

       جاناليا آفوه
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 الحوار

حسننور عمار 

 
 

ملتقانا  باسمي واسم بداية أود أن أتقدم -1
يل لكم على الطالبي بالشكر الجز

مجلتنا.  مساهمتكم في تصميم شعار
بعد إذنكم استاذنا  )صوت الملتقى(. 

 بمن هومعكم نريد أن نبدأ حوارنا  الكريم
، إال محمد مميش؟ نحن وإن كنّا نعرفكم

 لقّرائنا نبذة عن أن تقدموامنكم أننا نريد 
  حياتكم.

نجالي التابعة لبلدة ولدت في قرية يو
لمحافظة جوروم، و درست  بايات التابعة

في  المرحلة االبتدائة في القرية واإلعدادية
البلدة والمرحلة الثانوية في مدرسة األئمة 

افظة جوروم. في عام والخطباء في مح
كلية اإللهيات بجامعة  تخرجت في 1984

غالب أوقات وكنت أقضي سلجوق. 
والزراعة  العطل في العمل بالرعي

ها من المهن إلى أن عينت والنجارة وغير

 الرسم: واستقم كما أمرت.
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أستطيع القول بأن  .1985عام  مدرسا
 حياتي الدراسية كانت ناجحة بشكل عام.

مجال الخط ومن كان بمتى بدأ اهتمامكم  -2
 لهم دور في تطوير مهارتكم؟ 
في سنواتي الدراسية كنت ماهرا في 
الرسم والخط والزخرفة وما شابهها من 

ى إنني كنت في الغالب من الفنون، حت
يكتب اللوحات والالفتات التي كانت 
تعلق على جدران المدارس، كما كنت 
أحصل على  مصروفي المدرسي في 

دادية من اللوحات المرحلة اإلع
أكتبها للدكاكين  كنت والالفتات التي

والمحالت، أما اهتمامي الجاد بفن حسن 
 الخط فقد بدأ في المرحلة الثانوية. 

ذه المرحلة بدأت بكتابة الخط في ه
بثانوية األئمة  القديم بعد التحاقي

 خاصةال يبصنع لوحات والخطباء، وقمت
بأقالم اللباد الملونة من خالل تقليد 
البطاقات البريدية الجميلة التي كنت 

 أراها.
إال أنني لم أستطع االلتحاق بدرس 
تخصصي في مجال حسن الخط لعدم 

األمر في وجود شخص قائم على هذا 
حصلت على  1980عام . ومدينة جوروم

مقعد دراسي في كلية اإللهيات بجامعة 
سلجوق، وعندما ذهبت لتثبيت تسجيلي 

أيلول  12في الكلية بعد انقالب 
نا علق على الباب العسكري وجدت إعال

أحد المواد االختيارية  انتقاءيفي بوجوب 
 الموجودة في الالئحة المعلقة جانبا. 

قة ال أستطيع أن أصف تلك في الحقي
عندما رأيت مادة  أنتابتنيالفرحة التي 

حسن الخط تتصدر الالئحة وبالطبع 
باختياري لتلك المادة،  قيديأتممت 

بعدها بدأنا كتابة خط الرقعة بأقالم الحبر 
 تابعتالخشبية التي كنّا نقطع رؤوسها، ثم 

دروس معلمي الخطاط حسين أوكسوز 
طي دروسا إضافية القونيوي الذي كان يع

كل يوم سبت في جامع بسوق الجملة، إال 
أنني كنت  أعود في العطل الصيفية إلى 
مدينتي وكنت مجبرا على العمل في 

 ةما كان يعيق متابع وهذاالحقل والمزرعة 
 هوايتي في الخط.

  هل تلقيتم دروسا على يد أساتذة آخرين أيضا؟ -3



6 
 

عينت مدرسا في  1985، ففي عام نعم
كوي في اسطنبول، بسبب قاضي 
عيشية الصعبة في تلك الفترة الم الظروف

ينهم في يتع الناس ال يفرحون عند كان
دا، ألن ج لكنني كنت مسرورا اسطنبول،

في زال يوال مركز حسن الخط كان
بمثابة خيال بالنسبة  اسطنبول، وكان ذلك

لي، وبعد فترة قصيرة من بداية عملي 
ط حسن الوظيفي التحقت بدروس الخطا

جلبي في أوسكدار الذي أوصاني به 
أستاذي السابق حسين أوكسوز. داومت 
على دروسه قرابة أربع سنوات أوال في 
جامع سالمي علي الذي كان َيؤُم فيه 
المصلين ثم في ورشته في شارع 

التحقت بدروس  1989عام سالمسز. و

االستاذ المرحوم علي ألب أرسالن في 
ول، وفي عام كلية اآلداب بجامعة اسطنب

حصلت على اإلجازة من معلمي  1992
أقيم حيث الخطاط حسين القونيوي. 

فاتح حفل تسليم اإلجازات في جامع ال
محمد لي وألصدقائي، أرول دونمز و

أوزجاي والمرحوم فوزي كونوج، 
هذا الحفل التقليدي  بحسب معرفتي كان

هو األول في تاريخ الجمهورية بعد 
كان يعطيها  اإلجازات المنفردة التي

ط المرحوم حامد لطالبه بشكل الخطا
 فردي.

 من الزمن مدةهيب ذبال كذلك اهتممت 
حيث التحقت بدورات فنون التزيين 
التركية التي أقيمت في توب كابي سراي 

 نما العلم عند هللاالرسم:  إ
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إلى  1985من قبل وزارة الثقافة من عام 
، إال أنني تركتها الحقا من مبدأ ال 1998

 ين في يد واحدة.تتحمل بطيخ

تبار كونك أكاديمي وخطاط في نفس باع -4
الوقت. هل يمكنكم الحديث عن 
إيجابيات وسلبيات هذا األمر؟ أقصد هل 
كان الخوض في الطريقين معا صعب مثال 

  أو ماذا؟

لطالما أحببت أن أكون أكاديميا إال أنني 
تأخرت في دراسة الماجستير بسبب 
اهتمامي بالفن، ولكن في الحقيقة أفكر 

تي قضيتها في ت سنّي البأنني استثمر
حيث طورت  اسطنبول بشكل رائع،

كثيرا واستطعت لدّي الفني  الجانب
التقليدي أيضا اد ورموز الفن االلتقاء بروّ 

. بالمناسبة واستفدت منهم بشكل كبير
أتممت دراسة الماجستير في جامعة 

مرمرة في قسم الفنون التقليدية التركية ، 
راة أيضا كما انني أتممت مرحلة الدكتو

، جامعة مرمرة قسم العلوم اإلنسانية في
فرع تاريخ الفنون اإلسالمية حيث كنت 

حران ما أعمل وقتها مدرسا في جامعة 
. بالطبع 1999وعام  1993بين عام 

معا  أمر صعب وله  العمل بمجالين
يحتاج إلى  فهو تحديات كثيرة خاصة الفن

فن  مرار والمتابعة الدائمة، والسّيمااالست
اع أبدا. أنا سن الخط ال يحب االنقطح

 أعاني من هذا األمر، أقصد عدم تخصيص
الوقت الكافي لإلنتاج. ألني أقوم 

روس لياتي األكاديمية من دوبمسؤ
حاول أن أوّفق وأعمال في نفس الوقت. أ

الجانبين معا ولست مشتكيا من هذا  بين
الوضع ألنني في الحقيقة أحبهما معا. 

إيجابية أيضا  وبالطبع هناك جوانب
لمهنتي كأكاديمي حيث نقوم ببحوث 
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، كما أننا نساهم ودراسات في مجال الفن
 في تنشئة شباب المستقبل.

ما األماكن التي تقّدمون فيها دروسكم؟  -5
وهل قمتم بإعطاء دروس الخط خارج 

 أيضا؟ ارياصكمدينة 

إلى يومنا هذا  على نفسيأخذت عهدا 
ا دروس الخط لراغبيها أينم إعطاءب

حتى إنني شخصيا ذهبت إلى  تواجدوا
المجاورة إلعطاء دروس حسن  األماكن
كنت أول من يقوم  1990في عام الخط. 

بإعطاء دروس حسن الخط في توب كابي 
وزارة الثقافة، كل يوم سبت  اءبنسراي في 

س بشكل وكنت أذهب إلعطاء الدر
استمرت دروسي فخري لثالث سنوات. 

طنبول بسبب إلى أن انتقلت من اسهناك 
وعام  1993تعييني الوظيفي. ما بين عام 

وخالل عملي في مدينة شانلي  1999
أورفا كمدرس قمت بإعطاء دروس حسن 
الخط لمدة ست سنوات في مدرسة 
الرضوانية المجاورة لبحيرة األسماك 

وكان هناك إقبال المشهورة، أيام السبت 
حتى إنني أقمت حفل  ،كبير من األهالي

وفي  طالب الحقا. 6زات ل تسليم اإلجا
كاريا انتقلت إلى جامعة ص 1999بداية 

وقبل التعرف على المدينة عشت أنا 
واء الزلزال ، وبعد أن عادت وعائلتي أج

للعيش قمت بإعطاء  المدينة صالحة
دروس حسن الخط مباشرة، لقد كانت 

. أوال قمت عامة ومفتوحة للجميع ادروس
لثقافة ثم مديرية ا بإعطاء الدروس في بناء

في الدورات التي تقيمها البلدية وفي 
الوقت الحاضر أقوم بإعطائها في مركز 
اختصاص الفنون التقليدية الذي تم 

سنوات من قبل بلدية  3افتتاحه قبل 
 المحافظة.

قمت  2010إلى  2005أيضا من عام 
بإعطاء الدروس في مدينة كوجالي 
المجاورة لنا حتى إن طالبي المتخرجين 

ك الدورات ما زالوا يواصلون في من تل
 إعطاء الدروس هناك إلى يومنا الحالي.

ما مدى اهتمام الشباب في يومنا بالفن  -6
 وهل يمكن أن نعلق آمالنا عليهم؟

في  هناك تطور مستمر في مجال فن الخط
العالم  بشكل عام وفي دولتنا بشكل 

المسابقات الدولية والمؤلفات خاص. ف
لى را كلها تدل عوالبرامج المقامة مؤخ

من خالل و اهتمام الشباب بهذا الفن،
المسابقات الدولية  مشاركتي في بعض
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ال لتحكيم رأيت إقباكعضو في لجنة ا
المشاركين األجانب بالطابع  ملحوظا من

أيضا وأتوقع  العثماني، و أنا متفائل
 تطورات جميلة في المستقبل.حدوث 
 كليات اإللهيات بأنالتنويه هنا لكن علي 

باإلجمال ال يظهرون اهتماما بفنوننا 
 خاصة فن الخطالتقليدية كما يجب، 

يحتاج إلى أرضية دينية مما يجعل  الذي
طالب اإللهيات محظوظين بالنسبة 
لغيرهم، كما أن علم حسن الخط كعلم 

َر هذا الفن لخدمة القرآن القراءات فقد طُوِ 
على كليات ، لذا أعتقد بأنه الكريم

هتمام بهذا الفن أكثر من اإللهيات اال
 غيرهم.

ماذا تودون أن تقولوا لمن يهتم ويقبل  -7
 على هذا الفن؟

أوال عليهم أن يعرفوا بأن فن حسن الخط 
ليس بطريق معبد قصير وسهل على 

تماما عليهم أن يستعدوا لبذل  العكس
رحلة طويلة األمد. هنا أريد جهد كبير فال
أّن هذا الطريق هو طريق أن أذّكر ب

، وفي الحقيقة لوال المحبة التي ّشاقالعُ 
تصل إلى درجة العشق لما استطاع 
اإلنسان أن يصرف ِسِنيَّ عمره على هذا 
الفن، باإلضافة إلى ما سبق من المهم أن 
يبدأ المتعلم بأخذ الدرس من معلم متقن 

 لهذا الفن وعلى األصول التقليدية.

 ربد ياالرسم:مد
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هل أقمت معارض على الصعيد المحلي  -8
ل شاركتم في مسابقات أو العالمي؟ ه

محلية او دولية؟ أيضا هل حصلتم على 
 جوائز في هذا المجال؟

بإقامة معارض مشتركة كثيرة  ساهمت
الدولي والمحلي، كما  ينعلى الصعيد
معرضا شخصيا أغلبها  30أقمت حوالي 

على الصعيد الدولي. أقمت أول معرض 
بدعوة من المعهد العالي  1990دولي عام 

نة فرانكفورت وماربورك الشعبي في مدي
األلمانية، الحقا أقمت معارض في كثير 
من الدول منها  أستراليا و بلجيكا و إيران 
و سوريا و باكستان و قطر و السعودية و 
قبرص التركية و المجر والبوسنا وألبانيا و 
 أمريكا و إيطاليا والصين وغيرها.
عندما كنت شابا شاركت في بعض 

الدولية وأنا أؤمن المسابقات المحلية و
بأن المسابقات تطور الفنان بطريقة رائعة، 

جوائز مختلفة  10صلت على ح
، كانت آخرها جائزة الخطاطين الدرجات

الدولية في معرض القرآن العاشر الذي 
، حاليا أشترك 2002أقيم في طهران عام 

في هذه المسابقات كعضو في لجنة 
 التحكيم.

لم إلى فن برأيكم لماذا لجأ الفنان المس -9
الخط والزخرفة اإلسالمية أكثر من الرسم 

  وغيره؟
ابتعد الفنان المسلم عن التصوير 

إلى العقيدة  هذا عائدوالتجسيم و
لتوحيد والتي اإلسالمية الداعية إلى ا
، بالطبع لم يتم منعت تصوير األجسام

صوير بشكل كامل من الفن اقتالع الت
ا ، حتى إننا أحيانا نشاهد بعضاإلسالمي

في تصوير الحي في العمارة المدنية ومن ال
بعض التزيينات لكن في الغالب أدى هذا 
النهي اإلسالمي إلى ميول الفن اإلسالمي 
 إلى التجريد بدال عن التجسيم.
، ويبدو هذا ظاهرا في مجال التزيين أكثر

هذا األمر أدى إلى اختالف الفن 
 ماسالمي عن بقية الثقافات األخرى اإل

تشكيل طابعه الخاص به، أما  ساهم في
بالنسبة لتطور الخط في المجتمع 

له عالقة بهذا األمر فقد كان اإلسالمي 
أيضا إال أن العامل األساسي هو خدمة 
القرآن الكريم وقد بدأت هذه الرغبة منذ 
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حيث اهتم الناس بكتابة كالم  عصر النبّوة
اهلل بأجمل خط وقد حاز على هذا 

 لألمر.التعبدية  االهتمام بسبب النظرة

يقال بأن اسطنبول قبلة الخطاطين  -10
 هل تعتقدون هذا ولماذا؟

في العصور الماضية كانت بغداد ومصر 
ن، لكن في العصر وتبريز مراكز الف

ئل القرن وامنذ أ العثماني وبالتحديد
عشر أصبحت اسطنبول قبلة س دالسا

، كما أن اهتمام السالطين الخطاطين
الفن أدى إلى  العثمانين ودعمهم لهذا

نشوء وخروج رموز الخط ورّواده في هذه 
ن الكبار هؤالء الخطاطو الفترة الزمنية.

تركوا آثارا ولوحات فنية ما زالت موجودة 
في أزقة اسطنبول، في بنائها المعماري 
وفي متاحفها ، لذا يمكننا القول بأن 
اسطنبول مازالت قبلة الخطاطين إلى يومنا 

 هذا.

ما بفّن الخّط من اهتما هل تجدون -11
 ؟ قبل الشعب التركّي والسيما فئة الشباب

في السنوات األخيرة ازداد اإلقبال واالهتمام 
الشباب المقبلين الشعبي بهذا المجال، كما أن عدد 

، الدورات والمعارض والبحوث عليه ليس بالقليل
هذا المجال تدعم وتثبت ما قلناه.  المستمرة في

فعاليات ومساهمات مميزة بالطبع لإلدارة المحلية 
كاريا في هذا المجال فمثال في مدينتا ص ورائعة

تقوم إدارة البلدية بدورات في كافة الفنون 
، كما أن سالمية تقريبا ومنها فن حسن الخطاإل

ارتفاع عدد األفرع التي تدرس وتهتم بالفنون في 
جامعتنا يعد تقدما بارزا وجميالً وأنا متفائل بشأن 

 المستقبل.

خيراً نشكركم على منحنا هذه الفرصة المميزة أ
إلجراء هذا الحوار الشيق واإلستفادة من 

 اتكم القيمة.معلوم

.أنا أيضاً  أشكركم -
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 ذكريات المغرب

بقلم:بالل دوران

 

وتركيا ” Morocco“المغرب باإلنجليزية       
هي الدولة الوحيدة التي تسمى المغرب ب 

“Fas ”غرب وسبب فاس هي مدينة بالمو
 إلىاك المغرب بهذا االسم يرجع تسمية األتر

ثمانيين كانت فاس عاصمة في عهد الع هنأ
ها عالقة سياسية هذه المدينة تربطللمغرب و

ا كانت تستورد طربوش تركيمع العثمانيين و
طربوش عند األتراك الصبح أمن فاس حتى 

 ”.fes“باسم 

ازيغ األمدولة عربية أمازيغية، و يلمغرب هاو     
روها ريقيا عمّ أفن لشمال والسكان األصليّ هم 
سنين ولهم لغة خاصة ينطقون بها النذ آالف م
 سنة .الن يمسلممن الأغلبهم و

فريقيا أيقع المغرب في أقصى غرب شمال      
يحده شرقا الجزائر، و غربا المحيط األطلسي، 

جنوبا شماال البحر األبيض المتوسط، وو
ذا تأثير على المناخ ولموقعها هموريتانيا، 

فهو متوسطي السائد فيها. فتجد المناخ مسوعا 

محيطي بالغرب، صحراوي  بالشمال،
بالجنوب أما المناطق الساحلية فتتمتع بمناخ 

 معتدل.

ر كبر مدنها الداأعاصمة المغرب الرباط و     
ما أقتصادية البيضاء التي تعتبر العاصمة اإل

للغة العربية هي افالمغرب   اللغة الرسمية في
يستعملون حيانا أزيغية ثم الفرنسية، و ماثم األ

عدد دارية فقط، وخيرة في الوثائق اإلهذه األ
 .تقريباسكانها أربعين مليون نسمة 

ما عن المذهب السائد في المغرب فهو أو     
 شعرية ، ويعتقد العقيدة األاإلمام مالكمذهب 

و أما ما يخص نظام الحكم في المغرب فهو 
قدم نظام أويعد ثاني لكي برلماني دستوري م

سيادة الملك  حكم في العالم بعد اليابان تحت
محمد السادس بشعار نجده مكتوب في جميع 

المملكة وهو اهلل الوطن الملك  ورمزهم نحاء أ
 طلس".سود األأ"

جهات السياحية فضل الوأو يعتبر المغرب من 
 العالمية التي تستحوذ على اهتمام الناس من

ه من فيو ذلك لما تتوفر  مختلف الجنسيات
 ما ستقبل كل سنةي مؤهالت سياحية جعلته

ن سائح، وأما عن مدنها الييم  10 على زيدي
ألن ملقبة بالمدينة الحمراء  فنجد مراكش
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مدينة شفشاون المدينة الزرقاء أبنيتها حمراء، و
 .زرقاء بدون استثناء و مدينة فاس بنيتها أكون 

أفضل الوجهات  من عددن توهذه الم
 نها تتميز بعمرانها المنقوشالمعروفة عالميا أل

يجعلها  وهوماوالمزين بزخرفة مغربية خاصة 
قليدي تفتقده أغلب مدننا تحتفظ بطابع ت

، ألنها تحتضن الكثير من المأثر الحالية
مثال نجد أقدم جامعة في التاريخية ففي فاس 

لي التي مدينة وليالعالم وهي جامعة القرويين و
مسجد بر من بقايا الحضارة الرومانية وتعت

كبر أالثاني بالدار البيضاء الذي يعد الحسن 
هذا المسجد مبني فوق و فريقياأمسجد ب

  .البحر

يوم الجمعة في المغرب ليس يوما عاديا فهو 
كعيد بالنسبة للمغاربة يتجهزون له من خالل 

ب المغربي ارتدائهم للباسهم التقليدي الجلبا
القفطان للنساء ويقمن  بتحضير لرجال ول

وجبة الكسكس وهي أكلة مشهورة جدا  
يطبخها جميع المغاربة من الشمال الى 

طبخ المغربي  الجنوب بدون استثناء، وللم
ولى ذ يحتل المرتبة األإمكانة عالمية مهمة 

 أشهرمن عربيا والثانية عالميا بعد فرنسا و
 الكسكس و الطجين و المأكوالت هناك

 .الحريرة

في  ةإن جذور اإلرث التاريخي األندلسي عميق
المغرب ومازال ينعكس في سلوك المغاربة 
وأفكارهم إلى درجة أنه ال يمكن فهم الهوية 

صر األندلسي، المغربية دون الرجوع إلى الع
فقد اختلط ما هو مغربي بما هو أندلسي، 
وشكل مزيجا حضاريا فريدا من نوعه، في فن 

صناعة، وفي الملبس والطعام العمارة وال
والموسيقى والحدائق وغيرها، بمدن مغربية 
مختلفة كالرباط وسال ومكناس وفاس 
وشفشاون والعرائش والقصر الكبير وخاصة 

 مدينة تطوان.

المغرب من حيث  أخيرا يمكن القول إنو
عرقه، يمت بصلة لجميع جذوره و ثقافته و

ان، و السالالت القديمة، الشرقية منها كالروم
الذي يجعله  ءة منها كاالندلس، الشيالغربي

بلدا منفتحا على جميع الثقافات العالمية، 
 .أرضه سالم و عنوانه السالم،

 

 

 
 

 .مغربال، الرسم: المدينة الزرقاء، شفشاوان
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 ذكريات األردن

ليقيلدز  جدمير و  نور بقلم:سلمى

  

الذي وجهه لنا  سؤالالبدأت مغامرتنا ب 
ب الى "هل تريدون الذهاأستاذنا عبد الملك: 

 ا كونهافرح" حينها امتألت قلوبنا األرن؟
التجربة األولى لمعظمنا. ولم نكن نعلم عنها 
أي شيء غير أنها بلد حار و بدأنا نتساءل فيما 

سنشرب هناك وماذا  بيننا "ماذا سنأكل وماذا
استفهام كان في ذهننا عالمات سنأخذ معنا" و

حول كيفية التفاهم مع الشعب األردني كثيرة 
باللغة العربية في  ا تعليما جيدارغم أننا تلقين

ة في مطار العقبة حل . مع هبوط الطائرجامعتنا
ذي كان ينتابنا منذ القلق ال فرح شديد مكان

استقبلنا الموظف بالترحيب عند فترة طويلة. و
نقطة تفتيش جوازات السفر قائال "اهال و 

 ."ن زارتنا البركةدسهال بكم في األر

اتجهنا الى لمطار ورحب بنا معهد إيوان في ا  
 لىمن المطار إ استغرق الطريقجميعا وعمان 

ها نائمين ألن قضيناعمان خمس ساعات. 

عندما وصلنا الى السكن في الليل.  كان فرناس
شرقت الشمس. فيه كانت قد أ الذي سننزل

ينما نزلنا من السيارة أول ما لّفت انتباهنا ح
بيضاء على عكس البيوت الملونة البيوت ال
أول يوم استرحنا فيه وفي اليوم ي في تركيا.الت

بتقديم  قمناالتالي ذهبنا إلى معهد إيوان و
بدأت الدروس في امتحان لتحديد المستوى و

المعهد. كنا ندرس خمسة أيام في األسبوع, 
لدروس تفيدنا كثيرا أربع ساعات يوميا. كانت ا

ممتعة للغاية. كان في بعض  باإلضافة إلى ذلك
وأندونسيا إضافة  من ماليزياالصفوف طالب 

كان المعهد ينظم لى الطالب األتراك.إ
المرحالت التي ترافقنا فيها المشرفات وقمنا 
فيها بممارسة اللغة العربية من خالل 

 .النشاطات المختلفة

ل مكان قمنا بزيارته هو مركز المدينة في أو 
غار عمان وبعدها ذهبنا إلى البحر الميت و

األحمر والعقبة  رالبحاب الكهف وأصح
ل هذه م. من بين كجرش و الكرك و وادي رو

م  زيارة خاصة  الرحالت كانت زيارة وادي ر
لن ننساها ما حيينا و أيضا قمنا برحلة سفاري 

 وكانت المّرة األولى التي نركبفي الصحراء 
في الليل فيها جمال ومشينا على الرمال و

شاهدنا النجوم في السماء الصافية ونحن 
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 كانت تجربة حقا... تلقين على الرمالمس
 م.في صحراء وادي ر رائعة الننسى

 اأن تمشو اال تنسو ارم يومذا ذهبتم إلى وادي إ
النجوم بعيداً عن  اهدواوتشعلى الرمال 
الجمل  اويجب أن تركبو .ضوضاء المدن

نا ألنه شعور جميل مع أني خفت أمثلما فعلت 
حببته أو جداً  كان جميال األمر بالبداية ولكن

نزل عن ظهر الجمل. أوكنت ال أريد أن 
وكانت في وادي رم  ةواحد ةوجلسنا ليل

كي ال ال نريد النوم وكنا ساحرة بجمالها. 
اع تستماال على عملنا بل ذلكضيع وقتنا بي
 .وقتناكامل ب

يوان إار البرنامج الذي كان يقدمه لنا طإخارج 
 نظماه بأنفسنا حيث كنا نجتهد ببرنامج آخر

سكننا وكنا  منردنية قريبة كانت الجامعة األ
قبل الدراسة بالمركز  صباحفي النذهب أحيانآ 

خرى في إلى قسم الشريعة واألقسام اال
الطالب  الجامعة ونأخذ الدروس مع

في فهم ما  صعوبة  واجهنا لكنوالطالبات و
 أنها بيدكانت بالعامية و الدروس ألنيقال. 

من خالل  لنا للتعلم رائعة كانت فرصة
وكم قضينا من الوقت في النشاطات . التواصل

 اوالمغامرات التي استمرت ثالثة وأربعين يوم
كانت جميلة جدا ورائعة والذي جعلنا أكثر 
سعادة هو أن الشعب األردني يحب األتراك 

ننا كنا ال نجيد العربية بشكل جيد ولكن أمع 
من كانو عندما يسألوننا من أين أنتم ونجيب 

السعادة  مبدينهم وهمالمح وج تتغير تركيا
هذه  خوضواأن ت كموالفرح بلقائنا وأنصح

إنها تجربة جميلة جدا للتعرف على التجربة. 

الناس من مختلف الثقافات والتقاليد باإلضافة 
 .كهنا يةالعربغة للّ الجيد  م يتعلالإلى 

 كانوا مضيافون.جيدون جداً و كوالناس هنا
 كّونكثير منا وأظن أن ال. معنا لطيفين

 .صداقات مع أشخاص جيدين مثلما فعلُت 

ال وهي أخرى ال تنسى أشياء أويوجد هناك 
ختلف عن طعامنا ه منأالطعام في األردن مع 

لذيذ جداً وبالنسبة لي اشتقت طعام ولكنه 
ا والمقلوبه والكبسه الشاورمخاصة لطعامهم 

 .ها طيبة المذاقمجدرة كلّ والمنسف وال

كتضاريس ليست جميلة  ن عمانأصحيح و
الناس هو  الذي لمسناه عند حبالجداً ولكن 
مرة العودة إليها ب غبها وجعلنا نرحبما دفعنا ل
جمال الطبيعة ليس كل شيء بل هناك أخرى ف

كنا نريد . وهو حب اآلخرين منها ما هو أجمل
األشياء الجميلة التي  عن كم الكثيرحدثأن ن

لكتابة  كفييال  ضيق الصحيفة عشناها ولكن
لة بأكملها مجإلى ال ربما نحتاج. نريد ما
في  التي قضيناها السعيدة عن األيامكتابة لل

ال و ها.جزء مختصر منا الحديث هذ .األردن
 نشكر من أعطانا مثل هذه الفرصةننسى أن 

يام والتفاصيل الجميلة التي تلك األ عن للكتابة
 عشناها.
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 ي إلى األردنرحلت

 

 

روزالم دميأبقلم: 

ردن حين خطوت أول خطوة لي في مطار األ
نفسي كسمكة صغيرة تقفز من بشعرت 

الحماس لتنتقل من حوض السمك  الصغير 
وم أنا شخص أق .أعماق المحيط إلى

أي خطوة  وَ بالتخطيط  لكل شيئ قبل أن أخط
ى األمام في حياتي لكن عندما جاء موضوع إل

مسرعة دون  تحركت ردندراستي في األ
عشوائياً أو  تغامرذا ال يعني أني ه. تخطيط

دون تفكير لكنني كنت قد قمت بالبحث عن 
و وضعت  .المملكة األُردنية الهاشمية من قبل

لنفسي خريطة توضح طريق دراستي وأهم 
عنصر في هذه الخريطة كان النظر لألمور 

جابية وتجاهل السلبيات التي يمكن أن يبإ
نتهاز ااً أُواجهها حتى ال تؤثر علي سلباً وأيض

 أي فرصة يمكن أن أحصل عليها.

وسبب  .ردنوهكذا بدأت مغامرتي في األ
 عشُت التجربة بالمغامرة ألنني  تسميتي لهذه 
ة جديدة في دولة جديدة حياو تجربة مختلفه

في  تمع عرق جديد أيضاً تجول تبل وتعايش
من كان و ةأماكن  جديدة وشوارع مجهول

و أأيضاً  الشوارع هالممكن أن أضيع في هذ
 مهما كان الذي .حتى أن أدخل في شجار

قد  فإننيو سيئاً أسواء أكان جميالً  عشته
 تعلمت شيئاً.

مما زاد من قوتي وحماسي لذهابي لألُردن و
هو كوني ممثلة  ُقُدماوالمضي في هذه التجربة 

ليس فقط لجامعتي بل ممثلًة لجامعتي و
ي لدولتي أيضاً. في البداية كان هدفي األساس

هو تعلم اللغة العربية لكن بعد فترة وجدت أنه 
ة تعلم ثقاف علّي  لتعلم اللغة العربية يجب

فهم أُسلوب حياتهم بل معرفة وو العرب
فهذا يعتبر المفتاح لتعلم   وطريقة تفكيرهم

ردن لذلك طوال فترة مكوثي في األ .ءالشي
ما هو ستطالع والبحث عن كل بدأت باال

عيدة جداً بالمعلومات متعلق بثقافتهم وكنت س
بالطبع و .والخبرات التي كنت أحصل عليها

كتساب هذه الى هذه المعلومات وإالوصول 
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 فأفكارهم .الخبرات لم يكن باألمر السهل
جداً  ةلى الحياإسلوب معيشتهم ونظرتهم وأ

رى ما لتفت ورائي وأأاآلن عندما  .مختلفة
أن ما وصلت  أكتشف قمت بإنجازه وتحقيقه

يستحق الجهد والعناء ولكي أتمكن من له كان 
قررت  ةالتبحر أكثر في أعماق هذه اللغ

ختالط ن األصدقاء واإلمزيد م إلىالتعرف 
بهم  وكنت قد قرأت ودرست مسبقاً الكثير 

 .كل ذلك كان نظرياً لكن  عن الثقافة العربية 
لتطبيق العملي للنظريات أما اآلن فأنا أرى ا

العرب والثقافة  مسبقاً لتاريخ درستها التي
 ردن.سالمية في الماضي والحاضر في األاإل

تباهي منذ بداية إقامتي في انلفت  شيءأكثر 
م  وحب الشعب األُردني حترااردن هو األ

جاه الشعب التركي فكلمة "تركي" اتالمالحظ 
فهذا كان  ةلدى العرب تتجسد بالصدق واألمان

فتح الكثير من األبواب في مفتاح ساعدني 
في ذلك  .لقه التي واجهتها في طريقيالمغ

 التمثيل بأقالقستشعرت بأهمية نيل االوقت 
رسول اهلل محمد عليه أفضل الصالة والسالم 

بعد مرور الوقت علمت أن  .ةمانوهي األ
دارة لإل حترام يعودا الحب واالذمصدر ه

. ومن ناحية أخرى والسياسة الحالية في تركيا
عجب م يشعب األردنالوجدت أن 

جعلني أشعر ما ت التركية وهذا المسلسالب
هم يعرفوننا عبر هذه ف .بثقل أكبر على كتفي
أن حياتنا كشعب تركي  المسلسالت ويظنّون
في  على شاشات التلفاز هامطابق لما يرونه في

الت التي تُعرض الحقيقة هذه المسلس
 التركية وتقاليدها الصحيحة  ةالثقاف عكستال

تي ساعدت على وهذا كان من األسباب ال
لذلك أرجو من  .انتشار الفساد في مجتمعنا

جميع األصدقاء الذين يسافرون خارج البلد 
رة الصو نقلقدر المستطاع  اأن يحاولو

أن  يوّضحوا لهمالصحيحة لمجتمعنا وأن 
شخصيات هذه المسلسالت ال تَُمِثُلنا بالشكل 

ردني الصحيح وأيضاً إعجاب الشعب األ
و محسون  تليسساتراهيم شديد بالمغنّين: إب

كرمزغول فعند تجولي أوالسير في شوارع 
ردن وبين متاجرها فمن الطبيعي أن وأسواق األ

 " غاني التركية مثلأستمع الى العديد من األ
“mavi mavi “leylim ley”  بل

 bu sevda”واالستيقاظ على أُغنية 

bitmez”  في صباح كل يوم جمعة من عربة
البسيطة قامت  األمور هذه .بيع جرار الغاز
 بتلوين حياتي.

الصعوبات التي واجهتها على الرغم من كل 
ي ؛ حصلت على فرصة  كبيرة منحتنفي األردن

 معالعربَية ة ِخبرة عالية في الثقافة واللغ
يمية األُوروبية للتدريب أصدقائي في "األكاد

ضاً فرصة حصولي على عمل " أيواللغات
 ةتجربة مختلف فةاإضقام بغة التركية لّ كمدرسة ل
ولهذا السبب سيكون لألردن دائما  .في حياتي

لى أسباب إمكانة خاصة في حياتي باإلضافة 
ا ُحسن ضيافة الشعب األُردني أُخرى منه

لذلك أنا أُشجع  .معاملِتهم مع ضيوفهم ءودف
خوض مثل هذه المغامرة بصي الجميع  ووأُ 

من خالل المشاركة في برامج التبادل الطالبي 
مع جامعات أًخرى خارج البلد
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هل االستفهامية ومعانيها المجازية في القرآن الكريم

 جواهربقلم :محمد صفا 

الحمد هلل رب العالمين، و الصالة و السالم 
على سيد المرسلين، محمد بن عبد اهلل، و على 
من سار على نهجه، و اهتدى بهديه إلى يوم 

  :الدين، و بعد

ام موضوع بحث عنه فإن أسلوب االستفه
البالغيون و المفسرون منذ سنوات. و الدافع 

عنه بشكل تفصلي يبحثون الذي جعل هـؤالء 
هو فهم القرآن بشكل أصح. سنتناول في هذا 
البحث مزايا أداة هل ومعانيها المجازية 

تعالى. و سيتألف البحث  دة في كتاب اهللرالوا
اني ، أولهما مزايا هذه األداة والثالقسمينمن 

 .معانيها المجازية الموجودة في القرآن الكريم

داة هل: إن هناك مزايا األ: مزايا األول قسمال
  :كثيرة لهذه األداة، و هي تختص بما يلي

تدخل على الجملة الفعلية مطلقا بينما على  -1
 .الجملة االسمية ما لم يكن خبرها فعال

  هل مدينتك قريبة ؟ -مثال: هل جاء محمد؟ 

عمل لطلب التصديق فقط، و يكون تست-2
 (نعم)جوابها 

  مثال: هل قمت بواجبك ؟

 .و ال تليها أم المعادلة-3

مثال: هل شربت الشاي أم القهوة ؟ ال يجوز 
 .هذا القول

يستفهم بها في اإلثبات فقط، و ال يجوز  -4
 .أن نستخدم أدوات مثل: لم، لن، ال األمر الخ

رفته إذا دخلت على الفعل المضارع ص -5
 للمستقبل، فال يجوز أن نقول: هل تأكل اآلن؟

ال تدخل على الفاء والواو العاطفة بل تأتي  -6
، 80، سورة األنبياء 14بعدهما. )سورة هود 

 (.91سورة المائدة 

نها تفيد التأكيد " ألال تدخل على "إنَّ  -7
 .بينما هل تفيد االستفهام
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 .ال تدخل على المفعول به المقدم -8

الثاني: معانيها المجازية في القرآن  قسمال
 :ريمكال

ال بد من معرفة وجود اختالف في تحديد 
داة االستفهامية في آية بعض معاني األ

 واحدة. 

تنوع وليس لكننا نعتبر هذا االختالف لل
 عنية حينما تخرج مللتضاد. "هل" االستفها

 وهي:  .عدة معان فيدها األصلية فإنها تانيمع

واألمر والتقرير والتشويق  النفي واإلنكار
  .والتوبيخ والتمني والتلطف واالستهزاء

قال هل آمنكم عليه إال كما :" أوال: النفي
أمنتكم أمنتكم على أخيه من قبل فاهلل خير 

)سورة يوسف  ."حافظا وهو أرحم الراحمين
م يفيد هنا النفي. كأن يعقوب ااالستفه (64

لتم قال ألبنائه :كيف آمنكم عليه و قد فع
بيوسف ما فعلتم بعد أن ضمنتم لي حفظه، 

فإني خائف أن تكيدوا له كما . ثم خنتم العهد
  .فأنا ال أثق بكم .كدتم ألخيه

هَُو قَاِنٌت آنَاءَ اللَّيِْل َساِجًدا أمَّْن : ثانيا: اإلنكار
ِه قُْل  ِّ َوقَاِئمًا يَْحَذرُ اآْلِخرَةَ َويَرُْجو رَْحمََة رَب

ِذيَن يَعْلَمُوَن َوالَِّذيَن اَل يَعْلَمُوَن ۗ هَْل يَْستَِوي الَّ 
َّمَا يَتََذكَّرُ أُولُو اأْلَْلبَاِب   (9)سورة الزمر . ِإن

أي  ،عمل لإلنكار في هذا اآليةتاالستفهام مس
 ، كما ال يستوي هل يتساوى العالم و الجاهل

الصنفان كذلك ال يستوي المطيع  هذان
 .العاصيو

نَاهُ َصنْعََة لَبُوٍس لَّكُْم َوعَلَّمْ : ثالثا: األمر
ن بَْأِسكُْم  فَهَْل َأنتُْم َشاِكرُون  ."ِلتُْحِصنَكُم مِّ

 (80)سورة األنبياء 

 االستفهام هنا يفيد األمر، كأن اهلل أمر
 .شكروااالمخاطبين بالشكر أي 

 ."هَْل َأتَاَك َحِديُث اْلغَاِشيَةِ ": رابعا: التقرير
 (1)سورة الغاشية 

تقرير. كأن اهلل الفيد معنى "قد" أي االستفهام ي
  .قال : قد أتاك حديث الغاشية

ُّهَا الَِّذيَن آمَنُوا هَْل " :خامسا: التشويق يَا َأي
ْن عََذاٍب َأِليمٍ  ." َأدُلُّكُْم عَلَٰى ِتَجارٍَة تُنِجيكُم مِّ

 (10)سورة الصف 

لى إاالستفهام خرج من معناه األصلي 
في هذه اآلية المعنى المجازي و هو مستعمل 

  .للتشويق
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قَاَل هَْل عَِلْمتُم مَّا فَعَْلتُم : سادسا: التوبيخ
)سورة  .ِبيُوُسَف َوَأِخيِه ِإْذ َأنتُْم َجاِهلُونَ 

 (89يوسف 

-االستفهام مستعمل للتوبيخ، كأن يوسف 
خوته هل تذكرون ما قال إل -عليه السالم

 .فعلتم

البئر، مستعمال  لقيتموه فيبيوسف حينما أ
  .سلوب االستفهام بغرض توبيخ إخوتهأ

 .فَيَُقولُوا هَْل نَْحُن مُنظَرُونَ :سابعا: التمني
  (203)سورة الشعراء 

معنى  إلى االستفهام في هذه اآليةيشير 
لما رأوا العذاب سيتمنون  التمني، ألن الكفار

حتى يصلحوا .أو مدة من الوقت مهلة
  .األعمال القبيحة التي قاموا بها مسبقا

 

َِّبعَُك عَلَٰى : ثامنا: التلطف قَاَل لَهُ مُوَسٰى هَْل َأت
مَْت رُْشًدا مَِن ِممَّا عُلِّ )سورة  .َأن تُعَلِّ

 (66الكهف

الغرض من استعمال االستفهام هنا التلطف، 
أي هل تأذن لي في مرافقتك ألقتبس من 

  علمك ما يرشدني في حياتي؟

وا هَْل َوقَاَل الَِّذيَن كََفرُ  :تاسعا: االستهزاء
ْقتُْم كُلَّ مُمَزٍَّق  ئُكُْم ِإَذا مُّزِ ِّ نَُدلُّكُْم عَلَٰى رَجٍُل يُنَب

َّكُْم لَِفي َخْلٍق َجِديٍد   (7)سبأ . ِإن

االستفهام مستعمل لالستهزاء، أي حينما قال 
ستهزاء بنبينا االالمشركون هذا كان هدفهم 

ا هل نرشدكم إلى ، أي قصدو)ص( محمد
.اجيباألعب رجل يحدثكم 
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 نسان و بيئة العملاإل

راقبي بقلم: عبدالقادر آل

في  هذه الحياة نسان أن يكون لإليجب 
فضل. فإن كان ألحياة  اعمل، يعطي له فرص

إن كان ه ذا ناتج جيد كانت حياته جيدة وعمل
ذلك فإن حياته ستكون ذات صعوبة غير 

والحياة سباق ومن يستخدم  الطرق  ..كد.و
لى أهدافه  إاب التي توصله والوسائل واألسب

 .هو الذي سيفوز في النهاية و يتقدم  أكثر

ختصار إلى بعض شروط العمل افلنتطرق ب
كان  هذا العمل تجارة  أو أعماال أسواء 
 أخرى :

بيئة العمل عليه أن  المسلم يدخل عندما-
نا عمال التي تؤثر على  إيمانه. ألنلألينتبه  

الذين بعض األحيان نرى المسلمين  في
يعملون في أعمال جيدة أو مناصب عالية  قد 
تفسد هذه األعمال والمناصب أخالقهم  

 بسبب طمعهم .

 باب التياألعمال  من أهم  األس تنظيم -
ألن الوقت يمر بسرعة و لك الوقت  توفر

تعد عن األعمال التي  اببه لهذا  تشعرأنت ال 
 تضيع وقتك.

كن كن متفائال مهما ازدادت الصعوبات و-
واثقا باهلل و ال تستسلم أبدا، إن سئمت 

لت احلم بالمستقبل وجرب مرة أخرى، ملو

على قدر  امن عمل تتقنه  واصرف جهدأ إبد
 طاقتك .

،  ألن مل يوافق تماما التعامل مع الناسالع -
ا يطلبون منك شيئا عليك أن ترد الناس عندم

وتجيب بشكل لطيف، على سبيل المثال 
شترى  ألى المتجر لكي إذهب أعندما 

و  الوجهعابس  أغراض البيت أرى موظفا
،  أقصد بأن هناك بحالته هذه ةثر مباشرأتأف

   .حياة العملية و الحياة الشخصيةالفرق بين 

مركزا قبل أن التأمل يجعلك منتبها و -
يء ال تستطيع أن تتجاوزه تحكم على ش

و القرارات السريعة  تجعلك تدفع  .بسهولة
هذا يجب أن تتروى في أمورك قبل الثمن ل

 أن تتخذ أي قرار . 

في عمل ال يحبه  أعني  إذا عمل الشخص
ي طلب و رغبة في هذا العمل أليس عنده 

 سيذهب جهده هباء.
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ال  ،بعض األشخاص يتصرفون كما يريدون
يصغون ألحد  وال يأخذون النصيحة  لكن 

ف جيدا من مر من هذا الطريق من قبلك يعر
عل عندما تمر أنت، عندما كان نبينا ماذا ستف

ال  عمل عمال من أعميسلم  صلى اهلل عليه و

كان يهتم الدنيا كان يستشير أصحابه  و
مره بذلك أن اهلل سبحانه و تعالى إئهم بل بآرا

 ."مرو شاورهم في األ"فقال :

جل حل هتمام بأصدقائك في العمل ألاال
على مشكالت التي يواجهونها وتشجيعهم ال

، وتقسيم ا سيعطي لهم أمال وسالماحله
وهو الذي الوقت يعني التخطيط اليومي 

سيساعدك في ارتقاء سلم النجاح ألنك ال 
الوقت  تستطيع أن تفعل كل شيء في نفس

على سبيل  ،وعليك أن تخطط ماذا ستفعل
د تقارير الشركة بع أالمثال في البداية تقر

، وال ذلك تفتش  ماذا يحصل في داخلها
وعد اإلجتماعات  يعني إفعل كل تنسى م

سبق السيف "شيء في وقته  لكي ال تقول 
 "ل.العذ

 

 

ة يعطينا إياها اهلل على عملنا الجيد هو أن نصبح قادرين على عمل أأعلى مكاف"
                    ."                                                                                                         األفضل

 رت هاباردالب

 

 "سّر النجاح والتقدم في العمل هو  أن تبدأ العمل."

 مارك توين
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 شهر أيلول

 بقلم: بتول دمير

 

 

 أيلول

 

 هل تؤمنون بتأثير األلوان على حياة اإلنسان؟

 أؤمن بذلك، ألّن األلوان جزء من حياتنا اليومية.أنا نعم، 

 إنني أريد أن أتحدث عن شهر أيلول من خالل األلوان. البني واألصفر مثاالً.

 ن البني هو لون الطبيعة، وهو يعطي إحساساً بالثقة واألمان.اللو

 .بط بمشاعر الوحدة والحزنأّما األصفر فيرتبط بالعاطفة، ولكنه عند بعض الناس يرت

 كل يوم هو بداية جديدة. كل شيء له بداية وله نهاية. وأيلول هو البداية.

 باإللهام.فيه اإلنساَن بالنسبة لي أيلول ليس شهراً فقط بل هو فصل عظيم. يُشعر 

هؤالء الناس الذين يقودون حياة مليئة باإللهام هم أنفسهم الذين سيخلقون موجة تغيير عظيمة في العالم. 
 شهر أيلول هو شهر الحرية والحلم.

فعندما تعيش شهر أيلول فأنت بذلك تكون قد عشت حياتك، وأنت بذلك تكون قد وهبَت نفسك أكبر 
 هو شكل من أشكال الحرية... هدية. إّن شهر أيلول

 وأخيراً ... إنني أعتبر أّن سّر السعادة هو كوب قهوة يُشرُب في شهر أيلول...

 مطر في شهر أيلول.دعوة صادقة، غيم و

 أيلول ... هو أغنية المطر،

 رقصة الريح،

 أوراق األشجار...وحفيف 
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 نسانسعادة اإلروح األعمال و

حسننوربقلم: عمار 

 . حيث إنَّ وغايتهِ  بهمتهِ  سعادة اإلنسان مقرونةٌ 
اإلنسان الذي جعل محور تفكيره الهموم 

ل همته ز بكوركَّ  بأمتهِ والمشاكل التي أحاطت 
ُة بحد ذاته ةو، عليها هو أمَّ ، هو فرد يتحلى بقوة أمَّ

فقط فهو  واإلنسان الذي همته مقتصرة على نفسهِ 
 ًى دخلق سُ ه لم يُ في درجة األنعام بل أقل منها ألنَّ 

لق ن هذا المنطَ جداً. ومِ  ساميةٍ  لق لغايةٍ ما خُ وإنَّ 
 هدفهِ  وسموِّ  اإلنسان بقدر كبر كبر سعادةُ وتَ  وسمتَ 

أسمى وأرفع  أنَّ  ، وال يخفى على أحدٍ  وغايتهِ 
وتعالى  سبحانهُ  اهللِ  وأعلى غاية وهدف هي محبةُ 

اإللهية تلك المعرفة  ن المعرفةِ م والنابعةُ  الناجمةُ 
ج به ترقى وتعرُ  خصلةً  ي على اإلنسانِ ضفِ التي تُ 

 المخلوقاِت  دِ سيّ  إلى مرتبةِ  اً عاديّ  مخلوقاً  ن كونهِ مِ 
 األمرُ  فما دامَ  ،لهذا الكونِ  جامعةً  تجعله ثمرةً و

ه ثم يمسك بيدو يدفع بهذا اإلنسانهكذا فما الذي 
يجعله يرتقي في مراتب الكماالت؟ أو كيف 

هذه؟ وما  تمراتب الكماال فيلإلنسان أن يصعد 
إلى  الذي يسمح له باالرتقاء عالياً  المنهجهو هذا 

 تلك الغاية السامية؟.

د له ض في هذا الجواب البد أن يُمهَّ نعم قبل الخو
 أو فعلٌ   يكون هناك عملٌ أاّل  كادُ ه يَ : فنقول إنَّ أوالً 
خروياً أو كان هذا العمل أُ أ سواءً  ،  وله غايةإاّل 

 عدة في عملٍ  غاياٌت  عُ ه قد تجتمِ نيوياً حتى إنّ دُ 
 وزَ يدرس أحدهم ويجتهد حتى يحُ  فمثالً  ،واحد

 عالٍ  شّيِ يدخل معاجتماعية مرموقة و على مرتبةٍ 
 له غاياٌت  وقد تكونُ  ،رغيدة سعيدة بحياةٍ  مَ عَّ نَ تَ ويَ 

ق على أقرانه وّ كحب الشهرة والتفَ  ،إضافية أخرى
، على نفسه وهواه وهذه الغايات كلها مقتصرةٌ 

أسمى َكَرّدِ جميِل أهله  اتولكن قد تكون له غاي
العون  دِ يَ  بمدِّ  وأقاربه ومعلميه إليهم ثانيةً 

دة أو يتسامى أكثر فينوي بها خدمة وطنه والمساع
 الجامعةِ  اإلنسان أخيرا إلى النقطةِ  ُل ، وقد يِص أمتهو

فَيسمو ويرتقي بهمته إلى  كل ما سبقمن  واألسمى
  وحدهُ هللِ  النيةِ  ُص خالاألمِر المرجّو أال وهو إِ 

 ،سبحانه خالصاً له وحدهُ  العمُل والتوجُه للشيءِ و
ه وال مانع حياتِ ل اً ومرتكز اً منطلق فتكون هذه النيةُ 

ولكن ال ، عليها ىخرأُ  وغاياٍت  أهداٍف  من بناءِ 
 اّل األساس، إِ  فاته مع غايتهِ أن تتعارض تصرُّ  يمكنُ 

كلَّ  ، فكما أنَّ كرهِ ذِ  هولةِ سُ  درِ قَ بِ ليس   هذا األمرَ  نَّ أ
الوصول إليها فهذه  ُب يصعُ  ساميةٍ  عاليةٍ  قمةٍ 

يها واإلحاطة الخصلة أيضا من الصعب الوصول إل
ا )م  القاعدة التي تنص على  كمِ حُ بها كليا.  لكن بِ 

 ستاناً بُ  ك لو دخلَت نّ إأي  له(ك   ك  تر  ه ال ي  لّ ك   ك  در  ال ي  
ك بال شك ال تستطيع أن تحصل وتستفيد من فإنَّ 

 ك عُ كل الفاكهة دفعة واحدة لكن هذا بالطبع ال يمنَ 



 طفات من كتابات طالبناتمق
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 ك وكل  ك وحاجتِ قدراتِ  حسب من أن تستفيد منها
فإن كانت هذه هي الحقيقة   .بحسبهما يستفيد

يسأل ما هو اإلخالص إذن وأين  لٍ ن سائِ مِ  دَّ فالبُ 
 ن سّره ؟ يكمُ 

ح اإلخالص هو األساس الذي يسم في الحقيقة
، أّما الكمال كلها درجاِت لإلنساِن باإلرتقاِء إلى 
 عملٍ  ّل فكُ  األعمالِ  روحُ  الِسرُّ الكاِمُن وراَءه فكونه

يفوُق ويتميُز على األعماِل  اإلخالُص  يهِ ف دَ جِ وُ 
هذه بالقيام  يكفيلكي نفهم ِقيمَته الذاتية واألخرى 

الذي يحمل  اإلنسانِ  بسيطة وهي قيمةُ المقارنة ال
فكما يتضح من هذه  المخلوقاِت  الروح إلى سائرِ 

 رِ غَ جزه وِص عفه وعَ غم َض رَ  اإلنسانَ  المقارنة بأنَّ 
 رَ سائِ  والقيمةِ  باألهميةِ  وُق ه يفُ  أنَّ ه إاّل رمِ حجمه وجُ 
ره وما إلى آخِ  وقوةً  التي تفوقه حجماً  المخلوقاِت 

عن  تتميزُ  ى باإلخالِص حلّ تَ التي تَ  كذلك األعمالُ و
 رها على األقل بهذا القدر. سائِ 

ن د وم  ج  دَّ و  ن ج  ) م   الكونِ في   اإللهيةِ نِ نَ ن السُ مِ فَ 
 سبحانُه  اهللُ لم يضعِ ف ل (ص  و   رب  على الدَّ  ار  س  

السابقة  إللهيةأي أّن السنّة ا ،لها استثناءات وتعالى
بل  فقط غير مقتصرة على المؤمنين أو الطائعين

 النجاحَ  وهي جعلِت  المخلوقاِت  لجميعِ  هي شاملةٌ 
باإلخالص والجهد في  ها مقترناً لِ كُ  في األمورِ 

  مَ قدُّ تَ  بوضوحٍ  نا هذا نجدُ ذا في يومِ لِ   نفسِه،مرِ األ

 العلميةِ  من المجاالِت  الغربي علينا في كثيرٍ  لمِ العا
 فقدان اإلخالص في إلى يعودُ  والسبُب  والفنيةِ 

يفِة نا لوظلنا وإهمالِ تكاسُ و أعماِلنا لإلخالِص 
بدالً  كمسلمين والَتواُكل في األمورِ  ِإعماِر األرِض 
 ومن. على اهلل بعد األخذ باألسباِب  من التَوكُّلِ 

 الطالبي الكثير يِط في المحِ  دَ جِ نأن  يومف الِس الُمؤ
درسون جتهدون ويَ الذين يَ  بةمن الطل والكثير
ونها ال تتخطى حدود لُ يحمِ  أسمى غايةٍ  ولكنَّ 

 النفس والهوى !!!.

  لسليمون المرتكز والتفكير ادُ لذلك تجدهم يفتقِ 
به  ويقودُ  الظروِف  ِك لَ حفي أَ  اإلنسانَ  دُ رِش الذي يُ 
 اماِت وّ هون في أبسط دَ ييت حيثاألمان  َبرِّ إلى 

ن مِ و. على المجتمعِ  الحياة ويصبحون عالةً 
ولِكنَّ  اِق ين اإلكثار من األمثلة في هذا السالممكِ 
 . مُ فهَ يَ  من اإلشارةِ  اللبيَب 

لياً أنَّ هناَك عالقة ، نرى جول الكالموحتى ال يَطُ 
وثيقة بين الوصول إلى السعادة وبين اإلخالص في 

ذه السعادة على األعماِل العمل وال تقتِصُر ه
األخرويِة فقط بل إنَّ اإلخالَص واإلتقاَن في 
األعماِل الدنيويِة أيضا تُوِرُث اإلنساَن سعادًة ال 
 َيِجُدها في ساِئِر األعماِل ونحُن اليوم في أََمّسِ 

اإلخالِص في أعماِلنا ُكّلِها حيُث إنَّ الحاجِة إلى 
َق في المؤِمن يتميُز عن غيره ِإْن هو أَخلَ  ْص َتفوَّ

دنياه وَلِقي العوَن والمَدَد اإللهي وِمن ثَمَّ تكوُن 
عاِقَبُتُه وأَجُرُه الحقيقي في اآلخرة حيث السعادة 

األبدية.

 يظن كل فرد أن حدود مجال رؤيته هي حدود العالم.

 ورأرثر شوبنها
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 مساجد المدن

 المنورة والمسجد النبوي المدينة

إعداد: عبدهللا   جفتجي
 دينة املنورةامل

 املوقع اجلغرايف للمدينة
ــــة  ــــع المدين ــــيتق ــــي إقل ــــرة  الحجــــاز مف مــــن الجزي

مـــة العربيـــة، وهـــو اإلقلـــيم الـــذي يحجـــز ســـهل تها
ـــى بعـــد نحـــو  كـــم  335عـــن مرتفعـــات نجـــد، عل

كــــم 160، وعلــــى مســــافة مكــــة إلــــى الشــــمال مــــن
إلــــى الشــــرق مــــن البحــــر األحمــــر، عنــــدها ينتهــــي 
وادي القـــــرى ويبـــــدأ وادي العقيـــــق فـــــي منبســـــط 

حــــدائق والــــدوحات مــــن مــــن األرض، تطوقهــــا ال
مختلـــــف الجهـــــات وتحيطهـــــا الجبـــــال مـــــن كـــــل 
جانــــب إال مــــن الجهــــة الجنوبيــــة الشــــرقية، وهــــي 
ـــــة نجـــــد  ـــــين بادي بهـــــذا الموقـــــع صـــــلة الوصـــــل ب

ـــين ـــيمن والبحـــر األحمـــر، وب ـــا وا ال لشـــام، مـــن هن
 وصفها بعضهم بمدينة القوافل.

 أبز معالم المدينة التاريخية
 المسجد النبوي -1

هــــو أحــــد المســــاجد الثالثــــة التــــي تشــــّد الرحــــال 
إليهـــا، والصـــالة فيـــه أفضـــل مـــن ألـــف صـــالة فـــي 
غيــــره إال المســــجد الحــــرام، وقــــد بنــــي علــــى يــــد 
النبــــي محمــــد صــــلى اهلل عليــــه وســــلم ويحتضــــن 

ــــره الشــــريف مــــع  ــــين مــــن صــــحابته الكــــرام قب اثن
أبــــو بكــــر الصــــديق وعمــــر ابــــن الخطــــاب، يتميــــز 
ــــع علــــى شــــكل  ــــوي بتصــــميمه الرائ المســــجد النب
مســــتطيل مــــع عشــــرة مــــآذن عاليــــة، كمــــا أنــــه أول 
مكـــــان يضـــــاء بالمصـــــابيح الكهربائيـــــة فـــــي شـــــبه 

 الجزيرة العربية.
 مسجد قباء -

ـــــد فـــــي  ـــــي فـــــي اإلســـــالم بالتحدي أول مســـــجد بن
عنــــــد قــــــدوم النبــــــي محمــــــد  ميالديــــــا 622عــــــام 

صــــلى اهلل عليــــه وســــلم إلــــى المدينــــة وقــــد قــــام 
بنفســــه بوضــــع حجــــر االســــاس، يتميــــز بمحرابــــه 
ومآذنـــــــــه العاليـــــــــة والمنبـــــــــر الرخـــــــــامي الرائـــــــــع 
بالــــــداخل، وقــــــد شــــــهد فــــــي العصــــــر الحــــــديث 
توســـــعة حيـــــث بلغـــــت ســـــاحة المصـــــلى وحـــــده 

 1600متــــر مربــــع بعــــد أن كانــــت  5035حــــوالي 
ت المســـاحة الكليـــة لـــه متـــر مربـــع فقـــط، وأصـــبح

 .متر مربع 13500مع مرافقه ما يُقارب 
 مسجد القبلتين -

https://islamstory.com/ar/artical/21465/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://islamstory.com/ar/artical/21465/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://islamstory.com/ar/cat/1/%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D9%85%D9%83%D8%A9
https://islamstory.com/ar/cat/1/%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D9%85%D9%83%D8%A9
https://islamstory.com/ar/cat/913/%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
https://islamstory.com/ar/cat/913/%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
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ــــذي تمــــت  ــــد فــــي العــــالم ال هــــو المســــجد الوحي
ــــين، فقــــد اتجــــه الصــــحابة فــــي  ــــه الصــــالة بقبلت في
ــــت  ــــة كان ــــين ففــــي البداي ــــى قبلت صــــالة واحــــدة إل
القبلــــة إلــــى البيــــت المقــــدس وفــــي العــــام الثــــاني 

ـــى الم ـــة إل ـــت القبل ســـجد الحـــرام،، للهجـــرة تحول
ــــــي محمــــــد أحــــــد الصــــــحابة ليبلــــــغ  فأرســــــل النب
ــــدما جــــاء  ــــة، وعن ــــي أطــــراف المدين المســــلمين ف
الصــــحابي والنــــاس يصــــلون، وأخبــــرهم فتحولــــوا 
ـــــــدة،  وهـــــــم فـــــــي صـــــــالتهم إلـــــــى القبلـــــــة الجدي
ــــى عــــام  ــــاريخ بنــــاء مســــجد القبلتــــين إل ويرجــــع ت

 ويتميز بلونه األبيض الناصع. يميالد 623
 
 

 
 

 جبل أحد -
 

معــــــــالم المدينــــــــة المنــــــــورة ذات الطــــــــابع  أحــــــــد
الطبيعــــي والــــديني، يقــــع الجبــــل شــــمالي المدينــــة 
ــــــة  ــــــال المدين ــــــر وأعلــــــى جب المنــــــورة، وهــــــو أكب

عـــــن بارتفـــــاع يصـــــل إلـــــى أكثـــــر مـــــن ألـــــف متـــــر 
ســـطح البحـــر ويمتـــد كسلســـلة جبليـــة مـــن الشـــرق 
إلــــى الغــــرب، وقــــد شــــهد هــــذا الجبــــل المقــــدس 

ـــــة للهجـــــرة ا ـــــي الســـــنة الثالث ـــــي غـــــزوة أحـــــد ف لت
وقعـــــــت بـــــــين المســـــــلمين وكفـــــــار قـــــــريش فـــــــي 
ــــــة  ــــــه الجنوبي ــــــين قاعدت ــــــا ب ــــــدة م الســــــاحة الممت
ـــــه مـــــيالً  ـــــل الرمـــــاة الـــــذي يبعـــــد عن الغربيـــــة وجب
واحــــــداً تقريبــــــاً، واستشــــــهد فيهــــــا عــــــم الرســــــوم 

 عبد المطلب.حمزة ابن 
 مقبرة شهداء أحد -

ـــــي يصـــــل عـــــددهم  ـــــور الصـــــحابة الت تحتضـــــن قب
ــــر مــــن  ــــى أكث ــــي  صــــحابي ومــــنهم عــــم 70ال النب

حمــــزة ابــــن عبــــد المطلــــب ومصــــعب بــــن عميــــر 
 .رضي اهلل عنهما
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 المسجد النبوي

 
 تاريخ بناءه

بعـــد هجـــرة الرســـول صـــلى اهلل عليـــه وســـلم إلـــى 
المدينـــــة نـــــزل فـــــي ضـــــاحيتها بقبـــــاء بضـــــعة أيـــــام 
حيــــــــــث بنـــــــــــى أول مســــــــــجد فـــــــــــي اإلســـــــــــالم 

ثـــــم واصـــــل طريقـــــه إلـــــى ، مســـــجد قبـــــاء وســـــمي
 المدينة التي كانت تسمى آنذاك "يثرب".

وعنــــدما دخــــل المدينــــة طمــــع كــــل مــــن ســــكانها 
ـــــــي  ـــــــل شـــــــرف استضـــــــافة النب ـــــــي ني األنصـــــــار ف
ــــــه صــــــلى اهلل ــــــه "القصــــــواء"، لكن ــــــاعتراض ناقت  ب
ـــــا  ـــــوا ســـــبيلها فإنه ـــــم "خل ـــــال له ـــــه وســـــلم ق علي
مــــــأمورة" إلــــــى أن بركــــــت فــــــي مربــــــد لغالمــــــين 
يتيمـــــــين مـــــــن األنصـــــــار همـــــــا ســـــــهل وســـــــهيل، 
ـــي  ـــد ليبن فطلـــب الرســـول منهمـــا أن يشـــتري المرب

  ك يا رسولفيه مسجده فقاال "بل نهبه ل
 

 
اهلل..."، فـــــأبى إال أن يبتاعـــــه منهمـــــا فـــــدفع لهمـــــا 

 .الثمن عشرة دنانير
ــــدأ أمــــر ا لرســــول أصــــحابه بإصــــالح المكــــان، وب

ـــــــه وســـــــلم فـــــــي  بيـــــــده الشـــــــريفة صـــــــلى اهلل علي
ــــــاء ــــــوي بن ــــــع المســــــجد النب ــــــل الحجــــــارة م ، ينق

اللبــِــــن بنفســـه وهـــم يرتجــــزون أصـــحابه ويحمـــل 
فيرتجــــز معهــــم ويــــردد "اللهــــم إن العــــيش عــــيش 
اآلخــــــرة فــــــارحم األنصــــــار والمهــــــاجرة". جعــــــل 
أســـــاس المســــــجد مـــــن الحجــــــارة بعمـــــق ثالثــــــة 
ـــه مـــن اللـــبن، وأعمدتـــه مـــن  ـــا، وحيطان أذرع تقريب
جـــذوع النخـــل، وســـقفه مـــن الجريـــد، وتـــرك فـــي 

 .اوسطه رحبة، وُجعل له محراب
ـــه -مســـجد جعـــل الرســـول لل ـــغ طول ـــذي بل  35ال
ـــــــرا، وعرضـــــــه  ـــــــه  30مت ـــــــرا، وارتفـــــــاع جدران مت

http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/31891a60-1888-4da4-9417-bc8f4d8cf1a2
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متـــــــرا  1060متـــــــرين ومســـــــاحته الكليـــــــة قرابـــــــة 
 ثالثة أبواب، األول في الجنوب حين  -مربعا

ي في كانت القبلة إلى بيت المقدس شماال. والثان
عثمان أيضا، الشرق يسمى باب النبي وباب 

ربا ث غواشتهر بعد ذلك بباب جبريل. والثال
 ويعرف اليوم بباب الرحمة.
في السنة  مكة المكرمة ولما تحولت القبلة إلى

لق الثانية للهجرة، فتح باب في الجهة الشمالية وأغ
الباب الجنوبي. كما بنى النبي الكريم بجوار 
المسجد الحجرة التي سكنها وحجرات أزواجه 
المطهرات، وفيها قبره صلى اهلل عليه وسلم وقبر 
أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي اهلل 

 عنهما.
 :معالم المسجد النبويمن 

 منبر النبي: -1
كان الرسول محمد صلى اهلل عليه وسلم يخطب 

لبداية على جذع نخلة، ثم صنع منبرا من ثالث في ا
درجات، وخطب عليه خلفاؤه الراشدون حيث 

وقف الخليفة أبو بكر الصديق على الدرجة الثانية، 
وعمر بن الخطاب كذلك، فيما وقف عثمان بن 
عفان على الدرجة السفلى ست سنين، ثم ارتقى 

 بعدها حيث كان صلى اهلل عليه وسلم يقف.
 الروضة: -2
وضع في المسجد النبوي يقع بين المنبر وحجرة م

 الرسول الكريم.
 الحجرة النبوية: -3

تعرف بحجرة عائشة بنت أبي بكر الصديق، وهي 
التي ُدفن فيها النبي صلى اهلل عليه وسلم، ودفن 

هـ وعمر بن الخطاب  13فيها أبو بكر الصديق عام 
 هـ.  24عام 
 القبة الخضراء: -4

التي تعلو الحجرة النبوية  تقع القبة الخضراء
الشريفة في الركن الجنوبي الشرقي للمسجد 
النبوي الشريف في المدينة المنورة، ثاني الحرمين 
الشريفين بعد المسجد الحرام في مكة المكرمة. 
وال شك أن مشاهدة القبة الخضراء والمآذن 
المحيطة بها، من أكثر المناظر روعًة في المدينة 

.المنورة
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أدباء العربمن 

طيب المتنبيالأبو 

إعداد : مروة أرغون

م( 965 -م 915هـ( )354 -هـ 303أبو الطّيب المتنبي )
هو أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الجعفي 
أبو الطيب الكندي الكوفي المولد، نسب إلى قبيلة كندة 
نتيجة لوالدته بحي تلك القبيلة في الكوفة ال ألنه منهم. 

فضل أيام حياته وأكثرها عطاءاً في بالط سيف عاش أ
الدولة الحمداني في حلب وكان من أعظم شعراء العربية، 
وأكثرهم تمكناً من اللغة العربية وأعلمهم بقواعدها 
ومفرداتها، وله مكانة سامية لم تُتح مثلها لغيره من شعراء 
العربية. فيوصف بأنه نادرة زمانه، وأعجوبة عصره، وظل 

ى اليوم مصدر إلهام ووحي للشعراء واألدباء. شعره إل
وهو شاعر حكيم، وأحد مفاخر األدب العربي. وتدور 
معظم قصائده حول مدح الملوك. ولقد قال الشعر صبياً، 

سنوات، واشُتِهَر بحدة الذكاء  9فنظم أول أشعاره وعمره 
 واجتهاده وظهرت موهبته الشعرية مبكراً.

جاعة وطموح ومحب وكان المتنبي صاحب كبرياء وش
للمغامرات، وكان في شعره يعتز بعروبته، ويفتخر بنفسه، 
وأفضل شعره في الحكمة وفلسفة الحياة ووصف 
المعارك، إذ جاء بصياغة قوية محكمة. وكان شاعرا مبدعا 
عمالقا غزير اإلنتاج يعد بحق مفخرة لألدب العربي، فهو 
 صاحب األمثال السائرة والحكم البالغة والمعاني
المبتكرة. وجد الطريق أمامه أثناء تنقله مهيئًا لموهبته 
الشعرية الفائقة لدى األمراء والحكام، إذا تدور معظم 

 قصائده حول مدحهم. 

لكن شعره ال يقوم على التكلف والصنعة، لتفجر 
أحاسيسه وامتالكه ناصية اللغة والبيان، مما أضفى عليه 

عظيمًا من الشعر  لوناً من الجمال والعذوبة. ترك تراثاً 
قصيدة، تمثل عنواناً لسيرة  326القوي الواضح، يضم 

حياته، صور فيها الحياة في القرن الرابع الهجري أوضح 
تصوير، ويستدل منها كيف جرت الحكمة على لسانه، 
السيما في قصائده األخيرة التي بدا فيها وكأنه يودع الدنيا 

 .عندما قال: أبلى الهوى بدني

وايات في مقتل المتنبي، إاّل أّن المؤرخين اختلفت الر
اجتمعوا على قصة واحدة، وهي أن المتنبي كان قد كتب 
قصيدة يهجو فيها ابن أخت فاتك األسدي والذي كان 
غّداراً وبذيء اللسان، ويؤذي الناَس بكالمه، فلجأ الناس 
إلى أبي الطيب المتنبي ليكتب فيه قصيدة هجاء، فهجاه 

وعند خروجه قاصداً بغداد لقيه  .ه قصيدةالمتنبي وكتَب في
صديق له وأخبره بنية فاتك األسدي بأن يؤذيه، وأّن عليه 
أن يصطحب معه من يحميه، لكّن المتنبي رفض ذلك ولم 
يكن معه سوى غلمانه، فلقيهم فاتك وأصحابه وأرادوا 
قتاله، فهّم المتنبي بالهروب، لكّن أحد غلمانه قال له: 

خيل والليل والبيداء تعرفني والسيف أولست من قال: ال
والرمح والقرطاس والقلم. فهزمت المتنبي كلماته وذهب 
للقتال على مضض، وقتل في تلَك الموقعة على طريق 

 .بغداد قريباً من دير العاقول هو وغلمانه
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ْمحُ  * والَسيفُ  يبَيداُء تَْعرُِفنِ الَخْيُل واْليُل وال: الرسم  .  والِقْرطاُس واْلَقَلمُ  والرَّ

 إذا أْنَت أْكَرْمَت الَكريَم َمَلْكَتهُ 

دا  !وإْن أْنَت أَْكَرْمَت الّلِئيَم َتَمرَّ

 

 وإذا أََتْتَك َمَذّمِتي ِمْن ناِقٍص 

هادُة ِلي ِبأنِّي كاِمُل فَ   !ِهَي الشَّ

 ما ُكلُّ ما َيَتَمنَّى اْلَمْرُء يُْدِركهُ 

ياُح ِبما الَتْشَتِهي  َتْجِري الّرِ
الُسُفُن!

 وإذا لَْم يَُكْن ِمَن اْلَمْوِت بُد

 !بانافَِمَن اْلعَْجِز أْن تَُكوَن جَ 

 أدَبـي إلى األْعَمـى نََظـرَ  الذي أنَا

 َصَمـمُ  ـهِ ب َمنْ  َكِلماتـي َوأْسَمعَتْ 

 َشَواِرِدَهـا َعـنْ  ُجفُونـي ِمْلءَ  أنَامُ 

 َويْختَِصـمُ  َجّراَهـا الَخْلـقُ  َويَْسَهـرُ 

 َضِحكـي َجْهِلـهِ  فِي َمـدّهُ  َوجاِهل  

ى  َوفَـمُ  فَـّراَسـة   يَـد   أتَتْـه َحتّـَ

 بـاِرَزة   اللّْيـثِ  نُيُـوبَ  َرأْيـتَ  إذا

 ْبتَِسـمُ يَ  اللّْيـثَ  أنّ  تَُظـنّـنّ  فَـال

 َصاِحبـها َهمّ  من ُمْهَجتـي َوُمْهَجة  

 َحـَرمُ  َظـْهـُره بَجـَواد   أدَرْكتُـَها

 يَـد   َواليدانِ  ِرجل   الّركِض  فِي ِرجالهُ 

 َوالقَـدَمُ  الَكـف   تُريـدُ  َما َوفِْعلُـهُ 

 بـهِ  الَجْحفَلَيـنِ  بينَ  سْرتُ  َوُمْرَهف  

 تَِطـمُ يَلْ  الَمـْوتِ  َوَمْوجُ  ضَرْبتُ  حتَّى

 تَعِرفُنـي َوالبَْيـداءُ  َواللّْيـلُ  ألَخْيـلُ 

 َوالقَلَـمُ  والقْرطاسُ  َوالّرمحُ  َوالّسيفُ 

 

 ن ماذج من شعر المتنبي
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مكتبة صوت الملتقى

 والموطأ لك بن أنساإلمام ما

 

عداد: عبد هللا جفتجيإ

 
ـــن  ـــس بـــن مالـــك ب ـــد اهلل مالـــك بـــن أن هـــو أبـــو عب
أبــــي عــــامر األصــــبحي الحميــــري المــــدني، وأّمــــه 
العاليــــــة بنــــــت شــــــريك بــــــن عبــــــد الــــــرحمن بــــــن 
شـــريك األزديـــة، وقبيلتهـــا أزد مـــن أشـــهر القبائـــل 
ــــن أنــــس رحمــــه  ــــد مالــــك ب ــــة القحطانية،ول العربي

( هــــــ93ســـــنة ) –كمـــــا عنـــــد أكثـــــر العلمـــــاء  –اهلل 
بالمدينــــــة المنــــــورة ، ويعتبــــــر مالــــــك بــــــن أنــــــس 
فقيهـــاً مســـلماً ومحـــدثاً، و ثـــاني األئمـــة األربعـــة، 
ــــــة،  ــــــار، والهيب ــــــذكاء، والوق اشــــــُتهر بالصــــــبر، وال
وكـــــــان معروفـــــــاً بعلمـــــــه الغزيـــــــر وقـــــــّوة حفظـــــــه 
لألحاديــــــــت النبويــــــــة الشــــــــريفة فهــــــــو صــــــــاحب 
ــــام مالــــك  ــــد اعتمــــد اإلم المــــذهب المــــالكي، وق

تشـــــريعّية عـــــّدة منهـــــا: فـــــي فتـــــواه علـــــى مصـــــادر 
القــــــرآن الكــــــريم، والســــــنة النبويــــــة، واإلجمــــــاع، 
ـــــــه مـــــــات ســـــــنة  ـــــــى أن ـــــــرواة عل وغيرهـــــــا،أكثر ال

  .هــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(179)

 : قــــــال أبــــــو يوســــــف صــــــاحب أبــــــي حنفيــــــة

مــا رأيــت أعلــم مــن ثالثــة : مالــك ، وابــن أبــي  "
ـــــــــــــــــي حنيفـــــــــــــــــة  " ليلـــــــــــــــــى ، وأب

ــــــــن مهــــــــدي ــــــــرحمن ب ــــــــد ال ــــــــال عب   : وق

ربعــــة : أئمــــة الحــــديث الــــذين يقتــــدى بهــــم أ "
ـــــك بالحجـــــاز ،  ـــــة ، ومال ـــــوري بالكوف ســـــفيان الث
  "واألوزاعـــي بالشـــام ، وحمـــاد بـــن زيـــد بالبصـــرة

وقـــال ســـفيان بـــن عيينـــة: " مـــا نحـــن عنـــد مالـــك! 
إذا  ، وننظـــــر الشـــــيخإنمـــــا كنـــــا نتبـــــع آثـــــار مالـــــك
ومــــا أرى المدينــــة . كتــــب عنــــه مالــــك كتبنــــا عنــــه

ــــس ــــن أن ــــك ب  " إال ســــتخرب بعــــد مــــوت مال

ذا جــــاءك األثــــر عــــن مالــــك إ : "وقــــال الشــــافعي
وإذا جــــاء الخبــــر فمالــــك الــــنجم، وإذا . فشــــد بــــه

، ولـــم يبلــغ أحـــد فـــي ذكــر العلمـــاء فمالــك الـــنجم
العلــــم مبلـــــغ مالــــك لحفظـــــه وإتقانــــه وصـــــيانته ، 

  " ومـــن أراد الحـــديث الصـــحيح فعليـــه بمالـــك

 : وقـــــــــــــال أحمــــــــــــــد بــــــــــــــن حنبــــــــــــــل

ـــك ســـيد مـــن " ـــم مال ، وهـــو ســـادات أهـــل العل
 ! لفقه ، وَمن مثل مالكي الحديث واإمام ف

  " متبــــع آلثــــار مـــــن مضــــى مـــــع عقــــل وأدب

 ومن أشهر مؤلفاته كتاب الموطأ الذي كان 
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 من أوائل كتب الحديث الشريف وأشهرها

ـــــــاف ـــــــون العلمّيـــــــة  ام ـــــــن المت ـــــــاب الموطـــــــأ م كت
ــــادة النّفيســــة, و ــــدى السَّ ــــن الكتــــب المعتمــــدة ل  م

ـــــة, اعتنـــــى بـــــه المـــــالكّييون اعتنـــــاء بليًغـــــا,  المالكيَّ
وأفـــــردوا لـــــه شـــــروحات وتعليقـــــات, مّمـــــا يـــــدل 

 على أن الكتاب مهّم لديهم ومقبول.

زززززززات  ممّيزززززززات الكتززززززاب: امتززززززاز الكتززززززاب بممّي 
 عديدة, نذكر منها ما يلي:

ـــــه كتـــــاب فقـــــٍه وحـــــديث, ولـــــيس كتـــــاب  أّوالً: أنَّ
وايات الحديثّية فحسب؛ لذا نجد   جمٍع للّرِ

ـــــات, وإنّمـــــا  بعـــــض األبـــــواب تخلـــــو مـــــن المرويَّ
ـــــف أقـــــوال الفقهـــــاء, وعمـــــل  يســـــوق فيهـــــا المؤلِّ

 أهل المدينة, واجتهاداته.

ـــّم  ثانًيزززا: يقـــّدم فـــي الكتـــاب الحـــديث المرفـــوع؛ ث
ــــي  ــــة ف ــــذكر عمــــل أهــــل المدين ــــار, وي يتبعــــه باآلث

 بعض األحيان.

ـــــــث,  ثالثزززززززا: ـــــــق علـــــــى األحادي ـــــــف يعّل أّن المؤلِّ
ــــث  ــــه الفقهــــي بعــــد عــــرض األحادي ــــذكر مذهب وي

 واآلثار.

ـــق الشـــروط وأشـــدها ، شـــرطه فـــي ك ـــه مـــن أوث تاب
ــــــوخي  فقــــــد كــــــان يســــــلك مــــــنهج التحــــــري والت

 . وانتقاء الصحيح

قــــال الشــــافعي رحمــــه اهلل : مــــا فــــي األرض بعــــد 
  كتاب اهلل أكثر صوابا من موطأ مالك بن أنس

وعــــن الربيـــــع قــــال : ســـــمعت الشــــافعي يقـــــول : 
 . كان مالك إذا شك في الحديث طرحه كله

ــــال  ــــة :وق ــــن عيين ــــا رحــــم اهلل مالكــــا ســــفيان ب ، م
.كان أشد انتقاده للرجال

 

 

 

 
 

 .إذا مدح الرجل نفسه ذهب بهاؤه

 اإلمام مالك
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 مثال العربأ 

 إعداد: عبداهلل جفتجي

 

 

أنت تئق وأنا مئق فكيف 
 1نتفق؟

 (.)يُْضَرُب  هذا المثل لغير متوافقين 

 

ْيدَ   2األََسِد. في َعِرين َكُمْبَتِغي الصَّ

)يُْضَرُب َهذا اْلَمثَِل: ِلَمْن يَْطُلُب ُمحاالً(.

 

 3.ي رأِسِه ُخطّةٌ ف

 )يُْضَرُب هذا اْلَمثُل: ِلَمْن في َنْفِسِه حاََجٌة َقْد َعَزَم عليها(.

 

 إْن ُكْنَت َكذوباً فُكْن َذكوراً.

ُث ِبخالف ما َحَصَل(. ُجِل يَْكِذُب ثُمَّ َيْنسى فُيَحّدِ  )يُضَرُب َهذا اْلَمثَُل: ِللرَّ

 

 

                                                      
 التئق: سريع الغضب. المئق: سريع البكاء 1
 عرين : مأوى األسد. 2
 خطّة: األمُر العظيم. 3

أنت تئق وأنا مئق 

 فكيف نتفق؟

 

 الرسم : مروة أرغون
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حكايات أمثال العرب

 

 

 اختلط الحابل بالنابل

 .معنى المثل )هوعدم استطاعة التفرقة بين الشيء الجّيِد والسيئ وأخذ الجّيِد بذنب السيئ(

والنابل هو من يرمي بالسهام، فاالثنان  قصة المثل الحابل هو من يرمي بالرمح في الحرب
 .ُرماه فقد يختلطا ببعضهما بعضا 

 

 عصفور في اليد خير من عشرة على الشجرة

يقال المثل للشخص الذي يتصف بصفة 
 الطمع )أال ينظر الشخص إلى ما بيد غيره

 (.حتى يزول ما بيده، ويخسر كل شيء

هذا المثل له العديد من الروايات والقصص 
تؤدي إلى نفس المعنى؛ وأشهرها،  وكلها

كان هناك شخص يحمل عصفوراً بيده 
وأثناء سيره وجد مجموعة عصافير على 
ة الطمع ألقى  الشجرة، فطمع بهم، ومن شّدِ
بالعصفور الذي بيده للصعود إلى الشجرة 
والحصول على مجموعة العصافير، لكنَّه لم 
يفكر أنَّ العصافير ستطير بمجرد الوصول 

وبالفعل هذا ما حدث، وبقي وحيداً إليها. 
 .حزيناً على طمعه، ومن هنا جاء المثل

 

 

 ع كلبك يتبعكجو ّ 

أول من قالها ملك من ملوك ِحْمَير، وهي 
دة سياسيَّة بحتة اتبعها غيره من الملوك، قاع

حيث كان الملك الحمَيري ظالماً يسلب 
الناس أرزاقهم ويجعلهم بالكاد يأكلون، 
ولم يحفل بالنصح الذي يأتيه من 
مستشاريه، فلما جاءته زوجته وقد رقَّ قلبها 
لحال الناس أو خافت منهم؛ فقالت له: )إني 

نحن ألرحم هؤالء لما يلقون من الجهد و
في العيش الرغد، وإني أخاف أن يكونوا 
عليك أشياعاً وقد كانوا أتباعاً. فأجابها 

 .الملك: جِوع كلبك يتبعك
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 اضحك معنا

 

 النحوي والمالح

 ركب رجل نحوي سفينة .
فقال النحوي للمالح : هل تعرف 

  علوم النحو و الصرف ؟
 فقال المالح : ال .

  فقال النحوي : راح نصف عمرك .
و بعد قليل هاج البحر و اشتدت 

  السفينة أن تغرق .الرياح و كادت 
فقال المالح للنحوي : هل تجيد 

 السباحة ؟
 فقال النحوي : ال .

 فقال المالح : راح كل عمرك .

 

 ما الكموج؟!

شبيلي ليسأله إلمام اإلي روى أنَّ رجالً تقّدم إلى ا
ستهبل. والسؤال  سؤاالً ال يسأل مثله إاّل أهبل أو م 

 ال:هو: ما الكموج؟، فرّد اإلشبيلي بسؤ

 ين قرأت ها؟..أ 

 أجاب الرجل:  

في قول إمرئ القيس:" وليٍل كموج  البحر  أرخى 
 سدول ه.."، فقال اإلشبيلي بنبرة جاّدة:

.الكموج دابّة تقرأ وال تفهم 

  أسبوعين،  حدى الفتيات تسأل صديقها الغبي جدا عن طائر البغبغاء الذي أهدته إياه قبلإ
 قال:

  . الدجاج كثيراً  ن مذاقه ال يختلف عن أجيد، مع 
 

 قيل أن أحد الفقراء وقف على باب نحوي.

 الباب؟بمن فقال النحوي:

 قال: سائل.

 فقال: فلينصرف.

 قال السائل: اسمي أحمد، ممنوع من الصرف.
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أْن َتْصِرَف راِتَبَك على 
 النَّْحِو الِّذي يُْرضيِني.

 

ماذا َتْعِرفيَن َعن 
رف؟  النَّْخِو َوالصَّ

لماذا سمي 
البحر األسود 
 بهذا االسم ؟

حزين على  ألنة
 .البحر الميت

َلَقْد َسَرْقُت  ما تُْهَمُتَك؟
 َحْبالَ َصغيراً 

َحْبالً َصغيرا 
 فقط؟

َنَعْم. في 
 َبَقَرةٌ  آِخرهِ 
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اتكنى الحيوان

 

 

 

 

 

 أبو الفراس /األسد: أبو الحارث

 

 

  

 

         

 

 

 

 الذئب: أبو جعدة          

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

         

 الفيل: أبو الحجاج             

  

 

 

 

 

 الجمل: أبو صفوان                       

الحمار: أبو زياد              

 الغراب: أبو القعقع                        
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 أخبار من كليتنا

 عبد اهلل جفتجيحسن و نور عمارعداد: إ

 مسابقة شعرية

 25ربعاء عنوان قراءة الشعر العربي يوم األمسابقة ب لهياتالطالب في كلية اإلمن  ن قبل مجموعة مقيمت أ
 كاريا.صلهيات بجامعة في قاعة المؤتمرات في كلية اإل 2018  يلبرأ

 شيرين. ستاذ المساعد شكرياألئز اعطائهم الجوإجري سحب بين الحضور. وقام بأعالن نتيجة المسابقة إقبل 

الرحمن معاذ وعلى المرتبة الثانية عبداهلل فرحات شيرين  ولى في المسابقة الطالب عبدوحصل على المرتبة األ
 وعلى المرتبة الثالثة الطالب مصعب ترياكي.

 قارئ للقرآن الكريمحسن أمسابقة 

( في قاعة 3حسن قارئ للقرآن الكريم )أجموعة الطالب )ملتقى لغة الضاد( مسابقة من قبل مقيمت أ
غدي إولى في المسابقة الطالب بوراق وحصل على المرتبة األ كاريا.اصلهيات بجامعة المؤتمرات في كلية اإل

في نهاية الحفل قدمت حمد ماطور. وألثة الطالب وط وعلى المرتبة الثاوعلى المرتبة الثانية دورموش بول
 .ملجنة التحكيلللطالب المتسابقين و ترضيةجوائز 
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 فعاليات بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية في كليتنا 

العربية )ملتقى لغة الضاد(  لغةطالب البجهود من مجموعة 
 .قيمت فعاليات اليوم العالمي للغة العربية في كليتناأو

خلوق ا القارئ يات من القرآن الكريم تالهقراءة آبدأ الحفل ب
وقد قرأ  .شير إلى أهمية اللغة العربيةأومن ثم كره كوج 

حسن شعراعن روعة لغة الضاد وأهميتها ثم نورالطالب عمار 
تضمنت الفعالية مسابقة في اللغة العربية وأناشيد إضافة إلى 

م يقدت مت ي الختامف. واالستماع إلى بعض خواطر الطالب
 الفالفل.كوالت العرب أشهر مأمن  كلةأللحاضرين 

 لهياتسرار الكون في كلية اإلأمحاضرة بعنوان 

قيمت ألهيات ربعاء في كلية اإلضمن محاضرات يوم األ
ستاذ سرار الكون. وكان المحاضر األأحاضرة بعنوان م

   نيس دوكو.ألدون االمساعد في جامعة ابن خ

 رار الكون في سبعة عناوينسألخص دوكو 

 شياء؟جد بعض األووي ءلماذا ال يوجد شي 

 جد في الكون عيار حساس؟ولماذا ي 
 ون قوانين؟كلماذا في ال 
 لماذا الكون في تركيبة متاحة للكشف؟ 
 لماذا الكون صالح لصناعة التكنولوجيا؟ 
 د بلغة الرياضيات؟فالماذا القوانين ت 
 لفنية؟قوانين اللماذا يوجد كون مطابق ل 
  سئلة أجاب دوكو على أقبل نهاية المحاضرة

 الحاضرين.
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 دكتور عبد اهلل إينجةا للكتاب نشرت دار كمبردج 

 باللغة والدين جتماعيةاإل الخدمة كتاب بنشر للعلماء كمبردج دار قام
 كليتنا في التدريس عضو إينجه اهلل عبد الدكتور بتحريره قام الذي نكليزيةاإل

 . والشريعة جتماعاال بعلم عالقته إلى الكتاب هميةأ ويعود

 تركيا جامعات مختلف من الجامعيين األساتذة من من عدد شارك وقد
 تدريس هيئة من أوزدمير أوزنور والمعيدة اهلل عبد الدكتور أنّ  كما بأبحاثهم

 .الكتاب في قيمين ببحثين شاركوا قد كليتنا

 حلقة تصوف إنشادية

 في في كّليتنا من قبل فرقة كلية اإللهياتقيم حفل موسيقي تصووأ

األستاذ المشارك جمال يقية قة الموسرمن ضمن المشاركين في الف .ستاذ طاهر جغمان منظم الحفل األ كان
قيم الحفل باآلثار القيمة من مقام الحجاز أقد  و .واألستاذ مراد دلبرردش قنجاي واألستاذ توغلو أباش قرا

ستاذ طاهر جغمان من قبل عميد كلية اإللهيات األستاذ الدكتور أحمد لحفل بتكريم األوانتهى ا .والحسيني
 .جيانستب
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 اتمج تبادل الطالب في كلية اإللهيبرنا

كاريا صفي جامعة لهيات خيرة شهدت كلية اإلفي السنوات األ
حركة واسعة ومكثفة لتبادل الطالب الدوليين ضمن برنامج تقيمه 

  .يدعى موالنا لتبادل الطلبة الدوليينالدولة التركية 

عديد من طلبة رسال الإتم  2019-2018صوصا في هذا العام وخ
وفي نفس الوقت قامت الكلية باستقبال . الكلية لدول مختلفة

 . ردن وماليزيامن الطالب الدوليين خصوصا من األ الكثير

 :لى الجامعات المختلفةإونذكر ممن قامت كليتنا بإرسالهم 

لى جامعة جرش وطالبان إطالب  4لى جامعة اليرموك وإطالب 
لى إلى جامعة الزرقاء وطالب إالبيت وطالبان  آل لى جامعةإ

وطالبان إلى الجامعة اإلسالمية بماليزيا  ردناألجامعة مؤتة ب
تنا رسلته كليكان مجموع ما أة القرويين بمغرب فوطالب إلى جامع

ج موالنا با ضمن برنامطال 18من الطالب إلى خارج القطر 
رامج أخرى أيضا تشارك بهناك  للتبادل الطالبي فقط مع العلم أن

 .يتنافيها كل
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 قصة قصيرة

 سر السعادة

ًيحكى أّن أحد الّتجار أرسل ابنه لكي يتعلم سّر الّسعادة لدى أحكم رجل في العالم، فمشى الفتى أربعين  
فيه يسكن الحكيم الذي يسعى إليه، وعندما وصل وجد يوماً حّتى وصل إلى قصر جميل على قّمة جبل، و

في قصر الحكيم جمعاً كبيراً من النّاس، فانتظر الّشاب ساعتين ليحين دوره. أنصت الحكيم بانتباه إلى الّشاب، 
ثّم قال له: الوقت ال يتّسع اآلن، وطلب منه أن يقوم بجولة داخل القصر، ويعود لمقابلته بعد ساعتين، أضاف 

وهو يقّدم للفتى ملعقًة صغيرًة فيها نقطتان من الّزيت: أمسك بهذه الملعقة في يدك طوال جولتك،  الحكيم
وحاذر أن ينسكب منها الّزيت! أخذ الفتى يصعد ساللم القصر ويهبط مثّبتاً عينيه على الملعقة، ثّم رجع 

لحديقة الجميلة؟ وهل استوقفتك لمقابلة الحكيم الذي سأله: هل رأيت الّسجاد الفارسّي في غرفة الطعام؟ وا
المجلدات الجميلة في مكتبتي؟ ارتبك الفتى واعترف له بأنّه لم يَر شيئاً، فقد كان هّمه األول أال يسكب نقطتي 
الّزيت من الملعقة، فقال الحكيم: ارجع وتعّرف على معالم القصر، فال يمكنك أن تعتمد على شخص ال 

فتى ليتجّول في القصر منتبهاً إلى الّروائع الفنّية المعلقة على الجدران، يعرف البيت الذي يسكن فيه. عاد ال
وشاهد الحديقة والّزهور الجميلة، وعندما رجع إلى الحكيم قّص عليه بالّتفصيل ما رأى، فسأله الحكيم: 

ا، فقال له ولكن أين قطرتا الّزيت اللتان عهدت بهما إليك؟ نظر الفتى إلى الملعقة، فالحظ أنّهما قد انسكبت
الحكيم: تلك هي النّصيحة التي أستطيع أن أسديها إليك! سّر الّسعادة هو أن ترى روائع الّدنيا، وتستمتع بها، 
وذلك دون أن تسكب أبداً قطرتي الّزيت. فهم الفتى مغزى القّصة، فالّسعادة هي حاصل ضرب الّتوازن بين 

 .التوليفة النّاجحة ضّد الّتعاسة األشياء، وقطرتا الّزيت هما الّستر والّصحة، فهما

 


