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 كلمة رئيس التحرير

يةةةة و خيةةةر البر بدايةةةة نحمةةةد ا  الةةةذق علةةةل بةةةالقلل و علةةةل اإلنسةةةان مةةةا لةةةل يعلةةةل و الصةةةالة و السةةةالم علةةةى
 معلل البشرية . و بعد... 

 فةةةي لبكتابةةةاته طالبنةةةا سةةةاهللقةةةد  . الملتقةةةى صةةةوت مجلةةةة مةةةن األول العةةةدد فةةةي بكةةةل نرحةةة  أن يسةةةرنا
 بةةةرام  منضةةة إليهةةةا ذهبةةةوا التةةةي البلةةةدان فةةةي عاشةةةوها التةةةي تجةةةاربهل عةةةن كتبةةةوا حيةةة . العةةةدد هةةةذا إعةةةداد

 غبةةةةةر فيهةةةةا درسةةةةوا التةةةةي بالجامعةةةةات التعريةةةةف الكتابةةةةات تلةةةةك خةةةةالل مةةةةن محةةةةاولين التبةةةةادل الطالبةةةةي
 برامجهةةةةةا وعةةةةةن الجامعةةةةةات تلةةةةةك عةةةةةن فكةةةةةرة يعطةةةةةوهل حتةةةةةى الطةةةةةالب مةةةةةن غيةةةةةرهل إفةةةةةادة فةةةةةي مةةةةةنهل

 تركيةةةا فةةةي وذكريةةةاتهل تجةةةاربهل عةةةن األجانةةة  طالبنةةةا كتةةة  بينمةةةا. فيهةةةا للدراسةةةة الةةةذهاب قبةةة  الدراسةةةية
 المجةةةةةاالت فةةةةةي آرائهةةةةةل عةةةةةن آخةةةةةرون طةةةةةالب كتةةةةة  وكةةةةةذلك. خاصةةةةةة رياصةةةةةكا جامعةةةةةة وفةةةةةي عامةةةةةة

 التعريةةةةةف إلةةةةةى إضةةةةةافة والنكةةةةةت األخبةةةةةار كصةةةةةفحات منوعةةةةةة صةةةةةفحات بإعةةةةةداد قةةةةةاموا كمةةةةةا، المختلفةةةةةة
  كةةةة. نشةةةةكرهل جميعةةةةا علةةةةى جهةةةةودهل الطيبةةةةة و نسةةةة ل ا  لهةةةةل المزيةةةةد مةةةةن واألمةةةةاكن الكتةةةة  بةةةةبع 

حمةةةةد أأ.د.  عميةةةةد كليتنةةةةاخاصةةةةة نا علةةةةى مسةةةةاعدتهل لنةةةةا وتخيةةةةر. كمةةةةا ال يفوتنةةةةا أن نشةةةةكر كةةةة  أسةةةةاتذ
محمةةةةةد ممةةةةةيم علةةةةةى تصةةةةةميم  اسةةةةةل مجلتنةةةةةا  أسةةةةةتاذ مسةةةةاعدو وسةةةةتانجي علةةةةةى تشةةةةةجيع  و ت ييةةةةةد  لنةةةةةاب

مةةةةد ن محاألسةةةةتاذة سةةةةيها كمةةةةا نشةةةةكر ،مسةةةةاعدت  فةةةةي التنسةةةةي بةةةةالخع العربةةةةي ود. هةةةةارون آبةةةةاجي علةةةةى 
 مجلة.المساعدة المقدمة من قبلهما في التنقيح والتدقي  اللغوي لل علىندق عنتر واألستاذة

صةةةةوت بك سةةةةميناها ب ملتقةةةةى لغةةةةة ال ةةةةاد. لةةةةذلطةةةةالهةةةةذ  المجلةةةةة ضةةةةمن فعاليةةةةات مجموعةةةةة تصةةةةدر 
 كتابيةةةةا. و اسةةةةتخدامها هتمةةةةام باللغةةةةة العربيةةةةةالمجلةةةةة إلةةةةى تشةةةةجيع طالبنةةةةا علةةةةى اال الملتقةةةةى. و تهةةةةد 

 راتناتقصةةةةي و أخطائنةةةةا علةةةةى مسةةةةامحتكل نرجةةةةو لةةةةذانةةةةا الخطةةةةوة األولةةةةى بهةةةةذا العةةةةدد األول و نحةةةةن خطو
 نرجو مواصلة سيرنا بالخير و البركة بمشيئة ا  تعالى.كما  وجدت. إن

 تحياتي و تقديري...

 جاناليا آفه  
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 الحوار

عمار حسن

ونشكره  أمحد بوستاجنيأ. د. ة يمقابلة مع عميد الكل
  .لقبول التحدث معنا

: سيادة العميد نشكركم لقبول استضافتنا مقدمة
  والتحدث إليكم

بداية نود أن نتعرف عليكم من قرب فهال  -١
 . تفضلتم بذلك

يف مدينة قاره بوك ودرست اثنوية  1968ولدت عام 
كلية   منخترجت مث ، األئمة واخلطباء يف مسقط رأسي

، مث 1990بول سنة طناستاإلهليات جبامعة مرمرة يف 
فس اجلامعة. عملت  والدكتوراه يف نريدرست املاجست

ت األئمة واخلطباء مث التحقت ايمعلما يف بعض اثنو 

حماضرا. أصبحت يف عام  1997بكليتنا يف عام 
أستاذا  2008أستاذا مساعدا ويف عام  2001

ية من لملت يف الكع أستاذا. 2014مشاركا ويف عام 
 أتوىلو  قبل رئيسا لقسم العلوم اإلسالمية األساسية،

 منصب العميد.  2016عام من  12شهر منذ 
أرى أن لكليتنا نشاطات وفعاليات عديدة   -٢

ومتنوعة وخصوصا يف جمال اللغة العربية فهل 
 ؟إبمكانكم أن حتدثوا عنها قليال

هذا بفضل و نعم احلمد هلل يف كليتنا نشاطات كثرية 
نعترب هذه الفاعليات  .النشيطنيأساتذتنا وطالبنا 

متممة للدراسة وحناول لتطويرها وزايدهتا. ندعو 
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األساتذة واخلرباء واملفكرين من تركيا ومن خارج تركيا 
إللقاء حماضرات وهبذا جيد طالبنا إمكانية االستماع 
إليهم. هناك نشاطات ثقاقية أيضا. طبعا إن تعليم 

 عربية خاصة موضوع اهتمام الكلية منذ البداية. اللغة ال

 ط مستقبلية جديدة هل لديكم أفكار وخط  -٣
 ؟لتطوير كليتنا

ادميي نعم ابلطبع. أوال خنطط أن نوسع الطاقم األك
 أبساتذة جدد قيمني سواء من داخل الكلية ممن

أن نطور  أكملوا الدكتوراه ومن خارج الكلية. مث نريد
ارج خاخلارجية مع اجلامعات  األكادمييةالعالقات 

رح إىل دول خامن الطالب ونرسل عددا أكثر  اتركي
يت ترسل كما تعلمون أن كليتنا من الكليات ال  تركيا.

م مثال إىل طالاب كثريين إىل خارج تركيا للدراسة كل عا
يها دول زاي واألردن والقطر واملغرب. وستضاف إليمال

تطوير نا ابلنسبة ل أهم شيئ طبعا جديدة إن شاء هللا .
قعنا مثال و  الطالب علميا هلذا خنطط بعض األشياء.

س بعض مع وقف الداينة الرتكي اتفاقية تعاون. سيدر 
سم طالبنا يف برانمج خاصة خارج دروس الكلية  اب

خرى وعندان بعض املشاريع األ أكادمية اإلهليات.
ا أن خنطط أيض ها بعد إكماهلا إن شاء هللا.ينسنبو 
دي زيد النشاطات األكادميية وكذاك نشاطات نوان

 قبل كل شيئ هناك نقطة مهمة جدا وهي الطالب.
تنا بني وجود اجلو احلميم والعالقات األخوية يف كلي

طور الطالب واألساتذة. سنحاول أن يستمر هذا ويت
   إبذن هللا تعاىل.

 يفهل تؤيدون فكرة تدريس مناهج الشريعة   -٤
ازي عض اجلامعات ابللغة العربية مثل جامعة غب

 ؟ عنتاب وايلوفا وملاذا

هذه الكليات يف  يخرجيأؤيد بشرط وهو استخدام 
مل يكم هناك  جماالت خاصة متعلقة ابللغة العربية. إن

مع خرجيي الكليات  يهاخرجيفرق يف استخدام 
ما سبب الدراسة ابللغة العربية؟ وما فرق فاألخرى 

 هذه الكليات من الكليات األخرى؟ 

  ما تقوميكم ملستوى الطالب والتعليم يف  -٥
 ؟خاصة ت يف تركيا عامة ويف كليتناكليات االهليا
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الب املستوى طبعا خيتلف من كلية إىل أخرى ومن ط
ة وجيب إىل أخر. زاد عدد الكليات يف السنوات األخري 

كثرة   إالو  اأيض ومستواها جودة الدراسة رفعأن ن اعلين
البنا احلمد هلل مستوى طالكليات ال تنفع بل تضر. 

.( . ألن الرسول )صأفضلجيد ولكن نريد أن يكون 
 يقول: "من استوى يوماه فهو مغبون".

لغة لماذا تقرتحون على الطالب عند تعلمهم   -٦
 العربية؟

ال خيافو منها العربية وأ أقرتح عليهم أوال أن حيبوا اللغة
 فيحددووا سبب وأن يصححوا نواايهم يف تعلمها

جتهاد إىل تعلمها، مث أن جيتهدوا يوميا وال يرتكوا اال
ليال. إال ق مفعهايم قبل االمتحاانت وهذا ال يناأل

ل م أن يقرؤوا النصوص العربية كثريا مثوأنصحه
ن أالقصص ويشاهدوا األفالم واألخبار وحياولوا 

بية بدون كلموا مع أساتذهتم وأصدقائهم ابللغة العر يت
هللا  استحياء ولو أخطؤوا ألنه جل من ال خيطئ وهو

ساتذة سبحانه وتعاىل. أهم شيء أن يستفيدوا من األ
لعلم بئر اوهلذا عليهم أن يسألوا األساتذة كثريا ألن 

فواه أوالسؤال دلوها. ويف حضارتنا أيخذ العلم من 
   أن من صرب ظفر ومن جد وجد.وأذكرهم  الرجال.

كاراي صما هي ميزات كلية اإلهليات يف جامعة   -٧
 ؟حيث يرى إقباال كثيفا من الطالب عليها

منها جودة األساتذة فيها  كثريةنذكر أشياء   ميكن أن
م ابلطالب وتعليمهم بعناية فائقة. اهتمام هواهتمام

 الكلية إبرسال الطالب إىل خارح الكلية. العالقات
احلميمة بني أفراد الكلية. كثرة النشاطات يف الكلية 
وتنوع الفرص لتطوير الطالب نفسه وما شاهبها من 

ة أهم ميز  ناملتميزي ــ  أنتمــ ود طالبنا امليزات. طبعا وج
 لكليتنا ألن شرف املكان ابملكني. 
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كليتنا   ما هي املشاكل والعوائق اليت تواجهها  -٨
 وجدت؟وهل لديكم حلول هلا إن 

عظم احلمد هلل إن كليتنا من الكليات اليت حلت م
 مشكلتها وتطورت كثريا. هناك بعض املشاكل أو

ن أميكن  بعض العوائق إن مل تكنميكن أن نسميها 
  يفة أكثر. منها عدد الطالب. يرفع مستوى الكلي

ا تقريبا لعليات اتنا مع الدراسة عن البعد والدراسكلي
تذة كثري جدا. وعدد األسا  دالعدطالب. هذا  4500

 يف بعض اجملاالت ال يكفي. 

يمة  قوجدان أن الكلية تقدم جوائز ومكافأت   -٩
ة لطالب السنة التحضريية هل تعطي هذه  فائد

حمسوسة وهل ميكن أن تعمل على السنوات 
 ؟الباقية

ما فوائد أأوال إن اجلوائز ستستمر إبذن هللا تعاىل. 
م الطالب من هذه فيستفيد معظ املكافآتهذه 
فيدون ائز خاصة إذا أرسلناهم خارج تركيا يستاجلو 

 ى.من حيث اللغة والتعارف على الثقافات األخر 

هل هناك مصاعب جيدها املدرسون يف تعليم   -١٠
الطالب اللغة العربية خصوصاً يف السنة التحضريية 

 .وما هي؟ هال تكلمتم عنها قليال

معظم الطالب مبستوى ضعيف جدا وال يريد  أييت
ا هنسها ألة ويدر  بالعرب أن يتعلم اللغةمنهم قسم 

إجيارية. وكثرة عدد الطالب أيضا من مشكالتنا. 
 ولكن جيب علينا أال ننسى "إن مع العسر يسرا".

ل هحبسب خربتكم وجتربتكم سيادة العميد   -١١
 ملكرتونيه اتنصحون الطالب بقراءة الكتب اإل

  الورقية وملاذا؟

كتب ال. خيتارها الطالب حسب رغبته. كنكلتامها مي
ا يسهل سهل الوصول إليها يف عصران وهذ لكرتونيهاإل

عيننا أعب اثنا كثريا. ولكن ميكن أن تتأموران  وأحب
ع خطا أكثر. ويف الكتب الورقية ميكن للطالب أن يض
لكتب احتت األسطر املهمة وما إىل ذلك. نستفيد من 

رتك ناإللكرتونية ولكن هذا ال يوجب وال يعىن أن 
 الكتب الورقية كليا. 

حتتم لنا يف اخلتام: نشكركم سيادة العميد على أن أ
 كرافرصة اللقاء حبضرتكم واألخذ من وقتكم ش

 .جزيال

نشاطاتكم املفيدة وخاصة إلصداركم وأان أشكر لكم 
جملة ابللغة العربية وأمتى من هللا أن يوفقنا مجيعا ملا حيبه 

ويرضى.

 

 يانِ أخي َلن َتناَل الِعلَل إالّ ِبِسّتٍة *** َس نبيَك عن َتْفِصيِلها ِببَ           

ْحَبة  أستاٍذ َو طول  زَ َو ِحْرٌص َواجَذكاٌء             .مانِ ِتهاٌد و ب لَغةٌ *** و ص 

 اإلمام الشافعي    
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 مقتطفات من طالبنا

 ردناألذكريات 
عبدالقادر آلبايراكبقلم:

 
 العاليةةةةةة رغبتةةةةةي بسةةةةةب 
, العربيةةةةةةة اللغةةةةةةة لةةةةةةتعلل

 جامعةةةةةة إدارة ومسةةةةةاعدة
 ذلةةةةك فةةةةي لةةةةي رياصةةةةكا
 طلبةةةةةةةةةةةي قبةةةةةةةةةةةول  تةةةةةةةةةةةل

 بالمملكةةةةةةةةةة الزرقةةةةةةةةةاء جامعةةةةةةةةةة الةةةةةةةةةى للةةةةةةةةةذهاب
 يقةةةةةةارب مةةةةةةا هنةةةةةةا  ولبثةةةةةةت الهاشةةةةةةمية االردنيةةةةةةة
ليهةةةةا فةةةةي إطةةةةار برنةةةةام  إذهبةةةةت  . أشةةةةهر تسةةةةعة
اوز الشةةةةهر بعةةةةد فتةةةةرة لةةةةل تتجةةةة "موالنةةةةا" التبةةةةادل

لجامعةةةةةة علنةةةةت اأالةةةةةذهاب  مةةةةن تقةةةةةديمي طلةةةة 
فةةةةةةي  هلوا للدراسةةةةةة الةةةةةذين تةةةةة سةةةةةماء الطةةةةةالبأ

سةةةةةةمي مكتةةةةةةوب علةةةةةةى الالئحةةةةةةة فةةةةةةإذا اردن ، األ
 فابتهجت لقبولي .

ل حةةةوردن كنةةةا قلقةةةين فةةةي بدايةةةة مشةةةوارنا فةةةي األ
الكثيةةةةر وال  شةةةةياء لةةةةل نكةةةةن نعةةةةر  عنهةةةةاأب ةةةةعة 
شةةةةياء تغيةةةةر المنةةةةا  مةةةةن تلةةةةك األنواجههةةةةا  كيةةةةف

صةةةةةحراء جةةةةةرداء و نفسةةةةةنا فةةةةةي علينةةةةةا فوجةةةةةدنا أ
ومةةةةع  .الجةةةةو عكيةةةةك لةةةةل نعتةةةةد عليةةةة  مةةةةن قبةةةة 

مةةةةةةةةرور الوقةةةةةةةةت بةةةةةةةةدأنا 
ا نتةةةةةةةةة قلل شةةةةةةةةةيئا فشةةةةةةةةةيئ
وننخةةةةر  فةةةةي المجتمةةةةع 

 وعنةةةةةةةةةةدشةةةةةةةةةيئا فشةةةةةةةةةيئا 
شةةةيء جديةةةد  يّ أتعلمنةةةا 

كنةةةةةةا نةةةةةةذه  ونمارسةةةةةة  
فةةةةةةةةي الحيةةةةةةةةاة العمليةةةةةةةةة 
 وبمسةةةةةةةةاعدة المجتمةةةةةةةةع

كثةةةةةةةر أهنةةةةةةةا  أصةةةةةةةبحنا 
 . و قبةةةةةةةة نتطةةةةةةةةورا مةةةةةةةة

أكثةةةةةةةةةر فةةةةةةةةةي  جناانةةةةةةةةةدم
 ردنةةةةةةةةةةةةّي المجتمةةةةةةةةةةةةع األ

شةةةةعبا م ةةةةيافا فوجةةةةدنا  
 .يكرم ال يف و يحترم 

إذا كةةةانوا يعرفةةةون شةةةيئا  نطةةةرح أسةةةئلة فيمةةةابةةةدأنا 
اإلجابةةةةةةةات ، فاسةةةةةةةتنتجنا أن معظةةةةةةةل عةةةةةةةن تركيةةةةةةةا

المسلسةةةةة  و ردوغةةةةةان أالةةةةةرئي  تركةةةةةزت علةةةةةى 
ة التلفزيةةةةوني وادي الةةةةذئاب والمةةةة كوالت التركيةةةة

وقةةةةةد أشةةةةةادوا بةةةةةدور تركيةةةةةا  طنبولو اسةةةةة الشةةةةةهية
الدولةةةةةة   ذكةةةةةروا دورو ةالخارجيةةةةة سياسةةةةةتهافةةةةةي 

، مسةةةةةلمينلل االسةةةةةالميةالخالفةةةةةة  العثمانيةةةةةة فةةةةةي
دور الدولةةةة بةةةاإلشةةةارة وفةةةي هةةةذا السةةةياق يجةةةدر 

و  التركيةةةةةة فةةةةةي إغاثةةةةةة شةةةةةعوب المسةةةةةلمين كافةةةةةة
 و، طةةةةالقأحةةةةد علةةةةى اإلهةةةةذا الشةةةةيء ال ينكةةةةر  
سةةةةةالمية الق ةةةةةايا اإل نمةةةة وقوفهةةةةا موقفةةةةةا مشةةةةةرفا

  ةةةةةيةنحةةةةةو قي العةةةةةالل وال سةةةةةيما واإلنسةةةةةانية فةةةةة
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فلسةةةةةةةةةةطين والقةةةةةةةةةةدس 
 الشريف.

 تلةةةةك عةةةةددنا فةةةةي كةةةةان
الفتةةةةةةةةةةةةةةةةةةرة خمسةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

فةةةةةي بدايةةةةةة  .أشةةةةةخاص
فةةةةةةةةةةي منةةةةةةةةةةا أقاألمةةةةةةةةةةر 

لةةةةةةةةل  ،مسةةةةةةةكن واحةةةةةةةةد
نكةةةةن نتحةةةةدة العربيةةةةة 

ولةةةةةةةةل نكةةةةةةةةن نمارسةةةةةةةةها بالشةةةةةةةةك   فيمةةةةةةةةا بيننةةةةةةةةا
لنةةةةةةةةا أن  أينةةةةةةةةا أن مةةةةةةةةن األف ةةةةةةةة فر .المطلةةةةةةةةوب
عةةةةرب لكةةةةي نةةةةتعلل مةةةةنهل ال طةةةةالبالنسةةةةكن مةةةةع 

فةةةي  ر مةةةن مسةةةتواناونطةةةوّ  ونةةةتكلل معهةةةل ونقةةةوي
 مةةةةناللغةةةةة العربيةةةةة وكةةةةان ذلةةةةك بعةةةةد أن رجعنةةةةا 

ومةةةةةةةن هةةةةةةةذا  نصةةةةةةةف السةةةةةةةنة الدراسةةةةةةةية، جةةةةةةةازةإ
ي أن يةةةتعلل أصةةةح كةةة  طالةةة  يحةةة  أنالمنطلةةة  

 هةةةةا بوقةةةةتهةةةةا كةةةةي يتعلميلغةةةةة أن يعةةةةيم بةةةةين أهل
مةةةةةن ناحيةةةةةة ف ةةةةة  خصوصةةةةةا أبشةةةةةك   سةةةةةر  وأ

 . مخارج الحرو  وبع  المفردات اللغوية

أول جامعةةةةة  جةةةةامعتي التةةةةي درسةةةةت فيهةةةةا كانةةةةت
عةةةةةدد و كةةةةةان  خاصةةةةةة فةةةةةي زمحافظةةةةةة الزرقةةةةةاء . 
خةةةةةالل  معةةةةةاالطةةةةالب الةةةةةذين يدرسةةةةون فةةةةةي الج

حةةةةةةةةةةةةةةةوالي  2017/2018العةةةةةةةةةةةةةةةام الجةةةةةةةةةةةةةةةامعي 
طالبةةةةةة مةةةةةوزعين علةةةةةى أربةةةةةع   طالةةةةةٍ  و 8000ز

كمةةةا  يةةةة أشةةةهر. والعةةةام الدراسةةةي ثمانعشةةةرة كليةةةة
و  1994تركيةةةا. أسسةةةت كليةةةة الشةةةريعة عةةةام  فةةةي

 :تحتوي على ثالثة أقسام هي

 ،قسةةةةةةل الفقةةةةةة  و أصةةةةةةول  ،قسةةةةةةل أصةةةةةةول الةةةةةةدين
 قسل اإلمامة و الوعظ و اإلرشاد.

يعةةةةر  مةةةةا   الشةةةةخذ الةةةةذي يةةةةتعلل لغةةةةة جديةةةةدة

معنةةةةةةةةى أن يعةةةةةةةةيم هةةةةةةةةذا 
صةةةةةةةدقائ  أمةةةةةةةع المةةةةةةةتعلل 

 قابةةةةةة العةةةةةرب و عنةةةةةةدما ي
هةةةةةةةةو يبةةةةةةةةدأ  مةةةةةةةةنهل أيةةةةةةةةا

كةةةةان هنةةةةا  فةةةةي  .بةةةةالتكلل
 سةةةاتذةجامعةةةة بعةةة  األال

ثنةةةةةةاء أ يتكلمةةةةةةون العاميةةةةةةة
وهةةةةةةةةةةةةةذا  اتلمحاضةةةةةةةةةةةةةرا

نسةةةةةةةبة لنةةةةةةةا، أمةةةةةةةا بالنسةةةةةةةبة للطةةةةةةةالب الصةةةةةةةع  ب
اللغةةةةة العربيةةةةة بتكلل البةةةة المعلةةةةل أذا بةةةةدإالعةةةةرب 

وا نهةةةةةل تلّقنةةةةة  ألتعةةةةةذي بمثابةةةةةةالفصةةةةةحى فهةةةةةذا 
وعنةةةةةدما ينشةةةةة  الطفةةةةة  العربةةةةةي . العاميةةةةةة العربيةةةةةة

مةةة  تقةةةول: زاسةةةكت يةةةا أيسةةةمع  وهةةةو فةةةي صةةةغر 
  أكثةةةر مةةةن أذا كةةةان لةةة  إمةةةا أابنةةةي اخةةةو  نةةةايل   

اسةةةةكت يةةةةا ابنةةةةي اخوانةةةةك نةةةةايمين    : زتقةةةةول لةةةة
 شةةةفتيك بعةةةد ذلةةةكثةةل  وهةةذا يكةةةرر علةةةى الةةةدوام

توضةةةةةع للجمةةةةةع إن كةةةةةان  ن زيةةةةةن  هةةةةةذ أ الطفةةةةة 
لةةةةةى السةةةةةبي  المثةةةةةال الطفةةةةة  عف .جمةةةةةع التكسةةةةةير

بعةةةد  صةةةدقائ  فةةةي الزقةةةاق فيزعجونةةة أيلعةةة  مةةةع 
مةةة  و يقةةةول لهةةةا: زمامةةةا شةةةوفي ألةةةى إيةةة تي ذلةةةك 

مةةةةةا  الطفةةةةة  يقلةةةةةدألن  .فةةةةةي كلبةةةةةين بي ةةةةةربوني  
ن نهةةةةةةةتل باللغةةةةةةةة العربيةةةةةةةة أيسةةةةةةةمع لةةةةةةةذا يجةةةةةةة  

 الفصةةةةحى ألن القةةةةران الكةةةةريل و السةةةةنة النبويةةةةة و
الكتةةةةة  الموجةةةةةودة فةةةةةي المكتبةةةةةات و الصةةةةةحف 

هةةةا مكتوبةةةة باللغةةةة العربيةةةة اليوميةةةة والمجةةةالت كل
 .الفصحى

نشةةةةةكر  لفرصةةةةةة لنةةةةةا ونحمةةةةةد ا  إلتاحةةةةةة هةةةةةذ  ا
الل هةةةةةةذ  الفتةةةةةةرة خةةةةةةقةةةةةةد اسةةةةةةتمتعنا  المسةةةةةة لين
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  :هاهمأبرحالت 

خةةةةذ اإلقامةةةةةة أن نعتمةةةةةر بعةةةةد أاسةةةةتطعنا  :العمةةةةرة
جامعةةةةةةةة  عةةةةةةةن طريةةةةةةة ردنيةةةةةةةة مةةةةةةةن المملكةةةةةةةة األ

 لووصةةةةةاسةةةةةتغرق ال و هبنةةةةةا بالحافلةةةةةةذ ،اءالزرقةةةةة
تقريبةةةةةا ثالثةةةةةين  ان الةةةةةى مدينةةةةة المنةةةةةورةمةةةةن عّمةةةةة

ارنةةةةةا فةةةةةي الحةةةةةدود و تفتةةةةةيم انتظ  بسةةةةةاعة بسةةةةة
و مكثنةةةةا فةةةةي األرة المقدسةةةةة عشةةةةرة  الحقائةةةة 
البيةةةةةةت  ذات يةةةةةةوم كنةةةةةةت جالسةةةةةةا حةةةةةةول أيةةةةةةام. 

ظةةةةةر الصةةةةةالة لكةةةةةن الحةةةةةرام فرأيةةةةةت شخصةةةةةا ينت
حينمةةةةةا  .تكلةةةةةل معةةةةة أن أوددت و  لفةةةةت انتبةةةةةاهي

لةةةى إذان و عةةةدت ليةةة  ارتفةةةع صةةةوت األإاتجهةةةت 
ن أبعةةةةةةد الصةةةةةةالة تشةةةةةةجعت وجربةةةةةةت  .مكةةةةةةاني

ا خةةةةذنأهةةةةذ  المةةةةرة نجحةةةةت و  تكلةةةةل معةةةة  ثانيةةةةاأ
نتحةةةةةةةدة فلةةةةةةةل نفهةةةةةةةل كيةةةةةةةف م ةةةةةةةى الوقةةةةةةةت 

صةةةةةةبح أ، هةةةةةةو ا يليةةةةةة  بنةةةةةةاكمةةةةةة خةةةةةةوةإصةةةةةةبحنا أ
 .للغةةةةةة العربيةةةةةة نةةةةةا و إتقاننةةةةةابمعرفتةةةةة  بمسةةةةةرورا 

صةةةةةةةدقائنا أبعةةةةةةة   .هةةةةةةةذ  النقطةةةةةةةة مهمةةةةةةةة جةةةةةةةدا
هل جديةةةةةةدا كةةةةةةانوا علةةةةةةيالعةةةةةةرب الةةةةةةذين تعرفنةةةةةةا 

 لكةةةةةةن جادتنةةةةةةا اللغةةةةةةة العربيةةةةةةةإيندهشةةةةةةون مةةةةةةن 
بعةةةةد  .بع ةةةةهل كةةةةانوا ي ةةةةحكون و نحةةةةن نةةةةتكلل

جةةةةةد الوقةةةةةت لكةةةةةي نجلةةةةة  تعرفنةةةةةا صةةةةةدفة لةةةةةل ن
اليةةةةوم التةةةةالي غيةةةةر فةةةةي  نلتقةةةةي نأكثيةةةةرا وقررنةةةةا 

 .سةةةةوق حةةةةول الكعبةةةةة نةةةةانةةةةا ال نعةةةةر  مكاننةةةةا كأ
تةةةةى أعنةةةةدما حةةةةان وقةةةةت الموعةةةةد مةةةةع صةةةةديقي 

لةةةى غةةةار حةةةراء و إلةةةى الفنةةةدق بسةةةيارت ، ف خةةةذنا إ
جةةةةزا  فةةةةي رحلتنةةةةا رافقنةةةةا صةةةةديقنا يةةةةومين  .منةةةةى

 .نحن ممتنون ل  يرا وا  خ

تعةةةةةةر  باسةةةةةل المدينةةةةةةة الورديةةةةةة علةةةةةةى  :البتةةةةةراء
 .الصةةةةخور التةةةةي شةةةةيد بناءهةةةةا بهةةةةا لةةةةونسةةةةاس أ

وهةةةةي مدينةةةةة تاريخيةةةةة تقةةةةةع فةةةةي جنةةةةوب الةةةةةبالد 
  وتعتبةةةةر كةةةةل 225تبعةةةةد عةةةةن العاصةةةةمة عمةةةةان ز

ال مثيةةة  لهةةةا فةةةي  التةةةي هةةةل األمةةةاكن األثريةةةةأمةةةن 
الئحةةةةةةة التةةةةةةراة أدرجةةةةةةت البتةةةةةةراء فةةةةةةي  .العةةةةةةالل

صةةةبحت واحةةةدة مةةةن عجائةةة  الةةةدنيا أالعةةةالمي و 
ى السةةةةةبع و مةةةةةن مواضةةةةةع اسةةةةةتهواء السةةةةةياح علةةةةة

 مستوق العالل .

شةةةةةةعرنا قةةةةةةول إننةةةةةةا أن أود أوخالصةةةةةةة الحةةةةةةدي  
رج الةةةةةبالد باشةةةةةتياق و تلهةةةةةف مكوثنةةةةةا خةةةةةاثنةةةةةاء أ

، و كلمةةةةةا ألهلنةةةةةا، لكةةةةةن بعةةةةةد كةةةةة  ضةةةةةي  فةةةةةرج
لةةةةى ا  عةةةةز و جةةةة  إنةةةةا  ادت الصةةةةعوبات التجازد

، و فةةةةةي نهايةةةةةة المطةةةةةا  تعلمنةةةةةا اللغةةةةةة و صةةةةةبرنا
و نحمةةةد . ربيةةةة التةةةي هةةةي لغةةةة القةةةران الكةةةريلالع

، و ى ذهابنةةةةةا و عودتنةةةةةا سةةةةةالمين غةةةةةانمينا  علةةةةة
عطائنةةةةةا إعلةةةةةى ي سةةةةةاتذتأشةةةةةكر جميةةةةةع أ أخيةةةةةرا

 .هذ  الفرصة المميز

تى أصبحت في شبابي كنت أهتم كثيرا بالحرية. و كنت أقول أنني مستعد أن أموت من أجل حريتي ولكنني في كهول
 أهتم بالنظام قبل الحرية. فقد توصلت إلى اكتشاف عظيم أن الحرية من نتائج النظام.

 ويل ديورانت
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 رحلتي الى األردن

 هجران دميربقلل:

              

 السالم عليكل

حصةةةةلت علةةةةى فرصةةةةة الدراسةةةةة 
بجامعةةةةةةة اليرمةةةةةةو  مةةةةةةن خةةةةةةالل 
برنةةةةةام  موالنةةةةةا، و قةةةةةد حققةةةةةت 
مكتسةةةةةبات مةةةةةن هةةةةةذا البرنةةةةةام  

تعةةةةةةةةةر  علةةةةةةةةةى ثقافةةةةةةةةةة مثةةةةةةةةة  ال
عةةةن قةةةةرب  خالطتهةةةامختلفةةةة و م
واي باللغةةةة العربيةةةة و تطةةةور مسةةةت

. سةةةة تحدة هنةةةةا  فتةةةةرة قصةةةةيرة مكثنةةةةامةةةةع أننةةةةا 
عةةةةةةةةةةن جامعةةةةةةةةةةة اليرمةةةةةةةةةةو  و كليةةةةةةةةةةة الشةةةةةةةةةةريعة 
باسةةةةةتخدام بعةةةةةة  المعلومةةةةةات و مالحظةةةةةةاتي و 

 أفكاري فيها .

ال فةةةي شةةةم ة اليرمةةةو  فةةةي مدينةةةة اربةةةدجامعةةةتقةةةع 
األردن و لهةةةةةا حةةةةةدود مةةةةةع سةةةةةوريا، اربةةةةةد ثالةةةةة  
أكبةةةةر المةةةةدن األردنيةةةةة بعةةةةد عمةةةةان و الزرقةةةةاء، و 
مسةةةةتوق المعيشةةةةة و التنميةةةةة فيهةةةةا متوسةةةةع  فةةةةي 

 ظ  الظرو  السياسية و االقتصادية الحالية. 

بدايةةةةة كنةةةةا أول الطةةةةالب المقبةةةةولين فةةةةي جامعةةةةة 
اليرمةةةةةو  التةةةةةي لةةةةةل يكةةةةةن بينهةةةةةا و بةةةةةين جامعةةةةةة 

سةةةةةنواج   فظننةةةةةا  أننةةةةةالطةةةةةالب. تبةةةةةادل ا صةةةةةكاريا
علمةةةةةا انةةةةة  كةةةةةان . مشةةةةةكالت و صةةةةةعوبات كثيةةةةةرة
جامعةةةةةة الزرقةةةةةاء و  يوجةةةةةد تبةةةةةادل الطةةةةةالب بةةةةةين

، و لكةةةةةن بعةةةةةد الدراسةةةةةة فةةةةةي جامعتنةةةةةا مةةةةةن قبةةةةة 
 جامعةةةةةةة اليرمةةةةةةو  رأينةةةةةةا أننةةةةةةا اسةةةةةةتفدنا كثيةةةةةةرا و

و بسةةةةةةةب  االهتمةةةةةةةةام  خابةةةةةةةت توقعاتنةةةةةةةا تلةةةةةةةةك.
فةةةي  ت قلمنةةةان األسةةةاتذة و الطالبةةةات بنةةةا الكبيةةةر مةةة

 الكلية بسرعة. 

 ، سةةةنوات أربةةةع الّشةةةريعة كليةةةة فةةةي الدراسةةةة فتةةةرة
 هةةةةةةةةاريختا التةةةةةةةي التخصصةةةةةةةات فيهةةةةةةةا وتنقسةةةةةةةل
 درجةةةةةةةةةةةةاتهل حسةةةةةةةةةةةة  والطالبةةةةةةةةةةةةات الطةةةةةةةةةةةةالب
 وأصةةةول ، والفقةةةة الةةةدين، أصةةةول :إلةةةى ورغبةةةتهل

 قتصةةةةةةةةةةةةةةةةةةاداإلو اإلسةةةةةةةةةةةةةةةةةةالمية، والدراسةةةةةةةةةةةةةةةةةةات
 واألعةةةةةةالم، والةةةةةةدعوة سةةةةةةالمية،اإل مصةةةةةةار الو

 يختةةةةةةار لجامعةةةةةةةا فةةةةةةي التعلةةةةةةيل نظةةةةةةام وحسةةةةةة 
 وجةةةةةةةود مةةةةةةع فقةةةةةةع واحةةةةةةةد تخصةةةةةةذ الطالةةةةةة 

 كةةةةةةةةة  بةةةةةةةةةين المشةةةةةةةةةتركة جباريَّةةةةةةةةةةاإل الةةةةةةةةةدروس
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يجين ويَوظَّةةةةةةةف   التخصصةةةةةةةات،  بموجةةةةةةة  الخةةةةةةةّرِ
 .تخصصاتهل

 الفصةةةةةةحى العربيةةةةةةة باللغةةةةةةة يتكلمةةةةةةون سةةةةةةاتذةألا
 يسةةةةتخدمون أنَّهةةةةل غيةةةةر غالبةةةةا ، المحاضةةةةرة أثنةةةةاء

ةةةةة الكلمةةةةات  األحيةةةةان، بعةةةة  فةةةةي تلقائّيةةةةا   العاميَّ
 شعر بهذا األمر.ن لل نحن ذلك ومع

 كةةةةةةةةانوا مجةةةةةةةةالهل فةةةةةةةةي صةةةةةةةةونتخالم الةةةةةةةةدكاترة
 حفةةةةةظ علةةةةةى دعتمةةةةةالم النقةةةةة  بطريقةةةةةة سةةةةةونرّ دي

  سةةةةةةةبن الشةةةةةةةريف والحةةةةةةةدي  الكةةةةةةةريل القةةةةةةةرآن
 ال كمةةةةةا آخةةةةةر، إلةةةةةى تخصةةةةةذ مةةةةةن يختلةةةةةف

 فلسةةةةةةةةةةةةفةال الةةةةةةةةةةةةدروس محتةةةةةةةةةةةةوق يت ةةةةةةةةةةةةمن
 الماديةةةةةةةةةةة لظةةةةةةةةةةرو ل وبالنسةةةةةةةةةةبة .منطةةةةةةةةةة الو

 مرحلةةةةةةةةلةةةةةةةل تكةةةةةةةن مناسةةةةةةةبة مةةةةةةةع  للقاعةةةةةةةات
 .البكالوريوس

 حيةةة  مةةةن متوسةةةع مسةةةتواهل الةةةذين الطةةةالب
 أن يسةةةةةةةةتطيعون والمسةةةةةةةةمو  المقةةةةةةةةروء فهةةةةةةةةل

 بهةةةةا، يهتمةةةةوا أن بشةةةةر  مةةةةوادهل فةةةةي ينجحةةةةوا
 مرتفعةةةةةةةة، غيةةةةةةةر المةةةةةةةواد صةةةةةةةعوبة درجةةةةةةةة ألنَّ 

 اخةةةتال  بسةةةب  كثيةةةرا   درسةةةنا قةةةد نحةةةن ولكةةةن
 وجامعتنةةةا، اليرمةةةو  جامعةةةة بةةةين التعلةةةيل نظةةةام

 نظةةةام وحسةةة  ة،الّلغةةة اخةةةتال  إلةةةى باإلضةةةافة
 مةةةادة لكةةة  امتحانةةةات ثالثةةةةد يعقةةة كةةةان التعلةةيل

 . الواحد الفص  في

 المحادثةةةةة علةةةةى التةةةةدرب فرصةةةةة اغتنمنةةةةا لقةةةةد
 الطالبةةةةةةةةةات كانةةةةةةةةةت . وقةةةةةةةةةدالعربيةةةةةةةةةة باللغةةةةةةةةةة

ودودات يبةةةةةادرن إلةةةةةى إقامةةةةةة الصةةةةةداقة معنةةةةةا. 
ن أنَّهةةة وبسةةةب  التركيةةةة، بالّلغةةةة اهتمةةةامهن بسةةةب 
 فتيةةةةةةةات مةةةةةةةع الحةةةةةةةدي  علةةةةةةةى متعةةةةةةةودات غيةةةةةةةر

 . تركيَّات

ن كةةةةةن معهةةةةة تكلمنةةةةةا اللةةةةةواتي الطالبةةةةةات معظةةةةةل
 باللغةةةةةةةة الجمةةةةةةة  أو الكلمةةةةةةةات عةةةةةةة يعةةةةةةةرفن ب
 قةةةةد أنّةةةة  وهةةةةو ،ئاشةةةةي أوضةةةةح أن وأريةةةةد التركيةةةةة،

 بسةةةب  الجامعةةةة فةةةي التركيةةةة لّلغةةةة قسةةةل فةةةتح تةةةل
 اللغةةةةةةة باختيةةةةةةار الطلبةةةةةةة مةةةةةةن الشةةةةةةديد هتمةةةةةةاماإل

 .لدراستهاة اختياري كمادة التركية

 ترةالةةةةدكاو والطلبةةةةة عامةةةةة   الشةةةةع  نظةةةةرة كانةةةةت
 مةةةةن ذلةةةةك وعرفنةةةةا إيجابّيةةةةة، تركيةةةةا عةةةةن خاصةةةةة  
 الةةةدكاترة وبةةةين بيننةةةا حصةةة  الةةةذي الحةةةوار خةةةالل

 مةةةةع حةةةةديثنا مةةةةن وأي ةةةةا   الجامعةةةةة، فةةةةي والطلبةةةةة
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 هةةةةل السةةةةوق، فةةةةيالمحةةةةالت التجاريةةةةة  أصةةةةحاب
 معظمهةةةل ولكةةةن كثيةةةرا ، لتركّيةةةا حةةةبهل عةةةنعبةةةروا 
 التركيةةةةة المسلسةةةةالت نكيةةةةا مةةةةتر شةةةةع  يعرفةةةون

 الغةةةةةرب، وأفكةةةةةار ثقافةةةةةة تلقةةةةةن التةةةةةي المترجمةةةةةة
 خةةةةةالل حياتنةةةةةا علةةةةةى هةةةةةذا تةةةةة ثير انعكةةةةة  وقةةةةةد
 سةةةةبي  فعلةةةةى األردن، فةةةةي ق ةةةةيناها التةةةةي األيةةةةام
 المسةةةجد مةةةن خةةةرج رجةةةال  سةةة لنا  عنةةةدما المثةةةال
 أن بعةةةد لنةةةا وقةةةال إليةةة  أشةةةارالنسةةةاء  مصةةةّلى عةةةن

 ؟ مسةةةلمات أنةةةتن هةةة : تركيةةةا مةةةن أنّنةةةا أخبرنةةةا 

 بعةةةةدما سةةةة لنا أ جةةةةرةسةةةةيارة  سةةةةائ  هنةةةةا  وأي ةةةةا  
 أنةةةةةةةتن هةةةةةةة : التركيةةةةةةةة جنسةةةةةةةّيتنا عةةةةةةةن أخبرنةةةةةةةا 
 ؟ راهبات

الطلبةةةةةةةة والطالبةةةةةةةات  أنصةةةةةةةح أن يمكةةةةةةةن أخيةةةةةةةرا  
 اإللتحةةةةةةةاق طلةةةةةةة يقةةةةةةةدموا  أن يريةةةةةةةدون الةةةةةةةذين
 اليرمةةةةةو ، جامعةةةةةة يختةةةةةاروا أن موالنةةةةةا ببرنةةةةةام 
 قريبةةةة للطةةةالب الشةةةق  مةةةن العديةةةد يوجةةةد حيةةة 
 إلةةةةةةى الوصةةةةةةولمةةةةةةدة  وتتةةةةةةراوح الجامعةةةةةةة، مةةةةةةن

 . ودقةةةةةةائ  عشةةةةةةرة إلةةةةةةى خمسةةةةةةة مةةةةةةن الجامعةةةةةةة
أخيةةةرا يمةةةك أن ألخةةةذ مةةةا أنجزتةةة  مةةةن برنةةةام  

 فةةةةةي جديةةةةةدة ثقافةةةةةة إلةةةةةىتعرفنةةةةةا  حيةةةةة  موالنةةةةةا
 فةةةةةةي جديةةةةةةدة لغةةةةةةةوتعلمنةةةةةةا  األصةةةةةةلي موطنهةةةةةةا
 وهةةةةو ئاشةةةةيح أوضةةةة أن وأريةةةةد األصةةةةلي، موطنهةةةةا

 علينةةةةا،التعةةةةر   فرصةةةةة علةةةةى حصةةةةلوا الطلبةةةةة أنّ 
 وجهةةةةةتحسةةةةن  الحةةةةظ أنّةةةة  الةةةةدكاترة أحةةةةد وقةةةةال
الطالبةةةةات  تةةةة ثير كةةةةان و تركيةةةةا، عةةةةن الطلبةةةةة نظةةةةر

كنةةةةةةا  قةةةةةةد لنةةةةةةا بالنسةةةةةةبة ولكةةةةةةن وقليةةةةةة  محةةةةةةدود
 .لمعه سعيدات

 سيعيشةةةةون الةةةةذين والطالبةةةةات الطةةةةالب ا وفةةةة  
أحمةةةةةةةةةةد  رالةةةةةةةةةةدكتو وأشةةةةةةةةةةكر التجربةةةةةةةةةةة، هةةةةةةةةةذ 

 تقةةةةةةديلمنةةةةةةذ  لنةةةةةةا مسةةةةةةاعدت  لةةةةةةىبوسةةةةةةتانجي ع
 وأشةةةةةةةكر تركّيةةةةةةةا، إلةةةةةةةى رجوعنةةةةةةةا إلةةةةةةةى الطلةةةةةةة 
 فةةةي لنةةةا مسةةةاعدت  علةةةىمحمةةةد الثلجةةةي  الةةةدكتور
 .اليرمو  جامعة

 

 ال تجعل ثيابك أغلى شيئ فيك حتى ال تجد نفسك يوما أرخص ممّا ترتدي.            

 جبران خليل جبران
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 خواطر سائح

بقلل/سفيان علي آدم محمد 

بينمةةةةةا أنةةةةةا فةةةةةي بعةةةةةد مةةةةةن األهةةةةة  وعزلةةةةةة مةةةةةن    
وغربةةةةةةةةة عةةةةةةةةن الةةةةةةةةوطن  ناألحبةةةةةةةةاب واإلخةةةةةةةةوا

ووحشةةةةة مةةةةن الةةةةروح. حةةةة َّ علةةةةيَّ األ  الحبيةةةة  
البحةةةةر والحبةةةةر زكةةةةيَّ العةةةةود وذكةةةةي العقةةةة  حبةةةةة 
القلةةةةة  وسةةةةةلوق الفةةةةة اد األ  الةةةةةذي قةةةةة َّ مثيلةةةةة  
فةةةةةي زماننةةةةةا ولةةةةةل يجةةةةةد علةةةةةيَّ الةةةةةدهر بمثلةةةةة  إال 

دا ، جةةةاءني فةةةي زيةةةارة كةةةان قةةةد انتواهةةةا قبةةة  واحةةة
تحركةةةة  مةةةةن مقةةةةر عملةةةة  زواشةةةةنطن . وتحققةةةةت 

ر األهةةةةةةة  بعةةةةةةةد أن زار الةةةةةةةوطن وت ةةةةةةةم  بعبيةةةةةةة
لةةةةى بيةةةةت ا  معتمةةةةرا إوالةةةةبالد والعبةةةةاد وانطلةةةة  

وزائةةةةةةرا مسةةةةةةجد خيةةةةةةر البريةةةةةةة وم ديةةةةةةا  مناسةةةةةةك 
الحةةةةة  والوفةةةةةاء لخيةةةةةر الخلةةةةة  زصةةةةةلى ا  عيةةةةة  
وسةةةةةةلل  فلمةةةةةةا وصةةةةةةلني كةةةةةةان محمةةةةةةال  بسةةةةةةالم 
األهةةةةة  وتحيةةةةةات األحبةةةةةاب وأشةةةةةواق اإلخةةةةةوان، 
وم ةةةةةةةمخا  بةةةةةةة ل  الجةةةةةةةالل اإللهةةةةةةةي وم ةةةةةةةمخا 

فكةةةةةان قدومةةةةة  كالوابةةةةة   .بعبيةةةةةر الحةةةةة  النبةةةةةوي
الشةةةاعر الناصةةةر قريةةة  الصةةةي  الةةةذي نةةةزل علةةةى 

 ا  فةةةةةةةةةةةةي زأم بةةةةةةةةةةةةادر  فعبةةةةةةةةةةةةر عنةةةةةةةةةةةة  بقولةةةةةةةةةةةة :
لةةةةةةةت أثةةةةةةةوابي سةةةةةةةخينا  إن تكةةةةةةةن يةةةةةةةا سةةةةةةةحاب بلّ 

وبشةةةةيري  فلقةةةةد كنةةةةت منقةةةةذي  بةةةةدمعك الهطةةةةال
لقةةةةد جةةةةاءني أخةةةةي  مةةةةن جةةةةراح الحيةةةةاة بةةةةاالبالل

الحبيةةةة  بحةةةةر فةةةةي وقةةةةت أشةةةةد مةةةةا أكةةةةون إلةةةةى 
أصةةةةاب منةةةةي مواقةةةةع المةةةةاء مةةةةن   فكةةةةان أنزلقائةةةة

اللقةةةةةةاء فةةةةةةي مطةةةةةةار ذي الغلةةةةةةة الصةةةةةةادي  وكةةةةةةان 
اتةةةةةةةةةاتور  مةةةةةةةةةع انحةةةةةةةةةدار الشةةةةةةةةةم  للمغيةةةةةةةةة  
ودخولهةةةا لخةةةةدرها بعةةةد غيةةةةاب "زاد عةةةن عةةةةامين 
فتزاحمةةةةةةةةت المشةةةةةةةةاعر وتةةةةةةةةدافعت األحاسةةةةةةةةي  

ولةةةةةةل تسةةةةةةتقل الجمةةةةةة  والعبةةةةةةارات وال أفصةةةةةةةح 
 البيةةةةةةةان، زوإنَّ الحةةةةةةةرو  تمةةةةةةةوت حةةةةةةةين تقةةةةةةةال 

 تَملَّكتمةةةةةةةةةةةةةوا عقلةةةةةةةةةةةةةي وطرِفةةةةةةةةةةةةةي ومسةةةةةةةةةةةةةمَعي"
 ".َور وِحةةةةةةةةةةةي وأحشةةةةةةةةةةةاِئي َو ك لةةةةةةةةةةةي بةةةةةةةةةةة جمَعي

 ومةةةةةةةةةةةةةةن عجةةةةةةةةةةةةةةٍ  أَنِّةةةةةةةةةةةةةةي أَحةةةةةةةةةةةةةةن  ِإَلةةةةةةةةةةةةةةيِهل"
 واسةةةةةةةةةةةةةة ل  شةةةةةةةةةةةةةةوقا  عةةةةةةةةةةةةةةنهل وهةةةةةةةةةةةةةةل  معةةةةةةةةةةةةةةي
ل عيِنةةةةةةةةةةةةي وهةةةةةةةةةةةةل ِفةةةةةةةةةةةةي سةةةةةةةةةةةةواِدها  وتطلةةةةةةةةةةةةبه 

 و يشكوهل النَّوق وهل بين أضل عي.

وكانةةةةةت اسةةةةةةطنبول القديمةةةةةة هةةةةةةي البقعةةةةةة التةةةةةةي 
ق ةةةةةينا فيهةةةةةا مةةةةةا سةةةةةنحت بةةةةة  الليةةةةةالي ومنحتةةةةة  

ر الزمةةةان مةةةا مقةةةدار ليلتةةةان ويةةةوم األيةةةام مةةةن عمةةة
  كةةةةةةةةةةةةةة  األسةةةةةةةةةةةةةةحار .وكةةةةةةةةةةةةةةذا تكةةةةةةةةةةةةةةون كواز

وفةةةةةةةةةي رحةةةةةةةةةاب التةةةةةةةةةاري  العثمةةةةةةةةةاني ومجةةةةةةةةةد  
الم ثةةةة ز قصةةةةر تةةةةوب كةةةةابي، ومسةةةةجد السةةةةلطان 
أحمةةةةةةةد، وأياصةةةةةةةوفيا، وميةةةةةةةدان تقسةةةةةةةيل  أجلنةةةةةةةا 
البصةةةةةةةةةر وسةةةةةةةةةرحنا العيةةةةةةةةةون وتةةةةةةةةةداعت بنةةةةةةةةةات 
األفكةةةةةةةار. فةةةةةةةوا  لك نهةةةةةةةا أول مةةةةةةةرة أرق فيهةةةةةةةا 

كةةةةةةان -ا   رحمةةةةةة -اسةةةةةةطنبول ولكةةةةةة ن شةةةةةةوقي 
عمةةةةةر  ال أمةةةةة  مةةةةةن ينطةةةةة  بلسةةةةةاني حةةةةةين قةةةةةال:

 الزمان وال غد جمع الزمان فكان يوم لقا .

أحمةةةةد ا  الةةةةذي جعةةةة  لةةةةي مةةةةن اإلخةةةةوان ذخةةةةرا  
مةةةةةةن األدواء فةةةةةةي الحيةةةةةةاة، وجعلهةةةةةةل لةةةةةةي طبةةةةةةا  

سةةة ل  سةةةبحان  أن يجمعنةةةا وشةةةفاء  مةةةن الةةة وا، وأ
فةةةةةةي الفةةةةةةردوس األعلةةةةةةى مةةةةةةع األحبةةةةةةة محمةةةةةةد 

بهةةةا العةةةد  لةةةك  وصةةةحب  ز أياديةةةك فينةةةا ال يحةةةيع
.الحمد يا ربَّ العباد لك الحمد 
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 الفرق بين التربية و التعليل

نورغول باطوربقلم: 

انهةةةا تتنةةةو  المعةةةاني اللغويةةةة لكلمةةةة التربيةةةة و لبي 
كلمةةةةة الثالثةةةةي وهةةةةي ترجةةةةع نعةةةةود إلةةةةى أصةةةة  ال

، وتةةةةدور  األصةةةة  زربةةةةا  بمعنةةةةى زاد و نمةةةةاإلةةةةى 
معانيهةةةةةةا حةةةةةةول التنشةةةةةةئة وحسةةةةةةن القيةةةةةةام علةةةةةةى 

 الشيء وإصالح 

و مفهةةةةةةةةوم التربيةةةةةةةةةة اصةةةةةةةةطالحا يعنةةةةةةةةةى : بنةةةةةةةةةاء 
الشخصةةةةةةةية االنسةةةةةةةانية المتكاملةةةةةةةة مةةةةةةةن جميةةةةةةةع 

    جوانبها الشخصية وبطريقة متوازنة

يتةةةةةةةةداخ  مصةةةةةةةةطلح التربيةةةةةةةةة مةةةةةةةةع غيةةةةةةةةر  مةةةةةةةةن 
  المصطلحات و خاصة مصطلح التعليل

 علل  المصدر ز لتعليل في اللغة م خوذ منا 

: هةةةةةةو عبةةةةةةارة اصةةةةةةطالحا  و المقصةةةةةةود بةةةةةةالتعليل
عةةةةةن العمليةةةةةة المنظمةةةةةة التةةةةةي يمارسةةةةةها المعلةةةةةل 
بهةةةةةةد  نقةةةةةة  مةةةةةةا فةةةةةةي ذهنةةةةةة  مةةةةةةن المعةةةةةةار  و 
المعلومةةةةةات إلةةةةةى الطةةةةةالب المتعلمةةةةةين و الةةةةةذين 

  يكونون بحاجة إلى هذ  المعار 

إن التربيةةةةة و التعلةةةةيل مطلبةةةةان ال تسةةةةتغني عنهمةةةةا 
إنسةةةةةةانها ، كمةةةةةةا يمكننةةةةةةا أمةةةةةةة تريةةةةةةد أن ترقةةةةةةى ب

القةةةةول إن الم سسةةةةات التعليميةةةةة تهةةةةتل بةةةةالتعليل 
أكثةةةر مةةةن التربيةةةة و نظةةةرا لةةةدورها فةةةي المجتمةةةع و 

وال   ألن التربيةةةةة تعتمةةةةد علةةةةي كةةةة  الم سسةةةةات
تقتصةةةةر علةةةةى الم سسةةةةات التعليميةةةةة فقةةةةع وإنمةةةةا 
تمارسةةةةةةةةها م سسةةةةةةةةات المجتمةةةةةةةةع المختلفةةةةةةةةة ، 

متةةةةد فالتربيةةةةة أوسةةةةع نطاقةةةةا  مةةةةن التعلةةةةيل و هةةةةي ت
المدرسةةةةةة و الجامعةةةةةة و   إلةةةةةى مةةةةةا بعةةةةةد مرحلةةةةةة

  التعليل جزءا  منها

  و الخالصة مما سب 

التربيةةةةةة أوسةةةةةع و أكثةةةةةر شةةةةةمولية مةةةةةن التعلةةةةةيل و 
 .التعليل جزء من التربية

التربيةةةةةةة تقةةةةةةوم بهةةةةةةا كةةةةةة  م سسةةةةةةات المجتمةةةةةةع 
بينمةةةةةةةةةةا التعلةةةةةةةةةةيل يقتصةةةةةةةةةةر علةةةةةةةةةةى  .المختلفةةةةةةةةةةة

ختصةةةةةةة بالعمليةةةةةةة التعليميةةةةةةة م سسةةةةةة  مثةةةةةة ات م 
 ارس والجامعات  المدز

تنميةةةة جميةةةع جوانةةة    هةةةد  التربيةةةة يتجةةة  إلةةةى
الشخصةةةةةةية االنسةةةةةةانية بطريقةةةةةةة متوازنةةةةةةة ، بينمةةةةةةا 

تنميةةةة عقةةة  الفةةةرد و تمكينةةة  مةةةن   لهةةةد  التعلةةةي
  و المهارات الالزمة لحيات   كتساب المعرفةا

مليةةةةة مسةةةةتمّرة فةةةةي كةةةة  مراحةةةة  عمةةةةر التربيةةةةة ع 
  نساناإل
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 1تاإللهياجمع األصحاب في رحاب 
 

معاذ لرحمنعبدابقلم:   

 

 بسالالالالالالالالالالالالالالم األولالالالالالالون
 سالالالالالالالاليالالالالد المرسالالالالالالالاللون
  سالالالالالالالالتسكرها السالالالالالالالالنون
 أولالالالالالهالالالالالم حسالالالالالالالالالالالالالون
 مالالالالمالالالالثالالالاللالالالالة الالالالالفالالالالنالالالالون
 هلل حالالالالالالالالالالالالامالالالالالالالالالالالالدون

 تالالالالالالالالرابالالالالالالالال ونأهالالالالالالالالل 
 صالالالالالالالالالالالديالالقالالي الالالحالالنالالون
 لالالالالالالالحالالالالالالاليالالالالالالالة األو ون
 لالالبالالوة األصالالالالالالالالالالنالاليالالون
  هالالالالالالالالالالالالراء األو ون
 ذكالالالالاء الالالالالعالالالالبالالالالقالالالالريالالالالون
 طالالالالالب أجالالالالنالالالالبالالالاليالالالالون
 مالالالالن ألالالالالس مالالالالايالالالالكالالالالون
 صالالالالالالالالالالوت الالالفالالالالائالال ون
 أثالالالالالالالريالالالالالالالاء ورعالالالالالالالون
 كالالالبالالالري خالالالالديالالال الالاليالالالون

 بالالالالالالدايالالالالالالة الالالالالالالمالالالالالالتالالالالالالون 
 عالالاللالالالى خالالاليالالالر الالالالوري
 حالالالالكالالالالايالالالالة جالالالالمالالالاليالالالاللالالالالة
 في صالالالالالالفنا خمسالالالالالالون
 وبالالالالالالالعالالالالالالالد  قالالالالالالالدريالالالالالالالة
 عالالالالالالاللالالالالالالالي فالالالالالالالعالالالالالالالبالالالالالالالد
 لالالالالالونالالالالالت فالالالالالفالالالالالركالالالالالي
 فالالالالالفالالالالالركالالالالالي ديالالالالالاريالالالالال 
 سالالالالالالالالالالالايالالر فالاليالالوسالالالالالالالالال 
 أنالالس عالاللالالي سالالالالالالالالالحالالر
 عالالائشالالالالالالالالالة وشالالالالالالالالطرهالالا
 بالالاليالالالرسالالالالالالالالالالالان فالالال هالالالرة
 نالالالالالورمالالالالالان عالالالالاليشالالالالالالالالالالالالة
 عالالالالائشالالالالالالالالالالالة يالالالبالالالرقالالالهالالالالا

 هالالالالان شالالالالالالالالالالالريالالالالفالالالالة أم
 سالالالالالالالالالدي شالالالالالالالاليمالالا كالالل
 أك صوح رالسهب

 بالالالالالالحاليالالالالا مالتالحالالالالدثالون
 نسالالالالالالالالالالالاء مالالالحالالال الالالبالالالون
 ديلبالالالالارالوالالالالالالالالالالالاحكون
 عالالالالالنالالالالالا مالالالالالتالالالالالاخالالالالالرون
 صالالالالالالالالالالفالالالو الالالالمالالالال دبالالالون
 لالالاللسالالالالالالالالالالمالالالال  أكالالاللالالالون
 شالالالالالالال عان نا الالالالالالال ون
 دومالالالالالالا  نالالالالالالائالالالالالالمالالالالالالون

 لسالالالالالالالالكونشالالالالالالالالبالالالالاب ا
 أصالالالالالالالالحالالاب مشالالالالالالالالتون
 شالالالالالالالالمس الحالالالالافظون
 لالاللالالرحالالمالالالالان مالالحالالبالالون
 اإلحالالالالالدي وثالالالالالالثالالالالالون
 يالالالوفالالالقالالالهالالالم أجالالالمالالالعالالالون

 

 سالالالالالالالالالودا ثالم باليوالالالالالالالالالالالا
 شالالالالالالالالالالاليالالالمالالالالا خالالاليالالالرهالالالم
 كالالالالالوثالالالالالر  يالالالالالنالالالالالبالالالالالهالالالالالا
 امالالالالالرا ثالالالالالم سالالالالالالالالالالالالالودا
 مالالالالالالالروة فالالالالالالالبالالالالالالالاقالالالالالالالي
 فالالالالالدان وسالالالالالالالالالالالالمالالالالاليالالالالالرا
 فالالالالالعالالالالال ة ومالالالالالحالالالالالمالالالالالت
 مالالالالالالالالالراد فالالالالالالالالالبالالالالالالالالالرا 
 فالالالالالاتالالالالالح نالالالالالورعالالالالاللالالالالالي
 أنالالالس ومصالالالالالالالالالالالطالالالفالالالى
 نالالالالالالالالالوران أيسالالالالالالالالالالالالالالالالالر
 آخالالالالالالرهالالالالالالم بالالالالالالعالالالالالالبالالالالالالد
 جمعتهم بقصالالالالالالالاليالالالالدة

 وأدعالالالالالالالالالواهلل ربالالالالالالالالالي 
 

  

                                                      
 .Aيحتوي هذا الشعر على أسماء أغلب طالب السنة الرابعة من الشعبة   1

 

 و رضا ا  غاية ال ت تر   رضا الناس غية ال ت در 

 .وأدر  ما ال ي تر   فاتر  ما ال ي در 

 اإلمام الشافعي
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 مرق ... وانظر... تسكر... وال تتس

 عمار حسنبقلل: 

 

 ِقْف أماَم شخٍذ ترا   ، وال يرا  .

 ِقف أماَم شخٍذ تسمع   ، وال يسمعك .

 ِقف أماَم شخٍذ مبتوَر اليدين ، وأنت تملكهما .

طى سليل البنيانِقف أماَم شخٍذ َيَتَعثَّر  في ِمشيت  وأنت تمشي ثابت   . الخ 

ق  الطعاِم عند  حسرة وأنت ت ك  ما لذَّ وطاب  . ِقف أمام شخٍذ َتَذو 

 . فت مَّ  فيما حباَ  ا   ِمن ِنَعٍل أنَت منغم   فيها ، غافٌ  عن واهبها

 قف إذا   واعتبر  ! ؟.

 , نعمة البصر , نعمة السمع . انظر .. وتذكر نعمة العق 

 شتى تملكها وال تحصيها .انظر .. وتذكر نعما 

 تذكر .. أنك لل تشتريها من دكان , لل تجدها في الطري  .

 !!!  تذكر من وهبها لك وال تتذمر

 إن مررت ب ائقة , إن ابتليت بابتالء ما , إن مرضت ... ال تتذمر

 أنََّك ق يت وقتا  أكثر ... في اللع  في السهر ... ... تذكر

 !!! عرفت قيمة صحتك .. أعند االبتالء عرفت ال جر. ما .ما عرفت قيمة وقتك .

 .. ال الشكوق . ال ال جر.ال تتذمر عليك بالشكر الشكر .

: كيف أجع  عق  قال لقمان البن : يا بني, اجع  عق  غير  لك في ما تدعو الحاجة إلى فعل . فقال ابن 
 غيري لي؟ قال: تشاور  في أمر .
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 مساجد المدن

 القدس و المس د األقسى

 القدس

إعداد: هجران دمري
 

 اتريخ القدس
يرجةةةةةةةةع تةةةةةةةةاري  مدينةةةةةةةةة القةةةةةةةةدس إلةةةةةةةةى أكثةةةةةةةةر 

خمسةةةةةةة آال  سةةةةةةنة، وهةةةةةةي بةةةةةةذلك تعةةةةةةد  مةةةةةةن
واحةةةدة مةةةةن أقةةةدم مةةةةدن العةةةالل. وتةةةةدل األسةةةةماء 

عليهةةةةا علةةةةى عمةةةة  هةةةةذا الكثيةةةةرة التةةةةي أطلقةةةةت 
أطلقةةةةت عليهةةةةا الشةةةةعوب واألمةةةةل  وقةةةةد التةةةةاري .

التةةةةةي اسةةةةةتوطنتها أسةةةةةماء مختلفةةةةةة، فالكنعةةةةةانيون 
الةةةةةذين هةةةةةاجروا إليهةةةةةا فةةةةةي األلةةةةةف الثالثةةةةةة قبةةةةة  
المةةةةةةيالد أسةةةةةةموها "أورسةةةةةةاليل" وتعنةةةةةةي مدينةةةةةةةة 
السةةةةةالم أو مدينةةةةةة اإللةةةةة  سةةةةةاليل واشةةةةةتقت مةةةةةن 
هةةةةةةذ  التسةةةةةةمية كلمةةةةةةة "أورشةةةةةةليل" التةةةةةةي تنطةةةةةة  

 ريةةةةة "يروشةةةةاليل" ومعناهةةةةا البيةةةةت المقةةةةدس.بالعب
ثةةةةةةةةل عرفةةةةةةةةت فةةةةةةةةي العصةةةةةةةةر اليونةةةةةةةةاني باسةةةةةةةةل 

 ومعنا  بيت ا . إيلياء
 آثار القدس

 أوال: المسجد األقصى

هةةةو المسةةةجد الةةةذي أسةةةري بةةةالنبي محمةةةد عليةةة  
الصةةةةةةةالة والسةةةةةةةالم إليةةةةةةة . والقصةةةةةةةة وردت فةةةةةةةي 
القةةةةةةرآن فةةةةةةي سةةةةةةورة اإلسةةةةةةراء  سةةةةةةبحان الةةةةةةذي 

الحةةةةرام إلةةةةى  أسةةةةرق بعبةةةةد  لةةةةيال مةةةةن المسةةةةجد
 المسجد األقصى الذي باركنا حول 

أولةةةةةى القبلتةةةةةين حيةةةةة  صةةةةةلى إليةةةةة   وهةةةةةو أي ةةةةةا  

سةةةةبعة عشةةةةر شةةةةهرا  قبةةةة  أن يةةةة مروا  المسةةةةلمون
الحةةةرام، كمةةةا أنةةة  ثالةةة   بةةةالتحول شةةةطر المسةةةجد

الحةةةةةةةةةرمين أهميةةةةةةةةةة بعةةةةةةةةةد الحةةةةةةةةةرمين المكةةةةةةةةةي 
 .والمدني

 ثانيا: مسجد قبة الصخرة

 تتحةةةدة كمةةةا عريةةة  دينةةةي تةةةاري  القبةةةة مسةةةجدل
 عليةةةةة  إبةةةةةراهيل اتخةةةةةذ فقةةةةةد التاريخيةةةةةة، المراجةةةةةع
 أقةةةةام التةةةةي وهةةةةي ومةةةةذبحا ، معبةةةةدا   عنةةةةد  السةةةةالم
 أن بعةةةةد مسةةةةجد  السةةةةالم عليةةةة  يعقةةةةوب عنةةةةدها
 خيمةةةةةة ونصةةةةة  فوقهةةةةةا، النةةةةةور مةةةةةن عمةةةةةودا   رأق

 عليةةةة  موسةةةةى أنشةةةة ها التةةةةي االجتمةةةةا  أو الزمةةةةان
 السةةةةةةالم عليةةةةةة  داود وبنةةةةةةى التيةةةةةة ، فةةةةةةي السةةةةةةالم
 السةةةةةالم عليةةةةة  سةةةةةليمان وشةةةةةيد محرابةةةةة ، عنةةةةةدها
 كمةةةةةا إليةةةةة ، المنسةةةةةوب العظةةةةةيل المعبةةةةةد عنةةةةةدها
 وقهةةةاف مةةةن وسةةةلل عليةةة  ا  صةةةلى الرسةةةول عةةةرج
المعرا رحلة في السماء إلى
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 ثالثا: المصلى المرواني

يقةةةةةةع مسةةةةةةجد المصةةةةةةلى المروانةةةةةةي فةةةةةةي الجهةةةةةةة 
وكةةةان الجنوبيةةةة الشةةةرقية مةةةن المسةةةجد األقصةةةى، 

يطلةةةةةةة  عليةةةةةةة  قةةةةةةةديما  التسةةةةةةةوية الشةةةةةةةرقية مةةةةةةةن 
 .المسجد األقصى

 رابعا: حائط البراق

وهةةةةو الحةةةةائع الةةةةذي يحةةةةيع بالمسةةةةجد األقصةةةةى 
ن مةةةمةةةن الناحيةةةة الغربيةةةة، ويعتبةةةر جةةةزءا  ال يتجةةةزأ 

الحةةةةةرم المقدسةةةةةي، وسةةةةةمي بهةةةةةذا االسةةةةةل ألنةةةةة  
المكةةةةةان الةةةةةذي ربةةةةةع عنةةةةةد  الرسةةةةةول صةةةةةلى ا  

ء والمعةةةةةةراج. عليةةةةة  وسةةةةةلل براقةةةةة  ليلةةةةةة اإلسةةةةةرا
ويسةةةةمي  اليهةةةةود حةةةةائع المبكةةةةى العتقةةةةادهل أنةةةة  

لةةةى أثةةةر عمةةةن بقايةةةا هةةةيكلهل الةةةذي لةةةل يعثةةةر لةةة  
 ن.حتى اآل

 امسا: اآلثار المسيحيةخ

سةةةةة القيامةةةةة التةةةةي بنتهةةةةا الملكةةةةة هيالنةةةةة نيتعتبةةةةر ك
م مةةةن أهةةةل األمةةةاكن المقدسةةةة للديانةةةة 325عةةةام 

المسةةةةةةيحية فةةةةةةي مدينةةةةةةة القةةةةةةدس. ويةةةةةة تي القبةةةةةةر 
ي أشةةةةهر األمةةةةاكن المسةةةةيحية فةةةةي كثةةةةانالمقةةةةدس 

 س.القد
 سادسا: هيك  سليمان المزعوم

اليهةةةةةود هةةةةةو بيةةةةةت اإللةةةةة  ومكةةةةةان  الهيكةةةةة  عنةةةةةد
العبةةةةةةةةادة، وبةةةةةةةةاعترا  اليهةةةةةةةةود البةةةةةةةةدو الرحةةةةةةةة  
أنفسةةةةةةهل أنةةةةةة  لةةةةةةل يكةةةةةةن لةةةةةةديهل مكةةةةةةان عبةةةةةةادة 
مقةةةةةدس ثابةةةةةت منةةةةةذ عصةةةةةر موسةةةةةى إلةةةةةى عصةةةةةر 
النبةةةةةي سةةةةةليمان، بةةةةة  كانةةةةةت لوحةةةةةات الوصةةةةةايا 

ابوت كةةةةةان يعةةةةةر  باسةةةةةل العشةةةةةر توضةةةةةع فةةةةةي تةةةةة
تةةةةةةابوت العهةةةةةةد، هةةةةةةذا التةةةةةةابوت خصصةةةةةةت لةةةةةة  
خيمةةةةةة عرفةةةةةت بخيمةةةةةة االجتمةةةةةا ، ترحةةةةة  مةةةةةع 

 رحلوا.اليهود أينما 
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 المس د األقصى

يعةةةةد المسةةةةجد األقصةةةةى أولةةةةى القبلتةةةةين وثالةةةة  
الحةةةةةةةةةرمين ويقةةةةةةةةةع داخةةةةةةةةة  الحةةةةةةةةةرم القدسةةةةةةةةةي 
الشةةةريف، حيةةة  ظةةة  علةةةى مةةةدق قةةةرون طويلةةةة 
ة مركةةةةةةزا لتةةةةةةدري  العلةةةةةةوم ومعةةةةةةار  الح ةةةةةةار

 .اإلسالمية

ويقةةةةع المسةةةةجد األقصةةةةى علةةةةى تلةةةةة فةةةةي الزاويةةةةة 
الجنوبيةةةةة الشةةةةةرقية مةةةةةن مدينةةةةةة القةةةةةدس القديمةةةةةة 
المسةةةةورة "البلةةةةدة القديمةةةةة"، والتةةةةي تقةةةةع شةةةةرقي 
القةةةدس فةةةي ال ةةةةفة الغربيةةةة، ويبلةةةة  طةةةول سةةةةور 

 .كل متر مربع 144المسجد حوالي 

ويعةةةةةر  المسةةةةةجد األقصةةةةةى ب سةةةةةماء متعةةةةةددة ، 
 وعلةةةو مكانةةةة المسةةةمى،تةةةدل كثرتهةةةا علةةةى شةةةر  

وقةةةةد جمةةةةع للمسةةةةجد األقصةةةةى وبيةةةةت المقةةةةدس 
أسةةةةماء تقةةةةرب مةةةةن العشةةةةرين أشةةةةهرها المسةةةةجد 

 .األقصى وبيت المقدس وإيلياء

بابةةةةا،  14ويبلةةة  عةةةةدد أبةةةةواب المسةةةةجد األقصةةةةى 
منهةةةةةا مغلقةةةةةة، فيمةةةةةا اسةةةةةتولت إسةةةةةرائي  علةةةةةى  4

، 1967مفةةةةاتيح بةةةةاب حةةةةارة المغاربةةةةة منةةةةذ عةةةةام 
، حيةةةة  يعةةةةد هةةةةذا وتةةةةتحكل فةةةةي فتحةةةة  وإغالقةةةة 

البةةةةةةةاب هةةةةةةةو أقةةةةةةةرب األبةةةةةةةواب إلةةةةةةةى المصةةةةةةةلى 
الجةةةامع، الةةةذي يهةةةد  اليهةةةود إلةةةى إزالتةةة  وبنةةةاء 

  .معبد يهودي مكان 

واألبةةةةواب المفتوحةةةةة للمسةةةةجد األقصةةةةى هيبةةةةاب 
األسةةةةةةبا  وبةةةةةةاب حطةةةةةةة وبةةةةةةاب العةةةةةةتل وبةةةةةةاب 
الغوانمةةةةةةةة وبةةةةةةةاب المطهةةةةةةةةرة وبةةةةةةةاب القطةةةةةةةةانين 

 وباب السلسلة وباب المغاربة وباب الحديد 
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وبةةةةةاب النةةةةةاظر، وهةةةةةي أبةةةةةواب قديمةةةةةة جةةةةةةددت 
  .عمارتها في العصور اإلسالمية

مةةة ذن يعةةةود تةةةاري   4ويملةةةك المسةةةجد األقصةةةى 
منهةةةةةا علةةةةةى  3إنشةةةةةائها للعهةةةةةد المملةةةةةوكي، تقةةةةةع 

صةةةةةةف واحةةةةةةد غربةةةةةةي المسةةةةةةجد، وواحةةةةةةدة فةةةةةةي 
 .الجهة الشمالية على مقربة من باب األسبا 

قةةةةع فةةةةي الجةةةةزء الجنةةةةوبي أمةةةةا "حةةةةائع البةةةةراق" في
الغربةةةةةةي مةةةةةةن جةةةةةةدار المسةةةةةةجد، ويبلةةةةةة  طولةةةةةة  

متةةةةةةرا،  20متةةةةةرا وارتفاعةةةةةة  حةةةةةوالي  50حةةةةةوالي 
وهةةةةو جةةةةزء مةةةةن المسةةةةجد األقصةةةةى، فةةةةي حةةةةين 
يطلةةةةةةة  عليةةةةةةة  اليهةةةةةةةود اآلن "حةةةةةةةائع المبكةةةةةةةى"، 
حيةةة  يزعمةةةون ب نةةة  الجةةةزء المتبقةةةي مةةةن الهيكةةة  

 .المزعوم

إال أن بعةةةةةة  المسةةةةةةلمين تخةةةةةةتلع األمةةةةةةور فةةةةةةي 
شةةةة ن المسةةةةجد األقصةةةةى، فمةةةةنهل مةةةةن أذهةةةةانهل ب

يعتبةةةةةر أن األقصةةةةةى هةةةةةو ذلةةةةةك البنةةةةةاء ذي القبةةةةةة 
الذهبيةةةةةةة، والةةةةةةبع  اآلخةةةةةةر يظةةةةةةن أن األقصةةةةةةى 
المبةةةةار  هةةةةو ذلةةةةك البنةةةةاء ذي القبةةةةة الرصاصةةةةية 

السةةةةوداء، ولكةةةةن مفهةةةةوم األقصةةةةى الحقيقةةةةي هةةةةو 
كةةة  مةةةا يقةةةع داخةةة  السةةةور الةةةذي يحةةةيع بسةةةاحة 

 األقصى وما بداخلها.

 يشمل:المس د األقصى 

قبةةةةةةة الصةةةةةةخرة المشةةةةةةرفة، زذات القبةةةةةةة الذهبيةةةةةةة  
والموجةةةودة فةةةي موقةةةع القلةةة  بالنسةةةبة للمسةةةجد 

ذي القبةةةةةةةةةةةةةة المصةةةةةةةةةةةةةلى الِقبِلةةةةةةةةةةةةةي  .األقصةةةةةةةةةةةةةى
 .الرصاصية السوداء

معلةةةةةةل آخةةةةةةر مةةةةةةا بةةةةةةين  200ف ةةةةةةال عةةةةةةن نحةةةةةةو 
مسةةةةاجد ومبةةةةاٍن وقبةةةةاب وسةةةةب  ميةةةةا  ومصةةةةاط  
وأروقةةةةةة ومةةةةةدارس وأشةةةةةجار ومحاريةةةةة  ومنةةةةةابر 
ومةةةةةة ذن وأبةةةةةةواب وآبةةةةةةار ومكتبةةةةةةات وسةةةةةةاحات 
ومكاتةةة  لةةةدائرة الوقةةةا  ومةةةا انبثةةة  عنهةةةا لجنةةةة 
الزكةةةةةةةاة لجنةةةةةةةة التةةةةةةةراة السةةةةةةةلمي ودور القةةةةةةةران 
والحةةةةةةةةةدي  وخلةةةةةةةةةوات غةةةةةةةةةر  ألئمةةةةةةةةةة مبةةةةةةةةةان 

 وحةةةةةةةةةةراس المسةةةةةةةةةةجدالكبيةةةةةةةةةةرين المسةةةةةةةةةةجدين 
 .األقصى ومخفر الشر 

 آفاجان: زالل الرسم 
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 أدباء العرب 

إعداد:  عمار  حسن

 ء أحمد شوقي مير الشعراأ

 

أحمد شوقي هو أحمد بن علي بن أحمد   
شوقي، شاعر وأدي  مصري، ولد في السادس 

م في حي 1868عشر من شهر تشرين األول سنة 
الحنفي في مدينة القاهرة القديمة، أبو  كردي، وأم  
من أصول تركية شركسية، بايع  الشعراء العرب 

أكبر م أميرا  للشعراء، حي  كان حينها 1927سنة 
مجددي الشعر العربي المعاصرين، اشتهر بالشعر 

عتبر رائدا  للشعر العربي الديني والوطني، وي
 ي.المسرح

نش  أحمد شوقي مع جدت  ألم  التي كانت 
على قدر كبير من الثراء والغنى، حي  كانت تعم  
وصيفة في قصر الخديوي إسماعي ، فتكفلت 

بعة من بتربيت ، ونش  معها في القصر، وفي الرا
عمر  التح  بكتاب الشي  صالح في حي السيدة 

 زين ، وحفظ جزءا  من القرآن الكريل، كما تعلل
مبادئ القراءة والكتابة، وبعدها دخ  المدرسة 
االبتدائية، ثل الثانوية، وأظهر درجة تفوق عالية 
كوفئ عليها بإعفائ  من الرسوم الدراسية، وفي 

ة الحقوق الخامسة عشر من عمر  التح  بمدرس
والترجمة، وانتس  إلى قسل الترجمة، وبعد 

م سافر إلى فرنسا على نفقة 1887تخرج  سنة 
 الخديوي توفي ، وتابع دراسة الحقوق في مونبلي ،

لفرنسي، ثل عاد إلى وهنا  اطلع على األدب ا
  م1891مصر سنة 

م 1891عةةةةةين عقةةةةة  رجوعةةةةة  مةةةةةن فرنسةةةةةا سةةةةةنة 
الخةةةةةديوي رئيسةةةةةا  للقلةةةةةل اإلفرنجةةةةةي فةةةةةي ديةةةةةوان 

م انتةةةةةةةدب 1896عبةةةةةةةاس حلمةةةةةةةي، وفةةةةةةةي سةةةةةةةنة 
لتمثيةةةةةةةةة  الحكومةةةةةةةةةة المصةةةةةةةةةرية فةةةةةةةةةي مةةةةةةةةة تمر 
المستشةةةةةةةرقين الةةةةةةةذي عقةةةةةةةد فةةةةةةةي جنيةةةةةةةف فةةةةةةةي 
سويسةةةةةةةةةرا. بةةةةةةةةةدأت مواهةةةةةةةةة  أحمةةةةةةةةةد شةةةةةةةةةوقي 
الشةةةةعرية بلفةةةةت األنظةةةةار عنةةةةدما كةةةةان طالبةةةةا  فةةةةي 
مدرسةةةةةةة الحقةةةةةةوق، كمةةةةةةا حةةةةةةرص خةةةةةةالل فتةةةةةةرة 
وجةةةةةود  فةةةةةي فرنسةةةةةا علةةةةةى إرسةةةةةال قصةةةةةائد فةةةةةي 

ممةةةةا أهلةةةة  بعةةةةد عودتةةةة   مةةةةدح الخةةةةديوي توفيةةةة ،
إلةةةى مصةةةر أن يصةةةبح شةةةاعر القصةةةر المقةةةرب مةةةن 

حكةةةةةل الخةةةةديوي عبةةةةاس حلمةةةةي الةةةةذي تةةةةولى ال
   .بعد وفاة والد  الخديوي توفي
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نفةةةةةي أحمةةةةةد شةةةةةوقي إلةةةةةى إسةةةةةبانيا سةةةةةنة 
م بعةةةةةةد مهاجمتةةةةةة  لالحةةةةةةتالل البريطةةةةةةاني، 1914

تعلةةةةل اللغةةةةة اإلسةةةةبانية، وقةةةةرأ  وخةةةةالل فتةةةةرة نفيةةةة 
نةةةدل ، واطلةةةع علةةةى كتةةة  التةةةاري  الخاصةةةة باأل

روائةةةةع األدب العربةةةةي، وعلةةةةى مظةةةةاهر الح ةةةةارة 
اإلسةةةةةالمية فةةةةةي األنةةةةةدل ، ونظةةةةةل العديةةةةةد مةةةةةن 
أبيةةةةات الشةةةةعر إشةةةةادة  بهةةةةا، وزار آثةةةةار وح ةةةةارة 

، قبةةةة  المسةةةةلمين فةةةةي قرطبةةةةة وإشةةةةبيلية وغرناطةةةةة
 م.1920أن يعود إلى وطن  سنة 

 م لفات أحمد شوقيمن 

جمةةةةةةةةع أحمةةةةةةةةد شةةةةةةةةوقي شةةةةةةةةعر  فةةةةةةةةي ديوانةةةةةةةة  
 الشةةةةوقيات الةةةةذي صةةةةدر فةةةةي أربعةةةةة أجةةةةزاء، أمةةةةا
األشةةةعار التةةةي لةةةل ي ةةةمها الةةةديوان فقةةةد جمعهةةةا 
 الةةةةدكتور محمةةةةد السةةةةربوني فةةةةي مجلةةةةدين أطلةةةة 
عليهمةةةةةةا اسةةةةةةل الشةةةةةةوقيات المجهولةةةةةةة، واشةةةةةةتهر 
أميةةةةةةةةر الشةةةةةةةةعراء بشةةةةةةةةعر المناسةةةةةةةةبات الوطنيةةةةةةةةة 
واالجتماعيةةةةةة، والشةةةةةعر الةةةةةديني الةةةةةذي خصةةةةةذ 

 .ل  العديد من القصائد

ر مةةةن شةةةهر الشةةةعراء فةةةي الرابةةةع عشةةةتةةةوفي أميةةةر 
 .م1932تشرين األول سنة 

 

 

 

 مقتطفات من قصيدة أحمد شوقي في مدح الرسول

 وفةةةةةةةةل الةةةةةةةةزمةةةةةةةةان تةةةةةةةةبسةةةةةةةةةةةةةةةةل وسةةةةةةةةةةةةةةةةنةةةةةةةةاء
 لالالالالالالالالالاللالالالالالالالالالالديالالالالالالالالالالن والالالالالالالالالالالدنالالالالالالالالالاليالالالالالالالالالالا بالالالالالالالالالال  بشالالالالالالالالالالالالالالالالالراء
 والالالالالالالالالمالالالالالالالالنالالالالالالالالتالالالالالالالالهالالالالالالالالى والسالالالالالالالالالالالالالالالدرة الالالالالالالالالعصالالالالالالالالالالالالالالالمالالالالالالالالاء
 والالالالالالالالالالاللالالالالالالالالالالو  والالالالالالالالالالالقالالالالالالالالالاللالالالالالالالالالالم الالالالالالالالالالالبالالالالالالالالالالديالالالالالالالالالالع رواء
 مالالالالالن مالالالالالرسالالالالالالالالالالالالاللالالالالاليالالالالالن إلالالالالالى الالالالالالهالالالالالدي بالالالالال  جالالالالالا وا
 وتالالالالالالالالو الالالالالالالالالالالالالالال ت مسالالالالالالالالالالالالالالالكالالالالالالالالا بالالالالالالالال  الالالالالالالالالغالالالالالالالالبالالالالالالالالراء

 بالالالالالالالالالالالالمالالالالالالالالالالالالحالالالالالالالالالالالالمالالالالالالالالالالالالد و الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاءومسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا   
 مالالالالالالالتالالالالالالالتالالالالالالالابالالالالالالالعالالالالالالالا تالالالالالالال الالالالالالاللالالالالالالالى بالالالالالالال  الالالالالالالالظالالالالالالاللالالالالالالالمالالالالالالالاء
 جالالالالالالالالالالالالالالالبالالالالالالالالالالالالالالالريالالالالالالالالالالالالالالالل روا  بالالالالالالالالالالالالالالالهالالالالالالالالالالالالالالالاغالالالالالالالالالالالالالالالداء
 لالالالالالالالالالالالبالالالالالالالالالالالنالالالالالالالالالالالائالالالالالالالالالالال  السالالالالالالالالالالالالالالالالالالالورات واأل الالالالالالالالالالالالالالالالالالالواء
 واهلل جالالالالالالالالالالالالالل جالالالالالالالالالالالالالاللالالالالالالالالالالالالال  الالالالالالالالالالالالالالبالالالالالالالالالالالالالنالالالالالالالالالالالالالاء
 .بالالالالالالالالالالالالالالالالالحالالالالالالالال  مالالالالالالالالن مالالالالالالالاللالالالالالالالالل الالالالالالالالالهالالالالالالالالدي غالالالالالالالالراء

 

 ولةةةةةةد الةةةةةةهةةةةةةدق فةةةةةةالةةةةةةكةةةةةةائةةةةةةنةةةةةةات ضةةةةةةةةةةةةةةيةةةةةةاء 
 الالالالالالالالالالرو  والالالالالالالالالالمالالالالالالالالال  الالالالالالالالالالمالالالالالالالالالالئالالالالالالالالال  حالالالالالالالالالولالالالالالالالالال 
 والالالالالالالالعالالالالالالالرة يالالالالالالال هالالالالالالالو والالالالالالالالحالالالالالالالظالالالالالالاليالالالالالالالرة تالالالالالالال دهالالالالالالالي
 والالالالالوحالالالالي يالالالالقالالالالطالالالالر سالالالالالالالالالالالاللسالالالالالالالالالالالالال مالالالالن سالالالالالالالالالالالاللسالالالالالالالالالالالالل
 يالالالالالالالا خالالالالالالاليالالالالالالالر مالالالالالالالن جالالالالالالالاء الالالالالالالالوجالالالالالالالود تالالالالالالالحالالالالالالاليالالالالالالالة
 بالالالالالالالالال  بشالالالالالالالالالالالالالالالالر اهلل السالالالالالالالالالالالالالالالالمالالالالالالالالالاء فالالالالالالالالال يالالالالالالالالالنالالالالالالالالت
 يالالالالالالالوم يالالالالالالالتالالالالالالاليالالالالالالال  عالالالالالالاللالالالالالالالى الالالالالالالال مالالالالالالالان صالالالالالالالالالالالالالالبالالالالالالالاحالالالالالالال 
 يالالالالالالالوحالالالالالالالي إلالالالالالالاليالالالالالالال  الالالالالالالالنالالالالالالالور فالالالالالالالي  الالالالالالاللالالالالالالالمالالالالالالالا 
 واآلي تالالالالالالالالالالالتالالالالالالالالالالالري والالالالالالالالالالالال الالالالالالالالالالالوار  جالالالالالالالالالالالمالالالالالالالالالالالة
 ديالالالالالالالالالالالالن يشالالالالالالالالالالالالالالالالالالاليالالالالالالالالالالالالد آيالالالالالالالالالالالالة فالالالالالالالالالالالالي آيالالالالالالالالالالالالة
 الالالالالالالالحالالالالالالال  فالالالالالالاليالالالالالالال  هالالالالالالالو األسالالالالالالالالالالالالالالاس وكالالالالالالاليالالالالالالال  ال
 بالالالالالال  يالالالالالالا ابالالالالالالن عالالالالالالبالالالالالالداهلل قالالالالالالامالالالالالالت سالالالالالالالالالالالالالمالالالالالالحالالالالالالة
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  ن بن ثابتاشاعر الرسول حس

ى ا  الةةةذين كةةةان لهةةةل مكانةةةة خاصةةةة فةةةي اإلسةةةالم باعتبةةةار  كةةةان شةةةاعر الرسةةةول صةةةلهةةةو أحةةةد الشةةةعراء 
حسةةةةان  عليةةةة  وسةةةةلل و هةةةةو مةةةةن الشةةةةعراء المخ ةةةةرمين إذ إنةةةة  عاصةةةةر  الجاهليةةةةة واإلسةةةةالم. ولةةةةد الشةةةةاعر

بيلةةةةة بةةةةن ثابةةةةت أو أبةةةةو الوليةةةةد قبةةةة  مولةةةةد الرسةةةةول صةةةةلى ا  عليةةةة  وسةةةةلل ب سةةةةتين سةةةةنة . وهةةةةو مةةةةن ق
 ن ثوران.بئ  التي هاجرت من اليمن إلى الحجاز ، أم   الفزيعة بنت خني  الخزرج ، إحدق القبا

األوس والخةةةةزرج قبةةةة  اإلسةةةةالم ، حيةةةة  كةةةةان صةةةةوت  وقةةةةد شةةةةهد الشةةةةاعر الصةةةةرا  الةةةةدائر بةةةةين  
عار  قبيلتةةةةة  المةةةةةدافع عنهةةةةةا. وقةةةةةد ذاع صةةةةةيت  فةةةةةي الجزيةةةةةرة العربيةةةةةة فةةةةةي هةةةةةذ  الحةةةةةرب ، و اتسةةةةةمت أشةةةةة

ا  تناسةةةةة  و تنسةةةةةجل مةةةةةع أجةةةةةواء الحةةةةةرب . وذلةةةةةك مةةةةةن خةةةةةالل االيقةةةةةباأللفةةةةةاز الجزلةةةةةة والقويةةةةةة التةةةةةي 
نةةةة  المتنةةةةاغل مةةةةع االصةةةةوات وجةةةةوالت المعركةةةةة و قعقعةةةةة السةةةةيو  وحمحمةةةةة الخيةةةةول ويقةةةةول النقةةةةاد إ

يل الةةةةدين بعةةةةد دخولةةةة  لمسةةةةالم اتسةةةةمت هةةةةذ  األلفةةةةاز بالرقةةةةة و السالسةةةةة و العذوبةةةةة التةةةةي تناسةةةة  تعةةةةال
 الجديد.

ر الشةةةعراء اسةةةتخداما  لغةةةرة المةةةدح ، إذ كةةةان يمةةةدح الرسةةةول ويعتبةةةر حسةةةان بةةةن ثابةةةت مةةةن أكثةةة  
مةةةن  ن يقتبسةةةهاصةةةلى ا  عليةةة  و سةةةلل وكانةةةت أشةةةعار  تتميةةةز بقةةةوة التعبيةةةر وجمةةةال الصةةةور الفنيةةةة التةةةي كةةةا

ع كةةةةان يةةةةداف القةةةةرآن الكةةةةريل و األحاديةةةة  النبويةةةةة  كمةةةةا كةةةةان شةةةةعر  يتميةةةةز بقةةةةوة المنطةةةة  و التحةةةةدي ، إذ
فا  عةةةن بةةة خالق النبةةةي و أصةةةحاب  حتةةةى أنةةة  قةةةد جعةةة  غايةةةة أشةةةعار  الةةةدا عةةةن الرسةةةول والصةةةحابة ويشةةةيد

 .ادة بالنبي صلى ا  علي  و سللالرسول و صحابت   واإلش

 

 

 صيدة حسن بن ثابت في مدح الرسولمن ق

 

 مـن هللا مشهود يلوح ويشهد *** أَغـــرّ عليه للنبوة خاتم 

 إذا قال في الخمس المؤذن: أشهد  ***اسمهوضم اإلله اسم النبي إلى 

 فـذو العرش محمود وهذا محمد***  وشق لــه من اسمه ليجله

 واألوثاُن في األرض تعبد***  لنبي أتانا بعــد يأس وفترة مــن الرس 

 يلـوح كما الح الصقيل المهند *** سراجاً مستنيراًوهادياً  فأمسى

 اإلسالم فاهلل نحمد وعلمـــنا  *** وأنذرنا ناراً وبّشــر جنةً  

 بذلك ماعـّمرت في الناس أشهد ***وأنت إله الخلق ربي وخالقي 
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 مثال العربأ 

 فتجيإعداد: عبدهلل ج

 

  َّب كر   .أٍ  لك لل َتِلْد   أ م 

  الحصاة من الجب. 

 ال تكن صلبا  فتكسر وال تكن رطبا  فتعصر. 

 اجع  سّر  في واحد ومشوار  في ألف. 

  ِ َمْن تدّخَ  ِفيَما الَ َيعنيِ  َلقَي َما الَ يَرضي. 

  َرٌّ إَذا َقَنع ر  َعْبٌد إَذا َطَمَع َواْلَعْبد  ح   .اْلح 

 ِاس ل الَجار َقبَ  الّدار.  

  ٌَحْب   الَكِذِب َقِصير. 

 ِفي  َقبَ  الطَّري  .ِاْس َل َعِن الرَّ

 ا  .إنَّ ِمَن الَبياِن َلِسحر 

  ََّخير  الَكالِم َما َق َّ وَدل. 

  َظن  الَعاِق  َخيٌر ِمن َيقيِن الَجاِه. 

  الَعَدمالَ َينفع  النَّدم َبعَد. 

  ك ّ  َممن و  َمتبوٌ  زَمْرغ وٌب. 

  َ ك    ِسّرٍ َجاّوَز االثنيِن َشا. 

 ِلك ّ ِ َمَقاٍم َمَقاٍل َوِلك ّ ِ َزَماٍن ِرَجال. 

  ٌن وٌن َوآِخر    َنَدم ل  اْلَغَ ِ  ج  .أوَّ
 

  

 مكب ار الكال  الكب اركالم          

 الرسم: قمر قارالي

 الرسم: قمر قارالي
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حكايات أمثال العرب

 

 

 

 الحكي إل  يا جارة واسمعي يا كنة

أعنةةةةي واسةةةةمعي يةةةةا األصةةةة  فيةةةة  زإيَّةةةةاِ  
جةةةارة ، ويقةةةال هةةةذا المثةةة  لمةةةن يتوجةةة  
بةةةةالكالم إلةةةةى أحةةةةد غيةةةةر المقصةةةةود بةةةة ، 
حيةةة  تعةةةود قصةةةة المثةةة  إلةةةى سةةةه  بةةةن 
مالةةةةةك الفةةةةةزاري الةةةةةذي قصةةةةةد النعمةةةةةان 

 فمرَّ ب حياء طيء

وفيهةةةا سةةة ل عةةةن سةةةيدها فقةةةالوا الحارثةةةة، 
ولمةةةا قصةةةد بيةةةت الحارثةةةة لةةةل يجةةةد  بةةة  
 وجةةةد أختةةة ، ف دخلتةةة  وأكرمتةةة ، وكانةةةت
امةةةةةةةرأة جميلةةةةةةةة مةةةةةةةن أشةةةةةةةرا  قومهةةةةةةةا، 
فرغةةةةة  سةةةةةه  بهةةةةةةا ولةةةةةل يجةةةةةد سةةةةةةبيال  
ليقةةةةةةول لهةةةةةةا مةةةةةةا يجةةةةةةول فةةةةةةي خةةةةةةاطر ، 

 :فجل  في حديقة البيت ينشد

يةةةةا أخةةةةَت خيةةةةر البةةةةدو والح ةةةةارة كيةةةةف 
 ترين في فتى فزارة

ة معطةةةارة إيةةةاِ  أعنةةةي  أصةةةبح يهةةةوق حةةةرَّ
واسةةةةةمعي يةةةةةةا جارةف رسةةةةةة  قولةةةةةة  مةةةةةةثال  
، يةةةةراد بةةةة  قةةةةول أمةةةةر يقصةةةةد بةةةة  التلمةةةةيح

فخاطةةةةة  غيةةةةةر المقصةةةةةود بغيةةةةةر المةةةةةراد، 
ومثلةةةةة  فةةةةةي العاميةةةةةة زالحكةةةةةي إلةةةةةك يةةةةةا 

 جارة واسمعي يا كنة 

 

 رب رميالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة مالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالن غيالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالر رام

اشةةةةتهر حكةةةةيل بةةةةن عبةةةةد يغةةةةوة المنقةةةةري 
بةةةةةةين العةةةةةةرب ب نةةةةةة  رام  محتةةةةةةر  يصةةةةةةي  
الهةةةد  مةةةن أول رميةةةة بهدفةةة ، حتةةةى انهةةةل 
كةةةةانوا يتنةةةةدرون بةةةة  ويقولةةةةون يرمةةةةي وهةةةةو 
مغمةةةة  العينةةةةين مةةةةن شةةةةدة إتقانةةةة  للرمةةةةي 
بالسةةةةهام، ولكةةةةن مةةةةرت علةةةةى حكةةةةيل فتةةةةرة 
طويلةةةةةةةةة لةةةةةةةةل يسةةةةةةةةتطيع فيهةةةةةةةةا التصةةةةةةةةوي  
كالسةةةةاب  وكةةةة ن الةةةةنح  قةةةةد أصةةةةاب  فكةةةةان 
كلمةةةةةةا يرمةةةةةةي بسةةةةةةهم  ال يصةةةةةةي  السةةةةةةهل 
ا حتةةةى خاصةةةم  النةةةوم ممةةةا زاد  فريسةةةت  أبةةةد 
علتةةةة  علةةةةة، وفةةةةي أحةةةةد األيةةةةام وبينمةةةةا هةةةةو 
علةةةةى حالةةةة  رمةةةةى بسةةةةهم  ف فلةةةةت الصةةةةيد 

لةةة ، منةةة  ولةةةل يصةةةيب ، ف ةةةحك منةةة  مةةةن حو
ف قسةةةةل علةةةةيهل أنةةةة  ذاهةةةة  فةةةةي أثةةةةر صةةةةيد 

 وإن لل يستطع العودة ب  فسيقت  نفس 

وبالفع  ذه  في أثر الصيد ومع  ابن ، 
وعندما رمى بسهم  لل يص  الهد  مرة 
أخرق فطل  من  ابن  أن يجرب الرمي ولو 

وكان يريد بذلك تهدئة أبي ، ف عطا   لمرة 
السهل، فقام الولد بإطالق السهل ليصي  

ريست  من أول رمية، ف حك حكيل على ف
رب رمية من غير “هذ  الصدفة، وقال: 

ى يعني أنها رمية موفقة رغل أنها األول” رام
 قبل.لذي لل يعهد الرمي بالسهام منإلبن  ا
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 المعالم في العالم اإلسالمي

 

عداد: عبدهللا جفتجيإ

المصح  الشري   لطباعةم مع المل  فهد 
 بالمدينة المنورة

ي َعةةةةةةد  إنشةةةةةةاء مجمةةةةةةع الملةةةةةةك فهةةةةةةد لطباعةةةةةةة      
المصةةةحف الشةةةريف بالمدينةةةة المنةةةورة مةةةن أجةةةّ  
 ، صةةةورة العنايةةةة بةةةالقرآن الكةةةريل حفظةةةا ، وطباعةةةة 
وتوزيعةةةةا  علةةةةى المسةةةةلمين فةةةةي مختلةةةةف أرجةةةةاء 

 لمجمةةةةةةةع األسةةةةةةةاس حجةةةةةةةر وضةةةةةةةع .المعمةةةةةةةورة
 الشةةةةةةةةريف المصةةةةةةةةحف لطباعةةةةةةةةة فهةةةةةةةةد الملةةةةةةةةك
 شةةةةةةريفينال الحةةةةةةرمين المنةةةةةةورة خةةةةةةادم بالمدينةةةةةةة
 فةةةيةةةةة  ا  رحمةةة – العزيةةةز عبةةةد بةةةن فهةةةد الملةةةك

 هةةةةةةة1403 سةةةةةةنة المحةةةةةةرم مةةةةةةن عشةةةةةةر السةةةةةةادس
 سةةةنة صةةةفر مةةةن السةةةادس فةةةي وافتتحةةة   م1982ز

تتةةةةةولى وزارة الشةةةةة ون اإلسةةةةةالمية و  . هةةةةةة1405
عوة واإلرشةةةةةاد اإلشةةةةةرا  علةةةةةى األوقةةةةةا  والةةةةةد

المجمةةةع و يشةةةر  عليهةةةا الةةةدكتور محمةةةد سةةةالل 
بةةةةةن شةةةةةديد العةةةةةوفي األمنةةةةةين العةةةةةام للمجمةةةةةع.     

  

 

 أهداف الم ّمع

ويشير الدكتور محمد العوفي إلى أّن أهدا   
 المجمع التفصيلية تت ح فيما يلي:

طباعة المصحف الشريف بالروايات  -1 
 المشهورة في العالل اإلسالمي.

تسجي  تالوة القرآن الكريل بالروايات  -2 
 المشهورة في العالل اإلسالمي.

ترجمة معاني القرآن الكريل وتفسير . -3   

العناية بعلوم القرآن الكريل. -4   

العناية بالسنة والسيرة النبوية. -5   

العناية بالبحوة والدراسات اإلسالمية. -6   

  الوفاء باحتياجات المسلمين في داخ -7 
المملكة وخارجها من إصدارات المجمع 

 المختلفة.
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مكتبة صوت الملتقى

 ابن منظور و لسان العرب
 

إعداد: عبد هللا جفتجي

 
هةةةةةو محمةةةةةد بةةةةةن جةةةةةالل الةةةةةدين بةةةةةن مكةةةةةرم بةةةةةن 

الرويفعةةةةةةي األنصةةةةةةاري، ويعةةةةةةود نجيةةةةةة  الةةةةةةدين 
نسةةةةةةةةب  إلةةةةةةةةى الصةةةةةةةةحابي رويفةةةةةةةةع بةةةةةةةةن ثابةةةةةةةةت 
األنصةةةةةةةاري الةةةةةةةذي شةةةةةةةهد معركةةةةةةةة خيبةةةةةةةر مةةةةةةةع 
الرسةةةةول صةةةةلى ا  عليةةةة  وسةةةةلل، وعّينةةةة  معاويةةةةة 

 46بةةةةن أبةةةةي سةةةةفيان واليةةةةا علةةةةى طةةةةرابل  سةةةةنة 
للهجةةةرة، إال أن جةةة َّ مةةةن ترجمةةةوا البةةةن منظةةةةور 
قةةةةةد توقفةةةةةوا عنةةةةةد جةةةةةد  السةةةةةابع منظةةةةةور وإليةةةةة  

 األدب العربةةةةي واإلسةةةةالمي.نسةةةة  وعةةةةر  فةةةةي 
ويوثّةة  ابةةن منظةةور نسةةب  إلةةى رويفةةع فةةي تقديمةة  
لمعجمةةةةة  "لسةةةةةان العةةةةةرب" فيقةةةةةول: رويفةةةةةع ابةةةةةن 
ثابةةةت هةةةذا هةةةو جةةةدنا األعلةةةى مةةةن األنصةةةار، كمةةةا 

 رأيت  بخع جدي نجي  الدين والد مكرم.

اختلةةةةةةةةف الم رخةةةةةةةةون بشةةةةةةةة ن مكةةةةةةةةان والدتةةةةةةةة ، 
فمةةةةنهل مةةةةن رأق أنةةةة  ولةةةةد فةةةةي القةةةةاهرة ومةةةةنهل 

أنةةةةةة  ولةةةةةةد بطةةةةةةرابل  الغةةةةةةرب، إال أن  مةةةةةةن رأق
الثابةةةت أنةةة  نشةةة  بمصر.ق ةةةى ابةةةن منظةةةور عمةةةر  
فةةةةةي الدراسةةةةةة والكتابةةةةةة والتةةةةة ليف، ودأب علةةةةةى 
اختصةةةةةةار الكتةةةةةة  العربيةةةةةةة القّيمةةةةةةة وتلخيصةةةةةةها، 
وكةةةةةةان "ال يمةةةةةة  مةةةةةةن ذلةةةةةةك" كمةةةةةةا قةةةةةةال عنةةةةةة  

ة ابن حجر.   المحّدِ

.ومةةةةةةةن أشةةةةةةةهر أعمةةةةةةةال ابةةةةةةةن منظةةةةةةةور معجمةةةةةةة  
ي يعتبةةةةةةر أكثةةةةةةر الشةةةةةةام  "لسةةةةةةان العةةةةةةرب" الةةةةةةذ

المعةةةةاجل العربيةةةةة موسةةةةوعية وشةةةةموال، ومرجعةةةةا 
يعةةول عليةةة  فةةةي أوسةةةا  علمةةاء لغةةةة ال ةةةاد. وقةةةد 
أسةةة  ابةةةن منظةةةور معجمةةة  علةةةى خمسةةةة معةةةاجل 
سةةةةةةةةةةابقة هةةةةةةةةةةي "تهةةةةةةةةةةذي  اللغةةةةةةةةةةة" ل زهةةةةةةةةةةري 
و"المحكةةةةةةةةةةةةل" البةةةةةةةةةةةةن سةةةةةةةةةةةةيد  و"الصةةةةةةةةةةةةحاح" 
للجةةةةةةوهري و"حاشةةةةةةةية الصةةةةةةةحاح" البةةةةةةةن بةةةةةةةري 

بةةةةن  "والنهايةةةة فةةةةي غريةةة  الحةةةةدي " لعةةةز الةةةةدين
 األثير.
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ولةةةةةةل يقّلةةةةةة  ابةةةةةةن منظةةةةةةور فةةةةةةي تقديمةةةةةة  للسةةةةةةان 
العةةةرب مةةةن جهةةةود مةةةن سةةةبقو ، وبةةةّين أن غرضةةة  
مةةةةةن وضةةةةةع معجةةةةةل لسةةةةةان العةةةةةرب هةةةةةو إعةةةةةادة 
الفهرسةةةةة وإعةةةةادة اإلنتةةةةاج بطةةةةابع علمةةةةي سةةةةل  

 يسه  على الدارس الوصول إلى غايت .

يقةةةةول فةةةةي تقديمةةةة  للسةةةةان العةةةةرب "ولةةةةي  فةةةةي 
وسةةةةةةيلة  هةةةةةةذا الكتةةةةةةاب ف ةةةةةةيلة أمةةةةةةت بهةةةةةةا، وال

أتمسةةةةةك بسةةةةةببها سةةةةةوق أنةةةةةي جمعةةةةةت فيةةةةة  مةةةةةا 
تفةةةةرق فةةةةي تلةةةةك الكتةةةة  مةةةةن العلةةةةوم ز...  ومةةةةا 
تصةةةةرفت فيةةةة  بكةةةةالم غيةةةةر مةةةةا فيهةةةةا مةةةةن الةةةةنذ، 
فليتقيةةةد مةةةن ينقةةة  عةةةن كتةةةابي هةةةذا أنةةة  ينقةةة  عةةةن 

 هذ  األصول الخمسة".

ويعةةد مةةا ذكةةر  ابةةن منظةةور فةةي تقديمةة  علةةى أنةة  
مثةةةةال حةةةةي لترسةةةة  مبةةةةدأ الحقةةةةوق األدبيةةةةة فةةةةي 

ألدب العربةةةةةةةةةةةي وأن احتةةةةةةةةةةةرام ذلةةةةةةةةةةةك الحةةةةةةةةةةة  ا
وااللتةةةزام بةةة  نةةةابع مةةةن شةةةعور بالمسةةة ولية، وهةةةو 
مةةةةةةةا يعةةةةةةةر  اليةةةةةةةوم بقةةةةةةةوانين حقةةةةةةةوق الملكيةةةةةةةة 
الفكريةةةةةةةةةة التةةةةةةةةةي أصةةةةةةةةةبحت تتمتةةةةةةةةةع بقةةةةةةةةةوانين 

  صارمة.  جنائية

وباإلضةةةةةافة إلةةةةةى الكتابةةةةةة والتةةةةة ليف، كةةةةةان ابةةةةةن 
منظةةةور شةةةاعرا كةةةذلك لةةة  شةةةعر يجمةةةع بةةةين الرقةةةة 

 والحكمة، ومن شعر :

علةةةةةى   تةةةةةوهل فينةةةةةا النةةةةةاس أمةةةةةرا وّصةةةةةَممت ***
 ذا  منهل أنف  وقلوب  

ألقوالةةة     وظنةةةوا وبعةةة  الظةةةن إثةةةل وكلهةةةل ***
 فينا علي  ذنوب

قةةةةةال الصةةةةةةفدي عةةةةةن شةةةةةةعر  فةةةةةي كتابةةةةةة  أعيةةةةةةان 
العصةةةر: لةةة  شةةةعر غةةةاص علةةةى معانيةةة  وأبهةةة  بةةة  

 نف  من يعاني .

عةةةةةةةةةاد بعةةةةةةةةةد انتهةةةةةةةةةاء مهمةةةةةةةةةة توليةةةةةةةةة  الق ةةةةةةةةةاء 
وبقةةةةي فيهةةةةا إلةةةةى أن  طةةةةرابل  إلةةةةى القةةةةاهرة، فةةةةي

عامةةةا، وقيةةة  إنةةة  عمةةةي  82تةةةوفي عةةةن عمةةةر نةةةاهز 
 قبي  وفات .

  

 أوفى صدي  إن خلوت كتابي .. ألهو ب  إن خانني أصحابي

 )جاحظ(  ال مفشيا سرا إذا أودعت  .. وأفو  من  بحكمة صواب.  
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 فوائد لغوية 

ماِ :  في أْوَصِ  الرَّ

َو أَْظَمى ْمح  أْسَمَر َفه   .ِإذا َكاَن الر 

اٌص  َو َعرَّ  فإذا َكاَن َشِديَد االْضِطَراِب َفه 

َو ِمْنَج    ْرِح َفه   .فإذا َكاَن َواِسَع الج 

َو َعاِس ٌ  ْ َطِربا  َفه   .فإذا َكاَن م 

َو لَْهَذم    .فإذا َكاَن ِسَنان    نَاِفذا  َقاِطعا  َفه 

َمِم:في   َتْرِتيِب الصَّ

ِنِ  َوْقر.  ي قال  ب ذ 

َو َطَرٌش.  فإذا َزاَد َفه 

َو َصَمٌل.  فإذا َزاَد َفه 

َو َصَل . ْعَد َفه   َفإذا َزاَد َحتَّى اليَْسَمَع الرَّ

 :في الُعبُوس

َو َقاِطٌ  َو َعاِبٌ .  إذاَ َزَوق ما َيْنَن َعْيَنْيِ  َفه 

ْكَفِهّر. فإذاَ  َو باِسٌر وم  ب وس    َفه   َزاَد ع 

َو َساِهٌل. ب وس    ِمَن الَهّلِ َفه   فإذا َكاَن ع 

بْرِطٌل. َو م  ْنَتِفخا  َفه  ب وس    ِمَن الَغْيِظ َوكاََن َمَع َذِلَك م   فإذاَ َكاَن ع 

 

ة للثعالبي فق  اللغ ز

 

 الرسم: زالل آفاجان 

 زالل آفاجان: الرسم

 الرسم: زالل آفاجان
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 أخبار من كليتنا

 إعداد: عبد هللا جيفتجي

 في جامعة قطر صكارياطالبات 

فةةةةةي إطةةةةةار برنةةةةةام  التبةةةةةادل الطالبةةةةةي بةةةةةين      
كليتةةةةةةي الشةةةةةةريعة والدراسةةةةةةات اإلسةةةةةةالمية فةةةةةةي  
جامعةةةةةةة قطةةةةةةر وكليةةةةةةة اإللهيةةةةةةات فةةةةةةي جامعةةةةةةة 

، است ةةةةةةةةةةةةةافت كليةةةةةةةةةةةةةة الشةةةةةةةةةةةةةريعة صةةةةةةةةةةةةةكاريا
 10والدراسةةةةةات اإلسةةةةةالمية فةةةةةي جامعةةةةةة قطةةةةةر 

التركيةةةةة  صةةةةكارياطالبةةةةات تركيةةةةات مةةةةن جامعةةةةة 
وذلةةةةك بهةةةةد  تعةةةةريفهل بةةةة برز  2017فةةةةي عةةةةام 

جوانةةةةةةة  الحيةةةةةةةاة األكاديميةةةةةةةة للكليةةةةةةةة. وعلةةةةةةةى 
ضةةةةةةةوء البرنةةةةةةةام ، سةةةةةةةيحظى الطلبةةةةةةةة األتةةةةةةةرا  
بفرصةةةةةةةةةةةة الدراسةةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةةي كليةةةةةةةةةةةة الشةةةةةةةةةةةريعة 

جانةةةةة  التةةةةةي   فةةةةةي دورة تعلةةةةةيل اللغةةةةةة العريةةةةةة ل ي جامعةةةةةة قطةةةةةر و االشةةةةةتراوالدراسةةةةةات اإلسةةةةةالمية فةةةةة
 قيمت من قب  كلية االداب  لمدة فص  دراسي كام .أ

 

 صكاريافي جامعة  ونمالي يّ  طالب

 ستضاااا   ا يفةةةةي إطةةةةار برنةةةةام  التبةةةةادل الطالبةةةة 

فةةةةي فصةةةة   صةةةةكارياكليةةةةة اإللهيةةةةات فةةةةي جامعةةةةة 
 اطالبةةةةةةا مةةةةةةن ماليزيةةةةةة 13م  2017الربيةةةةةةع لعةةةةةةام 

. مةةةن جامعةةةة مااليةةةا فةةةي ماليزيةةةا التَّةةةْدِريِ  وع ةةةو 
ار  فةةةةةةي تةةةةةةدري  الطةةةةةةالب لمةةةةةةدة ثالثةةةةةةة شةةةةةةو
غةةةةة العربيةةةةة و التركيةةةةة سةةةةابيع وكةةةةان التعلةةةةيل باللأ
اسةةةةةةتقبال  نفةةةةةة  العةةةةةةام تةةةةةةلّ وفةةةةةةي  ااِلْنجِليِزيَّةةةةةةةو 

 .ترا  من قب  جامعات ماالياالطالب األ
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 صكاريافي دورة تعلمية في جامعة  ونمالي يّ طالب 

جامعةةةةةةة مااليةةةةةةا فةةةةةةي طالبةةةةةةا مةةةةةةن  14جةةةةةةاء        
كليةةةةةةةة اإللهيةةةةةةةات فةةةةةةةي جامعةةةةةةةة  إلةةةةةةةى مةةةةةةةاليزي
سةةةةبوعين ضةةةةمن لةةةةدورة تعلميةةةةة لمةةةةدة أ صةةةةكاريا

بةةةةةةةةين الجةةةةةةةةامعتين.   برنةةةةةةةام  التبةةةةةةةةادل الطالبةةةةةةةي
يةةةة باحتفةةةال قةةةدوم الطةةةالب ت الةةةدورة التعلمبةةةدأ

 كليةةةةةةةة اإللهيةةةةةةةاتبرئاسةةةةةةةة عميةةةةةةةد  مةةةةةةةن ماليزيةةةةةةةا
حمةةةةةد بوسةةةةةتنجي وسةةةةةتكون االسةةةةةتاذ الةةةةةدكتور أ

ضةةةمن هةةةذ   .غةةةة العربيةةةة وااِلْنجِليِزيَّةةةةلالبالةةةدورة 
مةةةةةةةةةاكن األالةةةةةةةةةدورة سةةةةةةةةةتكون رحةةةةةةةةةالت إلةةةةةةةةةى 

تعةةةةةر  لي  صةةةةةكاريافةةةةةي  و السةةةةةياحية يحيةةةةةةوالتر
مدينةةةةةةةة  ثقافةةةةةةةةطةةةةةةةالب جامعةةةةةةةة مااليةةةةةةةا علةةةةةةةى 

  .من قري  صكاريا
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 ذهبوا إلى المغربهيات اإللطالب كلية 

 صةةةةةكارياذهةةةةة  سةةةةةبعة طةةةةةالب مةةةةةن جامعةةةةةة 
إلةةةةةةةةةةى المغةةةةةةةةةةرب ضةةةةةةةةةةمن  لهيةةةةةةةةةةاتإكليةةةةةةةةةةة 

 .بروتوكول التعاون التعليمي

طةةةةةةةالب كليةةةةةةةة اإللهيةةةةةةةات سةةةةةةةو  يتلقةةةةةةةون 
التعلةةةةيل فةةةةي جامعةةةةة القةةةةرويين دار الحةةةةدي  
الحسةةةنية فتةةةرة الربيةةةع وذلةةةك ضةةةمن التعةةةاون 

كةةة    لتعليمةةةي وفةةة  البروتوكةةةول الةةةذي وقعةةةا
وجامعةةةة القةةةرويين. مةةةن  صةةةكاريامةةةن جامعةةةة 

ناحيةةةةةة سةةةةةو  يتلقةةةةةون التعلةةةةةيل فةةةةةي معهةةةةةد 
ويطةةةةةورون أنفسةةةةةهل أكاديميةةةةةا ومةةةةةن محتةةةةةرم 

ناحيةةةةةةةة أخةةةةةةةرق سةةةةةةةيتعرفون علةةةةةةةى الثقافةةةةةةةة 
. معهةةةةةد دار الحةةةةةدي  المغربيةةةةةة مةةةةةن قريةةةةة 

  .هةةةةل المعاهةةةةد فةةةةي العةةةةالل االسةةةةالميأمةةةةن 
، العةةةةالل مازالةةةةت تعمةةةة  حتةةةةى اآلنتعةةةةد جامعةةةةة القةةةةرويين بمدينةةةةة فةةةةاس فةةةةي المغةةةةرب أقةةةةدم جامعةةةةة فةةةةي 

التةةةةراة العةةةةالمي  قائمةةةةة ضةةةةمن اليونسةةةةكو وقةةةةد اختارتهةةةةا منظمةةةةة .مةةةةيالدي 859وشةةةةيدت الجامعةةةةة عةةةةام 
 إلنيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةانيا
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 في مبناها ال ديد اتلهياإل كلية

ي  تةةةةدر صةةةةكاريالهيةةةةة فةةةةي جامعةةةةة ت كليةةةةة اإلأبةةةةد
  .بنائ  تمامإطالبها في المبنا الجديد بعد 

  صكاريابجامعة جديد يلي  مبنى 

ت كليةةةةةة أالجديةةةةةد بةةةةةد يالعةةةةةام الدراسةةةةة ةمةةةةةع بدايةةةةة
  د.بتدري  طالبها في مبناها الجدي اتاإللهي

سةةةةةةتاذ الةةةةةةدكتور األ صةةةةةةكارياقةةةةةةال رئةةةةةةي  جامعةةةةةةة 
سةةةو  يجةةةد طالبنةةةا االسةةةتفادة مةةةن لمةةةاس "أمظفةةةر 

معةةةةةة. وقةةةةةال فةةةةةي حةةةةةرم الجا ةاإلمكانيةةةةةات المختلفةةةةة
حةةةرم الجامعةةةة سيسةةةاهل  ىلةةةإأي ةةةا إنَّ نقةةة  الكليةةةة 

بشةةةةةةك  إيجةةةةةةابي فةةةةةةي تفاعةةةةةة  بةةةةةةين طةةةةةةالب كليةةةةةةة 
خةةةرق فةةةي جامعتنةةةا. أتمنةةةى يةةةات األكلالاإللهيةةةات و

لطةةةةةةةةالب و لن يكةةةةةةةةون المبنةةةةةةةةى الجديةةةةةةةةد مفيةةةةةةةةدا أ
تمنةةةةي لهةةةةل النجةةةةاح مدريسةةةةى كليةةةةة اإللهيةةةةات مةةةةع 

 ."الجديد سيفي عامهل الدرا

سةةةةةةتاذ الةةةةةةدكتور وقةةةةةةال عميةةةةةةد كليةةةةةةة اإللهيةةةةةةات األ
نجي معبةةةةةةرا عةةةةةةن الفةةةةةةرح الشةةةةةةديد اسةةةةةةتوحمةةةةةةد بأ

بمناسةةةةةبة انتهةةةةةاء المبنةةةةةي الجديةةةةةد لكليةةةةةة اإللهيةةةةةات 
كةةةن يوقةةةال أّن المبنةةةي الحةةةالي لكليةةةة اإللهيةةةات لةةةل 

ن المبنةةةةةةي  الطةةةةةةالب . ونةةةةةة من بةةةةةة ةكةةةةةةافي لخدمةةةةةة
الجديةةةةد سةةةةو  يجلةةةة  لكليتنةةةةا اإلثةةةةارة و التحفيةةةةز 

 ىعلةةةة صةةةةكارياوقةةةال نشةةةةكر سةةةةعادة رئةةةي  جامعةةةةة 
ضةةةةافة  اإلالجديةةةةد بفةةةةي اسةةةةتكمال المبنةةةةي   جهةةةةود
سةةةةةةتاذ كر عميةةةةةةد كليةةةةةةة اإللهيةةةةةةات السةةةةةةاب  األنشةةةةةة

 ىعلةةةةةةةةةةةة يالةةةةةةةةةةةةدكتور حجةةةةةةةةةةةةي محمةةةةةةةةةةةةد غونةةةةةةةةةةةةا
ن يكةةةةون المبنةةةةةي الجديةةةةد مفيةةةةةدا أتمني أاهتمامةةةة .و

  .ع اء هيئة التدريأطالبنا ولجميع ل

 
 



 

36 
 

 رحلة الطالب من المغرب إلى المشر 

 

 خاضرةم في اإللهيات كلية في صكاريا  جامعة طالب رعب
 .بالدهل خارج في تجاربهل عن

ضرة ابتنظيل مخ جموعة من طالب ملتقى لغة ال ادم قام
 و" المغرب لىإ المشرق من الطالب رحلة"تحت عنوان 

تجاربهل التي عاشوها خارج  عنخاللها  الطالب عبرقد 
 . بالدهل

  فيها أشار حي  بوستنجي حمدأ الدكتور ستاذاأل اإللهيات كلية عميدالسيد  لقاهاأ بكلمة اضرةبدأت المخ
 اإللهيات كلية نأ بّينو البالد خارج ليالتعل ةهميأ إلى

 مع الطالب تبادل ناحية من تركيا فيالكلية الثانية 
 ك  إلى الطالب إرسال قد تلو .الخارج في الجامعات

 .نجلترااو لمانياوأ مغربوال قطرو ردناأل ماليزيا، من
 إرسال على عم ت أوضح السيد العميد أن الكليةو

  .القادمة عواماأل في تون  و مانع  و فلسطين إلى الطالب

 ردناألز دمير هجران هل:و  نوالمشارك الطالبوقد عبر 
و امتنانهل  مشاعرهل عن  قطرزاوغلو شلتك هارون و  ألمانياز أركان رآنا روميساء ، ماليزياز سيدال ةناجي ، 

 لهذ  التجربة.



 

37 
 

تالنك 

 

 

 أمين إلى األبد

 المشتري: هل كلبك هذا كامل األمانة؟                     

 البائع: ال شّك فقد بعته ثالث مرات و رجع.

  

 

 

 ءاجتمع ثالثة من الب ال

 .اجتمع ثالثة من البخالء وقرروا التبر  بجزء من مالهل بعدما كثر كالم الناس عليهل 

داخلها لي بقال البخي  األول: س رسل دائرة على األرة وأرمي المال في السماء فالمال الذي يسقع 
 والمال الذي يسقع خارجها للفقراء!! 

يمين الخع لي  قال الثاني: أما أنا فس رسل خطا  على األرة وأرمي المال في السماء فالمال الذي على
 والمال الذي على شمال الخع للفقراء!! 

 ع على األرةفقال الثال  ز وكان أشدهل بخال  : أما أنا فس رمي المال في السماء فالمال الذي يسق
  .للفقراءلي والمال الذي يبقى في السماء 

 سبب أزمة بريطانيا 

 قال وزير بريطانيا السمين تشرشل لبرنارد شو النحيف : من يراك يظن بأن بريطانيا في أزمة غذاء! 

 ! يراك يعرف سبب األزمةفقال : ومن 
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 اقتل  أنوي أنوا  ما كنت 

 جريمة قت ! بعجوزة متهمة  كانت هنا 

 قالت : وا  أنا بريئة صدقوني ؟ 

 رد عليها القاضي: لكن مواصفات القاتلة كلها تنطب  عليك، بنت جميلة رشيقة وجذابة! 

 .قتل أ أنوي أنوقالت : وا  ما كنت   سهاأر ط ط تت وخجلالعجوزة 

 
 خطة فاشلة

رر ثالثة غرفة بالسجن فيها أربعة أشخاص ق
حد أن و قرر ك  وا منهل الهروب من السجن

ثة الموجودين ي رب حارسا من الحراس الثال
ا خرجوا من غرفتهل أمام السجن. و بعدم

 س لهل زميلهل: رجعوا إليها ف

 ة لماذا لل تهربوا؟ ف جابوا:

ة لقد فشلت الخطة حي  لل نجد حراسا على 
 باب السجن.
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 قصة قصيرة

 طمو  مصيدال   

 

صديقان ليصطادا األسماك، فاصطاد أحدهما ذهب 
سمكًة كبيرًة، فو عها في حقيبت ، ونهض لينصرف، 

 فس ل  اآلخر:

 إلي أين تسهب؟! ف جاب  الّصدي : الالالال

إلى البيت، فقد اصطدت سمكًة كبيرًة جّداً تكفيني،  الالالال
 فرّد الّرجل:

انتظر لتصطاد الم يد من األسماك الكبيرة مثلي،  الالالال
 يق :فس ل  صد

 ولماذا أفعل ذل ؟ فرّد الّرجل: الالالال

عندما تصطاد أكثر من سمكة يمكن  أن تبيعها،  الالالالال
 فس ل  صديق :

 ولماذا أفعل هسا؟ قال ل : الالالال

 كي تحصل على الم يد من المال، فس ل  صديق : الالالال

 ولماذا أفعل ذل ؟ فرّد الّرجل: الالالال

 ، يمكن  أن تّدخر  وت يد من رصيدك في البن الالالال
 فس ل :

 ولماذا أفعل ذل ؟ فرّد الّرجل: لكي تصبح ثريّاً، فس ل  الّصدي : الالالال

 وماذا س فعل بالثّراء؟ فرّد الّرجل:  الالالال

  تستطيع في يوم من األيّام عندما تكبر أن تستمتع بوقت  مع أوالدك و وجت ، فقال ل  الّصدي  العاقل:الالالال 
السا هو بالوبط ما أفعل  اآلن، وال أريد ت جيل  حتّى أكبرويويع العمرهالالالالال 


