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 التحرير ةسئيكلمة ر

 

 

وعلى آله وصحبه الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين سّيدنا محمد 
 أجمعين وبعد

 : القراء انئأعزا

ر هذا العدد في اصدإن متمكنا ، حيث الحمدوهلل ها هي مجلتنا صوت الملتقى بين أيديكم بعددها الرابع  
 واصل نادي طالب ملتقى لغة الضاد فعالياته. تقريبا   سنتينكوكبنا منذ ب تعصفتي ظل جائحة كورونا ال

 لوجه.  ا  ألخرى أيضا بنشاط كما هي في أيام الدراسة وجها

للغة العربية ومن ناحية أخرى العالمي يوم مناسبة الوة العالمية بالند إقامة منرغم الظروف الصعبة تمكنا 
 د جدا  جيّ ى المستوال من ذويألقى فيها أصدقاؤنا والتي فتحنا دورة اللغة العربية عن بعد لطالب التحضيرية 

ورشة الترجمة من اللغة كما أكملت  ،ة واالستماعءفي مادة النحو والصرف والقرا في اللغة العربية دروسا  
مسابقة كتابة المقالة  تكاننا سمية آتيجي وتللغة التركية سنتها الثانية بنجاح تحت إشراف أستاذاالعربية إلى 

من  ةمتكونالقامت لجنة التحكيم و في العدد الثالث من مجلتنا عنها أعلنّامن أهم فعالياتنا التي غة العربية بالل
المقاالت التي حصلت على الدرجة األولى والثانية  وضعنا ت وفي هذا العددبتقييم المقاال أستاذاتنا العرب

 لفائزين فيها.لاشتركوا في مسابقتنا ونبارك  ينكل طالبنا الذل ناتقديرو نانقدم شكرو .بين أيديكم ةثوالثال

كان ضيفنا في قسم الحوار من مجلتنا في نشكر أستاذنا الفاضل د. عبد اهلل أوزجان الذي وأخيرا وليس آخرا 
 من ذلك الحوار وتستمتعوا به.هذا العدد لقبول دعوتنا ونتمنى أن تستفيدوا 

 ...الفائدة والمتعة كل نّياتي لكم بتحقيق مع تمتركم مع العدد الرابع من مجلتنا أواآلن 

 التحرير ئيسةر

 هوليا آفاجان
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 زجانوعبد اهلل أد.  حوار مع

 زيد ماهر

 لمقابلة التعريفية والتوجيهية ا

استاذنا الفاضل نشكركم أوالً لقبولكم دعوتنا 1- *
 للقيام بهذه المقابلة. 

 ؟ كم قليلً ثونا عنممكن أن تحد  من الهل  - 
 الرحيم بســـــــم اهلل الـــرحمن

                           يا بدعوة اإلخوة إجابة عن األسئلة    أقول ملبّ 
 كما يقتضي الحال في حياتنا  ابتداء بالبسملة

             انطالقا من معرفة النفس مالها  وما عليها       
 زجان من األجوبةوألداء مايلزم على عبد اهلل أ

-نيسان العاشر منأنا عبد اهلل أوزجان، ولدت في 
 م في قرية 1953 عام أبريل

بقضاء آكنجيالر التابعة  (Geyikpınar)كييك بينار
والية سيواس التي هي عاصمة من عواصم الدولة ل

السلجوقية  األناضولية وهي ثالث أكبر الواليات 
 بعد  العاصمة أنقرة و قونيا. مساحة

وكان أجدادنا و أسرتنا في قريتنا  تسمى بلقب  
تشبيها ب" آل محمد"     (Mehmedal)محمد آل 

 كما  يسمون به في عرف بعض البلدان اإلسالمية.

واسم والدي/ يعقوب بن درويش أوزجان، واسم 
والدتي حسيبة بنت مصطفى فنحن ست إخوة،  

 وأنا أكبرهم سنا. 
ن والدي رحمة اهلل عليه كان يشتغل بالزراعة فإ

صيفا، وبتعليم القرآن الكريم شتاء ألهل القرية 
مدرسة األهلية )المكتب( التابعة الشبانا وأطفاال ب

لتعليم القرآن  على اإلذنللقرية بعد ما حصل 
الكريم في أيام رئيس الوزراء الشهيد عدنان 

 منديرس رحمة اهلل عليه.
ابن ست سنين تعلمت قراءة القرآن  عندما كنت فأنا

من  نحن الصغارحيث كنا في هذا المكتب  الكريم
المستمعين، فتعلمت القراءة من األوالد الكبار  

عتهم في بمتا من خاللابتداء من "جزء ألف باء" 
 المكتب. 

 الحوار

  Geyikpınar Köyü: عبدهلل أوزجانة د. قري 
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غالبا في  وفي موسم الشتاء، كانت النسوة يجتمعن
والتعاون ؛  سلية والّتحّدث غرفة عمتنا الكبيرة للت

لم يكن هناك أي . و ة شريف وكان اسمها: عمة
. ونحن الصغار، كنا تلفاز أو هاتف أو  مذياع 

أحيانا؛  هنندخل إلى هذه الغرفة ونخرج، ونخدم
كنّا بمفهوم  " يوموش جوجوغو". و يننامّ يسوكن 

، والعمات  مة لألمهاتالخد لتقديم دائما   جاهزين
 . والخاالت وغيرهن من النسوة

، بالثلوج تغطّى كلها األماكنت وفي الشتاء كان
والطرق كذلك، وسكان القرية كانوا يفتحون 

بيت إلى بيت، وكذلك المنافذ للسير واإلنتقال من 
والغنم والحصان  األبقاران من الحيو المنافذ لسقي

 والحمار.
القرآن وختمته  ورجعت من عندما أكملت قراءة 

، وبدأت أقبل المكتب، ذهبت إلى غرفة النساء
العمات  والخاالت أنني قد  ت؛ ففطنأيديهن
، نّقودبتقديم ال اركن لي وكافأننيالقرآن. وب تختم

من جهة جدتي،  تقربنيعائشة أبله التي  وكانت
. ماكانت لي ليرتين ونصف الّليرةقدمت  أول من

وتوالت . سابقا   الناس لدى بكثرةالنقود متوفرة 
، عندي خمسة ليرات تركية صبحأ العطايا حتى

 وكانت هذه هدية طيبة في تلك األيام.  
لم أنس هذه الحكاية وموقفهن من قراءة القرآن  

مؤمنات صادقات  كنّ فقد  ،بكّل حّب واشتياق
وأن يجعل أرواحهّن الغفران و بالعفو لهن اهلل أدعو

 .في جنّات النّعيم 
ر أيلول سمعت أن المعلم قد أنا ابن سبعة في شهو

رجال أهل   إلى المدرسة وكان أحد تذهبحضر و
بنته إلى المدرسة ويريد إكمال اأخذ  هناك قد القرية

 تسجيلها.
عندما انتهى التسجيل، سألني المعلم  ماذا أريد؟ 

في المدرسة، وليست عندي فكرة  سّجلنيقلت له: 
كمل تسجيل أالرجل الذي لذلك قام عن التسجيل. 

كان عامال في إحدى البنوك بالعاصمة أنقرة  و بنتها
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أجاب أمري  في التسجيل، و يتولب  خزان،بمهمة 
 عن األسئلة بدال عني، أسأل اهلل أن يغفر له.

عند ما انتهيت من التسجيل ذهبت إلى البيت 
أنني سجلت في المدرسة اليوم  هموأخبرت

 وأصبحت تلميذا. 
حت طالب علم في طريق التعليم وأنا أصب

الوقت إلى اآلن منذ أكثر من  ذلكوالتدريس من 
 ستين سنة والحمد هلل.

فأنا أكملت اإلبتدائية في القرية،  وسافرت إلى 
سطنبول في نهاية الصيف بعد سبتمبر/ أيلول إ

ي  لتحاق بمدرسة األئمة والخطباء. وأعماملال
كانا سطنبول، وإمحمد وزكريا  كانا عاملين في 

دوارجي -في منطقة تقسيم بشارع فريدية يسكنان
 آدم زقاق.

رسة األئمة والخطباء فإنني كنت أريد أن ألتحق بمد
 انتهىفوجئنا بأن المدارس قد سطنبول؛ وإب

خيبة أمل. ب أكثر فأصبتمنذ شهر وفيها التسجيل 
 ماذا نفعل؟ 

حدى األماكن إلنتاج  األدوات باشرت العمل في إ
مل الع في أثناءزلية: الثريا. والضوئية الكهربائية المن

يرآلتي  كنت أصلي صالة الجمعة في جامع
(Yeraltı Camii وأدعو اهلل عز وجل ) أن يكرمني
تحاق بهذه المدرسة. وكان اإلمام الذي  لإلبا

كبير السن جدا، ثم  يصلي بنا صالة الجمعة رجال
عرفت أن اسمه: علي أفندي األوسكوداري، رحمة 

 اهلل عليه.

اشتغلت في هذا العمل مدة سبعة شهور وكنت 
لمعلم في القسم كان يحبني أحب العمل، وا

لتحاق . ولكنني كنت الأزال  أريد االحفزنيوي
حمد رئيس عمي ملفأظهرت نيتي  ،بالمدرسة

ي في المسير مزسطنبول وبينت عإالعائلة في 
 لتحقيق أمنيتي. 
لتحقيق هدفي جزاه  شّجعنيقد فأما عمي محمد 

العمل ثم  عننفصال اهلل خير الجزاء، فقررنا اال
ذهبنا للتسجيل بالدورة التحضيرية في مدرسة 

فاتح لاللتحاق بالدورة الاألئمة والخطباء في حي 
ختبارات اال فيالصيفية حتى نتمكن من النجاح 

بالمدرسة. أكملنا المرحلة التحضيرية لتحاق لال
نجحت ختبار ولمدة ثالثة أشهر، وأخيرا قدمنا اال

 /فيه وتيسر لنا التسجيل، والحمدهلل في سبتمبر
 .1966أيلول 

كملت الدراسة في مدرسة األئمة والخطباء  عام أو
1972. 

تحاق بالمعهد اإلسالمي لختبار لالثم قدمنا اال 
كنت األول في و متحانالعالي ونجحت في اال

 1977 فيه عامقائمة الناجحين.  وتخرجت 
وحصلت على وظيفة اإلمامة والخطابة واستمرت 

 فة مدة تسعة شهور. يهذه الوظ
قد اشتركت  كنت وخالل هذه المراحل الجامعية

بالحلقات الدراسية ألستاذنا  المرحوم محمد أمين 
سطنبول واستمريت إسلطان فاتح بالسراج بجامع 

 هلل. كثر من خمس سنوات والحمدلمدة أ

 الحوار
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ستمرار : االيوكانت األمنية عندنا أنا وزمالئ
راسات العليا  وإكمال التخصص في الدّ  ومتابعة

لماجستير دراسة اوأردنا السفر ل ،الفقه اإلسالمي
ثم  مكة المكرمة بجامعة الملك عبد العزيز، في

تحولت الجامعة إلى جامعة أم القرى. وحصلنا 
بعد سنة و بقسم معهد اللغة العربية.على القبول 

لتحقنا بقسم الدراسات العليا بعد تقديم ا
ختبارات، وحضرت رسالة الماجستير في اال

قتصاد، موضوع: عقد اإليداع في عالم المال واال
 .نجاحوأكملت رسالتي ب

ختبار ثم التحقت بمرحلة الدكتوراة بعد تقديم اال 
جل في أيضا، وحضرت الرسالة في موضوع: "األ

توراه كالد ةالبيع". وانتهيت من تحضير رسال
 من متحان مناقشة الرسالة بالنجاح بتوفيقاقدمت و

 اهلل، والحمد هلل.
الماجستير والدكتوراه:  لقد أشرف على رسالتّي 

فضيلة األستاذ  المرحوم الفقيه عمدة الحنفية
 99الدكتور أحمد فهمي أبو سنة ؛ وتوفي وهو ابن 

اشتغل بالتدريس  كان رحمه اهلل قدسنة من عمره. و
بعدما  وفي كلية الشريعة بجامعة األزهر بالقاهرة 

ضرات في مادة أصول الفقه اتقاعد  ألقى المح
جامعة في بجامعة دمشق لمدة سنة؛ ثم سنتين 

اسات العليا رقرى بقسم الدبغداد؛ ثم بجامعة أم ال
قتصاد اإلسالمي فرع الفقه واألصول وقسم اال

رجع أستاذي إلى القاهرة وعاش سنة. و 26لمدة 

؛ ثم انتقل إلى رحمة اهلل فيها خمس سنوات
 عزوجل.

و األستاذ أحمد فهمي أبو سنة، كأنه يعيش لطالبه،  
وأما بيته فأصبح مدرسة لطالبه خارج الدوام 

ان يتابع  ويشرف على الطالب ك حيث الرسمي؛
كان الماجستير والدكتوراه، و في في رسائلهم

يناقش مع الطالب مناقشة علمية حتى يطمئن هو 
والطالب فيما كتب؛ فإنه كان يقول: "المشرف على 

  "مثل الطالب. هال عنوالرسالة، هو مسؤ
ضاء مؤتمر الفقه اإلسالمي عهو كان في مقدمة أ

الذي كان يباشر عمله تحت إشراف رابطة العالم 
 اإلسالمي. 

وأما أنا فأدعو له  دائما ولوالديه ولمشايخه  
وألوالده بالغفران، اللهم ارحمهم يا رحمن، 

 النعيم. آمين. توارزقهم بجنا

 الحوار

 د.عبد هللا أوزجان جبوار بيت هللا احلرام يف أداء زايرة العمرة
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خالل مرحلة الماجستير والدكتوراه  فيما درسنا و
بيننا خارج الدوام الرسمي مع بعض الزمالء الذين 
انتقل بعضهم إلى رحمة اهلل. أذكر أسمائهم: جاسم 

كان ومن قرية جيبكينيز،  قرنفل من مدينة بايبورت،
ثرحادث إ  توفيوأخا كريما ذا أخالق كريمة 

الدكتوراه؛ في نهاء رسالته إمرور، وكان على وشك 
كان معنا هو  النعيم. و رزقه بجناتورحمة اهلل عليه 

في المعهد اإلسالمي العالي وفي حلقات الدراسة 
 بجامع السلطان محمد الفاتح. 

وكذلك األخ الكريم أ. الدكتور سالم  أغوت كان 
في جامعة أم عنا في المعهد اإلسالمي العالي وم

بعدما أكمل الماجستير  والقرى بمكة المكرمة. 
 ، واشتغل بالتدريسارجع إلى تركي والدكتوراه

بكلية اإللهيات بكلية اإللهيات بجامعة مرمرة  و
بجامعة هيتيت بمحافظة جوروم، وأخيرا كان قد 

 بعدهاسطنبول، وإانتقل إلى كلية اإللهيات بجامعة 
سنة أصيب بجلطة ثم انتقل إلى رحمة اهلل في ب

جعل ه ويل، أسأل اهلل الغفار أن يغفر17/6/2012
 .روحه في الجنّة

وكذلك قرأنا مع األخ السوري/د. محمد نور/ 
فقات للشاطبي المالكي كتاب الموا

(؛ ومع األخ د.عبد الملك السعدي 790/1388)
العراقي/ كتاب األصول: التوضيح  شرح التنقيح 

 (.747/1346لصدر الشريعة الحنفي )
وأكملنا أيضا بمكة المكرمة فيما بيننا األتراك قراءة 
 كتاب الحديث/ مشكاة المصابيح  للمحدث محمد 

 
(؛ 741/1340ي )بن عبد اهلل الخطيب التبريز

وقراءة كتاب الموطأ لإلمام المجتهد مالك بن أنس 
(؛ وقراءة كتاب الهداية للفقيه الحنفي 179/795)

(؛ وكتاب الروض المربع 583/1197المرغناني )
للفقيه الحنبلي منصور بن يونس البهوتي 

(1051/1641.) 
كما ال يخفى عليكم فإن وتيرة الحياة في  2- *

ت سريعة حيث أنها تغيرت على توالتقدم با التطور
نحو لم نتنبأ به خاصة في السنوات االخيرة فواجهتنا 

  الجديدة.بعض المسؤوليات 
هل برأيكم أن الفقه يداري هذا التسارع أم يوجد  -

 نقص في هذا الموضوع ؟ 
هذه  وما هي االعمال التي يمكن القيام بها لسد   -

 الثغرات؟

إنني منذ ثماني وستين سنة  عشت منها  الجواب:
نصف  األخير من القرن الثماني وأربعين سنة في 

حادي القرن ال في العشرين؛ وعشرين سنة
والعشرين. قد شاهدنا خالل هذه السنوات من 

لوجي أكثر مما والتكن والّتطّورالتقدم العمراني 
عاشت البشرية من الثقافات كلها سرعة و توسعة 

ويف ميينه: العميد  فضيلة الشيخ األستاذ أمني سراج املرحوم يف  الوسط
 اجني، و يف يساره عبد هللا أوزجانتأمحد بسأ. د. 

 الحوار
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جية وكتشافات العلمية والتكنولفي مجاالت اال
ت العمرانية والدفاعية والصحية واإلنتاجا

 الزراعية وغيرها من الصالح والفساد.و

وأنا ابن خمس سنين ثم رعيت  فارعيت الخر وقد
اشتغلت في الحقول وجلبت الخشب من و ،بقاراأل

في  عملتالحيوانات، وكذلك واسطة الجبال ب
وفي الميادين  اإلنتاجية والتجارية مجاالتال

على المدن الكبيرة  رفتالدراسية والعلمية، وتع
 والعلماء األجالء وأهل السياسة.

وطن والتقيت مع  وجربت العيش خارج ال 
من الناس  مأهل العلم وغيرهو ينالشباب المسلم

التجارب السابقة  إلىدا االذين يحبون شعبنا استن
انطالقا من وحدة اإليمان والثقافات ومع أجدادنا 

 المشتركة المنبثقة من الوحي اإللهي. 

تجاه العدواني المنبثق من وكذلك تعرفت على اال 
 لالحقد ضد اإلسالم والمسلمين الناشئ من الجه

 والترجيحات العنادية والمصالح الدنيوية.

أننا قد عشنا خالل العصرين  ومما توّصلت إليه
بة. ونحن الشعب المسلم  صعوبات عميقة وصع

ت شتى، قد بقينا خارج الساحة الميدانية  في مجاال
قتصادية وخاصة في التطورات العلمية واال

والتكنولوجية، وأدى ذلك إلى الكوارث المخربة 
 في حياتنا جميعا.

ولكننا نحن على علم ووعي في إيماننا باهلل 
 والتمسك بكتابه؛ قال اهلل تعالى في كتابه: 

َنطُوا  "ُقل   ٰٓى اَن ُفِسِهم  اَل َتق  َرُفوا َعل  َيا ِعَباِدَي الَّ۪ذيَن اَس 
اِۜ ِانَُّه ُهَو  نُوَب َج۪ميع  ِفُر الذُّ َمِة اهلٰلِِۜ ِانَّ اهلٰلَ َيغ  ِمن  َرح 

۪حيمُ  َغُفوُر الرَّ  53" سورة الزمر/ ال 

ِل اَن  يَ  ِلُموا َلُه ِمن  َقب  أ ِتَيُكُم " َواَ۪نيُبٰٓوا ِال ى َربُِّكم  َواَس 
َعَذاُب ثُمَّ اَل تُن َصُروَن" سورة الزمر/  54ال 

ِل اَن   ُكم  ِمن  َربُِّكم  ِمن  َقب  ِزَل ِاَلي  ا اُن  َسَن َمٰٓ " َواتَِّبُعٰٓوا اَح 
ُعُروَنَۙ " سورة  ُتم  اَل َتش  َتة  َواَن  َيأ ِتَيُكُم ال َعَذاُب َبغ 

 55الزمر/

نتمسك بأمر  أنهذه اآليات القرآنية تفيد بأنه علينا 
 اهلل: 
 .من رحمة ااهلل أال نقنط -1
التامة بأن اهلل يغفر الذنوب جميعا  القناعة -2

 :بشروط 
 . اإلنابة إلى اهلل -ا

 تسليما كليا يعني قلبا وعقال والتسليم إلى اهلل -ب
 .عيشاو
التمسك  بكتاب اهلل وسنة نبيه في مجاالت  -ج

 الحياة كلها.
كمال مايلزم من إأما الجواب عن السؤال: علينا 

 تمام  ما إراسات في مجال الفقه واألصول مع الد

متوز  ضدة حماولة اإلنقالب يف يوليو ةمسي  تاكاراي قد نظمصجامعة 
 املسية أمام، والدكتور يرفع الراية  2016

 الحوار
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يلزم من دراسة اللغة والتفسير والحديث والسيرة 
التاريخية مع الحصول على النبوية والتجارب 

إلى التجارية قتصادية وجتماعية واالالتجارب اال
في  والضلوع التطورات التكنولوجية جانب

 التجارب فيها.

أن النبي صلى اهلل عليه وسلم  قد نعرف علينا أن 
وكان ، إدارة دولة مكة بأيديهمكانت نشأ في أسرة 

أمور  واطالب ممن تولّ  وعمه أبوجده عبد المطلب 
 . دولة مكة المكرمة

بالتجارة   وكان النبي صلى اهلل عليه وسلم  يشتغل 
منهم علما بأنه أرسل  كواحدويعيش في المجتمع 

وكذلك  اإلمام أبو رحمة للعالمين وقدوة للبشر. 
كان يشتغل بالتجارة  الذي  ،حنيفة المجتهد
 والّتمّسك فقهالعلم وبالدراية الللمعيشة مع 
وهو قدوة لنا في مسيرة حياتنا ، نةبالكتاب والس

 العلمية والمعيشية مع الناس.

هلة فنستطيع  حل ؤمالشروط ال ققناأما نحن إذا ح
المشاكل كلها تدريجيا وعلينا الصبر والعزم 

ة  يّ جارالتّ جتماعية وستفادة من التجارب االواال

بتعاد عن النقاشات التافهة غير العلمية بعيدا واال
 جتماعية. عن حياتنا اال

الفقه، من أكثر المجاالت المرغوب فيها  3- *  
  .  في مجال الشريعة

 برأيكم ما السبب في ذلك ؟ -
ض لكل روح، رالماء حياة في األ الجواب:

 للبشر في األمور كلهاكذلك  الفقه حياة و
قتصادية والدفاعية اسية وااليجتماعية والساال

وغيرها وإن لم يكن الفقه نشيطا حاليا في هذه 
كون غير مرضي تفحياة المسلم ، المجاالت كلها

ربه،  ىن جميع النواحي.ألنه يريد بها رضمعنها 
وال يحصل هذا إال بتطبيق ما أمره اهلل واجتناب ما 

 اليتحقق إال بالفقه علما وتطبيقا.، وذلك عنه نهاه
اإلنسان، فيها يتحمل  ألن الفقه يريد تنظيم حياة

، ويتصرف في الحقوق ةليات كاملوالمسؤاإلنسان 
كما أراده الشارع تعالى، وكما بينه النبي صلى اهلل 

 عليه وسلم. 
وقد أفاد اإلمام أبو حنيفة بأن الفقه هو معرفة 

 النفس ما لها وما عليها. 
لقواعد لجراء تطبيق إمعرفة التحصل إال بوال

كانت  لكبرى أوالفقهية سواء كانت القواعد ا
 والعلم البعيد عن حياة البشر ال القواعد الفرعية.

والقواعد غير المطبقة و  ، ليةويفيد إال زيادة المسؤ
ى لبشر كما أشار إلا منها فعتالعلوم الجامدة ال ين

 النبي صلى اهلل عليه وسلم في دعائه: ذلك
ٍب اَل  ٍم اَل َين َفُع َوِمن  َقل  "اللَُّهمَّ ِإنِّي أَُعوُذ ِبَك ِمن  ِعل 
َتَجاُب  َوٍة اَل يُس  َبُع َوِمن  َدع  ٍس اَل َتش  َشُع َوِمن  َنف  َيخ 

 َلَها"

 الحوار

ئمة ن والوعي ابلشهادة بثانوية األالقاء احملاضرة بعنوان: حب الوطإ
 2019مبدينة قضاء كيوة  واخلطباء
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نحن نعرف أن بعضا من الطلبة يريدون إكمال  -4 
دراستهم التخصصية في مراحل الماجستير 

 .هكتورادوال
ما هي الدروس التي يجب على الطالب الذي  -

و الدكتوراه أن يهتم بها أيريد دراسة الماجستير 
 حتى يؤسس أرضية صلبة  وبنية تحتية سليمة؟

  ولماذا هذه الدروس بالتحديد؟ -
علم في كل المجاالت الأوال:على طالب  الجواب:

لساحة التي يريد ل هنفس جّهزالمشروعة أن ي
نشاطاته في قراءة  وكتابة  زيادةالتخصص فيها مع 

ونطق اللغة التركية لمكانتها في الدرجة األولى، 
حتى يتوسع في تصوراته واألم  تهألنها لغو

 وتفكيراته وكتاباته. 
العربية  والكتابة والنطق باللغةثانيا: وكذلك القراءة 

ألنها و الكريمالقرآن  اللغة التي نزل بهالكونها 
 أساس العلوم الشرعية.

إحدى  ويتقنيختار  على الطالب أنثالثا: وكذلك 
ة أو غيرها من اللغات األجنبية مثل اللغة اإلنكليزي

 اللغات على األقل.

ما هي الكتب التي تنصحون طلب كلية  -5 *
بقراءتها في مجال الفقه حتى يستغلوا هذه  الشريعة

 الفترة بطريقة مفيدة وهم في بيوتهم ؟
التفاسير  أوال: أوصي بقراءة إحدى كتب

المختصرة باللغة العربية مثل تفسيرالجاللين مع 
اإلنترنت، وكذلك ترجمة عبرمجموعة من الزمالء 

" في ظالل القرآن" مفصال؛ وعلى الشباب أن 
ضر من األفكار حتى الحاينظر إلى العصر 

 "؛ ثم التفاسير األخرى.Zخط "  جيليتخلص من 
الحديث: رياض الصالحين مختصرا؛ ومن كتب 

 المصابيح مفصال. مشكاةو
من كتب الفقه المختصرة مثل  تمختصراالثانيا: 

تعريفات  مع اإلختيار ألن أسلوبه سهل وفيه األدلة
صطلحات. وإذا تيسر الوقت فكتاب بدائع ملل

لما فيه من حسن  يالدين الكاسان الصنائع لعالء
 التنظيم . 

ثالثا: قراءة سيرة النبي صلى اهلل عليه وسلم قراءة 
كيفية البيان إلى دقيقة حتى يصل الطالب 

 والتطبيق.
جتماعية رابعا: قراءة الكتب المتعلقة بالحالة اال

قتصادية والحقوقية المتعلقة بالشعب، ألننا واال
 المجتمع. نعيش في هذا

خامسا: الكتب المتعلقة بالروايات وكتب الشعر 
مثل صفحات لمحمد عاكف و قراءة  الكتب 
لألستاذ نجيب فاضل و كتب جميل مريج  وغيرها 

فهم النصوص من من الكتب حتى يتمكن اإلخوة 

د. عبد اهلل أوزجان بجوار الروضة 
 المطهرة بالمدينة المنورة

 حوار



 
 11 

 

المكتوبة باللغة التركية و الحصول على ملكة 
من العربية التعبير بها. ألننا نريد فهم النصوص 

يمكن إال  األم ، وذلك ال تناوالنطق والتعبير بلغ
لغة األم الب بملكة الفهم العميق  والتعبير المؤثر

أمام الطلبة والجماهير في المحاضرات 
 والمساجد، وفي الحفالت في مختلف األحوال.

 وفي الختام -6 *
  هل عندكم ما تريدون اضافته؟ -

 نعم أريد إضافة ثالثة أشياء: 
الطالب أن يحسن تالوة القرآن بأركانها  ىعل -1

 ومراعيا فهم المعاني أثناء القراءة.
اعيا  مر إتقانعلى الطالب أن يؤذن األذان ب -2

 األوقات واألحوال ألنه من شعائر اإلسالم. 
مختلفة على الطالب أن يعرف الدعاء بتعبيرات  -3
في القرآن والسنة وكذلك أن يحفظ  تكما ورد و

اء الحسنى؛ ألن اهلل تعالى قال في كتابه األسم
 الكريم: "وهلل األسماء الحسنى فادعوه بها..."

وهذا أمر من اهلل تعالى، والدعاء بأسمائه سوف 
في  مستمّرينيحل المشاكل الموجودة ما دمنا 

 عملنا بنية خالصة.
وأخيرا ألفت نظركم إلى هذه اآليات: ما ذا يريد 

 وماذا يقدم لنا:اهلل تعالى منا؛ 
َمنُوا الَّ۪ذينَ  اَيَُّها "َيٰٓا ُكُروا ا  ا اهللَٰ  اذ  ر  اَۙ" ِذك  سورة  َك۪ثير 

  41الألحزاب/

ُحوهُ  َرة   "َوَسّبِ " سورة األحزاب/ بُك   42َواَ۪صيال 

ي الَّ۪ذي "ُهوَ  ُكم   يَُصّل۪ ٰٓ  َعَلي  ِرَجُكم   ِئَكُتهُ َوَمال    ِمنَ  ِلُيخ 
ِم۪نينَ  َوَكانَ  ِاَلى النُّوِرِۜ لظُُّلَمِت ا ا" سورة  ِبال ُمؤ  َر۪حيم 

  43األحزاب/

وها أنا أخيرا أدعو لإلخوة الذين بذلوا جهدهم في 
 ةإيجاد طريقوذلك ب نشر هذه المالحظات

األساتذة. أسأل اهلل الرحيم العليم أن  لحديث معل
دهم بالعلوم النافعة، وأن يعاملهم برحمته أن يزوّ 

 يغفر لوالديهم وألساتذتهم.

جامعتنا ولمن  رئيسوأسأل اهلل الغفار أن يغفر ل 
معه في سعيه، وأن يغفر لعميد كليتنا و لجميع  

 أصدقائنا من األساتذة والعاملين فيها.

اللهم اشرح صدور طالبنا للفهم والفقه، واحفظهم 
من شر شياطين اإلنس والجن، واجعلهم تحت 

 حفظك ورعايتك يا رحمن.

والشكر هلل، والصالة  والسالم   تاما: الحمد هللوخ
 عين. معلى رسول اهلل، وعلى آله وصحبه أج

ونحن بدورنا نشكركم على ما تفضلتم به من 
جين من اهلل أن يبارك لكم في امعلومات ونصائح ر

 وقتكم وعملكم وعمركم وأن ينفع بكم األمة.

 

 حوار

 مع الطالبات عند باب غرفته زجانو أ  د. عبد هللا
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 مدينة بشرى الرسول

  زيد ماهرإعداد: 

تُعّد مدينة إسطنبول أكبر المدن في تركيا وثاني أكبر 
السكان، وعاصمة مدينة في العالم من حيث عدد 

اقتصادية وسياحية وثقافية تقع في إقليم مرمرة 
شمال غربي البالد وتُعرف تاريخيا باسم بيزنطة 

 واألستانة وإسالمبول. والقسطنطينية

وشغلت إسطنبول عاصمة لعدد من الدول 
واإلمبراطوريات عبر تاريخها الطويل، بحكم 
موقعها الجغرافي المركزي المتميز، فكانت 

 الرومانية، واإلمبراطورية لإلمبراطوريةعاصمة 
، واإلمبراطورية الالتينية والدولة  البيزنطية
  العثمانية.

استطاع العثمانيون تدريجيا السيطرة على أراضي 
، حيث سيطروا على  الدولة البيزنطية في األناضول

أهم المدن مثل بورصة وإزميت التي تشكل البوابة 
وعلى غاليبولي  الشرقية البرية للقسطنطينية،

المشرفة على مضيق الدردنيل، ثم توسعوا غرب 
، ووصلت  المدينة في تراقيا وسيطروا على أدرنة

حروبهم إلى بلغاريا واليونان، وبهذا ضيقوا الخناق 
 على المدينة وعزلوها تماما عما حولها.

م 1453مايو/ أيار عام  29سقطت القسطنطينية يوم 
في أيدي العثمانيين بقيادة السلطان محمد الثاني 

يوما، وبعد  53الملقب بالفاتح بعد حصارها لمدة 

عمليات عسكرية معقدة لتجاوز خطوط الدفاع 
 التي تحمي المدينة من البر والبحر.

وبعد الفتح العثماني، نقل الفاتح عاصمة الدولة 
عثمانية من أدرنة إلى القسطنطينية التي أصبح ال

اسمها إسالمبول )أي مدينة اإلسالم(، وبدأت 
 مرحلة جديدة في تاريخ المدينة.

كيلومترا  5461يبلغ إجمالي مساحة إسطنبول 
كيلومترا  5343مربعا، وتبلغ مساحة اليابسة منها 

 1830مربعا، بينما تبلغ مساحة المدينة المركزية 
 39ربعا، وتنقسم المدينة إداريا إلى كيلومترا م
 بلدية تشكل المدينة المركزية. 27بلدية منها 

تم اختيار إسطنبول كعاصمة مشتركة للثقافة 
، وكانت معالمها التاريخية 2010األوروبية لعام 

قائمة مواقع  إلى 1985 قد أضيفت قبل ذلك عام 
التراث العالمي التابعة لمنظمة األمم المتحدة 

 ية والعلم والثقافة )يونسكو(.للترب

 

 المدن والمساجد
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وتعد إسطنبول المركز االقتصادي األهم في تركيا، 
من األيدي العاملة  %20فهي توفر فرص عمل لـ

من الناتج القومي التركي،  %22في تركيا، وتسهم بـ
من مجموع الضرائب في  %40ويؤخذ منها 
 من الصادرات التركية. %55الدولة، وتنتج 

يشكل المسلمون السنة أغلبية سكانها، وهناك و
عدة أقليات، أهمها: المسلمون العلويون الذين 
يعدون أكبر أقلية دينية في إسطنبول، والمسيحيون 
الروم األرثوذكس، والمسيحيون األرمن 
األرثوذكس، والمسيحيون الكاثوليك الشرقيون، 
والشوام الالتين، واليهود السفارديم وبعض اليهود 

 شكناز.األ

تشتهر المدينة بالمساجد الكبيرة التاريخية ذات 
المالمح العثمانية البارزة كجامع السليمانية وجامع 

شيخ زادة والسلطان أحمد والفاتح والجامع 
، ومن الجديد وجامع أبي أيوب األنصاري وغيرها

صوفيا التي حولها  اأبرز مالمحها كاتدرائية آي
المسلمون في العهد العثماني إلى جامع، ثم حولها 

ثم حولها  مصطفى كمال أتاتورك إلى متحف
 .خرى أوغان الى جامع مرة درأ

يقسم المضيق المدينة إلى قسمين شرقي وغربي، 
يقع القسم الشرقي في قارة آسيا )شبه جزيرة 
كوجالي(، ويقع القسم الغربي )شبه جزيرة 
تشاتالجا( في قارة أوروبا شرقي منطقة تراقيا 
الواقعة جغرافيا جنوب شرقي البلقان، ويعد 

 موقعها من أفضل المواقع الدفاعية في العالم.

 المدن والمساجد
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 سطنبول: إمن أهم المعالم الموجودة في 
 
 سابًقا: البوسفور أو تموز 15 شهداء جسر -1

هو أحد الجسور الثالثة التي تربط أوروبا بآسيا. 
 4،954أمتار ) 1،510ويبلغ طوله  1973عام بني 

ا(، ويصل عرض سطحه إلى  ا ) 39قدم   128متر 
ا(. تصل المسافة بين برجيه إلى  ا  1،074قدم  متر 

ا( ويبلغ ارتفاعهما  3،524)  344أمتار ) 105قدم 
ا(، أما المسافة بين البحر والجسر فتصل إلى  قدم 

ا ) 64  أقدام(. 210متر 

 الفاتح: محمد السلطان جسر -2
ا بجسر  1988تم افتتاحه عام  ويُعرف أيض 

البوسفور الثاني، وقد تم تسميته تيمن ا بالسلطان 
أمتار،  1،510محمد الفاتح. ويصل طوله إلى 

ا. تصل المسافة بين برجيه إلى  39ويبلغ عرضه  متر 
ا، ويبلغ ارتفاعهما  1،090 أمتار. أما  105متر 

ا. 64ل إلى المسافة بينه وبين البحر فتص  متر 

  األزرق: المسجد أو أحمد السلطان مسجد -3
 1609بني المسجد في الفترة الممتدة بين عامّي 

، خالل عهد السلطان "أحمد األول". 1616و
ا باسم المسجد األزرق بسبب البالط  يُعرف أيض 

 األزرق الذي يُزين داخله.

 قابي: طوب أو العالي الباب قصر -4

كان هذا القصر المقر الرئيسي للسالطين 
سنة، من عام  400العثمانيين طيلة ما يُقارب من 

 1459. بدئ ببناء القصر عام 1856حتى  1465
بأمر من السلطان محمد الفاتح بعد غزو 

 القسطنطينية. 

 كوالسي(: )كز الفتاة برج -5

 200إلى  150يقع في منطقة أوسكودار على بعد 
متر عن حي سالجاق وسط مياه البوسفور، ويتوقع 

قبل  341المؤرخون أن تاريخ بنائه يعود إلى 
الميالد. 

المدن والمساجد
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 بين جامع ومتحف -6

إعداد: زيد ماهر

يا صوفيا يعني باللغة اليونانية آيقال إن اسم 
"الحكمة المقدسة"، وقد ُشيد صرحها عند مدخل 

في القسم األوروبي من  مضيق البوسفور
. ويُعرف موقعها اليوم بتركيا إسطنبول مدينة

 بـ"منطقة السلطان أحمد".عندما بُنيت أيا صوفيا
أن تكون  -من الناحية المعمارية-كانت تراد لها 

أكبر كنيسة مسيحية، ودليال على المقدرات التقنية 
 المتقدمة لإلمبراطورية البيزنطية السائدة آنذاك.

الذي استغرق إنشاؤه خمس سنين -ويضم مبناها 
قبة واسعة   -ويمثل إحدى روائع الفن البيزنطي

مترا، وقائمة   32مترا وقطرها  55.6يبلغ ارتفاعها 
على أربعة أعمدة ضخمة يصل ارتفاع كل منها 

بُنيت من  ها التيمترا. هذا إضافة إلى جدران 24.3
من بلدان عديدة، وُزينت  حضرالرخام الم

 بالفسيفساء الذهبية الالمعة واألحجار الملونة.

 73مترا، وعرضه  82ويبلغ طول المبنى الرئيسي 
ويُدخل إليه من تسعة مترا،  55مترا، وارتفاعها 

أبواب. وقد ُغطي سطحه بأحجار الفسيفساء، 
 -بعد تحويله إلى مسجد-وُزينت الجدران 

كما أضيفت لها  بكتابات للخطاطين العثمانيين.
 أربع مآذن أسطوانية الشكل على الطراز العثماني.

بأمر من اإلمبراطور  537يا صوفيا عام آأقيمت 
الذي - (565-527البيزنطي يوستينيانوس األول )

 -إلى منطقة الشرق األوسط إسبانيا امتد حكمه من

 المدن والمساجد
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لتكون صرحا دينيا ال نظير له في العالم المسيحي، 
 وعنوانا لقوة الدولة الرومانية الشرقية.

وظلت تمثل الكنسية الرسمية للدولة المسيحية 
البيزنطية وجوهرة عاصمتها القسطنطينية رغم 

ة، إلى أن فتح تهدمها واحتراقها أكثر من مر
السلطان العثماني محمد الثاني )الشهير بـ"محمد 

فغير اسمها إلى  1453الفاتح"( المدينة عام 
"إسطنبول"، ودخل هذه الكنيسة فصلى فيها أول 

في  -جمعة بعد الفتح، وجعلها مسجدا كبيرا يرمز 
لقوة الدولة العثمانية  - االتجاه المعاكس

 وسيطرتها.

يا صوفيا جامعا آت أصبح ومنذ ذلك الوقت
إسالميا عظيما يحظى برمزية كبيرة لدى األتراك، 

مصطفى كمال  إلى أن منع زعيمهم العسكري
الذي أنهى حكم الخالفة العثمانية عام - أتاتورك
 -وأعلن قيام جمهورية علمانية بدال عنها 1923

، ثم حوله في 1931إقامة الشعائر الدينية فيه عام 
كنوزا أثرية إسالمية  إلى متحف فني يضم 1935

وبعدها تم تحويل هذا المكان العريق  ومسيحية.
الى جامع من جديد في عهد رئيس الجمهورية 

 الحالي رجب طيب أردوغان.

يا صوفيا باعتبارها معلما أثريا عالميا آيُنظر إلى 
يعكس تنوع اإلرث الحضاري لمدينة 

التي تقع على نقطة تقاطع حضاري بين  إسطنبول
الغرب، وكانت على مر التاريخ عاصمة الشرق و

لإلمبراطوريات الرومانية والبيزنطية والعثمانية. 
 1985وقد أدرجتها منظمة اليونيسكو األممية عام 

 ضمن قائمتها لمواقع التراث العالمية.

لكنها تمثل رمزا ثقافيا عالميا له وزن خاص 
للمسيحيين األرثوذوكس في كل مكان، وهي 

للماليين منهم لما تجسده من مقصد سياحي ديني 
داللة دينية وعاطفية. وبالنسبة لليونانيين منهم 
خاصة فإنها رمز ذكرى قوية لفترة تاريخية تجسد 
آمالهم في مستقبل أفضل، ال بقصد التوسع 

 والتمدد لكن من ناحية العزاء الديني المسيحي.

ي المركز يا صوفيا فآومن الناحية االقتصادية تأتي 
الثاني بين المتاحف التركية األكثر جذبا للسياح؛ 

ماليين  3.3نحو  2012فقد استقطبت منهم عام 
زائر. ومن أشهر الشخصيات الدينية المسيحية التي 
زارتها في العقود الخمسة األخيرة 

الراحل يوحنا بولس السادس الذي  الفاتيكان بابا
زيارته  أثار مفاجأة عندما جثا وصلى فيها خالل

 .1967لتركيا عام 

نوفمبر/تشرين الثاني  30وفي مساء الخميس 
بنديكت السادس  زارها خليفته البابا السابق 2006
ثم اتجه منها إلى زيارة المسجد األزرق،  عشر

متخطيا بذلك الجدل الكبير الذي أثير حول زيارته 
البابا  لهذين المكانين. ثم كرر زيارتها خلفه

 .2014نوفمبر/تشرين الثاني  29يوم  فرانشيسكو

 

 المدن والمساجد
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 لساكورا في قلبياأزهار 

 

 بتول دالكيرانبقلم: 

قبل أن أبدأ الكالم، كان قد استقر في قلبي أن 
الكلمة هي السحر و عندها أدركت أّن حياتي ما 
فتئت تتطور منذ عثوري على تلك الكلمات 
السحرية ، بل إنني رأيت روحي تتطهر من أدرانها 

 وشوائبها كلما قرأت.

فما لبث فضولي يزداد شيئا فشيئا  تجاه الحياة بكل 
حويه حتى استقرت تلك الحقيقة في قلبي. أال ما ت

وهي فقداني لسعادة اللحظة عندما أشغل عقلي 
وقلبي أثناء محاولة فهمي للحياة . وبالتالي 
توصلت إلى أنني يجب أن أتواصل مع األشخاص 
الذين جربوا هذه الحياة بحلوها ومّرها. ذلك أّن 

ذلك الشعور بالتجارب هي التي تجعلني أشعر 

بل وهي أقصر الطرق للوصول إلى الجيد 
األهداف. لذلك أصبح االستماع لتلك التجارب 

 وأصحابها هواية عندي.

نفسي إال وقد عزفت عن الكالم.  وجدتفما 
وكنت كلما قطعت مسافة أكبر في طريق العلم زاد 
صمتي، فلما طال صمتي، زاد فضولي وهو ما 
جعلني أُقبل على الحياة بشغف أكبر، وكلما نما 

 ذلك الشغف بداخلي بدأت بالكتابة.

في البداية يولد اإلنسان وما يلبث أن يسقط في 
سبب في أن كل حضن نفق الزمن، هذا هو ال

 مقتطفات من كتابات طالبنا

 

المقال الفائز بالمركز األول
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شخص يقال له ابن الزمن. ألنه ينبغي على اإلنسان 
 أن يعيش بناء على ذلك.

هذا هو بالضبط السبب الذي يجعل المرء يستمتع 
بكل لحظة . لدرجة أنه  أثناء قراءة كتاب ما ، ال 
يمكننا االستمتاع بالصفحة التي نقرؤها إذا ما فكرنا 

 البد أن نلقيالتالية. لهذا في ما ُكتب في الصفحة 
 ونسلم أنفسنا ألحضان الزمن.  بهدوء أسلحتنا

إّن الدنيا تقدم لنا المعجزات دائما طالما يمكننا 
رؤيتها كما ينبغي . في الحقيقة إن كل شخص لديه 
أسباب كافية ليكون شاكرا ممتنا ، لكن لسوء 
الحظ، من الصعب رؤية الجمال من خالل 
الجمال. ولما كان ذلك ألصبح من الضروري 
النظر إلى الجمال من مسافة بعيدة . لذا خذ خطوة 

راء وراقب نفسك ، وادخل إلى الشاشة وشاهد للو
دورك في العالم . ما هو السيناريو الخاص بك ؟ 

دور تلعب أنت؟ هل تؤدي حقه؟ من  أيّ و
هل يحبك؟ لماذا رآك تستحق هذا  المخرج؟
 .بهدوء د ذلك انتقد الدور الذي تلعبهعالدور؟  ب

يريد المرء أن يكون محبوبا  كما يريد أن يـُِحب. ثم 
الحب لغتنا دون استئذان ألنه شعور إلهي  يدخل

ومصدره اهلل عّز وجل. في الحقيقة الحب يبتسم 
لنا من خالل كل األشياء فالبعض يطبخ بالحب، 
والبعض اآلخر يكتب المقال بالحب، والبعض 

 يستمع إلى الكون بالحب.

في الواقع  إنه نوع من التعليم والتوجيه واإلرشاد 
نا يُفتح باب اللطف بهذا إلى الطريق الصحيح . وه

الشعور. الحب هو المفتاح الذي يفتح باب اللطف 
اإلنساني، من أجل ذلك تذكر أين تضع المفتاح، 

 ثم انظر إذا كنت أمام الباب الصحيح.

بالطبع، إلى جانب كل هذه المشاعر الخاصة، هناك 
ا العديد من المشاعر السلبية مثل الخوف  أيض 

يبدو لنا في بعض األحيان والحزن والتوتر و قد  
 العالم الضخم  كله ال يتسع لنا. هذا أن

ا أنه إذا آلمك العالم فاكتب ما آذاك  لهذا يقال أيض 
به وستجد أنك انتصرت عليه. أعتقد أن الكتابة هي 
شكل من أشكال العالج، ومهما كان اإلنسان غنيا  

قير الكلمات ومحتاجها ه ففإنه في الوقت نفس
الكلمات   ب عنها. يجب أن نحملمنقّ و وباحث

معنا باستمرار، بل وعلينا أن نحمل الكلمة الطيبة 
معنا في حقيبتنا أكثر من أي شيء آخر. ألنه كلما 
زاد عدد الكلمات التي نعرفها، صرنا أناسا  نجيد 
الحديث على سجّيتنا. وبالّتالي نستطيع التعبير عن  

بسهولة أكبر حتى نصل إلى العالج بشكل  مشاكلنا
أسرع. و كّل كلمة تدخل األذن هي ضربة موجهة 
للنفس و كل كلمة أكتبها أعتبرها زهرة ساكورا 
انفصلت عن روحي. الروح مفتقرة لإليقاع 
الروحي أي للكلمات السحرية، وهذا االفتقار هو 
الذي يغّذي الروح. لهذا نصيحتي لك: لتكن 

ا وروحك جائعة أبدا .معدتك ممتلئة د ائم 
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 سلم وانعكاساتها على حضارتناالصدقة في اإل 

 

دمير سبيلةقلم : ب

 مدخل

تركز هذه الدراسة على مكانة وأهمية وشمول 

الصدقة. وسيقتصر حديثنا عليها دون التطرق إلى 

الحديث عن الزكاة المفروضة وصدقة الفطر 

الواجبة في بعض المذاهب اإلسالمية، كما أن 

دراستنا تشير إلى إمكانية تحويل تلك الصدقات 

وقفية يمكن استثمارها على مر  إلى مؤسسات

 العصور، علميا وثقافيا.

فت الصدقة في االصطالح بأنها: مساعدة  ُعّرِ

الفقراء والمحتاجين بال مقابل، وعند الحديث عن 

أقسامها من حيث الحكم الشرعي فإنها تنقسم إلى 

ثالثة اقسام: فرض وواجب ومندوب. فتكون 

                                                      
سورة .٥٦٧1.ص,منشرات الشؤون الدينية,قاموس المفاهيم الدينية 1

 .31ابراهيم االية 

فرضا على المتصدق عندما يحتاجها شخص 

شياء ضرورية، فيها انقاٌذ لحياته، أما الصدقة أل

الواجبة فهي صدقة الفطر كما أشرنا لذلك سابقا 

 1والصدقة المندوبة هي بقية الصدقات.

ب  وفي القرآن الكريم الكثير من اآليات التي تُرّغِ

في الصدقات وتحث عليها كقوله تعالى :"قل 

 مقتطفات من كتابات طالبنا

 

المقال الفائز بالمركز الثاني
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لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصالة و ينفقوا مما 

وأكد على أهميتها في  2رزقناهم سرا وعالنية."

قوله تعالى "فاتقوا اهلل ما استطعتم واسمعوا و 

والصدقة التي   3اطيعوا وانفقوا خيرا ألنفسكم."

حث القرآن عليها شاملة لكل ما فيه حاجة سواء 

 كانت مادية أو منفعة.

وفي السنة نجد أن نبينا وسع نطاق الصدقة فلم 

يقتصرها على المال بل جعلها أشمل كقوله صلى 

اهلل عليه وسلم: كل سالمى من الناس عليه صدقة 

كل يوم تطلع فيه الشمس: تعدل بين االثنين صدقة 

و تعين الرجل في دابته فتحمله عليه أو ترفع منه 

وبكل  عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة

خطوة تمشيها الى الصالة صدقة وتميط االذى عن 

                                                      
 .31سورة ابراهيم االية  2
 .16سورة التغابن االية  3

وفي حديث آخر أيضا  قال رسول  4.الطريق صدقة

اهلل صلى اهلل عليه وسلم: كل معروف صدقة.  

 يستفالصدفة شاملة لكل جوانب الحياة ول

مقتصرة على المال فحسب بل أخالقك الطيبة مع 

الناس صدقة، ابتسامتك في وجه أخيك صدقة، 

األخالق الكريمة تتم بناء عالقات اجتماعية وبهذه 

 واسعة.

ر على المجتمعات ونظر لما تحمله الصدقة من ثما

حضارتنا، وتم تشكيل  على فقد انعكس ذلك

 .مؤسسات وأوقاف تعتني بالصدقة واستثمارها

كما أن للعثمانيين بصمات رائعة في هذا المجال 

من تأسيس أوقاف خيرية تعتني  بالمناظر الطبيعية 

 .و الخيول و الحدائق العامة

-٤٨٣.ص,٢.مج,رات الشؤون الدينيةومنش,االسالم باألحاديث - 4

٤٩٦. 

ما ال شكَّ فيه أنَّ اإلنسان ي مجبوٌل على الخطأ  نفسهفي الوقت ه بحث عن فائدته وسعادته دوما  لكنِمّ
 .أيضا  
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في أحجار  كما ان األغنياء كانوا يضعون المال ليال

السالم و كان كي اليراهم أحد كما أمر ا الصدقة

الفقراء الذين يخجلون من التسول يأخذون 

أحجار الصدقة  وحاجتهم من ذلك المال ليال  .

الزالت موجودة في العديد من المدن كقطعة هذه 

تاريخية في عصرنا ونجدها أمام بعض المساجد 

 5أو أمام مدرسة أو تربة أو في داخل المقبرة.

أما في عصرنا الحاضر فتوجد أوقاف خيرية متنوعة 

تهدف إلى مساعدة  المجاالت ومختلفة 

. مثل: الهالل كّلها المحتاجين في أمور حياتهم

، تركيالوقف الجندي  ،الهالل األخضر األحمر،

  والخ. ، دار العجزة

                                                      
ثقافة الالصدقة  في  وجودمثال من جانكري - 5

  احمد علي بيهانالتركية: 

ومثاله أيضا صندوق الحاجة الذي يوجد في  

فطار التي تبسط صكاريا ومن األمثلة أيضا خيمة اال

يشير  ما سبق ذكرهكل وفي الشوارع و بيت الحساء 

 حضارتنا. علىإلى انعكاس الصدقة 

 وختاما 

فإن االعتناء بالصدقة في حضارتنا اإلسالمية منذ 

بداية الوحي حتى عصرنا الحاضر كان واضحا 

للعيان سواء كان بواسطة  الدولة أو المنظمات 

في الحضارة  التطوعية أو األفراد. فالصدقة 

اإليثار ويدعو  اإلسالمية  أسست مجتمعا  يحب

 إليه ويطبقه في حياته.
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 الثروة الحقيقية

شيليك زيلد: بقلم

 

، شهور  ، مواسم سنوات ، الدنيا تدور بال توقف

وأيام تجري مثل الماء. نعم جميعنا نعرف ذلك 

هل نعرف بماذا يفيدنا هذا وهل نحن على  ولكن

 دراية بقيمة الوقت؟

ا كثيرة. والوقت  لقد وهب اهلل تعالى اإلنسان نعم 

إحدى هذه النعم، بل هو أعزها. وقد أقسم اهلل 

تعالى بالزمن في مواضع كثيرة في القرآن الكريم. 

و لكن  وال يقسم اهلل بشيء إال لقيمته و نفاسته. 

ندرك قيمة ال  ندرك نعمة الوقت كما لألسف حنن ال

النعم الكثيرة التي أعطاها لنا ربنا. نضيع وقتنا هدرا 

 في أشياء غير مجدية. 

وبالرغم من تقدم التكنولوجيا وازدياد االختراعات 

في عصرنا لكنّنا نشكو من ضيق الوقت باستمرار، 

ألنّنا ننسى الحقيقة أو نتناساها، فمعظم الذين 

الوقت هم أولئك الذين ال  يشتكون من ضيق

يعرفون كيفية استغالل الوقت بشكل جيد. 

ولألسف ال يعرف معظمنا كيفية استغالل وقته 

وكما قال النّبّي )صلى اهلل عليه وسلم(: " نعمتان 

 كثير من الناس: الصحة و الفراغ. مغبون فيهما

نحن أرسلنا إلى هذا العالم مرة واحدة فقط ، وال 

ا. ربما نحصل على فرصة ال ستعادة الوقت أبد 

لساعة بأيدينا وتحريكها يمكننا اللعب بعقارب ا

، ولكن هل يمكننا أن نلعب بعقارب كما نشاء

لألسف ال. ال يمكن حتى لجميع كنوز  الزمن؟

العالم استعادة ثانية ضائعة. و لذلك ربما أفضل 

المقال الفائز بالمركز الثالث
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  دركونمن يعرف قيمة الوقت هم الموتى؛ ألنهم ي

كم مرت حياتهم بسرعة ويعرفون كيف خسروا 

وقتهم مع األشياء الّتافهة وغير المجدية. لكنهم 

 تأخروا في إدراك هذه النعمة. 

هذه النعمة قبل ل تنّبهوايجب على األحياء  أن ي

أن موا حياتهم ، وفوات األوان، وأن ينضبطوا وينظّ 

ه بطرق أكثر فعالية يستفيدوا منيستخدموا وقتهم و

أن يتذكروا أنهم سيكونون مسؤولين عن كل و

لحظة من حياتهم ، كما في حديث لسيدنا النبي 

)صلى اهلل عليه و سلم ( قال :" ال تزوُل َقَدَما عبٍد 

يوَم القيامِة حتَّى يُسأَل عن أربٍع: َعن ُعُمِره فيما 

َل أفناُه وعن جسِدِه فيما أبالُه وعن ِعلِمِه ماذا َعمِ 

َتَسَبُه وفيما أنفَقُه "  فيِه وعن ماِلِه ِمن  أَي َن اك 

وأخيرا الوقت يمر بسرعة وهو نعمة 

عظيمة أعطاها اهلل لإلنسان إال أنّنا لسنا على دراية 

 نضيع وقتنا بسهولة.  والسيما عندما بهذه النعمة

إن الوقت  هو ثروة حقيقية  ال يقدر قيمتها 

الكثيرون، وال يعرف قدرها إال بعد فوات األوان. 

على اإلنسان أن ينظم وقته و يستغله يجب لذا 

أفضل استغالل ويحرص على أن يتزود فيه من 

الخير والعمل المفيد. وكما قال العلماء: "من 

ينال األجر و الثواب، و من يحسن استغالل وقته 

 هدر وقته يضيع أجره، و يندم ندما كبيرا"ي

 الرسم: رمزية أوردو

 الرسم: رمزية أوردو
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 بطلة في األقصى

 ياسمين الكيالني أسية مريم توبتشو و :بقلم

في شهر تموزعام ألفين و تسعة عشر ذهبت إلى 
األردن و عندما كنت هناك أخبرتني صديقتي 

 بقدوم المرابطة هنادي الحلواني 

 مع مصور من القدس. 

لم أكن اعرف من هم وما مهماتهم ، ولكن انتابني 
الفضول فذهبت مع صديقتي لالستماع إلى 
المحاضرة  التي جاءت فيها المرابطة هنادي 

 الحلواني مع ابنتها. 

بداية تحدث المصور وعرض صورا  من القدس. 
بعض الصور كانت جميلة وبعضها كانت تروي 

ي معاناة الفلسطينيين، بعد ذلك قامت هناد
الحلواني بإمساك يد ابنتها ورفعتا يديهما وقالت 
وهي تبكي "القدس لنا والقدس دعوتنا " ونطقت 

 بالشهادتين.

صعدتا المسرح، ومن ثم حدثتنا عن سبب رباطها  
في المسجد األقصى، ولماذا تقلب المقلوبة 
للزائرين، ورأينا صورها عندما جاء اليهود إلى بيتها 

نهاية خطابها،   وفي كيف كانت في حالة مزرية
  قدمت لنا المقلوبة. 

 

 مقتطفات من كتابات طالبنا مقتطفات من كتابات طالبنا

 المرابطة هنادي الحلواني
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س في حلقات العلم هنادي الحلواني كانت تدرّ 
في المسجد األقصى، وألجل ذلك تم ابعادها عن 
األقصى والقدس القديمة والقدس الغربية عدة 

 مرات على التوالي. 

إضافة الى ذلك تعتبر أول امرأة يتم إخراجها من 
القدس القديمة لمدة ستة أشهر. وأيضا أول امرأة 

 تم  اعتقالها ثالث مرات. 

وفي إحدى مقابالتها وصفت أيام سجنها لضمير 
البشرية بالكلمات التالية " لم يكن هناك ماء، لم 

حرمت من الماء حتى  ، يكونوا يعطوننا الماء قصدا
  والمرحاض.للوضوء 

كانوا يعاملونني معاملة غير إنسانية ألنني ال 
لن نعطيك أي ’أستطيع التحدث بالعبرية. قالوا 

، أنت تعيشين في دولة  شيء إال إذا طلبت بالعبرية
لهذا ‘   ، أنت مجبرة على معرفة العبرية. إسرائيل

 عانيت من الجفاف عدة أيام."

بعد سماعي لهذه األحداث تأثرت جدا  و بحثت 
 عن حياتها فوجدت الكثير من الكتابات عن 

ليل   همرابطي المسجد األقصى ، الذين يبقون في
على أمل أن يتم  ، نهار لحمايته ، ويكرمون زواره

 .تحرير القدس بإذن اهلل 

كتبت هذه المقال مع صديقتي التي تعرفت عليها 
 في تلك المحاضرة.  

 ندعو اهلل أن نزور األقصى محررين وفاتحين.

 

 

 الرسم: رمزية أوردو

 طالبنا كتابات من مقتطفات
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 اإلمام البركوي

حبيبة كارامان :بقلم

سالمي تركي أنار بعلمه و أفكاره األرض في إعالم 
 .زمنه 

عاش في القرن السادس عشر في فترة شهدت فيها 
الدولة العثمانية التقدم واالزدهار السياسي 

والعلمي والثقافي واالجتماعي  واالقتصادي
وغيرها من المجاالت االخرى ، ولكن في الوقت 
نفسه  بدأت تحدث بعض التصدعات في الدولة 

ب داخلية وخارجية كما وبرزت بعض ألسبا
االختالفات في المجتمع إضافة إلى ظهور 
الجماعات المعارضة ألهل الّسنّة الموافقة لألفكار 
الضالة والبدع والخرافات التي ال تتفق مع 

 الشريعة.

حزن االمام بركوي ـ رحمة اهلل عليه ـ  على هذه 
الحالة ولذلك كّرس حياته لمحاربة البدع 

ت وخدمة األمة اإلسالمية وتعلم العلوم والخرافا
 وتعليمها. 

 27مام بركوي في بالكاسير يوم الجمعة في ولد اإل
،واسمه الحقيقي محمد ، ولقبه  1523مارس سنة 

اشتهر باسم بركوي ألنه ، كما وتقي الدين الرومي 
 درس في مدرسة في بركي حتى نهاية حياته.

علي أفندي  اسم والدته مريم هانم، واسم والده بير
الذي عمل مدرسا في مدارس مختلفة في 

 سير.ابالك

تلقى تعليمه االبتدائي من والده بير علي افندي 
الذي كان معلما كما و تعلم المنطق والعربية 

 ساسية من والده أيضا ،وبعض العلوم االسالمة األ
 إضافة إلى حفظه للقرآن الكريم. 

على   صرارهإعندما الحظ الوالد قدرات ابنه و 
لتلقي  لى اسطنبولإتحصيل العلم أرسله 

الدراسات العليا  حيث درس العلوم من شمس 
الدين أفندي الصغير في مدرسة محمود باشا ثم 
التحق بمدرسة )صحن ثمان( ثم جلس في حلقات 

صبح طالبا أو محاضرات محمد أفندي وبعدها 
 لقاضي العسكرعبد الرحمن أفندي. 

سة )صحن ثمان(  حصل كمال تعليمه في مدرإبعد 
مساعدا لقاضي  صبحأعلى شهادة األستذة ثم 

 فندي . أالعسكرعبد الرحمن 

سطنبول ، إعمل مدرسا في مدارس مختلفة في  
وبناء على طلب عبد الرحمن افندي عمل في 
القضاء الشرعي  في أدرنة ، وكان يقسم الميراث 

 يتام. بين الورثة و عمل في الحفاظ على ميراث األ

 مقتطفات من كتابات طالبنا
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صبح طالبا و مريدا أسطنبول و إبعد ذلك عاد الى 
للشيخ عبد الرحمن القراماني من مشايخ الطريقة 
البيرمية ، لكن و بناء على طلب شيخه عاد الى 
حياته التعليمية حيث استمر في مواعظه وخطبه 
محاوال ارشاد الناس إلى جانب استمراره في 

 الكتابة.

إلى الحق   كان يحاول طوال حياته توجيه الناس 
وتنويرهم وتحذيرهم من البدع واألفكار الضالة 
والرشوة وقراءة القرآن مقابل أجرة وبناء األضرحة 
على المقابر. وكان ينتقد كل ما هو ضد االسالم 

 ال يخاف في كلمة الحق لومة الئم.و بال تردد

جذب االمام بركوي الذي اشتهر بعلمه و اجتهاده 
السلطان سليم الثاني  ستاذأوصراحة كالمه انتباه 

ن يكون مدرسا في أعطاء اهلل أفندي وطلب منه 
مدرسة دار الحديث التي بناها في بركي في منطقة 

االمام بركوي الفرصة  اغتنمأودميش في ازمير. 
حتى يحارب البدع والخرافات والضاللة مرة 

 أخرى. 

ن يشرح للناس طريقة أحاول بخطبه ومواعظه 
عدهم عن الضالل ويرشدهم الكتاب والسنة لكي يب

الى الحق كما وتوافد الطالب من جميع أنحاء 
االمبراطورية العثمانية لحضور حلقاته 

 ومحاضراته. 

نّشأ وتربّى على يديه العديد من الطالب ومنهم 
الشيخ فيض اهلل أفندي وهوجا زاده عبد الناصر 

 أفندي و مصلح الدين أفندي من أودميش. 

قال الحق ونطق به حتى نهاية  حياته ، وخدم دين 
 اإلسالم في مدرسة دار الحديث.

توفي بالطاعون بعدما أصيب به وهو في طريقه  
 52عن عمر ناهز ال  1573سطنبول عام إالى 

عاما، و أوصى بأن ال يبنى ضريح على قبره 
 الموجود في بركي في ازمير.

ا بيديه قبل أن يوجد على قبره شجرة سرٍو زرعه
يموت ، وقد زار محّبو االمام البركوي قبره على 
مر العصور . رحم اهلل العالم البركوي وجزاه اهلل 

 عن خدمته لالمة االسالمية خير الجزاء.

  .عاما من حياته 52كتابا في   60كتب ما يقارب 
لم يهد أيّا  من كتبه ألحد من رجال الدولة  بل على 

مناصحتهم من خالل األخطاء العكس لم يتردد في 
حسب لم يهتم بالقضايا العلمية ف و التي شاهدها.

خالقية جتماعية واألقتصادية واإلبل  بالقضايا اإل
 والسياسية.

لى إسطنبول و إحدى المرات مثال ذهب إففي 
عظم سوكولو محمد باشا بمحاربة نصح الوزير األ

 الظلم في البالد. 

كتب االمام بركوي كتبا كثيرة في عدة مجاالت 
منها الفقه والحديث والعقائد وتاريخ المذاهب 

 طالبنا كتابات من مقتطفات
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وقواعد اللغة العربية ، بعضها باللغة االجنبّية 
وبعضها باللغة التركية . كان يكتب كتبه على 
أساس اإليمان والعبادة واألخالق دون أن يفارق 

ثير من إطار القران والسنة ونرى هذه االثار في ك
 كتبه.

ألف في مجال علم اللغة العربية  بعض أعماله:
كتاب العوامل وكتاب إظهار األسرار و كتاب 

 إيمان األنظار وكتاب كفاية المبتدي. 

كتاب العوامل هو كتاب نحوي مكتوب باللغة 
العربية ، قد تم نشره عدة مرات ، تم شرحه من 

  قبل العديد من العلماء.

لنحو بطريقة تخطيطية من لنا قواعد ا هشرحثم 
يمان باهلل خالقية واإلأعطاء قضايا دينية و إخالل 

يمان نبياء وكتبهم واإلصفاته ومعجزات األو
بالمالئكة والشفاعة والجنة وجهنم ... لذلك نجده 

سالم عقيدة اإل يقدم لنا، ثناء تعليمه قواعد النحوأ
قد يمان باهلل وسالمية تبدأ باإلة اإلألن مبادئ العقيد

كان أول مثال له في كتابه هو آمنت باهلل تعالى وبه 
  .بعثنّ أل

ظهار فهو شرح لكتاب العوامل، حيث أما كتاب اإل
تّم فيه شرح القواعد الواردة في كتاب العوامل 
بالتفصيل . وقد احتل هذان الكتابان مكانهما بين 

عمال التي ال يمكن التخلي عنها في تعلم اللغة األ
 دى العصور.م على العربية

ألّف في مجال األخالق والتصوف كتاب الطريقة 
 المحمدية وكتاب جالء القلوب. 

كتاب الطريقة المحمدية عمل عربي مشهور جدا 
كتبه االمام بركوي  في هذا المجال ، وطبع أكثر 

لى ذلك تم إضافة من خمسة عشرة مّرة . باإل
 شرحه عدة مرات و ترجم للغة التركية. 

ومن مؤلفاته في مجال الفقه كتاب وصية نامة 
وكتاب السيف الصارم في عدم جواز وقف النقود 

 والدراهم وكتاب معدل الصالة.

كتاب السيف الصارم في عدم ل هفيلتأ وسبب  
على أبي  ردهو الجواز وقف النقود والدراهم ، 

بجواز الوقف  في المال و  السعود الذي أفتى
 النقود.

لف كتابين في مجال العقيدة  ،  كتاب أحوال أ كما
 أطفال المسلمين  وكتاب زيارة القبور. 

و في مجال التفسير والتالوة ألف كتاب تفسير 
 سورة البقرة وكتاب الدّر اليتيم .

فّسر نصف سورة البقرة في كتابه تفسير حيث 
 لقواعد اللغة. سورة البقرة وأعطى اهتماما

أما كتاب الدّر اليتيم فقد كان بمثابة رسالة في علم 
 التجويد.

وألف في مجال الحديث كتاب األربعين و كتاب 
رسالة في أصول الحديث و كتاب اإليمان 

عن فيه كتاب االربعين تحدث  وواالستحسان. 
 ربعين حديثا في العبادات.أ

 رحمة اهلل عليه  

 

 طالبنا كتابات من مقتطفات
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 ل يوزأ عراالش

 أغلك شوال سودة ت بقلم:

 

التاسع عشر وزل يف أولد عصمت . ليوز أحب عصمت أ. ليوز أهذه اجلملة تعود للشاعر عصمت . ليست احلياة لنا اغنية شجية
 . آداهبا جبامعة حاجت تبةمن فرع  اللغة الفرنسية و اآلداب خترج يف كلية ، يف قيصري 1944 أيلول شهر من

مث نشر شعر "آمنت" يف جملة البعث اليت أسسها الشاعر سيزاي  19٧4كان اشرتاكيا حىت عام و  19٦٣عام  هشعار أبدا ينشر  
 يسمى أربعنيله كتاب شعر  ، هو مؤسس مجعية نشيد االستقاللو  وبعد ذلك كرس حياته للدفاع عن الفكر اإلسالمي كاراكوتش

ينتقد الكثريون   .دليل قراءة الشعر،  كل صعبةا ، ثالث مشل األحجار ممنوع، أربعون حديثاكأمثل  املقاالتوله العديد من الكتب و 
لو مل خيافوا و  ، والكفار خيافون من املسلمنيمتمرداعلى  املسلم هو أن يكون  ول واجبأ، متمرداملسلم : مثل قوله  ومقوالته أفكاره

أان أيضاً أحّب أشعاره. والسيما و  ، لكّن اجملتمع حيب شعرهعلى الرغم من انتقاد أفكارهو  .ملسلمني ملا كان املسلمون مسلمنيامن 
 يقول الشاعر : شعره  " نعم إنّه متّرد "

 ينام حبييب حتت املطر الكثيف كقضبان احلديد

 و يف منتصف شباط... آاثر خلطوات حزينة

 نه حتركه اجلروحأ

 ليزداد صالبة بتلك اجلروحنه إ

 وأصوات النعل تقرع فوق بطنه

 ويقبل طفلة ذات اجلدائل عند الصباح

 ين ألمسع رفرفة األعالم عند اشتداد الرايحإ

 ورأسي مليء بصوت اهتزاز جنويّن  لألغصان

 ستمع بكل افتخار، وبكل قوايأفأقف 

 أقف حيث القلوب الكبرية

 عن عاملي يف القراءة وأن أحدثكم عن الشعر الذي أثر يف حيايت كثرياً .يف مقاليت هذه حاولت أن أشرح لكم 
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 في سطور 

 تحليلية  لو: وقفة  الغ  

 

بقلم عمار حسن

ا  لكل دّ را  و حَ د  الحكيم قَ  لقد وضع الشارعُ 
للواجبات والمرغوبات والمنهيات ف شيء ،

حها الشرع الحنيف ، وغيرها حدود ونهايات وضَّ 
النظم والقوانين واألعراف تضع حدودا  لما  كما أنّ 

 ن لنا جلّيا أنّ ا يتبيّ نهو مطلوب أو ممنوع ، ومن ه
الحال الطبيعية تكمن في وجود حدود ونهايات 

 التوازن. حتى يعمَّ  نة لكل أمرٍ معيّ 

ه جذوره وأشكاله المختلفة فإنّ و بِ لا الغُ أمّ 
هو منحى التجاوز ، أال وواحدا  ال غير  ينحى منحا  

لكل الحدود المرسومة سواء  بالمبالغة في التمسك 
تؤدي  عملة واحدةهما وجهان لِ الأو اإلفراط بها فكِ 

 .إلى الخلل

 ت األنظار إلى ظاهرةٍ لفِ نُ   هذه المقالةفي 
 لى اإلطالق وإنَّ عد من أخطر الظواهر عشائكة تُ 

زيد من خطورتها وأهمية الوقوف عندها هو ما يَ 
األخيرة بين مختلف  انتشارها الكثيف في اآلونةِ 

  طبقات المجتمع. 

دراسة هذه الظاهرة  جّدا   لذا من الضروري
حتى يتأتى  حليلهانّه البد من معرفة المشكلة وتأل

 عميٌق الموضوع أَعود وأُذّكِر بأنَّ لكن  .لنا معالجتها
سنتطرق للنقاط األساسية نحن هنا و  جداّ وشائٌك 

وتوعيته  القارئرغبة في جلب انتباه فقط للظاهرة 
  .األمرأهمية ب

إذن ما الُغلو؟ لو نظرنا في تعاريِف علمائنا 
 القدامى لوجدنا تعاريف متقاربة تُدل في مجملها

عبارة عن تجاوز الحد الشرعي هوالغ لو أّن  على
دة والمبالغة والتشديد على النفس من خلل الزيا

وليس هناك فرق إذا تم التعبير عن الغلو والغير. 
بمصطلحات أخرى شائعة كالتشدد والتطرف 
والتنطع والتعصب ألن كل هذه المسميات تصب 

 ة. في حوض واحد هو المغاال

نعم الغُلو هذه الظاهرُة االجتماعية شديدة 
ن ونرى التعقيد تمتد جذورها إلى غابر األزما

آثارها وأمثلتها في تاريخ مختلف الشعوب واألمم 
واألديان لذا فهي ليست مقتصرة على شعب ما أو 
مذهب ما أو حتى مجموعة معينة وإنما يمكن أن 
تظهر في كل المجتمعات ريثما تتوفر البيئة 

 المناسبة لهذه البذرة الخبيثة. 

ومن هنا فقد أولى ديننا العظيم دين اليسر 
من خالل تعاليمه وإرشاداته السامية  والسماحة

أهمية قصوى للمسألة ، حيث رّكز وأوصى 
باالعتدال والتوسط دائما. ومن أبرز األدلة بأّن دين 
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اإلسالم دين يسر واعتدال هو قدوتنا فخر الكائنات 
محمد صلى اهلل عليه وسلم حيث نهانا دوما  عن 

ر  جمعا التشدد واالبتعاد عن االعتدال حتى أنَّه حذَّ
من الصحابة الذين قرروا االبتعاد عن مظاهر الدنيا 
والتشدد فنهاهم عن ذلك وجعل األمر مقرونا 
ِبُسنته فقال صلى اهلل عليه وسلم: ) َمن َرِغَب عن 

ينكم دِ  خيرَ  ( وقال أيضا : ) إنَّ ُسنتي َفليس مني 
القرآن  يسره(. وال ننسى أنَّ ينكم أَ دِ  خيرَ  نَّ يسره ، إِ أَ 

ره في ظاهِ لو ومَ عن الغُ  هل الكتاِب الكريم نهى أَ 
يا أهل الكتاِب ال تغُلو في ِدينكم  قوله تعالى : )

وال تقولوا على اهلِل إال الحَق إنَّما المسيُح عيسى 
ابن َمريَم رسول اهلل وكلمُته ألقاها إلى مريَم وروح 

لِة . ومن الممكِن سرُد الكثيِر ِمن األِدلِة واألمث(منه
الِة على وسطيِة اإلسالِم لكن حسُبنا ما ذكرناه.   الدَّ

الغلو ظاهرة خطيرة لكنها مالزمة و
والتاريخ يبين هذا جليا حيث ، للوجود اإلنساني 

يمكن لكل ممعن في التاريخ أن يجد دوما قسمين 
بارزين في كل مذهب ودين وجماعات هما الغالة 

اته طرفان لغلو بحد ذلوالمعتدلين ، وال ننسى بأن 
متضادان فهناك قسم يغالي في حبه وتمسكه 
وتعاطفه وهناك الطرف اآلخر أي المغال في كرهه 
وابتعاده واستهتاره وفي الحقيقة كالهما وجهان 
لعملة واحدة ألنهما يخالن بالتوازن في كال 

 الحالتين. وقد أحسن من قال:

 في شيٍء ِمَن األمِر واقَتِصد وال تغُل 
 صِد األُموِر َذِميمُ كال طَرفي قَ  

للغلو نوعان أحدهما الغلو العقدي وهذا 
النوع يكون في معتقدات اإلنسان ورؤيته الكلية 

 . للقضايا والمسائل الكبرى

والثاني هو الغلو العملي وهو تجاوز  
للحد وإيغال في التشديد على النفس بما ال يتالءم 
مع سماحِة الشرع ويسر الدين على الصعيد 

. والغلو العقدي هو األخطر حيث يمنع  السلوكي
العقل من الحكم السليم ثم يدفع الشخص إلى 
الخطوة األخطر وهي الحكم على األخرين 

الضالل وما شابه من كتكفيرهم ووصفهم ب
 كمها الغلو.حاألحكام الناتجة من عقلية متجمدة ي

الغالة يمتازون ببنية فكرية وأخرى نفسية 
خاصة بهم ، وإن كان الحديث يطول في هذا الباب 

ركائز البنيتين إلى إلى أنّه من المهم جدا  أّن نشير 
هي القاسم وولنبدأ بأوالهما ، البنية الفكرية للغالة 

المشترك بين كافة أنواع وأشكال هذه المجموعات 
وإن كانت على نسب متفاوتة ، ألّن البنية الفكرية 
هي التي تتحكم في نوعية امتصاص األخبار 
والمعلومات ، كما تتحكم في طريقة فهم البيانات 
والبناء عليها واتخاذ المواقف على أساسها. لذا 

ة بأنّها يمكننا تعريف البنية الفكرية عند الغال
مجموعة المبادئ والخطوط العريضة التي توّجه 

، والتي يتخذونها منطلقا في نقد يهم التفكير لد
 غيرهم وتوضيح أوجه التباين معهم. 

البنية الفكرية هي الحجر األساس في 
لكنّه من الواضح أنّها ال تتشكل  أي مغالشخصية 

بين ليلة وضحاها وإنما تحتاج إلى ظروف وشروط 
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معينة حتى تتشكل وتأخذ هذا القالب األحادي ، 
الخلفية االجتماعية ، فقدان  مثال نذكر من الظروف

النظرة الموضوعية )الرؤية األحادية( ، تقديس 
القوة والعجلة في إطالق األحكام. فهذه الظروف 

 بذرة الغلو.  نموّ لوغيرها تؤمن المناخ المناسب  

 يال ننسى الوجه اآلخر لشخصية المغال
األبحاث فة النفسية التي يمتلكها  نيأال وهي الب

وجود عالقة متبادلة بين البنية الفكرية على كد ؤت
والمشاعر والعواطف ، ومن 
أبسط األدلة على هذا هو أننا 

نبحث عن ما حين نحب شيئا  
ميزاته وفضائله ، وحين 
نبغض شيئا نبحث عن عيوبه 
وسلبياته. فكما أّن الدماغ أثر 
في مشاعرنا تجاه الشيء أيضا 
الحالة النفسية المتأزمة تدفع 

ى إنتاج األفكار السوداء وتدفعه باتجاه الدماغ إل
 التشاؤم والثأر واالنتقام. 

أيضا هناك ظروف ومناخ معين مناسب 
لتشكل البنية النفسية لدى الغالة من أهمها 
االنحراف الفكري ، اإلحباط ، الشعور بالنقص ، 
تقليد القاهر ، ضيق دائرة االنتماء والشعور 

ن البيئة بالحصار كل هذه الظروف وغيرها تؤم
النفسية للغالة ومع وجود هذين الشقين البنية 
الفكرية والبنية النفسية يظهر في المجتمع فئة من 

مون ماءه ، حيث أشرنا الغالة يعكرون صفوه ويسمّ 
بأن الغالة ال يقفون عند أنفسهم بل يتخطون إلى 

يخربون المجتمع بشتى فهم دائرة اآلخر وبهذا 

المتحجرة والقائمة الوسائل سواء ببث أفكارهم 
على ثقافة النمط الواحد وتقديس الماضي والتأزم 
النفسي أو تعديهم على حقوق اآلخرين بفرض 
أوامرهم ومنعهم من حق االختيار وهذا هو الشق 

كنتيجة طبيعية مالزمة للشق  حصلاألخطر لكنه ي
األول. وال يخفى على أحد منّا التنظيمات 

األخيرة والتي  اإلرهابية التي ظهرت في اآلونة
عكرت صفو المجتمعات وعثت فسادا في 

 األرض. 

أخيراّ يمكنني 
القول بأّن إهمال هذه 
الظاهرة االجتماعية 
الخطيرة في الماضي 
وعدم إعطائها األهمية 
الالزمة أدت إلى 
كوارث ومآسي نحن 
بغنى عن ذكرها اآلن ، وإّن الماضي القريب 

من المآسي وحاضرنا الحالي يحمل في طياته كّما  
ال يقل عما مضى إال أّن الوعي بهذه الظاهرة أقل 
في حاضرنا لتشعبها أكثر فأكثر. لذا أرى أنّه من 

عتناء وأن بمكان أن تدرس هذه الظاهرة با همّيةاأل
نّهم الفئة األكثر عرضة تدّرس وخاصة للشباب أل

 لهذا الوباء الخطير من غيرهم. 

أمة  ختاما  أرجو من اهلل تعالى أن يحفظ
اإلسالم وأن يوفقنا ويعيننا على نشر حقائق ديننا 
السمح للعالم أجمع وأن يتقبل مني هذه الكلمات 

  وينفع بها كل قارئ متدبر.  

 

َك ُكّلهُ    تَساََمْح وال تَْستَْغِرْق ّحقَّ

 َواْبِق َفَلْم يَْستَْوِف َقطُّ َكِريمُ 

 

 وال تغُل في شيٍء ِمَن األمِر واقتَِصد

 كال َطرفي َقصِد اأُلموِر َذِميمُ 
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 رحلتي في الحياة

زيد ماهر بقلم:

والعشرين من الشهر  حاديعندما ُولدت في ال
الرابع للسنة الخامسة والتسعين وتسع مائة وألف 
ميالدي ، أطلقوا علّي اسم "زيد" وكما تجري 
العادة عندنا يلتصق اسم المولود باسم االب 
والعائلة فينادونه به فخرا ، وهذا ما حدث معي فأنا 

 "زيد ماهر" ..

كما ال يخفى على الجميع فإن السنوات االولى من 
اة كل البشر تبقى بذاكرة األهل وُمخيلة الطفِل حي

عندما يكبر كصورة باألبيض واألسود ، ربما َتَتلون 
وتقترب إلى الحقيقة اذا عرضوا له صورا التقطت 

 له في صغره.. ال أذكر أن هذا حدث معي.

لم ألبث كثيرا لتتكون لدي ذكريات حتى سافرت 
الى تركيا وعمري خمس عشرة سنة ، كنت في 

بداية مهووسا أرغب في السفر أكثر من كل شيء، ال
سطنبول إت إلى تركيا إلى مدرسة سكنية في أتي

 ألستقرَّ فيها أربع سنوات.

 - المرحلة الثانوية - مرحلتي األولى في تركيا 
كنت غاضبا   لدرجة أنيكانت قاسية في بداية األمر 
كل طوبة تم استخدامها  ، من كل حجر في السكن

ذاك المكان. اعتقد أني كنت على حق في  بناءفي 
ذلك الوقت، طفل ! ومغترب !.. أحيانا أُهنئ نفسي 

على صبري طيلة هذه المدة.. ولكن ما لم أكن 
أَِعيه في ذلك الوقت أن القادم أعظم وكما يقال في 
المثل الشعبي "أول الرقص َحن َجلة" أو "أول الغيث 

 قطرة" ...

ة وأصبحت ال أُبالي بُبعِد شيئا فشيئا.. أِلفُت الغرب 
المسافات وال أَُعدُّ أيام الرجعة الى بلدي وكأني 
اتخذت تركيا بلدا وموطنا ، وأظن خيرا  فعلت.. 
ولكنَّ عدم مباالتي بالعودة إلى وطني و استقراري 
في هذا المكان الطيِب أهُله نما وزاد ، وحسب 
 ظني إن لم يخب فهذا ليس بالشيء الحسن..

وتخرجت في تلك المدرسة وبدأت  مضت األيام
مرحلة البحث عن الجامعات التي أرغب فيها 

 هذا ما كان يجب أن يحدث. و

اختالف الرؤى وتباين اآلراء بين األهل واالبن 
قصة لها امتداد عبر التاريخ لم أكن أَخال أنها 

 

 

 

 

 مقتطفات من كتاابت طالبنا
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ستحدث معي ولكن تجري الرياح بما ال تشتهي 
 السفن..

.. طرف يرى أن العلوم بدأ الصراُع بين األجيال 
الحياتية هي المنقذ الوحيد للعيش الرغيد ولكسب 

خر يرى المخرج االعتبار المجتمعي والطرف اآل
َهات المجتمع  في أن تكون ما تريد بعيدا عن تُرَّ
وَتَسلُّطاِته.. أظن أنه ال داعي لذكر النتيجة النهائية.. 
ولكن لرد ُفضوِل من بقي في قلبه أمل في أن 

األمور في أَِعنَِّتها. عذرا .. فقد فاز طرف تجري 
 األهل بنتيجة كاسحة طبعا..

بقيت في تخصصي وال أنسبه لنفسي َتَبِنيا  فأنا فيه 
وليس هو فّيِ ، بقيت لنصف عقد وَنّيِف ، تعلمت 
فيه كثيرا من تراتيل الحياة من جهات شتى؛ 
َتِتُحها ومناقشات أَتَرأُسها وجمعيات  مؤتمرات أَف 

ك فيها وندوات أنظمها مع زمرة من األصدقاء أشتر
لن أرى مثلهم.. قبل انقضاء الفترة  ولم  ربّما الذين

التي ُقدر لي أن أُقضيها في هذا التخصص غير 

المرغوب فيه بدأت أعالم فكرة تغيير التخصص 
 لم ال..؟  ، القريب تلوح لي في األفق

عزمت عليه وانطلقت إليه .. حلم كان من أول 
 يالزمني..الزال المسار يرافقني و

كالم المتنبي كان في محله يوم حادت بي الدنيا 
 :عن جادة أحالمي وأهدافي 

ما كل ما يتمناه المرء يدركه .. تجري الرياح بما 
 ال تشتهي السفن

على المتنبي عزيمُة المريد َوَجدُّ  يأظن أنه قد خف
 طلِب الحالم فرد عليه أحدهم.. 

تجري الرياح كما تجري سفينتنا .. نحن الرياح 
 ونحن البحر والسفن

واالن كما قلت في مطلع حكايتي ، بدأت الرحلة 
من جديد وأظن أن اآلتي أعظم .. فأول الرقص 

ن على أعتابه رت ما أريد وأنا اآلحنجلة ..! اخت
ُس حبا  َكَبتُُّه منذ  أرمي ألن أكون أستاذا  جامعيا  أُدّرِ

زمن.. "اللغة العربية"

 

 أن حتقق هدفا صغريا كل يوم يعلو بك على سلم النجاح

 خري لك من الوقوف يف مكانك وانتظار اجملهول 

 

 

 مقتطفات من كتابات طالبنا
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 المضادات الحيوية

نيسليهان ديالربقلم: 

كان عدد الجنود الذين لقوا حتفهم بسبب العدوى 
خالل الحرب العالمية األولى أكثر من أولئك 

 الذين لقوا حتفهم بسبب الحرب .

بسبب البكتيريا المسببة لألمراض. تّم  ذلككان  
استخدام المطهرات في وقت سابق لقتل البكتيريا، 
لكن المطهرات تقتل الخاليا البشرية أيضا. كان من 
الضروري ايجاد عالج جديد على وجه السرعة. 
لحسن الحظ تم العثورعلى العالج المتوقع قبل 
نهاية سنة ألف وتسعمائة وعشرين عن طريق 

   الصدفة.

ابتعد عالم الجراثيم االسكتلندي الكسندر فليمينج 
عن مختبره في مستشفى في لندن لبضعة أيام ، ترك 
قطعا  من الخبز في أطباق مفتوحة ونمت فيها 
بكتيريا المكورات العنقودية التي كان يعمل عليها. 

والعشرين من سبتمبر،عام ألف  امنوفي الث
تبره وبدأ وتسعمائة وثمانية وعشرين عاد إلى مخ

في إزالة الصفائح البكتيرية القديمة، جذب انتباهه 
تشكل طبقة من العفن على األطباق المستخدمة 

 في نمو البكتيريا ، كان هذا مألوفا في كل حال.

كانت النقطة المثيرة لإلهتمام هي أن المنطقة التي  
تّم العثور فيها على العفن خالية تماما من البكتيريا، 

من االختبارات، اكتشف فليمينج أن وبعد سلسلة 
القالب الذي حدده على أنه ببنيسيلوم نوتاتوم يطلق 

مادة غير معروفة سابقا تحمل خصائص المضادات 
 الحيوية.

سّمى فليمينج هذه المادة بالبنسلين . ونحن نعلم  
اآلن أن البنسلين يعمل عن طريق تحطيم جدران 

 الخاليا البكتيرية. 

من شرطة أوكسفورد ألبرت كان مريضه األول 
أليكسندر حيث تعّرض دمه للّتسّمم بسبب وخزة 
شوكة وردة وكانت حياته في خطر لكنّه بدأ يتماثل 

 للشفاء عندما حقن بالبنسلين.

وفي اليوم الخامس قام من فراشه ، ولكن المضاد 
الحيوي بدأ ينفد. استخرج الفريق الدواء الثمين 

ه. و عندما باءت من بول الرجل وأعادوا استخدام
محاوالتهم بالفشل، ساءت حالة الشرطي وتوّفي 
ومع ذلك يمكننا القول بأّن الدواء أثبت فعاليته 

 بشكل ال يمكن إنكاره.  

في السنوات التالية ، تم تطوير مضادات حيوية 
 أخرى مثل الستربتوميسين والتتراسيكلين . 

 نظرا ألن الكائنات الحية الدقيقة تتكاثر بسرعة،و
يمكن أن تتطور البكتيريا بحيث تقاوم المضادات 
الحيوية. وبينما يستمرالبحث عن أدوية جديدة، 
تقّل احتمالّية كتابة األطباء للمضادات الحيوية 

 للعدوى الخفيفة.  

 

 

 

 

 من كتاابت طالبنامقتطفات 
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 أعمال ورشة الترجمة من اللغة التركية إلى اللغة العربية من

(ترجمة  لجزء من  فيديو للكاتب التركي حياتي إنانتش)

بدأت بإلقاء محاضرة في إحدى مدارس األناضول 
كان الطالب أذكياء مثل والثانوية في مدينة أنقرة 

 . العفاريت

بعد ثالث او خمس دقائق من بدء المحاضرة تبين  
من مالمح وجوههم أنهم يقولون في أنفسهم ما 

بأي لغة يتحدث هذا  ، هذه الورطة التي وقعنا فيها
الرجل نحن ال نفهم شيئا مما يقول وإذا خرجنا من 

 . مناالقاعة سيغضب األساتذة 

مرت الدقائق األولى هكذا لكن بعد مدة قصيرة 
بتركيز لدرجة  لّي إكانوا يصغون ، ذاب الجليد بيننا 

  . أنك تستطيع أن تسمع طنين الذبابة إن طارت

عندما الحظت تركيزهم الشديد فجأة توقفت عن 
إلقاء المحاضرة وقلت لهم يا طالب ادعوا لي 

 ساد الصمت في القاعةوصدم الطالب من كالمي 
 ؟ قالوا حسنا سندعوا لك لكن بماذا ندعو لك

وهم مترددين  لّي إكانوا ينظرون وكانوا محتارين  
لو سألوني ألجبتهم لكن ال يوجد ، في السؤال 

سائل. انتظرت لنَر من سيسأل مرت دقيقة دقيقة 
ونصف ولكن ال أحد يحرك ساكنا ...دون أن 

 أسمع لهم أي حس. 

مقعد آخر  يرا رفع شاب مشاكس يجلس فيوأخ
بجانب النافذة من الجهة اليسرى يديه طالبا 

  .سيسأل سؤاال أنهالمشاركة ك

يبدو أنه طالب مزعج من النوع الذي يهوى  
يلعب بأعصابي ويستفزني منذ  حيث كانالمشاكل 
يقرص وكان ينظر من النافذة إلى الخارج وساعة 

الطالب الجالس بجانبه ويلعب باللوح الذكي الذي 
ويشد شعر من يجلس في المقعد األمامي بيده 

...شخص مثير لألعصاب ولكن المشكلة أن 
المستشارين التربويين المتخصصين في علم التربية 
يقولون ال تضربوا األطفال بين الناس. الضرب 
ممنوع .إذن فماذا سنفعل ؟ في الحقيقة  كنت 

لكن  لو سنحت لي فرصة لوبختهوجدا منه  اضباغ
حينما  طلب  رصة  المناسبة لذلك .ن الفتحيّ أكنت 

قلت ، المشاركة قلت لنفسي ها هو وقع بين يدي 
 ل سؤالك.أقم واس هيا له

 مكانه سيطر على الوضع فيوقف أن مجرد وب
  ستمع اليك؟!أتظن أني ال أأستاذ  : قال لي و

 عيني عتقد بل رأيتك بأمّ أيا ابني ال  ،ال: قلت له 

ستمع أكنت  نظرتك ليست في محلها: قال لي 
 اليك

سبحان اهلل يا اهلل غريب لم يكن ظاهرا عليك وقلت 
  ؟لّي إمتى كنت تصغي  : له

لو تسمح لي ألثبت لك  ،يا أستاذ أنا استمع هكذا 
 .أني كنت استمع اليك 

قال الطالب يجب عليك أن تصدَقني أوال ثم 
 سأسأل سؤالي

 إضحك معنا 

 

 

 ورشة الرتجة
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   ؟لّي إكيف ستثبت لي أنك كنت تستمع : قلت له 

ربع قبل قرأت بيت شعر للشاعر نابي فقال لقد 
ساعة لو قرأته لك عن ظهر قلب وبشكل صحيح 

 مع شرحه هل ستصدقني؟

  نرىقلت له من ال يصدقك في هذه الحالة؟ اقرأ ل

 :كان بيت الشعر الذي قرأته وقتها كالتالي 

Kalem kec-dil, mürekkeb rû-siyeh, 
kağıt dü-rû bilmem, 

Kimi etsem o şûha arz-ı hâlim 
yazmada mahrem 

يا سالم حتى الشخص البالغ من العمر أربعين عاما 
مراعيا وزنه اه ألقفقد ال يستطيع أن يقرأ مثله 

كان  بارعا فالقافية وغيرها أعطاها حقها  وكذلك
 .في القراءة 

حفظ بيت  وكيفبت ألمره تعجّ  و قلت له أحسنت
ي يا قال ل ثم شعر صعب مثل هذا عن ظهر قلب

 أستاذ دعني أشرح معناه أيضا 

 نعم كالمك صحيح 

بما أنك طلبت منا الدعاء لو دعوت لك هكذا يا 
قلت له قاء استاذنا بأحبابه ماذا تقول؟ رب عّجل  بل
صحيح أني أحبهم وأشتاق إليهم  ! اسمع يا هذا

  ...لكني لست مستعجال للقائهم يمكنني االنتظار 

 )سيداوم في العدد التالي(

 

 )يمكنكم الوصول إلى الفيديو من الرابط أدناه(

https://www.youtube.com/watch?v=
diaqeEon2N

 ورشة الترجمة                  

 

 ورشة الترجمة

 ستاذة: سمية آتجياأل

 يوسف كويسورن

 عبداهلل كيلينج

 زينب طوفان

 عائشة شاشتي

 ابوبكر كوون

 محسن يوسف أغلو

 حبيبة قارامان

 سهر أوغرلو

 دورانأليف 

 يوسف تشاقرأغلو
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وكتاب الحيوانالجاحظ 

 

أبو عثمان عمرو بن حبر بن  هو اجلاحظ الكناين
ه  159 البصري الكناين حمبوب بن فزارة الليثي

كان من كبار أئمة األدب  عريب أديب ـ.ه  255
  .وتويف فيها البصرة ولد يف العصر العباسي، يف

كان مثة نتوء واضٌح يف حدقتيه فلقب ابحلدقي ولكنَّ 
اللقب الذي التصق به أكثر وبه طارت شهرته يف 
اآلفاق هو اجلاحظ، عّمر اجلاحظ حنو تسعني عاًما 

 البيان وإن كانوترك كتًبا كثرية يصعب عدها، 
أشهر هذه الكتب،  والبخالء وكتاب احليوان والتبيني

كتب يف علم الكالم واألدب والسياسية والتاريخ 
 .واألخالق والنبات واحليوان والصناعة وغريها

نشأ فقريًا، وكان دميًما قبيًحا  البصرة ولد يف مدينة
جاحظ العينني عرف عنه خفة الروح وميله إىل اهلزل 
والفكاهة، ومن مث كانت كتاابته على اختالف 
مواضيعها ال ختلو من اهلزل والتهكم. طلب العلم يف 
سن مبّكرة، فقرأ القرآن ومبادئ اللغة على شيوخ 

العلم، بلده، ولكن اليتم والفقر حال دون تفرغه لطلب 

فصار يبيع السمك واخلبز يف النهار، ويكرتي دكاكني 
 الورّاقني يف الليل فكان يقرأ منها ما يستطيع قراءته. 

أول كتاب جامع وضع يف العربية يف  كتاب احليوان
، وأحواهلم العرب عن اجلاحظ فيهعلم احليوان حتدث 

وعاداهتم ومزاعمهم وعلومهم، وبعض 
 الشعر تارٍة منوصفوٍة خم والدين الفقه مسائل
 ، ونقد الكالم.والبيانواألمثال  العريب

مجيع من كتبوا قبل اجلاحظ يف هذا اجملال  
وابن  وابن الكليب وأيب عبيدة األصمعي أمثال

كانوا يتناولون حيوااًن واحًدا،  والسجستاين األعرايب
وكان اهتمامهم لغواًي وليس علمياً، ولكن اجلاحظ 

ابلبحث يف طبائع  عروالش اهتم إىل جانب اللغة
احليوان وغرائزه وأحواله وعاداته، ويعد كتاب احليوان 
للجاحظ من أضخم كتبه إطالقاً ودائرة معارف واسعة 

 العصر األفق، ويعد الكتاب صورة ابرزة لثقافة
املتشعبة األطراف، حيث احتوى املعارف  العباسي

الطبيعية واملسائل الفقهية، وحتدث يف سياسة األقوام، 
كما تكلم عن سائر الطوائف الدينية واملسائل 

، وأتثري البيئة يف احليوان البلدان اجلغرافية وخصائص
واإلنسان والشجر، وتناول الطب وأمراض احليوان 

ىل عدد من املفردات الطبية النباتية واإلنسان، إضافة إ
واحليوانية واملعدنية، وأبيات خمتارة من الشعر العريب 

 يفة .النادر، واألمثال السائرة والنوادر الطر 

 :وعرَّفه بقوله

 مكتبة صوت الملتقى

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%AD%D8%B8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%AD%D8%B8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86
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))هذا كتاب تستوي فيه رغبة األمم، وتتشابه فيه 
العرب والعجم، ألنه وإن كان عربياً أعرابياً، وإسالميا 

أخذ من طرف الفلسفة، ومجع معرفة  مجاعياً، فقد
السماع وعلم التجربة، وأشرك بني علمي الكتاب 
والسنِة وجداَن احلاسة وإحساس الغريزة، يشتهيه 

 الفاتك كما يشتهيه الناسك ..((              

ومساه )احليوان( ألنه يتتبع ما يف حياة احليوان من 
 قال:  احلجج على حكمة هللا العجيبة وقدرته النادرة،

)) وكانت العادة يف كتب احليوان أن أجعل يف كل 
مصحف من مصاحفها عشر ورقات من مقطعات 

األعراب ونوادر األشعار، ِلما 
ذكرت من عجبك بذلك، 
فأحببت أن يكون حظ هذا 
الكتاب يف ذلك أوفر إن شاء 
هللا(( إىل أن قال: )وإذا كانت 
األوائل قد سارت يف صغار 
الكتب هذه السرية كان هذا 
التدبري ملا طال وكثر أصلح، 

 وما غايتنا إال أن تستفيدوا خرياً( 
وال يكاد يوجد حيوان يف عصر اجلاحظ وبيئته إال 
ذكره غري أنه مل يول السمك اهتمامه الكبري ألن العرب 

 مل حتفل به كثريا وألنه كان بعيد عن بيئة اجلاحظ . 
اعتمد اجلاحظ يف كتابه على مصادر عديدة 

واحلديث والشعر العريب ابإلضافة إىل  القرآن منها
ابن  كتاب احليوان ألرسطو الذي نقله إىل العربية

يف عصر اجلاحظ ابإلضافة إىل خربة اجلاحظ  البطريق
الطويلة يف احلياة وممارسته لظروفها وأحواهلا ومما 

 .كتسبه بنفسه أو مسعه من األعرابا 

يوهم العنوان الذي وسم به الكتاب أنه مقصور على 
إال أن الكتاب يتضمن علوما ومعارف أكرب احليوان، 

من العنوان، فقد أطنب املؤلف يف ذكر آايت القرآن، 
واحاديث النيب حممد، وفيه صورة للعصر العباسي وما 
انطوى عليه من ثقافة متشعبة األطراف، وعادات 
كانت سائدة حينذاك، كما حتدث فيه عن األمراض 

جها، وتطرق اليت تعرتض اإلنسان واحليوان؛ وطرق عال
، وحتدث املعتزلة إىل املسائل الكالمية اليت عرف هبا

عن خصائص كثرية من البلدان، وعرض لبعض قضااي 
  .التاريخ

سبعة فصول، يتناول قسَّم اجلاحظ كتاب احليوان إىل 
 اجلزءان األول والثاين

املناظرة 
، والكلب الديك بني

منهما  مدعًما رأي كل
ابآلايت القرآنية أو 
األحاديث النّـَبوية أو 
احلكاايت واحلكم، ويتناول 
يف الفصلني الثالث والرابع احلمام وأنواعه وطبائعه، 
والذابب والغرابن واجلعالن واخلنافس واخلفاش والنمل 
والقرود واخلنازير والثريان، ويف اخلامس والسادس 

 أجناس البهائم يواصل البحث عن الثريان، مث ينتقل إىل
، واحليوان اإلنسان والطري األليف، ويعقد مقارنة بني

مث يتكلم عن الضب واهلدهد والتمساح واألرنب، ويف 
وذوات  والفيل الزرافة الفصل السابع يتحدث عن

    .األظالف

 

الكتاب هو اجلليس الذي ال يطريك، والصديق الذي 
ال يغريك، والرفيق الذي ال ميّلك، والصاحب الذي ال 
يريد استخراج ما عندك ابمللق وال يعاملك ابملكر وال 

  .خيدعك ابلنفاق وال حيتال لك بكذب

 اجلاحظ

مكتبة صوت الملتقى

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B8%D9%84%D8%A7%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B8%D9%84%D8%A7%D9%81
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 شاعر الشعب حافظ ابراهيم

 

حمافظة  ولد الشاعر املصري حممد حافظ إبراهيم يف
وكان شاعرًا . 19٣2يونيو  21ـــ  18٧2فرباير  24  أسيوط

صديقه  ذائَع الصيت،حاماًل للقب شاعر النيل الذي لقبه به
 . وأيضا للقب شاعر الشعب الشاعر الكبري أمحد شوقي،

ولد حافظ إبراهيم على منت سفينة كانت راسية على 
من أب  مبحافظة أسيوط وهي مركز ديروط أمام النيل هنر

مث تويف والده وهو صغري. أتت به  .تركية مصري األصل وأم
كفالة حيث نشأ هبا يتيما حتت   القاهرة أمه قبل وفاهتا إىل

خاله الذي كان ضيق الرزق حيث كان يعمل مهندسا يف 
وهناك درس  طنطا مصلحة التنظيم. مث انتقل خاله إىل مدينة

أحس حافظ إبراهيم بضيق خاله به مما أثر  .كتّاب حافظ يف
 :يف نفسه، فرحل عنه وترك له رسالة كتب فيها

 ثقلت عليك مؤونيت     إين أراها واهية 

 متوجه يف داهية      فافرح فإين ذاهب 

كان حافظ إبراهيم إحدى عجائب زمانه، ليس فقط يف جزالة 
شعره بل يف قوة ذاكرته واليت قاومت السنني ومل يصبها الوهن 

سنة هي عمر حافظ إبراهيم، فإهنا وال  ٦0والضعف على مر 
تسعت آلالف اآلالف من القصائد العربية القدمية اعجب 

 –املطالعات والكتب وكان ابستطاعته واحلديثة ومئات 
أن يقرأ كتاب أو ديوان شعر كامل يف  –بشهادة أصدقائه 

دقائق وبقراءة سريعة مث بعد ذلك يتمثل ببعض فقرات  ةعد
هذا الكتاب أو أبيات ذاك الديوان. وروى عنه بعض أصدقائه 
أنه كان يسمع قارئ القرآن يف بيت خاله يقرأ سورة الكهف 

ه فيحفظ ما يقوله ويؤديه كما مسعه ابلرواية اليت أو مرمي أو ط
 .مسع القارئ يقرأ هبا

أشبه ابلوعاء يتلقى  "خليل مطران حافظ كما يقول عنه
الوحى من شعور األمة وأحاسيسها ومؤثراهتا يف نفسه، فيمتزج 

منه القول املؤثر املتدفق  ذلك كله بشعوره وإحساسه، فيأيت
ه صدى ملا يف نفسه". ابلشعور الذي حيس كل مواطن أن

ويقول عنه أيضًا "حافظ احملفوظ من أفصح أساليب العرب 
ينسج على منواهلا ويتذوق نفائس مفرادهتا وإعالق حالهلا." 
وأيضًا "يقع إليه ديوان فيتصفحه كله وحينما يظفر جبيده 
يستظهره، وكانت حمفوظاته تعد ابأللوف وكانت ال تزال ماثلة 

وطول العهد، حبيث ال ميرتى إنسان  كرب السن يف ذهنه على
 يف ان هذا الرجل كان من أعاجيب الزمان".

يعتز بصداقة حافظ إبراهيم ويفضله على  أمحد شوقي كان
أصدقائه. وكان حافظ إبراهيم يرافقه يف عديد من رحالته 

 

 من أدابء العرب
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بيضاء على حافظ فساهم يف منحه لقب  وكان لشوقى أايدٍ 
ولكن فشلت هذه  األهرامجريدة  بك وحاول أن يوظفه يف

 - لبنان وكان حينذاك من -احملاولة مليول صاحب األهرام 
 .اللورد كرومر حنو اإلجنليز وخشيته من املبعوث الربيطاىن

يف الساعة اخلامسة من  م. 19٣2ة ويف حافظ إبراهيم سنت
صباح يوم اخلميس، وكان قد استدعى اثنني من أصحابه 
لتناول العشاء ومل يشاركهما ملرض أحس به. وبعد مغادرهتما 
شعر بوطء املرض فنادى غالمه الذي أسرع الستدعاء 

الطبيب وعندما عاد كان حافظ يف النزع األخري، توىف ودفن 
 . السيدة نفيسة يف مقابر

 آاثره األدبية:

 الديوان

 البؤساء: ترمجة عن فكتور هوغو

 ليايل سطيح يف النقد االجتماعي

 يف الرتبية األولية. )معرب عن الفرنسية(

 (مع خليل مطران)وجز يف علم االقتصاد ابالشرتاط امل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كاِمن  نا البَحُر في أَحشائِِه الدُرُّ أ

 فََهل َسأَلوا الغَّواَص َعن َصدَفاتي

 فَيا َويَحُكم أَبلى َوتَبلى َمحاِسني

 َوِمنُكم َوإِن َعزَّ الدَواُء أَساتي

 فَال تَِكلوني ِللَزماِن فَإِنَّني

 أَخاُف َعلَيُكم أَن تَحيَن َوفاتي

 أَرى ِلِرجاِل الغَرِب ِعّزاً َوَمنعَةً 

 اتِ َوَكم َعزَّ أَقوام  بِِعّزِ لُغ

 ً  أَتَوا أَهلَُهم بِالُمعِجزاِت تََفنُّنا

 فَيا لَيتَُكم تَأتوَن بِالَكِلماتِ 

 )من ديوان حافظ ابراهيم(

باء العربمن أد
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لغة الضادملتقى   مسابقاتنشاطات و

 الكرمي للقرآنفضل قرائة أ مسابقة

لقد نظّم اندي 
طالب ملتقى لغة 
الضاد بكلية 
اإلهليات يف جامعة 

كاراي مسابقة ص
القرآن للعام  الوةت

اخلامس على 
التوايل. وقد مت بث املسابقة ابلتعاون مع غرفة التواصل يف 

 بكلية اإلهليات. ةكاراي على قناة اليوتيوب اخلاصصجامعة 

كاراي يف الربانمج وتقدم  بشكره لعميد صشارك رئيس جامعة 
ستاجني ولبقية االهليات االستاذ الدكتور أمحد بكلية 
. وقد أشار رئيس اجلامعة إىل الفعاليات املتنوعة نياملتسابق

املسؤولية االجتماعية اليت تنظمها كلية  اتوالربامج ذ
اإلهليات، ومتىن أن تكون هذه الفعالية بربكة شهر رمضان   

 للخري.  ةلباللبالء وج ةفعاد

بشكره أيضا إىل النوادي  كذلك  الرئيس ساواشانتوجه 
ني يمياألكاد ساتذةالطالبية املسامهة يف هذه الفعاليات وإىل األ

رآن الكرمي سيكون قالوتالوة املشرفني عليهم مبينا أن جتويد 
له صدى ينقش يف قلوب شعبنا ويتضح هذا األمر من اجلهد 

ما متىن الرئيس ساواشان من قبل شعبنا. كوالغرية املبذولة 
 . كافة  متسابقنيللالنجاح 

ستاجني اإلهليات االستاذ الدكتور أمحد بمث حتدث عميد كلية 
ومتىن انتهاء هذه الفرتة العصيبة اليت منر هبا والعودة إىل ما كنا 

 على أمل أن تكون املسابقة القادمة وجها لوجه. و عليه سابقا 

طالب منهم إىل املرحلة  9طالبا وأتهل  22تقدم للمسابقة 
النهائية ، مث حاز الطالب إبراهيم دنيز على الدرجة األوىل 

لب حممد يلدز والطالب رسول جانر على الدرجة الثانية والطا
على الدرجة الثالثة
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(ةم العربي  وكيف نتعل   اذا)مل عنوانب ةدولي ندوة

 

 يف جامعة صكاراي إبشراف كلية اإلهليات الن دوة

من قبل اندي طالب ملتقى لغة الضاد  ةدولي ندوةمت تنظيم 
وكيف نتعلم  اذاكاراي بعنوان )ملصيف كلية اإلهليات جبامعة 

 العربية( وذلك مبناسبة اليوم العاملي للغة العربية.

، وقد شارك يف املؤمتر دكتور شكري شريين إبدارة املؤمترقام ال
الدكتور رائد عبدالرحيم من جامعة النجاح بفلسطني والدكتور 

صد ابألردن والسيد خالد بين اخالد ابو عمشة من معهد ق
 عمري من معهد إيوان ابألردن.

 ستاذةمن قبل األ كلمات املّقّدمة يف الّندوةالوقد مت ترمجة 
 مسية اجتي إىل اللغة الرتكية.

دثت عن  أمهية أوزبك واليت حت اةاملعيدة زهر  كلمةبدأ املؤمتر ب
كوهنا لغة القرآن الكرمي ، ومن كافةسلمني  للماللغة العربية 

جهة أخرى انتشارها كلغة تواصل مزامنة مع صغر الدنيا 
يلزم االنتباه إليه  إىل ما كلمتها ابلتّنويهبب العوملة وأهنت  بس

 عند تعلم العربية. 

وابنضمام عميد كلية اإلهليات إىل البث يف هناية املؤمتر قام 
ها تمللتقى لغة الضاد وخاصة رئيس ومشاركني لل هشكر بتوجيه 

الدكتورة هوليا أفاجان على تنظيمهم هذا املؤمتر  ةاألكادميي
لكل من ساهم يف تنظيم املؤمتر  أيضاً  وجه شكره كمااملهم  

 وقام مبشاهدته.
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 لغة الضادلقطات من دروس ملتقى 


