
واحدة من أهم الوقائع يف العصور الوسطي.  كاانات  1701كانت معركة مالذكرد يف سنة 

أول معركة بني الدولة البيزنطية واإلسالم يف الريموك.  بعد ذلك بدأت االمرباطورية خترس يف 

بداية القرن السابع.  وحددوا العاصمة الدولة.  لكن يف منتصف القرن التاسع فاز االمرباطور 

فتح العاصمة االرمينية أين.  و السالجفة دخلت إىل االسالم  1701بعض املناطق.  و يف سنة 

سنة وصلت اىل إيران والعراق بالفتاح.  يف حاني  17يف بداية القرن احلادي عرش.  و بعد 

فتح مدينة  1700هاجم السالجقة طرابزون.  و يف سنة  1710سيطرت عىل القوقاز.  يف سنة 

هامجوا انطاكيا و مالطيا و قيرصية. كان إمرباطور بيزنطية يفكر أن يفتح  1700أين.  يف سنة 

مجع اإلمرباطور رومانوس جيشا وذهب إىل  1701مناطق يف إيران والعراق و سوريا. يف سنة 

قيرصية.  وفاز يف املعركة يف تفركة احتياحيون.  كان يريد ان ينهي التهديد ومجع جيشا عظيام 

مرة أخرى. يف حني كان الب ارسالن يقاتل الفاطميني يف املرشق.  و هو أرسل مبعاوااا اىل 

ألف مقاتل.   017  - 17امرباطور و وعد ان ال هيجم عىل دولتهم.  كان جيش البيزنطية بني 

الف مقاتل انتظر يف القسطنطينية كان يف اجليش نورمانيون و كومانيون و بلغاارياون و  07

رسيان و أرمنيون وسالفيون.  لكن سمع السلطان أن األمرباطور يريد أن يفتح بعض القالع 

الاف  17بجانب بحرية وان. فرتك السلطان    حصار دمشق و ذهب اىل إيران. فيها دخل 

ألفا للدفاع عن املمر يف غرب باحارية  07رجل اىل جيشه. اإلمرباطور قسم جيشه وأرسل 

وان.  لكن السالجقة هامجوا من خلفهم و فاز املعركة.  يف حني االمرباطور فتح مالذكرد. و 

الب ارسالن اىل مالذكرد. قبل املعركة السلطان أارسل مبعواا للسالم لكن اإلمرباطور رفض 

 07جمموعات. كان اجليش السلجوقي حاوا   0و أراد ان حيارب. قسم اإلمرباطور جيشه 

الف رجل فقط. و تشكل جيشه بشكل هالل. وهرب اجليش السلجوقي حتى الالايال. يف 

الليل هاجم اىل يمني اجليش و قتلوا ام هاجم عىل مركز اجليش بكل جيشه. و قتلوا ماركاز 

اجليش.  بعد ذلك هرب الباقي من احلرب. بعد احلرب كان بوابات أنااواول مافاتاوحاة 

 لالتراك.

 

ولد ستيفين جوبز في والية كاليفورنيا في الواليات المتحدة األمريكية بتتتاريت   
 م.5511/ 4/ 42

اسم أبوه عبد الفتاح جتون جتنتدلتي واستم أمت  جتوان كتارولتي  تو أ ت  متن 
 سورية. اسم زوجت  لوال بويل، لدي  أربعة أطفال، لدي  أخت و ي مؤلفة. 

ثم عاد الى كاليتفتورنتيتا وأ تبت   تانت   ."Homestead"تخرج من جامعة 
في مرآب. وأول  Co. Companyألعاب ) ذا أول عمل ل (. ثم أسس شركة 

 5511فتي   $.666.66وكان ثمن  ذا التحتاستوب  Apple 5  شيء  نع 
وأ تتبتتحتتت الشتتركتتة مشتتختتورة بتتختتذا االختتتتترا . ثتتم   Apple 4 تتنتت  
فتي  .Apple 3علتى  Apple 4لكن الناس كان يفضلون   Apple 3   ن 

يوم من األيام الحظ  ستفين جوبز أن  يحتاج مديرا للشركة. فتذ تب ىلتى شتركتة 
"Pepsi"  و قال لمدير ا "  ل تريد أن ت ن  ماًء حلواً حتى نخاية حياتت  أو

فتي تتلت    .  "Apple"أن تتغير الدنيا" و  و كان مقتنعا وأ ب  مدير شركة 
كتان  تذا لتيتس  "Jobs"تقدمت كثيراً لكن بالنسبة الى  Appleالسنة شركة 

لكن الناس لم يفضلو  ذا الجخاز "Apple Lisa"يكفي. وفي تل  السنة  ن  
 و لم يشتروه.

وبتعتد متوت    Macintosh  5592األنج  حاسوبخا في  Apple نعت   و
 ستيفين جوبز

ر  جتتيتت  راستت   حتتتتتى اعن متتعتتظتتم التتنتتاس يستتتتتختتدمتتون   . Macbookطتتو 
Macbook. 

. و في تل  السنة ستتتيتفتيتن 4002أ يب ستيفين جوبز بسرطان البنكرياس في
 Apple  استقال من شتركتة 4055جوبز دخل عملية جراحية )نقل كبد(. في 

 م بسبب سرطان الكبد4050/ 50/ 1بسبب مرض . و مات في 

 الدولة املستقلة تبدو باالستقالل يف جمال االقتصاد  

 للدول البقاء لألقوى، هذا القانون صحيح  

 والدولة املستقلة حتتاج إىل مصنع الفوالذ ومصنع القامش  ومصنع السيارات؛ وهكذا. 

أكثر الناس يظنون أن أموال االسترياد مفيدة للدولة بسبب الرضيبة  الكثرية لكن هذه الفكرة صحيحة ملدة قصرية  

واألزمنة االستثنائية  جيب أن نحاسب عمالء يف املصنع واألمهية الصنع الوطني.  بخالف ما إذاً فكرنا  ملدة طويلة، 

مثل احلرب عندما نشن احلرب كرواتيا ونحن نشرتي األسلحة من أوربة إذا ال تشجعون نحن ال نستطيع أن نفعل 

 شيئا يف حرب لذلك جيب أن نصنع أسلحةنا يف وطننا 

نحن نحاتااج إىل   بأخالق اإلسالم ال بأوربة   املنظم بثقافتها و  الدولة القوية حتتاج إىل التعليم  عن الرتبية الوطنية: 

يعني نستوحي من تارخينا جيب أن نستفيد مان األساامء املشاهاورة ماثال  انقالبات عميقة يف الرتبية الوطنية. 

 . هو عامل  كبري ومكتشف الصفر، أو املعامر سنان هو  معامر سليامنية والسليمية  اخلوارزمي

العلم ينقسم إىل قسمني، األول العلوم النقلية والثاين العلوم العقلية عندما نرتك العلوم النقلية ال نستطيع أن نفهم  

 العلوم النقلية بضبط. وخالصة القول إّن التعليم أساس الدولة املستقلة 

عن االستقالل الثقايف: ال نستطيع أن نفكر أّن الدولة تستورد اقافتها و تقاليدها و عاداهتا من بلد اخر. يمكن أن 

نخرس يف احلرب  هبزيمة كبرية لكن  إن نحافظ عىل اقافتنا ننهض بشكل رسيع. فسنطور جيشنا واقتصادنا . و كلها 

بوسيلة الثقافة. بخالف  إذا ال نحافظ عىل اقافتنا من التهديد اخلارجي، سنواجه اهلزيمة بدون حماربة. ألن الثقافة 

مثل عجينة الروح و تتامسك باإلنسان يف حدود اإلنسانية.و حقيقة عامة بني الناس أن االنسان ال خيرس باملوت بل 

 خيرس بفقد اقافته فيشبه عدوه كام تعرفون 

 و خالصة املوووع   الدولة املستقلة تعتمد عىل االتة أسس فإهنا الرتبية وطنية، االقتصاد القوي والثقافة.

أهيا األهم لكم؟ بالنسبة إ  هي الثقافة ألن  كل يش حقري و فاشل بدوهنا  لذلك يبدأ االستقالل للدولة بالثقافاة 

 النقية املميزة بروح القرآن الكريم وأخالق االسالم

 

أيلول. هو مهرجان الطريان و الفضاء و  ٠٢أيلول و يغلق يف  ٠٢يفتح تكنوفست الذي يعقد أول مرة يف تركية يف 

 التكنولوجيا يف ساحة مطار اسطنبول اجلديد. الذين حيرضون يسابقون ويشاهدون األوائل يف تركية.

تكنوفست منظمة دولية. فيه تكون املسابقات التكنولوجية، الفعاليات املمتعة لألشخاص من كل األعامر، 

العروض التي تفعلها جمموعات الطريان اخلبرية، الندوات عن التطورات التكنولوجية يف تركية و العامل، املعرض 

 الذي جيتمع املستثمرون فيه من كل الدول.

 احلضور إىل الفعاليات التي تكون يف تكنوفست جمانا. لكن جيب أن تعبأ االستامرة من شبكة االتصاالت العاملية.

 يف املهرجان تكون املسابقات املمتازة واأللعاب. عدد املسابقات االاة عرش وهي:

 مسابقة املركب الربي بدون اإلنسان الذي يعتمد عىل املركب اهلوائي بدون اإلنسان )إحى(-

 مسابقة التكنولوجيا عنده فائدة للبرشية-

 مسابقة األنظمة حتت املاء بدون االنسان-

 مسابقة روبوتكيس-

 الروبوتات ٣٥٤٢مسابقة فتح -

 مسابقة الصواريخ-

 مسابقة املركب اهلوائي بدون اإلنسان )إحى( احلارب-

 مسابقة املركب اهلوائي بدون االنسان-

كان العرب يتعاملون مع األتراك عرب التاريخ لذلك انتقلت الكلامت املتعددة من الالاغاة 

العربية إىل اللغة الرتكية ومن اللغة الرتكية إىل اللغة العربية. الكلامت املنتقلة مان الالاغاة 

العربية إىل اللغة الرتكية عديدة لكن الكلامت املنتقلة من اللغة الرتكية إىل اللغة الاعارباياة 

قليلة، ذلك ألن اللغة الرتكية تتكون من اللغة العربية بنسبة مخسة واالاني باملئة باإلوافاة 

إىل اللغة الفارسية و اللغات األخرى، بسبب دين اإلسالم واجلغرافية . عانادماا دخال 

األتراك دين اإلسالم اوطر االتراك لتعلم اللغه العربية لفهم القرآن و التكلم مع العرب، 

و بفتح شبه جزيرة العرب انتقلت الكلامت من اللغة العربية إىل اللغة الرتكية ألن الادولاة 

العثامنية كانت تقع يف اجلغرافية اإلسالمية، وانتقلت الكلامت من اللغة الفارسية إىل اللغاة 

الرتكية بسبب فتح إيران. واآلن سنعطي أمثلة عىل الكلامت املشرتكة بني اللغة العربياة و 

 اللغة الرتكية :

 .عربة : اليش الذي نقوده و نركبه و نحمل البضائع به٣

 .عاجل : اليشء الذي جيب أن يكون حاال٠

 .عادل  : الشخص الذي يعدل٢

 احلرب العاملية الثانية كانت احلرب التي فعل يف اطراف العامل. وهي كانت 

 حرب، شارك فيها كثري من الدول. احلرب العاملية الثانية رصاع عسكري

 (. شاركت فيها كل الدول القوية٣٤٢٤-٣٤٥٤استمر ست سنوات )

 )تركيا ما شاركت يف احلرب العاملية الثانية( بقسمني؛

 احللفاء الواليات املتحدة، االحتاد السوفيتي، فرنسا، الصني، بولندا إىل

 آخر... و دول املحور " املانية النازية، إيطاليا، اإلمرباطرية اليابانية،

 وأهم األسباب يف البداية احلرب العاملية الثانية أوال : رومانيا اىل آخر...

لفاء. كان توجد أزمة كبرية فيها. احلفرض احللفاء املنترصين يف احلرب العاملية االوىل حاال صعبا عىل الدول اخلارسة مثل أملانية. والسبب الثاين املشاكل االقتصادية عند  

بعاد احلارب  تلرو السبب الثالث إنه آدلف هيتلر. هو شخص وحيش وعنرصي و طموح. وهو كان يفكر أن األملانيني، األمجل واألحسن يف الدنيا وانتحر آدلف هي

يابان خرست بسبب دخول روسية ال العاملية الثانية مع زوجته. و السبب الرابع، احلرب بني اليابان و الصني و سبب هذه احلرب إرادة الصني ترابا من اليابان. يف النهاية

 بب.اىل هذه احلرب، و اليابان فهم أنه ال يستطيع أن يفوز فاستعد للدولة احلديثة. لكنهم شارك يف احلرب العاملية الثانية رغم من هذا الس

الوالية املتحدة قويت كثريا جدا و مع االسف مات كثري جدا جدا من العساكري  و يف النهاية احلرب العاملية الثانية، فازت دول احللفاء و تغريت حدود الدول األوروبية. 

 .-تقريبا سبعون مليون-و املدنيون 

 

 

 

 صنعنا السيارة بدماغ الغرب، نسينا أن نضع بنزين بدماغ الرشق

يوما لصناعة  ٣٠٤ترشين األول لتهنئة.  يعني كان عندهم   ٠٤مهورية يف ذلك الزمان( للمهندسني اصنعوا سيارة بلدية حتى كل يشء بدأ باجتامع الرؤساء يف أنقرة. يف تلك األاناء قالوا نحن ال نستطيع أن نصنع السيارة أبدا . أمر مجال قورسل )هو كان رئيس اجل  

دينجر... ويف النهاية أنشؤوا دوريم )اسم اسيارة( للحفالت لكن ما شحنوا خزان السياارة  لطف. اجتهدوا بشكل ممتاز لكن بدون أكل بدون ماء و احينا بدون النوم. حاول هلذه السيارة مهندسون كثريون مثل  شاهني كارداغ، جالل طنر، ٣٤٩٣السيارة. التاريخ 

يارة بالبنزين . و لقد وصلوا إىل حديقة تبمم و عندما وصلوا كان هناك دوريامن . الدوريم االسود و الدوريم االبيض. و السبالبنزين ألمان القطار والرحلة. و بعد وصوهلم من اسكيشهري إىل أنقرة ذهبوا إىل حديقة تبمم مع قافلة لذلك نيس السائق أن يشحن خزان 

تواقى  ٠٢٢٢و يف عام ك. م بعد ذلك توقفت فجأة فقال هذه مجلة اسطورية صنعنا السيارة بدماغ الغرب، نسينا أن نضع بنزين بدماغ الرشق. و انتهت قصة الدوريم هنا٣٢٢لقد أراد جالل قورسل أن يقود الدوريم الذي لونه اسود لكن خزانه كان فارغا. ام قادها 

 أرنك فعل فلام عن قصة الدوريم و قال إذا ال تضع يف خزان فراري هي أظن لن تعمل. و بقيت فقط دوريم واحدة وهي يف اسكيشهري. 

 بعض اخلصائص الدوريم : 

 كق٣٠٤٢وزهنا : 

 "0"نوع حمرك : 

 ٥عددها : 

 ٣٤٩٣تاريخ الصناعة : 

 ٤٢برذون : 

 مكان الصناعة : اسكيشهري

 

 

 

 

ولاد يف   سأحتدث عن الشخص األمريكي الذي تأارت به الدنيا هو رئيس الواليات املتحدة األمارياكاياة.

نيويورك هو االبن الرابع من مخسة أطفال يف عائلته. تاريخ ميالده سنة ألف و تسع مئة و ستة و أربعني . كان 

إىل أمريكة. جده كان ياعامال   نظرنا إىل جده يمكننا أن نرى أن جد ترمب هاجر من أملانية  و إذا  والده اريا.

حالقا ووجد الذهب يف منجم يف بلد كندة .و ساعد األشخاص الذين كانوا يريدون أن يصبحوا أااريااء .و 

لكنه شجع الرشوعية و مل يبع البيوت   تزوج مهاجرة أملانية. و مات ام ابنه فريد بدأ يدير األعامل و أسس رشكة

للبرش للسود ودونالد ترمب كان طالبا مشاغبا يف شبابه .هو لكم أستاذه املوسيقى و درس يف الاثااناوياة 

العسكرية. يف هذه السنوات ترمب كان حلمه الوحيد أن يصبح خمرجا لألفالم األمريكية لكن فكرته تغاريت 

بعد أن ذهب اىل افتتاح اجلرس ام درس يف اجلامعة. و بعد التعليم هو بدأ بإدارة رشكة و يف هذه األعوام أارت 

أزمة النفط عىل اقتصاد أمريكة و بعد األزمة أخذ نقودا من أبيه و أراد أن يشرتي الفندق الذي كان مهدما لكن 

أصدقاءه رفضو ذلك و ترمب حتققه مع مرور الزمان تطور األعامل و أخذ دينا من املرصف و بنى ناطاحاات 

السحاب وسامها متجر اجلوهرة ام سامها ترمب برج ترمب. تزوج االث مرات و كان لديه مخسة أطافاال و 

لكنه انسحب و بعد سات   اامنية أحفاد يف السياسة هو كان مرشحا للحزب يف بداية القرن العرشين أول مرة

عرشة سنة أعلن ترشيحه من احلزب اجلمهوري يف برج ترمب و حصل عىل معظم األصوات يف االنتخاب و 

 منذ سنتني هو يقيم يف البيت األبيض

 

 

 

 

قبل أن نبدأ، جيب أن نجيب عىل بعض األسئلة، ما أمهية العدل واللطف واملساحمة وأوصاف 

املسلمني لتبليغ وانتشار اإلسالم؟ هل من املمكن أن اإليامن الكامل واملخلص يف قلب اإلنسان 

 جربا؟اآلن سنجيب عىل هذه األسئلة. 

يف البداية العدل واملساحمة مهامن جدا ،مثال ذلك، يف فتح القدس يف عرص عمر بن اخلطاب ريض 

اهلل عنه،كيف فتحت القدس؟ الدولة اإلسالمية فتحت جوار القدس، و عمر بن اخلطاب كان يريد 

أن يفتح القدس بدون دم، بسالم، و أهل القدس أرادوا أن يمضوا عل معاهدة السالم برشط أن 

يأيت عمر بن اخلطاب إىل القدس، وعندما سمع عمر هذه املعلومة، قرر أن يذهب إليها بعد قرار 

وهو ذهب إليها عىل احلصان وأحيانا مشيا بشكل متواوع بالرغم من كل قدرته  جملس اإلسالم. 

ومقامه.عندما دخل عمر مشيا إىل القدس تعجب أهلها كثريا، ام أمىض عىل املعاهدة، وكان يكتب 

فيها إن عبادتكم ودينكم مسموح، لن يلمس أموالكم، وأنفسكم، وكنائسكم، ومزارعكم، ويقول 

اهلل "ال إكراه يف الدين! " بعد هذه املعاهدة أهل القدس دخلوا يف اإلسالم مجاعات مجاعات، 

 والقدس صارت املدينة التي يعيش املسلمون وغري املسلمني فيها بسالم.

إوافة إىل ذلك، معيشة املسلمني مهمة جدا، ملاذا؟ ألن شكل املعيشة مظهر اإلنسان، إذا يعيش 

املسلم بشكل أحسن، غري املسلم يراه ويفهم ما معنى اإلسالم، ومن املمكن أن يقرتب قلبه من 

اإلسالم, مثال، يف عرص ازدهار الدولة العثامنية، أرسل السلطان إلقامة يف بعض املدن الغري املسلمة 

العلامء والدراويش إلفهام اإلسالم بالتامم قبل فتح هذه املدينة، لذلك كان دخول الناس اإلسالم 

 سهال وبرسعة واحيانا فتح أهلها للمسلمني أبواهبا، ولذلك، فتحها كان بدون دم ومعركة.

اإليامن مثل البذرة إذا تسقيها كثريا بدون صرب وانتظار من املستحيل أن تنمو، لكن إذا هتتم به 

باستمرار تكون شجرة وخمة، توجد أمثلة كثرية يف التاريخ، أكرب مثال رسول اهلل، انه دعا املرشكني 

َن اهللِّ لِنَت هَلُمم  ٍَة مِّ بالصرب واللطف وعدد املسلمني زاد برسعة، ويقول اهلل عن هذه احلركة "َفباَِم َرْحم

لَِك" هذه اآلية دلييل، اذا نبلغ بخشونة ونقول ستؤمن أو  وام ِمنم َحوم َقلمِب الَنَفضُّ َوَلوم ُكنَت َفظًّا َغلِيَظ الم

 ستموت، هم يظنوننا   عنيفني، ويكون يف عقلهم تصويرنا ظامل.

حتدات عن الطرق الصحيحة لتبليغ وانتشار اإلسالم، وخالصة القول ما انتهت وظيفتنا ما زال 

 التبليغ مستمرا، و جيب أن نصلح عيشنا ألننا نمثل اإلسالم اآلن.

 

 

 

آن أحب أن أكتب عن أمهية اللغة العربية  يف البداية اللغة العربية ليس من أهم اللغات بل هي أهم لغة يف العامل واآلخرة ألهنا لغة الاقار

 الكريم العظيم

أود أن أرشح بعض فوائد اللغة العربية، من اجلدير بالذكر أننا مسلمون ونريد أن ندخل اجلنة لذلك جيب علينا أن نعبد اهلل بشكل كامال 

 حسانا اآلن أريد أن أسأل سؤاال لكم  إىل أين نعتمد عن معيشة الدين؟ طبعا نعتمد عىل القرآن الكريم  حسنا هل نفهم القرآن بدون اللغة

عبودية ال العربية يا ترى؟ ال هل نفهم ماذا يأمر اهلل أو ينهى اهلل يف القرآن؟ ال إذا كل مسلم جيب عليه أن يعرف اللغة العربية ليتحقق بوظيفة

الفلوس  ربحوخالصة القول اللغة العربية مهمة للمسلمني. اانيا اللغة العربية مهمة ملعيشتنا يف العامل بالنسبة إىل بلد تركيا ألننا نستطيع أن ن

ن أل الكثرية عن طريقها مثال السياح العرب يأتون اىل تركيا للعطلة وحيتاجون اىل املرتمجني إذا تعلمت اللغة العربية ربحت النقود الكثرية

 أكثر العرب الذين يزورون تركيا للعطلة أغنياء ويريدون املرتجم الرتكي يف النهاية اللغة العربية مهمة لألتراك بسبب السوريني  ألهنام

يأتون اىل تركيا بسبب ظلم األسد اخلائن إن نريد أن نساعد إخوتنا جيب علينا أن نعرف اللغة العربية وأيضا نحن جمبورون بسكناهام و 

إيوائهم ألن سيدنا رسول اهلل صل اهلل عليه و سلم يقول "مثل املؤمنني يف توادهم و تراْحهم وتعاطفهم مثل اجلسد إذا اشتكى منه عضاو 

تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى " يعني هذا احلديث يعني السوريون واألتراك إخوة ونحن مسؤول من عنايتهم وطعامهم ورشاهبم 

ة وكل األشياء التي حيتاجون إليها وفقط نستطيع التعاون بني السوريني واألتراك بوسيلة اللغة العربية نحن نفهم من هذه املعلومات املهم

 أن اللغة العربية تسهل احلياة واآلخرة

 

 

 إسطنبول

 مدينة السالطني

 مهد احلضارات

 عاصمة العامل 

 ومفتاح الدنيا

هذه املدينة كنز للناس من بداية التاريخ لذلك الناس حاربوا هلذه املدينة مرات كثرية. ومعظم القاادة اساتاخادماوا 

جنودهم لفتح هذه املدينة ملاذا؟ جييب هذا السؤال نابليون من يملك إسطنبول فهو حيكم عىل العامل " مثال الدولة العلية 

العثامنية كانت مسلمة، وكانت حتكم العامل من هذه املدينة ودولة روما كانت صليبية وكانت حتكم العامل من إسطنبول؛ 

لذلك اهتم رسول اهلل حممد )صىل اهلل عليه وسّلم( هبذه املدينة وقاد السلطان حممد الفاتح السفن عىل الرتاب لفاتاح 

 إسطنبول.

هذه املدينة جرس بني أوروبا وآسيا وهذه املدينة بحر احلضارات، اسطنبول كانت مدينة قبل التاريخ وكال ساكاان 

 إسطنبول كانو هيتمون هبا كام تستحق لكن مع االسف اآلن نحن ال نستطيع ان هنتمها بشكل جيد.

نحن نحب اسطنبول مع آاار عثامنية وآاار بزنطية. لكن ال نستطيع ان نحم هذه اآلاار برصاحة انا احب نااطاحاات 

السحب لكن يف ماسالك  لكن انا اريد ان اشم رائحة التاريخ يف منطقة الفاتح، أنشئت يف كل مكان يف اساطاناباول 

 الفنادق نحن ال نحتاج اىل الفنادق نحتاج اىل املتاحف قلت ننشأ  فنادق كثرية بسبب هذه الفنادق نرض عىل التاريخ 

و موووع آخر اآلن سكان اسطنبول ال يعرفوهنا، فال يعرفون إال منطقتهم ألهنم يتجولون يف املاراكاز الاتاجاارياة 

ويبتعدون عن إسطنبول. الشخص الذي ال يعرف إسطنبول هو ال يعرف تارخيه، مع األسف رضرناا عاىل االااار 

التارخيية كبري. احلمد هلل أغلب املساجد اآلن حاهلا جيد لكن اكثر اآلاار حتت الرتاب ونحن ال نحاول أن نجدهاا ال 

 نحاول أن نفهم تارخينا

 األتراك ال يذهبون اىل إسطنبول القديمة وال يزوروهنا. هناك السياح فقط هذه املسألة مؤملة جدا 

 يف النهاية نحن أفسدنا منظر اسطنبول ومع األسف اذا نستمر هكذا سيبقى عندنا فقط مجال الطبيعية

 معركة مالذكرد

 مدينة إسطنبول
 تيسال موتورز هي رشكة تقع يف كاليفورنيا متخصصة يف صناعة السيارات الكهربائية

 واملكونات الكهربائية للقطارات. رشكة تيسال تقدم اخلدمة يف الواليات املتحدة األمريكية

 والبلدان األوروبية و الرشق األوسط و الصني و اليابان و أسرتاليا ونيوزيلندا وتركيا.

( هو مالك الرشكة أيضًا. إىل ماذا هتدف هذه الرشكة؟ تيسال Elon Muskحسنًا. من أسس هذه الرشكة ؟ إنه إلون ماسك . )

$. ٢٤٠٢٢٢( امنها Model3. )٢موتورز  هتدف أن تعرض السيارة الكهربائية بثمن مناسب للمستهلك. مثاًل تيسال مودل 

(. و امنها roadster. رشكة تيسال اشتهرت بتيسال رودصرت )٠٢٣٢وزعت رشكة تيسال هذه السيارات يف هناية سنة 

$.و هذه السيارات ال حتتاج اىل الوقود. ألهنا متيش عىل الكهرباء.اذًا كيف ختزن الكهرباء؟ بواسطة املحطة. اسمها سوبر ٣٢٢٠٢٢٢

شحن. و توجد تسعة حمطات للكهرباء يف تركيا. وأجرة الكهرباء جمانا. و دخلت رشكة تيسال يف تركيا .اسمها تيسال موتورز الرتويج 

لكن  يف تركية.   كل شخص ال يستطيع أن يشرتهيا  و اخلدمات. لكن امنها  غال جدا يف تركيا. ألن الرضيبة كثرية يف تركيا. لذلك 

 تيسال. منافس  وهذه السيارات ستكون  إن شاء اهلل تعاىل.  السيارات الكهربائية خصة هبا  ستصنع تركيا 

. و مسافة الطريق اىل ٠٢٣٢( السيارة اىل املريخ يف السابع من شباط يف سنة " spaceأطلقت رشكة تيسال مع رشكة سبيس إكس)

املريخ اربع مئة مليون كيلومرت. إوافة اىل ذلك تقطع السيارة بثانية واحدة احد عرش كيلومرت. لكن إلون ماسك أووح كيف 

خرجت السيارة من مدارها . لذلك لن تصل اىل املريخ بالضبط. لكن رشكة تيسال مهمة جدًا لعلم التكنولوجيا. رشكة تيسال تطور 

الذكاء الصناعي و تستعمله يف سياراهتا. يعني هذا أّن  السيارات تستطيع ان متيش بواسطة الطيار اآل . و خالصة القول إن رشكة 

 تيسال صانعة التكنولوجيا و من اجلدير بالذكر أّن  كل الناس سيقودون هذه السيارات يف املستقبل.

 TESLAتقنية تسال 

ي 
 
الطرق الصحيحة ف

 تبليغ اإلسالم

 سيارة ديفريم

 الحرب العالمية الثانية

 معرض تكنوفست

 ترامب أهمية اللغة العربية

وط لالستقالل   ثالثة شر

 السالم عليكم و رْحة اهلل و بركاته سأحتدث عن الثانوية التي أدرس فيها يعني بيوغلو لألئمة واخلطباء أوال

 سأقول لكم سبب تفضييل هلذه الثانوية، ملاذا اخرتهتا بني اانويات كثرية؟ ألين كنت أريد أن أعرف العلوم

 

 اإلسالمية بشكل مجيل. و يف اانويتنا يستطيع أن يتعلم الطالب الدروس اإلسالمية و الدروس العادية معًا. 

 يف مدرستي اإلمكانات كثرية، مثال يوجد ملعب صناعي و مسبح. توجد مكتبة كبرية جدا و فيها توجد كتب

 عديدة و حواسيب كثرية نحن ندرس يف املكتبة غالبا. نستفيد من مجيع اإلمكانات يف املدرسة .

 أهم يشء يف مدرستنا العربية ألننا ندرس سنة كاملة )السنة التحضريية( لتعلم العربية. نصف سنة ندرس

 يف مدرستنا ام نذهب اىل األردن و ندرس يف مدارس احلصاد أو النظم احلديثة، نسكن شهرين، وعندنا مرشف

 هذا مفيد جدا. أنا طورت عربيتي كثريا صغرينخرج يف الشوارع معه نتكلم مع الناس لتطوير لغتنا. نذهب إىل بيوت العرب مع مرشفنا و نفعل حماداة بالعربية. نرى بلدا خمتلفا يف سن 

 يف األردن . و خالصة القول تدريس العربية ممتاز جدا يف مدرستنا وأساتذتنا ماهرون يف عملهم .

عن عائلتكم . العالقة االجتامعية قوية بني يد اانوية بيوغلو لألئمة واخلطباء اانوية داخلية لذلك نحن نسكن يف املنامة معًا و إذا تدرسون يف اانويتنا تعرفون العيش وحدكم يعني بع

شطة االجتامعية كثرية، مثال نذهب اىل ألنالطالب يف املنامة يعني الطالب يكونون مثل عائلة. بالنسبة   جيب عىل كل شخص أن يسكن يف املنامة مرة يف حياته.  يف مدرستنا تكون ا

ماكن التارخيية يف املدينة التي نذهب إليها األاألماكن التارخيية التي تقع يف إسطنبول أحيانا نذهب إىل املدن األخرى مثال يف مدرسة الصيف كان يوجد جولة اىل أدرنة. نرى املساجد و

 و نتجول فيها، نأكل األطعمة املشهورة فيها. هذه اجلوالت تكون ممتعة جدا.

 بمدرستي   يف أمان اهلل ...ب  و خالصة القول اانوية بيوغلو األئمة واخلطباء بالنسبة   وأصدقائي  اانوية ممتازة من كل الوجوه. انا راض عن مدرستي وأويص كل الطال

 ملاذا يذهب الناس إىل بلد آخر لتكلم اللغة؟ هل السفر ُيؤار عىل الناس للثقافة؟ هيا لنرشح هذا املوووع. 

هذه اجلملة من يف بادئ األمر لِنُجب السؤال األول. تعلم اللغة يشء مهم للعامل. كام قال أجدادنا "لساٌن واحٌد إنسان، لسانان انسانان اانان."نفهم 

م أّن تعلم اللغة مهم للناس. لكن جيب أن نسأل هذا السؤال:كيف؟  هذا متغري بالنسبة إىل الناس. بعض الناس يقولون إّن السفر الزم للتعل

أن يع ويدفع الناس النقود للذهاب إىل بلد آخر. لكن هل هذا صحيح؟ أوّد أن تفهموا شيئًا عنه. جيب أن تعيدوا النظر يف هذا املوووع. ال نستط

. ناسنسأل هذا السؤال. ألن بعض الناس عندهم ذكاء برصي ويتعلم هؤالء الناس بالسفر. كام قلت يف البداية هذا املوووع متغري بالنسبة إىل ال

مثال عند صديقي  ذكاء سمعّي وجيب أن يسمع اجلمل ليفهمها. وبالنسبة إىل صديقي ال داعي للذهاب إىل بلد آخر ألن عنده ذكاء سمعي 

متغري  ووعويستطيع أن يتعلَّم اللغة بوسيلة اإلنرتنت. ممكن أن يتعّلم اللغة بالذهاب اىل بلد آخر. لكن ال داعي للدفع. كام قلت مرتني هذا املو

للناس. يعني بعض الناس يقولون إن السفر الزم للتعلم وأيضًا بعض الناس يقولون إن السفر ليس الزما للتعلم. برصاحة أنا ال أفكر مثل 

 كالمها إ  هاتني املجموعتني. مثال درسنا اللغة العربية طوال ستة أشهر قبل الذهاب إىل األردن. إذًا ملاذا درسنا طوال ستة أشهر؟. يعني بالنسبة

 الزمان لتعلم اللغة. 

ألشياء ه الكن ليس عند السفر تأاري عىل اللغة فقط. ممكن أن يدفع الناس النقود ليتعرفوا عىل اقافة البلد. لكن هل الزم دفع النقود الكثرية هلذ

 فقط؟ بعد هذا السؤال أعطي القرار لكم. 

ال تنتقدوا قط:بِوجه اإلمجال ال داعي لكالم كثري. طريق تعلم اللغة متغري بالنسبة اىل الناس وبالنسبة اىل الذكاء. ويِف هناية كتابتي أقول شيئًا ف

 اختيار الناس للتعلم.

ء مهم لتعلم العربية .. السفر أم الكتب؟ ي
 أي شر

كية كة بي   اللغة العربية واللغة التر  الكلمات المشتر
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