










االفتتاحية

ح ا��ديد امل��وب با��ماسة و   يأ�ى العام ٢٠١٩ بالر

املمطرة ع�� النفس. وصل العام ٢٠١٨ إل ختام�ا، ونودعھ ع�� 

أمل أن ن�و أفضل من ال�� مضت. قبحمد هللا، �ستقبل عاما ن

جديدا بفرحة وسعادة ن�تظر�ا بفارغ الص�� ل�ي نحتفل ��ا ون�� 

�عضنا البعض، �شكر هللا أننا اج��نا وال نزال نجتاز تحديات 

ل قا�ع متجددة.  وا��كمة تقو "ال و عديدة �� ظل واقع جديد و

احل ن رتحز ع�� األمس  ف�و لن �عود ... وال تأسف ع�� اليوم ف�و 

... واحلم �شمس مض�ئة �� غد جميل وعام جديد".

  منذ ش�و خا��ت�� فكرة �شر مجلة علمية وأدبية ر

تت�لم عن إندون�سيا والسودان بلغة الضاد. وكنت أس�ش�� 

أعضاء �يئة جمعية مسلمات فرع حاص بالسودان و�عض 

الزمالء املؤ�ل�ن �� مجاالت عدة، وأطرح عل��م مثل �ذه الفكرة. 

وأ��م ���عون�� ع�� تحقيق �ذه الفكرة، حيث اتفقنا �غرض 

ة إندون�سيا الغالية إ�� العالم ودفع  �خ وحضا رواحد �و �شر تا ر

دافعية طالب اإلندون�س�ن �� ترقية اللغة العر�ية. وأبدى 

استعداده با��د ح�� تم صدو �ذه ا��لة ب�ن أيدي القراء ر

ك و�عا�� أن و ��ا". أتم�� وأدعو هللا تبا ر�عنوان: "إندون�سيا و ثر

�ة ال�� �ستمر أجر�ا وثوا��ا للمشارك�ن ��  ريجعل �ذه صدقة جا

تحقيق صدو �ذه ا��لة .ر

أختيكم

لة مجلة ألف �ساء)و فطر�ة فجر�نا (مسؤ

��ا"و “إندون�سيا و ثر

ف��اير ٢٠١٩

عاية رتحت 

جمعية ��ضة العلماء

فرع خاص بالسودان

مس�شار التحر�ر

جمعة مسلمات

فرع خاص بالسودان

م��� لغوي

فطر�ة فجر�نا

مدير التحر�ر

فطر�ة فجر�نا

سكرت�� التحر�ر

راتو بردة عثما�ي

اإلخراج الف��

�ا�ي موليدا السندي  رما
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اإلفتتاحية

ا��تو�ات

�خ إندون�سيا  رتا

�انج ودايانج سوم��ر �خية: سانج�و رقصة تا

�ا �� �عز�ز دو املرأةر �خ تأس�س مسلمات �� إندون�سيا وآثا رتا ر

�ا �� إندون�سيا ري�سان��ين (املع�د) وآثا

ا��رتق: ا��ر السودا�ي كثيف القيم

الشعر: اإل�سان وحقيقتھ

نصائح لتحقيق النجاح وتخطى التحديات �� السفر العل��

اسة التقابلية �� ب�ية ا��مع ب�ن اللغة العر�ية واللغة اإلندون�سية رالد

األمثال العر�ية

األم�ان السياحية �� إندون�سيا

وصفة إندون�سيا: سا�ي





�عد اندون�ســــــســــــا أك�� بلدان من ناحية أغلبية شعوب املســــــلم �� العالم ح�� وقتنا ا��اضر �ذا، حيث 

ل ه �� إندون�ســـــيا رن تبلغ �ســــبة من �عتقدو اإلسالم ٩٠٪ من عدد الســـــ�ان اإلجما��. ولقد أصبح دخو اإلسالم وتطو

�خ الطو�ل للغاية. و�� �ذه املناسبة سوف أشرح عنھ بالتفصيل.ل رللوصو إ�� �ذا العدد الكب�� من االتباع التا

ة اآلسيو�ة . ل ة �� القا ت �ذا البلدان مفتاح التجا رلقد بدأ وصو اإلسالم إ�� إندون�ســــــــــــــــــــــــــــــــيا منذ أن صا ر ر

ة بمنتج التوابل �� العالم و�ذا مما يجعل العديد من التجار من ر �خ أن إندون�ســــــــــــيا �� منطقة مشـــــــــــــ�و رو��ل التا

مختلف أنحاء العالم يأتو إليھ لشـــــــــــــــــــــــراء التوابل و��يعو��ا �� منطق��م األصلية.  فم��م من جاء من جز�رة العر�ية ن

ا �� إقامة عالقات جيدة مع ســـــــــــــــــــــــ�ان أ�ل البلد الذين �ان لد��م �� و ت و�انوا بواســــــــــــــــــــــطتھ بدؤ س وغوجا رو�الد فا ر

ن معظم األحيان معتقدات �ندوسية. �ؤالء التجار �شـ���و �� املعرفة عن اإلسالم. فبدأ �شــعر ا��ليو منجذب�ن ن

إ�� اإلسالم فاعتنقوا اإلسالم. ثم سا�م ممثلو التجار من الدو العر�ية وغ���م من س�ان ا��لي�ن �� �شــــــــــــــــــــر تأث�� ل

خبيل. راإلسالم �� األ

�خ وصو اإلسالم إ�� إندون�سيا م��ا:ل اء ال�� يتم بواسط��ا �عب�� تا رو�ناك العديد من النظر�ات واآل ر

ت رنظر�ة الغوجا

ل وفقا ل�ذه النظر�ة أن م��ء اإلسالم إ�� إندون�ســـــــــــــــــــــــــيا بدأ �� القر الثالث عشـــــــــــــــــــــــــر. وأو من صرح �ذه ن

رق آى أن اإلسالم قد تطو �� كث�� من ر جرنج (Snouck Hurgronje). إنھ  رالنظر�ة �و املسـ�شـر ال�ولندى سنوك �و

ت قد  ات �� ال�ند ول�س من العرب حيث أن غوجا راملدن �� ال�ند وقال إن اإلســـــالم يأ�ي من التجار �� منظقة غوجا ر

�ة مع إندون�سيا �� وقت أبكر من التجار العرب. رب�� عالقات تجا

األسس ل�ذه النظر�ة ��:

ن�سيار ز -  عدم حقائق تفسر دو العرب �� ان�شار اإلسالم  �� إند

�ة ب�ن إندون�سيا وال�ند  ر -   وجود عالقة التجا

ا باشاي أي مالك الصــــــا�� الذي يتمتع بخصــــــائص أ��اص من        ر -  وجود شا�د سامود

ات.    رمنطقة غوجا
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�ان �ذه النظـــــــــر�ة تــــــــــركــــــــــز اال�تمام ع�ــــــــــ� 

�شــــــــأة سلطة الســـــــــياسة اإلسالمية ما �ســـــــــ�� بمملكة 

اية و ا باساي". و�صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر �ذه ا���� من ر ر"سامد

الـــــــــــرحالة مـــــــــــرجو فولو (Marco Polo) إ�ــــــــــــ� جــــــــــــز�ــــــــــــرة 

ي و رى سومطر ومكث �� برلك (Perlak) سنة ١٩٩٢. و

بأن فيھ كث�� من الســـــــــــــــ�ان اعتنقوا اإلسالم وكث�� من 

ن اإلسالم فيھ.و تجار ال�ند ي�شر

فض كث�ــــــــــــــ� من ا���ــــــــــــــ�اء ل�ذه ر �ا، تم  ر  لكن �ـــــــــــــ� تطو

ا بأن �ناك أدلة أك�ـــــ� دقة تدل ع�ـــــ� و النظــــر�ة. �م يـــــر

دة من ل روصو اإلسالم إ�� إندون�ســــــيا مثل األخبار الوا

ات.  س وتركيا ولم يحضــــــــــــــــــــــــــره تجار غوجا رالعرب وفا ر

ت إحدى من املدينة الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغ��ة ل رو�قو بأن غوجا

املوجودة �ــــ� جــــز�ــــرة ال�ند ت�و موقفا للتجار العـــــرب ن

حال��م ول�ســــــــــــــــــت ل�شــــــــــــــــــر  رفحســــــــــــــــــب قبل االستمرار 

اإلسالم.

نظر�ة مكة  

�ذه النظـــــــــر�ة �ـــــــــ� نظـــــــــر�ة جديدة تظ�ـــــــــر 

آى �ذه النظر�ة  ات.  رفضــا للنظر�ة القديمة الغوجا ر ر

بأن اإلسالم دخل إ�� إندون�ســــــــــــــــــــيا �� القر الســــــــــــــــــــا�ع ن

وحاملھ تجار العر�ي. وأسس �ذه النظر�ة ��:

-  وجود القر�ة العر�ية �� والية سومطرة الغر�ية سـنة 

٦٧٤، �ســــــــــــــــــــــــــــــــــ�� �ذه القر�ة بــــــ ”Ta-shih“ تؤخذ �ذه 

Chu Fan Chi املصط�� من اآلثار الص�نية

ا باســـــــــــــــاي ع�� مذ�ب اإلمام  ر- اعتماد مملكة ســــــــــــــامد

الشــــــــــــــــــــــاف��، حيث �ان أك�� تأث�� ملذ�ب الشــــــــــــــــــــــاف�� 

ات �م �عتمدو ن رحي�ئذ  �� مصــــــــــــر ومكة وأما الغوجا

ع�� املذ�ب ا��نفي.

- اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتخدام لقب "املالك" ��ميع امللك بمملكة 

ا با��� �سبة من مصر. رسامد

واملؤ�دو ل�ذه النطـــــــــــــــــــــــــــــــــــر�ة �م Hamka وVan Leur ن

ن ا أن �� القر الثالث عشــــــــــر و وT.W. Arnold. و�انوا ير

قد أقيم قوة سـياســة اإلســالمية دليال ع�� أن اإلســالم 

قد وصل إ�� إندو�ســــــــــــــــــيا قبل القر الســـــــــــــــــــا�ع والذين ن

نھ �م العرب أنفس�م ال غ���م.و ي�شر

نظر�ة الفرسية

اد �ذه النظر�ة �و حســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�ن و ر

��ادينعــراج. �انت �ذه النظـــر�ة ل�ا نفس االف�ـــ�اض 

ل ات حو وقت وصـــــــــو اإلســــــــــالم إ�� ل رمع نظر�ة الغوجا

ى إندون�ســــــــــــــــــــــــيا أي �� القر الثالث عشــــــــــــــــــــــــر. وتر �ذه ن

النظر�ة بأن وصو اإلسالم إ�� إندون�ســـــــــــــــــــــــــــيا من بالد ل

س. وقد نتج �ذا الرأي عن أوجھ ال�شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابھ ب�ن  رفا

س. و�ذه  رالثقافة اإلسالمية �� إندون�ســــــــــــــــــــــــيا و�الد فا

ال�شابھ يظ�ر �� �عض عادات س�ان إندون�سـيا م��ا:.  

١. احتفال عشـــــــر محرم الذي أيدت من قبل الشـــــــيعة 

اإليرانية �شـــــــــــــــــــــــــــــابھ عادة س�ان سومطرة الغر�ية �ان 

�ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�� بذكر االحتفال تابوك كما تم�� �� جز�رة ى

ى.ر جاوة بطبح عصيدة شو

٢. ال�شابھ �� التعاليم الصـوفية ال�� اعتمد�ا الشـيخ 

س�� جنار (Syekh Siti Jenar) مع الصـــــــوفية اإليرانية 

ا��الج.

٣. استخدام املصــــــــــــــــــــــــط��ات اإليرا�ي �� نطق عالمات 

ف العر�ية.و صوت حركة حر

- وجود ق�� موالنا مالك إبرا�يم ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنة ١٤١٩ �� 

.(Gresik) جر�سيك

  انطالقا من النطر�ات الســـــابقة، تدل ع�� 

أن دخو اإلسالم إ�� إندون�ســـيا  عن طر�قة سالم من ل

خالل التكيف مع العادات ا��لية لأل�ــــــــــ�ص الذين 

ســــــــكنوا فيھ. إن اإلســـــــــالم دين �امل وســـــــــالم �علم فيھ 
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املســــــــــــــــــــــــــاوة، التمي�� ب�ن الفقراء واألغنياء، وال القو�اء 

. فقد ى والضـــــعفاء وإنما أكرم�م عند خالقھ �و التقو

أسلم س�ان إندون�سيا عن عدة الطر السليمة م��ا:ق

ة ران�شار اإلسالم عن طر�ق التجا

إلندون�ســــــــيا موقع جغرا�� اس��اتي�� و�و 

ة البحر�ة ال�� تر�ط ب�ن الص�ن ق ريجتاز عن طر التجا

ة فيھ ى رومناطق أخر �� آســـــــــــــيا مما يجعل حركة التجا

ر التجار من جميع أنحاء العالم. من خالل و كثيفة ملــــر

�ذه الرحالة �ســــــــــــــــــــــــــتقر �ؤالء التجار املســـــــــــــــــــــــــــلم�ن �� 

املناطق الســــــــــــــــــــــــــــــــــاحلية من جز جاوة وسومطرة و�ان ر

الوا �عتقدو ال�ندو���. فبدأ �ؤالء ن زالســـــــــ�ان فيھ ما

التجار املسـلم�ن ب�شــر اإلسالم بي��م بج�د متنوع م��ا 

بناء املســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجد �� ب�ئا��م وإتيان العلماء والدعاة 

لتعليم مصــادر اإلسالم وقيمھ عند الســـ�ان ا��لي�ن. 

اجو ان�شار اإلسالم عن طر�ق الز

بال�ســـــــــبة  للســـــــــ�ان ا��لي�ن �م �عت��ون 

التجار من شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعوب ا����م�ن و�ذا مما يجعل�م 

و اج من و اج بنا��م التجار. �ان الـــز محب�ن وم�تم�ن بـــز

العوامل ال�� ساعدت �� ان�شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار االسالم �� 

ابط اجتما�� ونف��� ب�ن و اج  راندون�ســــــــــــــــــــــــــــــــــيا. ألن الز

ز وجتھ و�س�م و اج و الناس و�حقق السكينة ب�ن الز

�� �شــــــــــــــــــــــــكيل األسرة املســـــــــــــــــــــــــلمة لت�و فيما �عد نواة ن

اج أيضــــــــــا يمكن ع�� و ا��تمع املســـــــــلم. ومن خالل الز

مسـاعدة �شـر الثقافة اإلسالمية و�شــر اللغة العر�ية 

و�شكيل الب�ئة اإلسالمية الواسعة.

ان�شار اإلسالم عن طر�قة ال��بية

إن انتشــــــار اإلسالم من خالل ھذه 

الطریقة بتأسـیس العدید من المعاھد والمدارس 

والجامعات اإلســـــــالمیة التي تھتم بتعلیم دین 

اإلســـالم.الطالب يتعلمو االســــالم �علما وثـيقا من ن

العلماء املرشــــــــدين ل�ي �علمھ ا��تمع من وال��م ح�ن 

رجوع�م إل��ا. 

ان�شار اإلسالم عن طر�قة الثقافة أو الفنية

ومن أ�م ان�شــــــــــــــار اإلسالم �� إندون�ســــــــــــــيا 

Wali  ــ اعتماد ع�� أولياء ال�ســــــــــــــــــــــــــعة أو ما �ســــــــــــــــــــــــــ�� بـــــ

Songo بطر�قة ثقافية أو فنية مثل:

-  �غي�� الثقافة ال�ندو�ة إ�� الثقافة اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمية 

بطر�قة ال�سامح ال التعصب.

-  ب�� أولياء ال�سعة املساجد لتعي�� عادة ا��تمع عن 

عبادة املعابد ال�ندو�ة.

-  ان�شــــــــــــــــــــــــــــــار اإلسالم بأدوات املوسيقية والقصــــــــــــــــــــــــــــــة 

اإلسالمية (Wayang) بإدخال �عاليم اإلسالم فيھ.
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فقد تحولت ثقافة اإلندون�ســــيا إ�� ثقافة اإلسالمية �ســــ�ب دخو اإلسالم فيھ منذ الف��ة الطو�لة. وإن ل

ة. رن ا كب��ا �� التجا ة تث�� ســـــــــــــــــــــــ�ان ا��لي�ن كث��ا أل��م حي�ئذ يلعبو دو ردين اإلســــــــــــــــــــــالم الذي جاء ع�� طر�ق التجا ر

و�ناك عوامل الكث��ة املس�بة ع�� �سليم اإلسالم �س�ولة �� إندون�سيا م��ا:

- التعاليم اإلسالمية �سيطة وس�ولة الف�م 

- إن اعتناق اإلسالم ل�س أمرا صعبا و�و يتم بقو �لمت�ن الش�ادة واتقا��ا �� القلب  ل

بون ه ي�و عن طر�قة سالمة وسكينة ال الكرا�ة وال ا��ر ر- إن ان�شا

ى - التمي�� ب�ن أفراد ا��تمع �� ا��قو واملساوة إال بالتقو إ�� ا��الق عز وجلق

- نمو السر�ع للمملكة اإلسالمية �س�ب ا��يار مملكة ماجا با�يت وسر و�جاياي

ط بأنھ م�ان مقدس ال نجاسة فيھ.و - �علم اإلسالم بأن العبادة يمكن القيام ��ا �� أي م�ان و�� أي ح�ن �ان بالشر

ات واللغة وال��بية واألخالق  ة كث��ة �� العما روكما أن دين اإلسالم الذي �شــــــــــــــــــــــــأ �� إندون�ســــــــــــــــــــــــيا تث�� إثا ر

ة وجود املبا�ي  روعالقات االجتماعية والثقافة وغ���ا من ا��االت ا��تلفة. فمن ســـــــــــــــــــــــــــــــــــ�يل املثال من مجال العما

ق املتنوعة من املســــاجد واملمالك وا��صـــــو واملقابر ال�� ب�� من أنماط مرئية لشـــــر األوسط. وأما من مجال اللغة، ن

يمكن مالحظة �� �عض املفرادات اإلندون�ســــية ال�� �شــــا��ت اللغة العر�ية مثل امل�ـــــ�د والكتب والســـــك�ن وغ���ا 

من األلفاظ.  

�خ دخو اإلسالم إ�� إندون�سيا وأتم�� أن تنفعكم وإياي �ذه الكتابة املوجزة. ل ر�ا �و تا
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تطو اإلسالم إ�� يومنا اآلنر



�� العصـــــــــــــو القديمة عاشت أم��ة اسم�ا ر

ى اعية خصــــــــــــــــــــبة تقع �� جاو ر ض ز ردايانج سوم�� �� أ

الغر�ية. و�انت دايانج ســــــوم�� لد��ا إبن وحيد اســـــــمھ 

�انجر سانج�و
ً ّ �انج صــــــيادا ذا حرفة ر عموا أن ســــــانج�و ز  

�ا الكث��ة  قة، واشــــ��رت الغابة بأ�ــــ�ا ر�� الغابة الغا ر

والكثيفة. ومعھ �لب اســـــــــــمھ تومانج. يح�ى أن تومانج 
ً تقمصا من اإللھ املعبود البوذي. و�ان ال�لب �ع�ـــــــــــــــــــــــــــ� ُّ

ر �انج ولم ر ، ولكن لم �عرفھ سانج�و أبوه امل�ــــــــــــــــــــــــــــــــ�و
�انج مع أمھ رُّّ ِتحك أمھ بل �� �ســـــــــــــــــره. فعاش سانج�و

و�لبھ سعيداً
ٍ  فمرت حياة األم��ة مع اب��ا �ســــــــالم، وذات ّ

�انج كعادتھ �ل صــــــباح إ�� الغابة ر  مرة خرج ســـــانج�و
حامال بندقيتھ و�لبھ يجر خلفھ. وح�ن وصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ىً

ق ، فرأى ر �انج إ�� الغابة أخذ يصيد من الشر سانج�و
ّ

أس نخلة طو�لة ذا�بة إ�� الســــــــــــــماء. ر ٍرالطيو تحط ��  ٍ ٍ
�انج فرصتھ وأخذ بندقيتھ و�دأ رّ فلم يضــــــيع سانج�و

ّ يقنص تلك الطيو الفـــــــــــــــــــــر�د بالبندقية. و�عد أن أكد رّ

ر ، أخذ قوســـــــــــــــــــــھ ر �انج م�ان وقوف الطيو ســـــــــــــــــــــانج�و
ُ

ر �انج �لبھ ر ما�ا �ســـــــــــــــــــــــــــــــــ�م فأصا��م. فأمر سانج�و ٍو
ليجر إ�� الصــــــــــيد الذي أصابھ �ســــــــــ�مھ ولكن ال�لب ي

رّ �انج طلبھ مرة ر صــــــمت و�قى �� م�انھ، وكر ســـــــانج�و
�انج رّ ثانية وأ�ى ال�لب طلب ســــــــيده. وع�س ســــــــانج�و

فض طلبھ .ثم  لغط وضر�ھ  روغضــب من �لبھ �ســ�ب 
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�عت�� إندون�ســـــــــــــــــــيا دولة ��ا الكث�� من القبائل الشــــــــــــــــــــعبية، وتتم�� �ل قبيلة بمم��ا��ا ا��اصة �املال�س ّ

التقليدية واألغا�ي والبيوت الشعبية واألساط�� املتنوعة. 

تحيط بإندون�ســـــــيا من جميع ا���ات ا��يط ال�ندى وا��يط ال�ادئ، ومســـــــاحة إندون�ســــــــيا تقدر بما 
ب بــــــ 1,919,440 كيلوم�� مر�ع وتت�و إندون�ســــــــــــــــيا من 17508 جز�رة و�عت�� إندون�ســـــــــــــــــيا دولة جز�ر�ة. و�انت نُ ريقا

ر ة خاصة عند �شأ��ا �� عصر قديم.ر �ذه ا��ز لد��ا أسطو

ي و القصــــــــــــــــة التالية مأخوذة من األساط�� الشــــــــــــــــعبية لدى اإلندون�ســــــــــــــــي�ن ال�� تح�ى من ح�ن آلخر، تر
ّ ً �خية كما تتخيل�ا الذاكرة الشـــــــــــــــــــــــــــــــــعبية عن إ�شــــــــــــــــــــــــــــــــــاء جبل Tangkuban Perahu، و�و من احد ا��بال ًّ رأحداثا تا

ة بجمال�ا.ر املش�و










بالعصا وطرد �لبھ ومنعھ من الرجوع إ�� الب�ت.
ً �انج عائدا إ�� الب�ت. ر م��� ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــانج�و

وعندما وصــــــــــل إ�� ب�تھ وجدتھ أمھ صـــــــــــفر اليدين ولم 
�انج ماحدث ب�نھ ر يأخذ معھ ال�لب. فح�ى ســــــــــانج�و

و��ن �لبھ، فت��بت أمھ وغضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�ت فقامت تلطم ّ
�انج بالغضــــــــــب ر أسھ. شعر سانج�و روج�ھ وتضـــــــــرب 

ً �ا.ّ رواليأس وفر �ا

و�عد �ذا ا��ادث انفــــــردت األم�ــــــ�ة دايانج 
سوم�� تم�ـــــــــــــــــــ� دمع�ا حز�نة وندمانة ع�� ما فعلت، 
فأك��ت دايانج ســــوم�� من اإلســــتغفار والتو�ة. و�انت 
تد�� اآلل�ة �ل يوم، وطلبت أن �عط��ا الفرصـــــــــــــــة بأن 

تجتمع مع اب��ا مرة أخر �� املســـــــــتقبل .و�ســـــــــ�ب ك��ة ى
دعا��ا صار دعا��ا مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتجابا فو���ا اآلل�ة �دية ًُ

ثمينة. عاشـــــــــــــــــت دايا�غ ســــــــــــــــــوم�� بجمال خالد و�عمر 
الشباب إ�� األبد.

�انج إ�� م�ان �عيد ليجد ر ســـافر ســــانج�و
ً

قھ لســنوات عديدة. و�عد أن تقدم بھ  ٍر�عو�ض عما فا
جال ذا قوة اع��م العودة إ�� مســـــــــــقط  رالســــــــــن وأصبح 
رأســـھ. و�ان مند�ش للغاية عند وصــــولھ إ�� �ناك ألن 

حدثت �غي��ات �� الر�ف.

�انج ح�� توقف �� ر   وم��� ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانج�و
ّ ر أى نو الفجر يمد لســــــانھ الدقيق من ر وسط الر�ف و

اء ال��ــــــــــــر كما يــــــــــــر�د أن يلقـــــــــــــي بالتحية وال�ـــــــــــــ�حيب. ر و
�انج من ذكر�ات طفولتھ �� الر�ف ر وان�سط سانج�و

داد فــــرحھ عند لقاءه بامــــرأة جميلة �ـــــ� طـــــر�قھ، مع  زوا
أ��ا دايانج سوم�� ولكن لم �عرف�ا �س�ب جمال�ا  ّ

وّ اج م��ا ر �انج للز البا�ر.  و�عد أيام تقدم ســــــــــــــــــــــــانج�و
اج �� وقت قر�ب .و فوافقت ع�� الز

�انج إذ��ا بأن ر   ذات يوم طلب ســــــــــــــــــــــــــانج�و
تھ، طلب من دايا�غ  ريصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيد �� الغابة. وقبل مغاد

سوم�� ان �شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد وتنعم حزامھ .فأص�بت دايا�غ ّ
سوم�� فجأة بصـــــــــــــــــدمة من مالحظة الندبة ع�� ظ�ره 
حل ع��ا. ثم سألتھ  رالذى �شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبھ ندبة اب��ا الذي 
دايانج ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم�� عن ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�ب جرحھ وح�ا�ا 

�انج ح�ايتھ، وعلمت ما �انت تج�ل ر ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانج�و
ٍوعقدت الد�شـــــــــــة لســــــــــــا��ا واضطر�ت. و�عدئذ �انت 

متيقنة بأنھ الرجل الذى يقف أمام�ا �و اب��ا.

تكبت دايا�غ ســـوم�� وعرفت أن  ر  خافت وا
جع و ا�ع املســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتحيالت. و�عد أن  اج باب��ا من  رالز ر

�انج من الغابة، حاولت أن تتحدث معھ، ر ســـــــــــــــــــانج�و
و و ض ر اج�ما .وعا ط ز ت أن �عرض عليھ شــــــــــــــــــــــــــــر رفقر

�انج طل��ا ولم يبال ��ا.ر سانج�و
ّ

فكرت دايانج ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم�� بطر�قة إللغاء 
ّ اج�ما �ل يوم بيوم يحدث قط .و�عد تفك�ــــــــــــــــــــــ� جاد و ز

و�� ��اية الطاف اق��حت عليھ شـــــــــــــــــــــــــــــــــــرط�ن .وإذا قدر ّ
�انج ع�� تنفيذ�ما فســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتوافق دايانج ر سانج�و

جتھ. ولكن إذا فشـــــــــــــــــــل فســـــــــــــــــــ�تم ون سوم�� بأن ت�و ز
ل ادت دايا�غ سوم�� منھ و اج .فالشرط األو أ رإلغاء الز

م ."والشـــــــــــــــــــــرط الثا�ي طلبت وّ أن �غلق سد ��ر "س�تار
ق ر كب�� ليع�� الناس و دايانج سوم�� منھ أن يصـــــــــــــنع ز

من خالل�ا  ال��ر. و�جب أن ينفذ كال الشــــــــــــــــــــرط�ن قبل 
طلوع الفجر.
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ّ و ط دايانج ســـــــــــوم�� قبل طلوع الفجر .وطلب ممن حولھ من ا��ن ر �انج بأن ينفذ شـــــــــــر و�ع�د ســــــــــانج�و

واإل�س أن يكملوا �اذين الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرط�ن. واق��بت دايا�غ سوم�� من عملھ و���بت من سرعة تنفيذ شرط��ا الذى 

اج بالسر.وى س�تم قبل الفجر تقر�يا. و�ذلت دايا�غ سوم�� قصار ج�د�ا بأن يل�� الز

ِفطلبت دايا�غ سوم�� املســـــــــــــاعدة من س�ان الر�ف بأن ي�ســــــــــــــطوا قطعة قماش من ا��ر�ر األحمر ع�� 
ن �انج إ�� اللو األحمر الذى صدر من ا�ع�اس ا��ر�ر الذي ر ا��انب الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر�� من الر�ف .وعندما نظر سانج�و

ً وّ ر جد نفســــــــــــھ غ�� قادر ع�� ر ا، و �انج وظن أن الفجر يق��ب، وتوقف عن عملھ فو �شـــــــــــبھ الشــــــــــــفق. ولفت سانج�و
ط ال�� اق��ح��ا دايا�غ سوم��.و الوفاء بالشر

�انج باإلحباط وخيبة األمل، وغضب من فشلھ، ف�دم السـد الذي شيده بنفسـھ. و�ان ر أص�ب سانج�و
الســـــــــــــــــــــــــد ممتلئا باملياه، فا��دم الســـــــــــــــــــــــــد مما �ســــــــــــــــــــــــــ�ب بحدوث فيضــــــــــــــــــــــــــان كب��، فأغر الر�ف �لھ باملياه .وحطم قً

ّ ً
ق وق و ض. فأصبح ر ر الكب�� وسقط متبطحا ع�� األ ر الكب�� الذي بناه بنفســــــــھ أيضـــــــــا، ف��حلق الز �انج الز رسانج�و

رق ب ا��بل و ة �� إندون�ســــــيا. وقا ب ا��بل من إحدى األماكن الســــــياحية املشــــــ�و ر Tangkuban Perahu أو قا رالز ر
�و محاط ببح��ة.

ا��كمة: اليجو علينا أن نفعل كما فعل ال�ــــــ�صــــــية الرئ�ســـــــة �� �ذا القصـــــــة إ�� ال�لب، ألن ل�س مما خلق هللا �� ز
جل�ن أو يط�� بجناح�ن ش�� �و افضل من اإل�سان �ع أو ع��  رالدنيا مما يم��� ع�� أ ر
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مسلمات جمعية ��ضة العلماء

 �انت �ذه ا��معية تحت ا��معية ال�� تتمسك با�ل السنة وا��ماعة، و�� جمعية ��ضة العلماء �� إندون�سيا.

�خ تأس�س جمعية مسلمات ��ضة العلماء را. تا

  إن تأس�س �ذه ا��معية �ان ع�� املســـــــــ��ة الطو�لة، و�ذه املســـــــــ��ة دليل ع�� أ��ا قد شاركت �� إ�شـــــــــاء 

حركة ال�ساء اإلندون�سية من جيل إ�� جيل ح�� وصل عمر�ا االن ٧٢ سنة.
ُ ََ َ ًَ َ َ ًَ ُْ ُْ َّ َ ُ ْ َ َْ ْ ٌ ً ََ ّ َ ُ َ َ ْ ََ ة النحل ٩٧ : {من عمل صا��ا من ذكر أو أن�� و�و مؤمن فلنحي�نھ حياة طيبة ر ِِو باعتماد مف�وم الكتاب �� ســــــــــــــو ِ ِِ ِ ٍ

َ َُ ََ َُ ََ ُ َّْ َ ْ ْ َ ْ ََ َ ْ ْ } وخالل أثر حركة الفكرة لدى ال�ســـــــــــــاء اإلندون�ســــــــــــــية، �شــــــــــــــأت فكرة نَُ ِولنجز���م أجر�م بأحسن ما �انوا �عملو ِ ِ
�ا �� ا��تمع العاملي حيث أ��ا ل�ست دائمة تحت قدم الرجال، بل ع�� مرتبة واحدة. ر أ�مية ال�ساء وأثر�ا ودو

  ومن بداية تأس�س جمعية ��ضــة العلماء عام ١٩٢٦ ح�� بداية املؤتمر الثالث عشــر  ل��ضــة العلماء �� 

مين�س- فانديكال�غ-جاو الغر�ية عام ١٩٣٨، جائت الكث�� من ال�ســـــــــاء ال��ضـــــــــية من أنحاء جزائر اإلندون�ســــــــــية ى

�ن قبل �ذا املؤتمر يتوقف ر الش��اك �ذا املؤتمر، ح�� بدت ا��ركة ا��قيقية لل�ســــــــــــــــــــــــــــــــــاء ال��ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــية. و�ان دو

اء والتوج�ات �� أمر  رفأصبحن مســـــــــــــتمعات وتا�عات ألقوال الرجال ال��ضـــــــــــــي�ن فحســــــــــــــب، ال فرصة ل�ن إللقاء اآل

ا��معية.

ل اء أمام املســـــــتمع�ن �� ل غم ذلك، حاولت ال�ســــــاء ال��ضــــــية ا��صــــــو ع�� حقوق�ن مثل حق القو واآل ر   ر
املؤتمرات ال��ضـــــــــــــــية، فر��ت ح�� ظ�رت من ال�ســــــــــــــــاء ال��ضــــــــــــــــية و�ج�ود�ا استطعت ان تت�لم أمام ا��اضر�ن ّ

اة. وقد دافع ج�ود�ن الشـــــــــــــــــــــيخ  ادين جوناسيھ من بندو�غ، ومع�ا ياي سي�� سا راملســـــــــــــــــــــتمع�ن �� املؤتمر مثل ياي  ر

ي و ر ال يخالف ر و�اب حســــــب هللا (نائب الرئ�س ��معية ��ضــــــة العلماء) حيث قال بأن دو املرأة �� ا��تمع أمر ضر

الشر�عة اإلسالمية، فوجود ا��معية ا��اصة للمسلمة �� ب�ئة ال��ضي�ن أمر م�م للغاية.
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�يا، و�انت ر   و�� يوم ٩ – ١٥ د�ســــــــــــــم�� عام ١٩٤٠ عقد املؤتمر ا��امس عشـــــــــــــــر ل��ضـــــــــــــــة العلماء �� سو

مشــــــــــــــا�ل وأقوال عديدة داخل املؤتمر حو وجود ا��معية ا��اصة لدى املســــــــــــــلمات، �عضـــــــــــــــ�م اتفقوا بوجود�ا ل

ي ، والشـــيخ و�اب و �ا. وقد حضــر �ذا املؤتمر أك�� العلماء الثالثة، و�م حضــرة الشـــيخ �اشم أشعر و�عضــ�م أنكر

حم�م هللا اجمع�ن-، و�فضـــــــل�م أفاد املؤتمر باتفاق وجود وتأس�س ا��معية  رحســــــب هللا والشـــــــيخ أحمد دحالن –

املستقلة و�� جمعية مسلمات ��ضة العلماء.
وا �اآل�ي:رّ ومن �نا ا�عقد اإلجتماع ا��اص ب�ن املسلمات ال��ضية وال��نة اإل�عقادية فقر

١.  ت��يح جمعية مسلمات ��ضة العلماء �� املؤتمر ال��ضية.

٢.  ت��يح النظام األسا��� ��معية مسلمات ��ضة العلماء.

٣.  �شكيل أعضاء مجلس مسلمات ��ضة العلماء.

سة للبنات. ر٤.  وضع ا��طوات التعليمية �� املد

�ة الش�ر�ة.ر ٥.  إصدار ا��لة الدو

٦.  إختيار �عض األسماء �� أعضاء مجلس جمعية مسلمات ��ضة العلماء.
ّ ّ س عام ١٩٤٦ أنھ تم تأس�س رّ ر  وقر املؤتمر ال����� الســــــــــــــــــــــــــــــادس عشـــــــــــــــــــــــــــــــر الذي عقد �� يوم ١٩-٢٦ ما

س ١٩٤٦ برئ�ســــــــــ��ا األو�� خادجة  روت�ـــــــــ�يح ا��معية باسم جمعية ��ضــــــــــة العلماء لدى املســــــــــلمات �� يوم ٢٩ ما

وان جاوا شرقية، وعرف نفس اليوم بيوم املولود ��معية مســــــــــلمات. قيل: "مع خط ج�ود حركة ر دحالن من فاسو
املسلمات ال��ضية، خدمت �ساء أ�ل السنة وا��ماعة الدين وا��تمع والبلد �ل�ا." ّ

س ١٩٥٢ بمحاولة اسم �ذه ا��معية ح�� عرفت إ�� يومنا رّ ر  ثم قر املؤتمر الســـــــــــا�عة عشــــــــــــر يوم ٢٦ ما

�ذا باسم جمعية مسلمات ��ضة العلماء، و�� ا��معية املستقلة من ��ضة العلماء.

ب. آثار جمعية مسلمات ��ضة العلماء �� �عز�ز دو املرأةر
عمت أن التنمية املادية لن رّ اسية، و��  زكما عرفنا أن جمعية مســــــــــــــــــــــــلمات ��تم ا�تماما عظيما بأمو د ر

ّّ اسة للبنات �ي �ســ�ل �� �عز�ز ومســاعدة ج�ود ون حية. وقد خصصــت جمعية مســلمات الد رتن�� بدو التنمية الر

��ضة العلماء �� �شر الشر�عة اإلسالمية وإقام��ا.
وذكر �� املؤتمر ال����� عام ١٩٥٠ صر�حا بأن م�مات جمعية مســــــــــــلمات أحد�ا "القضــــــــــــاء ع�� األمية ّ

ّ اسية �� ��ضــــة العلماء، فقسم ا���ود ب�ن ر رلل�ســـاء اإلندون�ســـية" . وملا �انت ال��نة املتخصـــصــــة املركزة لألمو الد
رّ �ا. وأيضـــــا و ضة األطفال وتطو سة ر راملســــلم�ن واملســــلمات، إذن ركزت جمعية مســـــلمات ج�ود �عليم�ا برعاية مد

ركزت جمعية مسلمات برعاية ا��لس التعلي�� لألم�ات.
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ول�ســـــ�يل ج�ود�ا التعليمية، أسســــــت جمعية مســــــلمات املؤسســــــة باسم "ياياسان ب�نا باك�� وان�تا." 

عاية األ�شــــــــــــــطة ون ة العمل اإلندون�ســـــــــــــية ��  ا رو�� بداية تأس�ســـــــــــــ�ا قام اإلتفاق بالتعاو ب�ن جمعية مســـــــــــــلمات و ر ز

عاية �ذه املؤسســـــــــــة  ات بأنواع�ا، و�� ش�ر أكتو�ر عام ١٩٩٢ قامت جمعية مســــــــــلمات ��  �ب امل�ا رالتعليمية وتد ر ر

وحد�ا ح�� اآلن، ولذلك �غ�� إسم�ا األو باسم "ياياسان فنديدي�ان مســــلمات ��ضــــة العلماء ب�نا باك�� وان�تا" ل

ر الســــــــــــنوات عقد املؤتمر لدى املســـــــــــــلمات عام ٢٠١١ �� مدينة المفو�غ، و وذلك �� ش�ر أفر�ل عام ١٩٩٢. و�عد مر
وّ ضـــة �عليم و ســـة ر ضـــة األطفال ملرحلة االبتدا�ي، أما مد ســة لر س قد بلغت عدد�ا ٩٨٠٠ مد رو�� تقر�ره أن املدا ر ر

ضـــــة األطفال ملرحلة االســــــ��� و ســـــة ر ســـــة، ثم �انت مد راألطفال ا��اصـــــة لتعليم القرآن بلغت عدد�ا ١٣٥٦٨ مد ر

سة. رال�� بلغت عدد�ا ٤٥٦٧ مد

ولرعاية ا��االت اإلجتماعية، أسسـت جمعية مســلمات املؤسســة الرعاية اإلجتماعية �� يوم ١١ يونيو 

عام ١٩٦٣. قامت �ذه املؤسســـة برعاية دار األيتام واملســــاكن و املســــ�شــــفيات والعيادات ودار الرعايات األطفالية 

عاية املســـــــن�ن والداخليات ا��اصة لبنات مســـــــلمات ��ضـــــــة العلماء. و�شــــــــتمل ال��امج ف��ا مثل تر�ية الطفل  رودار 

فا�ية األسرة وغ���ا. و�� تقر�ر املؤتمر لدى  ات ثم تحســـــــــــــــ�ن  رالصــــــــــــــغ�� ثم التحصــــــــــــــ�ن لألطفال ثم تحســـــــــــــــ�ن امل�ا ر

ا، ثم بلغت عدد املســـــــــ�شــــــــــفيات  راملســـــــــلمات، يوليو عام ٢٠١١ �� المفو�غ، أ��ا قد بلغت عدد دار الرعايات ١٠٣ دا

حوا�� ٧٤.

ولد��ا املؤسســـــة ال�� ��تم بمســـــاعدة ا��� والعمرة باسم "ياياسان حا�� مســـــلمات ��ضــــــة العلماء". 

و�� �عض املناطق �انت �ذه املؤسســــة مصــــدر التمو�ل ل��معية بالرغم �ناك قد وجدت مصـــــادر التمو�ل األخر ى

مثل ب�ت التعاو (�وفرا���).ن
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Hj. Khofifah
Indar Parawansa

(General Chairman PP Muslimat NU)



ثم ��تم جمعية مســــلمات مجال الدعوة ا�تماما عظيما. ول�ســــ�يل ج�ود�ا الدعو�ة اتحدت الداعيات 

Himpunan Daiyah Muslimat NU & Fatayat  "من مســــــــلمات ��ضــــــــة العلماء وفتيا��ا تحت ا��موعة باسم

NU"  ال�� أسســـــــــــت �� املؤتمر ا��ادى عشـــــــــــر عام ١٩٨٤. قامت �ذه ا��موعة بأداء األ�شـــــــــــطة مثل الدعوة حو ل

�ة وليلة اإلجتماع وقراءة ال��ليل و تبليغ األك�� وغ���ا. أفاد املؤتمر يوليو عام ٢٠١١ �� ر اســــــــــــــــــــــــة الدو را��تمع و الد

المفو�غ أن عدد ا��الس التعلي�� بلغت ٣٨٫٠٠٠ مجلسا.

ن ع خارج إندون�ســـــــيا، وت�و ال��امج األسســـــــية �� �شـــــــر الدعوة و وجمعية مســـــــلمات أيضـــــــا ل�ا عدة الفر

الرئ�سية ��معية ��ضة العلماء وإقام��ا. ومن جانب �ذه ال��امج أ��ا �سـا�يم �� تمك�ن العامالت االندون�سـيات �� 

خارج إندون�ســـــــــــــيا ( مال��يا، يابان، سعودية، الســــــــــــــودان، �ولند وغ�� ذلك) كىتعليم قراءة القرآن وإلقاء ا��اضرة 

الدي�ية.

و�� املســـــــــتقبل، ال �شـــــــــتغل جمية املســـــــــلمات �� دو املرأة اندون�ســـــــــيا فقط، بل يمتد إ�� تمك�ن املرأة �� ر

ع جمعية مســـلمات �� خارج اندون�ســـيا كما �عاونت جمية مســــلمات ��ضــــة العلماء فرع خاص �� و العالم بوجود فر

السودان مع منظمة اتحاد مسلمات العاملية �� �عز�ز دو املرأة العاملية ع�� العموم واملرأة مسلمة ع�� ا��صوص.ر

و�كذا، أن جمعية مســـلمات ��ضــــة العلماء ت�و من أك�� ا��معية �� إندون�ســــيا ال�� تقوم لتعز�ز دو رن

�ة ر ات واألمو اإلدا اسة أنواع ا��ال مثل ا��معية وامل�ا رال�ســــــــــــاء �� ا��تمع عاما. و��ا �انت الفرصة لل�ســــــــــــاء �� د ر ر

واإلقتصاد والدين والدعوة وغ���ا. 

و�ذلك يوجد األثر اإليجا�ي لل�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــاء خاصة بوجود �ذه ا��معية، إذا أصبحت املرأة عاملة وناشطة 
سة األو��. ّ ت أم�ات األمة مل�مة ومؤدبة ألبنا��ا ألن األم �� املد رومبدعية ومبتكرة صا ر

وكما قالت الرئ�ســــة العامة ��معية مســــلمات ��ضــــة العلماء األستاذة خفيفة إيندار فراوا�ســــا: "ت�ب�� 
تباط بحفظ اتحاد بالد إندون�ســـــيا، وذلك ي�و بوسيلة ا��االت مثل نّ رع�� �ل أعضــــاء مســـــلمات ��ضـــــة العلماء اإل

ات وغ���ا". رمجال الرعاية ال��ية ومجال التعليم ومجال الرعاية اإلقتصادية ومجال الدعوة وامل�ا
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  و�ناك خمســة عناصر م�مة تحتو عل��ا ى

بب�سان��ين، و��:

 ١. مدير ب�ســــان��ين، و�و مؤسس بب�ســـــان��ين ومعلم 

�� نفس الوقت الذي �س�� بـــ "كيا��".

س و�قيم �ـــــ�  ر٢. املتعلم، و�و نوعان: أوال من الذي يد

س و�رجع مباشرة إ��  ربب�ســـــان��ين، وثانيا من الذي يد

ب�تھ 

٣. املع�د أو املســـــــكن، و�و ل�س فقط م�ان ل�ســــــــكن 

فيھ املتعلم ولكن ل��بيھ و�علمھ األســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتدة منذ 

االســــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�يقاظ من النوم ح�� إ�� ��اية اليوم ال�املة 

والذ�اب إ�� النوم

٤. امل��د، كما ذكرنا أنھ مركز للعبادة و التعليم 

٥. املنا�� التعليمية ا��اصة، و�إعتبار �ذه املنا�� 

ينقسم املع�د أو بب�سان��ين إ�� قسم�ن: 

أ. املع�د التقليدي 

  اشــــــــــــــــــــ��رت املنا�� ال�� اســــــــــــــــــــتخدم�ا �ذا 

املع�د منذ أن يظ�ر املع�د �� إندون�ســــــــــــــيا فيعت�� �ذا 

املنا�� التعليمية من  أو املنا�� ا��اصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ال�� ل

استعمل�ا املع�د �� إندون�سيا، و��:

وغان(sorogan)ر ١. سو

وغ ر   و�� مأخوذة من اللغة ا��و�ة ســــــــــــــــــــــــــــــو

معناه املناولة أي مناولة املتعلم املواد ال�� ســــــــــــــــيقرأ�ا 

وغان سيحصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ر أمام األساتذة.  وخالل �ذا سو

املتعلم ع�� إصالحات من األساتذة �شـــــــــــــــــــــــ�ل مباشر، 

و�مكن أن �ستفيد م��ا كث��ا.

�ل بالد ل�ا �عر�ف خاص للمع�د، وكذلك إندون�سيا. س�� املع�د بب�سان��ين �� إندون�سـيا و�� مأخوذة 

ي ". أما سان�� �و ال��ص الذي يتعلم عن دين اإلسالم.ي من �لمة "سان��
َ ِوعرف بب�ســــــان��ين �� م��م اللغة اإلندون�ســـــــية الرسمية، أنھ املســـــــكن الذي �ســـــــكن فيھ املتعلم طوال ّ

اسات اإلسالمية  استھ. أما �عر�ف من ب�سـان��ين �� إندون�سـيا الذي نر�د أن �شـرحھ �و مؤسسـة لتعليم الد رمدة د ر

ن و يت�و فيھ من املعلم�ن واملتعلم�ن، و��و املع�د مســـــــــــــــــــــــــكنا ل�م وامل�ـــــــــــــــــــــــــ�د مركزا للتعليم ولھ املنا�� التعليمية ن

ا��اصة لتعليم الكتب العلمية االسالمية.
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(wetonan) ٢.  و�تونان 

  و�� مأخوذة من اللغة ا��و�ة أيضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا، 

ومعناه الوقت املع�ن، ســـــــــــــ�� بذلك ألن التعليم بذلك 

املن�� ال ي�و �ـــــــــــــــــــــــــ� أي وقت، بل لھ وقت مع�ن وغالبا ن

ي�و �عد صالة الصــــــــــــــــــبح، س�� �ذا و�تونان أيضــــــــــــــــــا ن

بباندوغان (bandongan). أما الفـــــــــــر ب�ن �ذا املن�� ق

س. إن الذي ر وغان �و فيمن يلقي الد رومن�� ســـــــــــــــــــــــــــــو

س من خالل من�� و�تونان �و املعلم أو  ريلقــــــــــــــــــــــــــــــــي الد

األســــــــــــــــــــــــــــــــتاذ، وذلك بقراءة الكتب ال��اثية العر�ية وتم 

ترجم��ا والشــــــــــــــــــرح إ�� اللغة املســـــــــــــــــــتخدمة �� املنطقة 

ن و��و املتعلمو جالســـــــــ�ن حولھ. إذن وظيفة املتعلم ن

�� �ذا املن�� �� أن �ســــــــــــــــــتمع و�نظر و�كتب ما شرحھ 

املعلم من البيان فقط. وال يوجد اإلختبار �ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ� �ذا 

س إ��  راملن��، وإذا انت�� الكتاب شـــــــــــــــرحھ في�تقل الد

كتاب اخر جديد.

٣. ا��فظ

 و ذلك بحفظ املتو العلمية بحسب مرتبة العلوم ن

ب. املن�� ا��ديث

  واملن�� الثا�ي من املع�د بب�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان��ين 

املوجود �� إندون�ســــــــــــــــــــــــيا �و املن�� ا��ديث. و�و �عد 

تطو الزمن ان�شــــرت املعا�د �� إندون�ســــيا، فجددت ر

�عض املعا�د مــــنا���ا الـــــتعلـــــيمـــــية، فـــــت�و املعا�د ن

س، و�ناك ثالثة من املنا��  ربتلك املنا�� �شـــبھ املدا

ال�� تختص باملع�د ا��ديث:

١. املن�� النموذ�� أو الكالسي�ي

س ف��ا  س ال�� يد ر  و ذلك بإ�شــــــــــــــــــــــــــــاء املدا ر

ى املتعلمو العلوم الدي�ية ومع�ا ســـــــائر العلوم األخر ن

.ى �ا��اسوب والر�اضيات و غ���ا من العلوم األخر

٢. املن�� امل�اري

ات املـتعلمـ�ن ن ر   �ذا املن�� ي�و لـتـنمـية م�ا

إما اليدو�ة أو غ�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ��ا، ون�يجة من �ذا املن�� أن 

املتعلم �ســـتطيع أن يخ��ع و��تكر العمل �� املســـتقبل 

اتھ ا��تلفة. رحسب م�ا

��� ر٣. املن�� التد

ن ب املتعلمو لي�و الـــزارع ن ر  ��ذا املن�� يتد

والتاجر واملعلم وغ�� ذلك من األشــــــــــــــــــياء الدافعة ع�� 

تقدم فكره ونفسھ.

ج. املع�د ال�شام��

  �ذا املع�د ن�يجة جمع املنا�� �ــــــــــــــــ� املع�د 

التقليدي واملع�د ا��ديث.

آثار بب�سان��ين �� إندون�سيا

  أن املع�د أو ب�ســـــــــــــــــــــــــــــــــان��ين �و وسيلة من 

اســـــــــــــــــــــــات  روســـــــــــــــــــــــائل الدعوة اإلســـــــــــــــــــــــالمية و�عليم الد

اإلسالمية �� إندون�ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيا.  �دفھ أن ي�و املتعلم ن

فا�ما وعاملا ب�ل ما قد أنـــــــــــــــــز هللا ع�ـــــــــــــــــ� نب�ينا محمد ل

ص�� هللا عليھ وسلم ح�� �ســــــــــــــــــتطيع املتعلم أن يؤدي 

إ�� الوظيفت�ن امل�مت�ن لإل�سان:

١. أنھ عبد هللا

  قال هللا �عا�ـــ�: ﴿وما خلقت ا��ن و اإل�س 

﴾ و�عت�� �ذا من أ�م وظيفة اإل�ســــــــــــــــــــــــان ن إال ليعبدو

�ھ، ولـــــتحقـــــيق �ذه الوظـــــيفة أن �ل املعا�د ل�ا  رتجاه 

ن ن املتعلم لي�و مؤمنا عابدا و نظم ال�� تنظم �ل شــــــؤ

مخلصا � وحده.

ض ر٢. أنھ خليفة هللا �� األ

لية كب��ة تجاه و كما عرفنا أن ا��ليفة ل�ا مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤ

اآلخـــــــــــــــــــر�ن فاملع�د �عد املتعلم إعدادا تاما لتحمل �ل 

ليات بالصــــدق واألمانة والفطانة والتبليغ كما و املســـؤ

فعل الن�� محمد ص�� هللا عليھ وسلم 
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ال شك أن مصـــــــط�� ا��رتق �و مصـــــــط�� 

ع�� العلم ب�ن مجتمع الســـــــــــــودان، إذ ال  رأش�ر من النا

أحد يج�ل عنھ إن سمع بھ. لم يخل �ل لســــــــــــــــــــــــــان أ�ل 

الســـــــــــــــودان من ا��ديث عنھ، وذلك ألن ا��رتق �عت�� 

أحد الفخر الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودا�ي �� احتفال عقد القران. 

سة �ذا  رف�ســــــــــــــــــ�� أغلب األسرة الســــــــــــــــــودانية إ�� مما

التقليد ألجل إحياء واحتفاظ ا��ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتق كتقليد 

�اح  غم �عصـــــــــــــــف  رسودا�ي أصيل ذي القيم الكثافة  ر

التغي�� وا��داثة  باســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتمرار.   فما �� القيم ال�� 

و س�ن خالل ر اء �ل أ�شـــــــــــــــــــــــــــــــــــطة يقوم ��ا العر ت��اكم و

ا��رتق؟. ل�ســــــــــلط الضــــــــــوء حو ا��رتق الســــــــــودا�ي ل

ح�� نجيب ع�� �ذا السؤال.

  قبل أن ننطلق إ�� معرفة مراحل األ�شطة 

س  �ـــــــــ� ا��ــــــــــرتق والقيم املكمنة فيھ، دعونا  رال�ـــــــــ� تما

نتحدث عن أصــــــو �ذا التقليد. ا��رتق - كما ذكر �� ل

�خية واملصـــــادر األخر ى ركث�� من املقاالت والكتب التا

املكتو�ة- �ـــ� لفظة تطلق ع�ـــ� مجموعة من الطقوس 

ي ال�ــــــــــــ� و �خ عــــــــــــر�ق �عود إ�ــــــــــــ� ع�د ملوك مــــــــــــر رذات تا

ة أقل �� ر س �� مراسم الزفاف الســـــــودا�ي و�صــــــــو رتما

ختان الصـــــــ�يان. تتم�� طقوس ا��رتق بخصــــــــوصي��ا 

س��ا إال �� مناطق مشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�تة  ربحيث ال نجد مما

ى . غالبا ل بالســــــودان، ال �� مصـــــــر وال �� دو عر�ية أخر

ما نجد �ذا التقليد (ا��ــــــــــــــــــــــــــرتق) �عقد �ــــــــــــــــــــــــــ� املنطقة 

الوسطى من الشــــــــــــــــــــر�ط الني�� خاصة عند ا��موعة 

ا��علية ال�� �شــــــــــــــــــــمل ا��علي�ن والر�اطات وامل��فاب 

واملناص�� والشـــــــــــــــــــــــــــــايقية و�� املناطق النو�ية �� جز��ا 

املتعلق بطقوس ا��ماية وا��صـــــــــــــــــــــــــــــــو�ة.  �ع�� األسر 

ا  زالســــــــــــــــودانية ��ذا التقليد الســــــــــــــــودا�ي األصيل اع��ا

اج و ئ���ـ� مكمل للـز جة أ��ا تؤمن أن ا��رتق ركن  رلد ر

اج. و اليختلف كث��ا عن وثيقة الز

  شـــــرحت إحدى أم�ات ســـــودانيات امل�تمة 
بالثقافة الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودانية أن كيفية أداء ا��رتق قد 
تختلف من أســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة آلخرإال وأ��ا تتفق �� مراحل�ا 
األســاســية. تبدأ مراســم ا��رتق باســتعداد �ل ما يلزم 

ف��ا مثل تج��� فســـــــــــتان من حر�ر بأحمر اللو املز�ن ن
ل ة ال�� تر�ط حو معصــــــــــــــــــــــــــــم ز بالزحرف الذ��� وا��ر

س وطاقية من الذ�ب ا��الص لتوضــــــــــــــــــــــــــع ع�� و العر
س، باإلضافة إ�� عقد من "األنصــــــاص" أو و شعر العر

"الفرجالت" أو ا��ن��ات الذ�بية مع كتلة من ا��ـر�ـر 
ة كب��ة. و�عتقد كث�� من ز األحمر و�� وســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــط�ا خر

ال�ســـــاء الســـــودانيات وكب��ات الســــــن ع�� وجھ خاص 
أن �ل �ذه األدوات حامية من ال�ـ�ر وما�عة إلصابة 

و ه وكذلك حامية من الع�ن و س من بمكـــــــــــــــــــــــــــــر العــــــــــــــــــــــــــــر
اح الشــــــر�رة. و�جانب ذلك تج��� و وا��ســــــد وطرد األر

ما �و األســـــــاس �� ا��رتق يطلق عليھ اســـــــم "عنقر�ب 
ة عن سر�ر سودا�ي خشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ��  را��رتق" و�و عبا

ش بال��وش األحمر والســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتان األحمر و�� و مفر
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و س و�وضع �� ر كشـــــــــــــة لتجلس العر حافاتھ قماش مز

مـــركـــزاالحتفال. عنقــــر�ب ا��ــــرتق كما يقال كناية عن 

وث الســــــــــــــــــــودا�ي ر العزة واألصالة، ألن العنقرب �� املو

تباطا كب��ا بجلوس ا���ام والشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيوخ  تبط ا را ر

الدي�ي�ن.

  و�� ج�ة مقابلة، تبدأ املراســــــم أو الطقس 

�ـــــــــــ� م�ـــــــــــ� العــــــــــــر�س قبل ذ�ابھ وأ�لھ إ�ــــــــــــ� م�ان أ�ل ل

س �عملية محا�اة لتنصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�ب امللوك، وذلك و العر

تو�م أن العـــــــر�س �ـــــــ� �ذا اليوم �عت�ــــــــ� مل�ا متوجا لھ 

�ل مظا�ر امللك وســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلطانھ �� ا��يط العائ�� 
ّ �طھ محمل ر للعـــر�س.  ومن �عد ذلك يأ�ــــي العــــر�س و

مو ا��كم، ز ر�ســـــــــــــــبحة ال�ســـــــــــــــر الســــــــــــــــوداء كرمز من 

وكذلك �الل ذ�ب مطر وموضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع ع�� منديل ز

ق مـر�وط حو جب�ن. وفو �ذا أن العــر�س يحمل معھ ل

ن سيفا م�ذبا ��ز بھ �� فرح ع�� ا��ضـــــــــو �عد أن ي�و ر

ا��� طر�ا ألغا�ي ا��رتق ا��ماسية. بالطبع الســـــــــــيف 

ه يرمز الســـــــــــــــــــــــــــــــلطة وعز�ا نجده �� �ل الف��ات  زوا���ا

ي وما �عد�ا من املمالك و �خية منذ مملكة مـــــــــــــــــــــــــر رالتا

املوجودة �� السودان. 

  و�تواصــــــــــــــــــل عرض ا��رتق -الذي �عقد �� 

و س و ب- عندما �عرض أســـــــــــــرة العر الغالب قبيل الغر

كش مع ر العنقر�ب الفاخر بفرشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــھ ا��ميل واملز

ة عن قطعة حديدية  ر"ص�نية ا��رتق"   و�� عبا

ى مســـــــــــــــــــتديرة فضـــــــــــــــــــية اللو وعل��ا أطباق من ا��لو ن

ر والتمو وعطو سودانية متنوعة تصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنع يدو�ا ر

ومحلب وأ�واب ا��ليب وأبخرة ســـــودانية، �ل�ا �عت�� 

ســـــــــــــــ�ن من الع�ن. ثم تتم �عد ذلك عملية و حماية العر

س غطاء الرأس املذ�ب وســـبحة ســــوداء و إلباس العر

ســـــــــــــــــــــــــھ لتبادال كميات من و فيجلس العر�س قبالة عر

ا��لو والتمو لســــــــــــــــبع مرات، وعند املرة الســــــــــــــــا�عة رى

ر ع بقية الكميات من التمو ز ي��ض العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر�س ليو

. فبعد ��اية �ذه األ�شــــــــــــــــــــطة ي��اشق ر وا���� ل��م�و

و س�ن، و س�ن با��ليب وسط ��ــــــــــــــــ�يع أ�ل العر العر

فا��ل�� �� �ذا الصـــــــــــــــــــــــــدد يرمز بداية حيا صافية ب�ن 

ج�ن. و�كذا تتم ��اية ا��ــرتق ب�بادل الــرقص مع و الــز

إيقاع وأغا�ي مخصـــــــــــــــصــــــــــــــــة با��رتق �عب��ا عن فرحة 

ر س�ن وا��ضــــــــو الذي ال تقتصــــــــر ع�� عدد و أ�ل العر

مع�ن.

غم أن عادة ا��ــــــــــــــرتيق �ــــــــــــــ� ل  ، �دة القو ر   ز
ث��ا األسر الســـــــودانية  رعادة وث�ية فرعونية قديمة توا
وف��ا كث�� من التصــــــــــــــــــرفات واالعتقادات ال�� تخالف 

اج وحماية و �ة الز رللشــــرع اإلسالمي كضــــمان الستمرا
س�ن من الع�ن وال�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�ر وغ���ا من و العر

االعتقادات، إال أن أغلبية األ�ا�� الســــــــــــودانية لم تز ل
سھ �الفخر الســـــــودا�ي كثيف القيم احتفاظا من  رتما

ه. راندثا
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ف ال�� �ســـــعو إ�� تحصـــــيل�ا، ن ر  إن الســـــفر لطلب العلم من سبل الطالب لإلملام بتخصـــــصـــــا��م، و�املعا
َّ

فبالســـــفر يتمكن الطالب من االلتقاء بكبار املعلم�ن، وأ��اب الباع الطو�ل �� تخصـــــصــــــا��م، و�ذا �ســــــاعد ع�� 
ً

معرفة األجو�ة الدقيقة عن ال�ساؤالت العلمية، فضال عن أن السفر يمنح اإل�سان خ��ة حياتية ال نظ�� ل�ا.

و �� الســـــــــــــــفر العل�� ال شك أن �ناك تحديات كث��ة ال�� ال بد لطالب العلم مواج���ا فإذا ما �� عمليات ال�� تجر ى

لنيل النجاح و أن تخطى �ذه التحديات؟

١.  النية الصا��ة.

  إنما األعمال باالنية فال �� العمال إال بالنية الصــــــــــــــــــــــــــا��ة وج�ا � �عا�� و��ية صا��ة مكتوب العمال 

�العبادة ومستحق باا��زاء والفضيلة.  فأحسن ن�تك وج�ا �

 ٢. تحديد الغاية

  حدد غايتك �ــــــــــ� طلب العلم وماذا تــــــــــر�د بھ. ألن تحديد األ�داف �ـــــــــــ� ا��ياة �و ا��طوة األو�ـــــــــــ� لتحو�ل 

األشياء غ�� املرئية إ�� أشياء مرئية. و�الغاية ست�و خطواتك �� طلب العلم وا��ة. ن

يقو الشاعر �� م�ام طالب العلم :ل

وا بالرضاءز �عة قبل ابتداء  �علم : ل�ي تفو رلتقصدوا أ

ج من ضالل   و الثا�ي : نفع خلق ذي ا��اللو أول�ا : ا��ر

الثالث : االحياء العلوم   الرا�ع : العمل باملعلوم

 ٣. خطة العمل

ع �� تنفيذ و   بمجرد تحديد �دفك، قم بوضع خطة عمل بموج��ا تقوم �سلسلة خطوات ملموسة للشر

مخططك. مثال حدد خمس خطوات مفصــــــــــــــــــــــــلة لت�بع�ا منذ بداية يومك، لكن عليك أن تصـــــــــــــــــــــــــمم ع�� تنفيذ�ا �� 

الوقت ا��دد.
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٤.  تنظيم الوقت

  احذف �لمة " سوف " من حياتك وال تؤجل.  ذكر أن أحســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن طر�قة الستغالل الوقت أن تبدأ اآلن 

اسية وفق الوقت املتاح. ضع جدوال يوميا – أسبوعيا لتنظيم الوقت واألولو�ات. ر.!!حدد أولو�اتك الد

٥. ال��ك��
ً َ َُ ٍ  ال ي�تقل طالب العلم من مرحلة إ�� أخر إال بف�م واختبار، وإذا وجد الطالب نفسھ ضعيفا �� جزء ما، ى

ًّ ِفعليھ أن �عود مرة أخر إ�� معلمھ أو شيخھ الذي يتلقى منھ �ذا العلم، مضـــــــــــــــــــــيفا إ�� أنھ ال حرج ع�� طالب العلم ىَ
ىَّ ر الوقت، فعليھ أن �عود مرة أخر إ�� أستاذه أو شيخھ و استھ ل���ء ما وقد بدأ ي�ســـــــــــــــــاه مع مر ٍرإذا مرت ف��ة ع�� د ِِ
َ ؛ ألن �ذا �و طر�ق النجاح والفالح �� طلب العلم.ىُ ِليعيد عليھ ما �سيھ مرة أخر

٦.  الثقة بالنفس 
ً ً

  ثقة ال�ــــــــــــــــــ�ص بذاتھ و�أنھ قادر ع�� تحقيق أحالمھ وطموحاتھ تمثل دافعا كب��ا �� املشــــــــــــــــــوار الطو�ل 
ً

للنجاح، ف�ي تحقق النجاح يجب أن ت�و واثقا بنفسك بأنك قادر ع�� تحو�ل فشلك إ�� نجاح س�ن��ر بھ ا��ميع.ن

٧. الص��

  من ص�� طفر قال نجاح بال الصــــــــــــــــ��. اص�� نفســــــــــــــــك ع�� عوائق تواج��ا �� طر�ق طلب العلم . اص�� ألن 

فھ األلذ طو�ال "ن �اد : " إن ص��تم ع�� األشق قليال استمتعتم باأل رمشقتك ست�و مؤقتة كما قال طر�ق بن  ز

٨. التقوى
َْ َُّ ََّ ًْ َ َ ْ َ َ َ ََ ْ ل اد .. وأفضــــــل وصية .. فا� �عا�� يقو : " ومن يتق ا� يجعل لھ مخرجا ى ِز  عليك بتقو هللا �عا�� ف�� خ�� 

َ َ َ ُ َّْ ُُ َّ ُُ ْ َ ْ ْْ َ َ َ ْ َ َ َ َْ ْ َ َ ْْ ًُ لْ قھ من حيث ال يح�سب " الطالق ١-٢ . و�قو �عا�� أيضا : " ومن يتق ا� يجعل لھ من أمره �سرا(٤) " الطالقز ِو�ر ِ ِ ِِ ِ
٩.  تجنب املعا���.

  إياك و املعا��� فت�س��ا ��ا الباب من العلم . قال اإلمام الشاف�� :

شد�ي إ�� ترك املعا��� رش�وت إ�� وكيع سوء حفظي * * * فأ

حمھ هللا :  ر  و باملز�د �و ال�لمة الرا�عة من ابن القيم �� أســــــــــــــــــــــــباب النجاح �� طلب العلم . قال ابن القيم 

وللعلم ست مراتب: أول�ا: حســــن الســــؤال، والثانية: حســــن اإلنصــــات واالستماع، والثالثة: حســــن الف�م، والرا�عة: 

ا��فظ، وا��امسة: التعليم، والسادسة و�� ثمرتھ: و�� العمل بھ ومراعاة حدوده.

وهللا أعلم بالصواب.
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بقلم: فطر�ة فجر�نا

ٌَ ِإن اللغة العـــر�ية معقدة �ل التعقيد وع�ـــ� علم أ��ا غنية بمفردا��ا وعميقة �ــــ� دالال��ا، واملع�ــــ� ال يبدو َّ ٍ
ِِأنھ مســتقر ولكنھ �عتمد ع�� املت�لم�ن واملســتعمل�ن والســـياق، و�ذه �� املشـــ�لة ال�� واج��ا متعلمو للغة العر�ية ٌّ

من غ�� أبنا��ا .

اسة التقابلية �� ب�ية ا��مع ب�ن اللغة العر�ية واللغة اإلندون�سية رالد

ســـــو اللغة و ق ب�ن اللغت�ن وســــيو�ــــ� لنا صـــــعو�ات وتحديات يواج��ا دا اســــة إ�� إثبات الفر ر��دف الد ر

األجن�ية ومعا����ا. والصــعو�ات الناجمة ال�� تواجھ متعلم لغة جديدة ترتبط �� املقام األو باالختالفات ب�ن �ذه ل

اسـة التقابلية ب�ن اللغة العر�ية لغة ال�دف �علم�ا لدى الباحثة واللغة ل راللغة األجن�ية واللغة األم. وت�ناو �ذه الد

اإلندون�سية لغة األم لدى الباحثة، خاصة �� ب�ية ا��مع ب�ن �ات�ن لغت�ن.

قواعد ب�ية ا��مع �� اللغة اإلندون�سية

قواعد ب�ية األسماء �� اللغة اإلندون�سية

، م��ا: ق ا��مع اسم يدل ع�� أك�� من واحد. يصاغ ا��مع �عدة الطر

�ادة وال نقص ز١)  تكرار ال�لمات نفس�ا بال 

  مثلما �� �لمة "كر���" أو ما نقولھ kursi �� اللغة اإلندون�ســــــــــــــــــية.  �� اللغة العر�ية، املفرد: كر��� جمعھ 
�ادة  زكرا���. أما �� اللغة اإلندون�سـية، املفرد kursi  جمعھ  Kursi-kursi، يصــاغ ا��مع بتكرار ال�لمات نفســ�ا بال 

وال نقص

ومن أمثلة أخر �� صياغة ا��مع بتكرار ال�لمات نفس�اى

Meja-meja  Kursi-kursi 

Teman-teman  Buku-buku

٢)  إضافة ال�لمات الدالة ع�� العدد

-  B eberapa  بمع�� "�عض"

 Beberapa meja

-  Sekalian   بمع�� جميع

Sekalian tamu

-  Semua   بمع�� �ل 

Semua buku

 -  Dua   بمع�� اثنان

        Dua tempat
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٣)  إضافة ال�لمات املز�دات الدالة ع�� ا��مع

املثال:

Para  -

Para tamu

Banyak  -

Banyak tamu

و�مكن نقو �ذه املز�دات �� اللغة العر�ية بـــ "�ؤالء"ل

٤)  إبدال ال�لمة بالضمائر الدالة ا��مع، م��ا:

Mereka -  

kita -

Kami -

Kalian -

  و�ناك �عض اسم ا��مع �� اللغة اإلندون�ســــــــــية، اسم ا��مع �و ما تضــــــــــمن مع�� ا��مع، لكن ل�س لھ 

مفرد من لفظھ. وال�لمة �شـــــــــــ�� إ�� مجموعة من األشياء ك�ل، فمعظم األسماء ا��ماعية �� الكالم اليومي ل�ســـــــــــت 

محددة لنوع واحد، م��ا:

Masa - 

Masyarakat -  

Publik -

قواعد ب�ية األفعال �� اللغة اإلندون�سية

  جدير بالذكر أن ال توجد أية قواعد �� ب�ية األفعال �� اللغة اإلندون�ســـــــــــــــــــــــــــــية، ب�نما �ل فعل تطبيقھ أو 

ٍاستخدامھ م�ساو، ال فر ب�ن املفرد وا��مع .ق
املثال

س Murid- muridن سAhmad sedang menulis pelajaran (singular)الطالب يكـــــــتــــــــبو الد ر يكـــــــتب أحمد الد ر

sedang menulis pelajaran (plural)
ً   أما ترت�ب محل الفعل �� اللغة اإلندون�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــية، أن الفعل يأ�ي �عد الفاعل غالبا، إال أن ت�و ا��ملة نّ

و ر ة الشعر. و وتق الشعر قحسب، ول�س من ضر عة و رأدبيا، و�عد �ذا من ر

قواعد ب�ية األسماء �� اللغة العر�ية
ّ ّ ف أن املفـرد ما دل ع�ـ� واحد مثل جدار وفتاة وأمة، واملث�ـ� ما دل ع�ــ� اثن�ن أو اث�ت�ن متفق�ن و   من املعـر

ً
ن ة مفرده أو بإضــــــــــــــــافة إل��ا رن . وا��مع ما دل ع�� أك�� من اثن�ن بتغي�� صـــــــــــــــو لفظا ومع�� بز�ادة ألف ونو أو ياء ونو

ُ نُ ر ، فتاة :فتيات.ر ة :صو .نا�� :نا��و مثل :صو

و�و ثالثة أنواع :جمع مذكر سالم وجمع مؤنث سالم وجمع تكس��.
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١)  جمع املذكر السالم

ن ��م. أو ياء ن " �ــــــ� تجا ر  �ل ما دل ع�ـــــ� أك�ـــــ� من اثن�ن بــــــز�ادة واو ونو �ــــــ� حالة الــــــرفع مثل �ؤالء "موفقو

ر فاق "مر���ن" وال يتغ�� املفرد ح�ن جمعھ ن ت "النا���ن" �� االنتخاب مع  ٍرونو �� حالة النصــــــــــــــــــب وا��ر مثل ز
أيت، إال أن: َِركما  َ

ل ِ-  املقصـــــــــــــو �ســـــــــــــقط ألفھ ح�ن جمعھ وتبقى الفتحة ع�� ما قبل األلف، فنقو �� جمع مصــــــــــــــطفى ومنادى :�ؤالء ر
ََْ مصطفو �انوا منادين إ�� ا��اكمة.نْ

َُّ ن -  املنقوص تحذف ياؤه عند ا��مع و�ضم ما قبل�ا مع الواو و�كسر مع الياء فنقو حضر محامو عن املدع�ن.ل

٢)  جمع املؤنث السالم
َ َ

ِ  ما دل ع�� أك�� من اثن�ن بز�ادة ألف وتاء مثل قرأت طالبات مج��دات، فال �غي�� �� صـــــــــــــــــــــــــــــو املفرد كما ر
ْ

ِْرأيت إال فيما يأ�ي:
ِ-  حذف تاء التأن�ث :فتاة عاملة :فتيات عاملات

ٌَ ُ ًً ل ت �ديات مســ�شـــفيات، إال ر ا ت �دى مســ�شــفى : ا ر-  املقصــو تقلب ألفھ ياء - كما فعلنا �� املث�� - فنقو �� جمع  ز ر ٍِز َ ًَ
ضوات.ل ضا : رإذا �انت األلف ثالثة وأصل�ا واو فتنقلب واوا، فنقو �� جمع  ر َِِ َ ُ َُ لَ اء ل ر-  املمدود �عامل معاملتھ �� املث�� فنقو �� فتاة وضاءة :فتيات وضاءات (ألن �مز��ا أصلية)، ونقو �� جمع عذ

َ َ َ ْ َ ََ اوات حســــــــــــناوات (ألن ألف�ا للتأن�ث ) أما كســــــــــــاء انتقل إ�� ا��اشية فيجو أن نجمع�ا كســـــــــــــاءات أو ز رحســــــــــــناء :عذ

كساوات
َ ََ ََْ ْ ْ ْ ن فعل أو فعلة مثل :دعد و�ــــــــــ�دة، وظ��، إذا �انت �ــــــــــ�يحة الع�ن نجمع�ا بفتح عي��ا زُ َِ-  األســــــــــماء ال�� �� ع�� و َ َ َْ ْ َ فنقو دعدات و��دات وظبيات .فال يصـــــــــــــ�� ل�ذا ا��مع مثل عبلة أل��ا صفة ول�ســـــــــــــت باسم، وال فينة ألن عي��ا ل

َ
قة ألن ثان��ا متحر�انتقل إ�� ا��اشية.ر غ�� ��يحة وال و

ُ ً
ر جاالت، و�يوتات فيقتصـر ر د قليال من غ�� ما تقدم مثل :أم�ات و��الت وسماوات وشماالت، و   وقد و

َ ُ
عات، وعرفات معاملة جمع املؤنث السالم  ِرعليھ. وعاملت العرب مثل أوالت وأذ

ُ ٌ عاتانتقل إ�� ا��اشية.َ راملثال: �ؤالء حاجات إ�� عرفات من أوالت الفضل �� أذ ِ

٣)  جموع التكس��

ا.  والظا�ــــر قد يأ�ــــي بتغي�ـــــ� حـــــركة كما �ـــــ�  ر  يصاغ جمع التكس�� بتغي�� ب�ية مفرده �غي��ا ظا�را أو مقدا

�ادة حرف او اك�� كما �� اسد : ز (اسد) – بفتح ال�مزة – للمفرد (اسد) – بضــــــــم�ا – ل��مع. وقد يأ�ي بتغي�� حركة و

ر جال.ر جل : و واسود,  و

  و التغي�� املقدر كما �� مثل (فلك) املســــــــــــــــــــــــتعمل للمفرد وا��مع والذي يفر بي��ما – عند�م – بتقدير ق

ضمة املفرد بضمة (فقل)وضمة ا��مع بضمة (اسد).  و�نقسم جمع التكس�� ا�� قسم�ن : جمع قلة و جمع ك��ة.

١.  جمع القلة : �و ما دل ع�� ثالثة فما فوق�ا ا�� العشرة.

ق ٢.  جمع الك��ة : �و ما دل ع�� ما فو العشـــــــــــــــــــــــــرة ا�� غ�� ��اية, او ما دل ع�� ما فو الثالثة ا�� غ�� ��اية ع�� مذ�ب ق

اخر.
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*تنائج التحليل التقاب�� �� ب�ية ا��مع ب�ن اللغة العر�ية واللغة اإلندون�سية*

أوجھ ال�شابھ واالختالفات �� جمع األسماء

اسة، يمكننا الت��يص ��  أوجھ ال�شــــــــابھ �� ب�ية جمع األسماء ب�ن اللغة العر�ية واللغة اإلندون�ســــــــية  ر من �ذه الد

كما اآل�ى:

ال�شا��ات

١) يوجد اسم ا��مع �� ك�� اللغت�ن العر�ية واإلندون�سية، حيث تضمن مع�� ا��مع، لكن ل�س لھ مفرد من لفظھ

٢) قد ي�و ل�لمة واحدة أك�� من صيغ �� ب�ية ا��معن

املثال:

"ر اللغة العر�ية: جمع  من �لمة "ش�ر" �و "أش�ر" أو "ش�و

"banyak meja” أو "beberapa meja" و� "meja" اللغة اإلندون�سية: جمع  من �لمة

٣) توجد �� ك�� اللغت�ن أسماء تدل ع�� ا��مع، م��ا:

 Mereka :م�

Mereka :ؤالء� 

Sebagian, beberapa :عض�

االختالفات

١)  ال توجد قاعدة خاصة �� صياغة املث�� كما �و موجود �� اللغة العر�ية، حيث يصاغ املث�� بز�ادة "اثنان"

املثال:

قلم واحد: Satu pulpen(مفرد)

قلمان اثنان: Dua pulpen (مث��) 

٢)  ال يوجد نظام التذك�� والتأن�ث، فلذا ال فر ب�ن اســــم املفرد املذكر واســـــم املفرد املؤنث �� صـــــياغة جمعھ، كما ق

�� قاعدة جمع املذكر السالم واملؤنث السالم

ف أو نقص�او ٣)  ال يصاغ ا��مع بفك ال�لمة املفردة إما بز�ادة ا��ر

٤) إحدى طر صياغة ا��مع �� اللغة اإلندون�ســــــية �� تكرار ال�لمات نفســــــ�ا حيث ال توجد �ذه القاعدة �� اللغة ق

العر�ية
َُ �ا ”pohon- pohon“، ل ريمكن القو �� اللغة اإلندون�سـة عندما قصد ا��مع من �لمة "ال�ــ�رة" بتكرا ِ

فال مقبو �ذه القاعدة �� اللغة العر�ية " ال��رة ال��رة  ."ل
٥) عندما يصــــــــــــــاغ ا��مع �� اللغة اإلندون�ســــــــــــــية بإضافة ال�لمة الدالة ع�� ا��مع، فال تتغ�� ال�لمة املفردة.  أما �� ّ

اللغة العر�ية عندما تضـــــاف ال�لمة الدالة ع�� ا��مع مثل "�عض"ـ فيأ�ي ال�لمة يل��ا بصــــــيغة ا��مع. املثال: �عض 

الدو (اللغة العر�ية)ل

Satu negara (singular)

Beberapa negara (plural) 
ً

٦) ال�ســــتحق اللغة اإلندون�ســــية أنواعا كث��ة من ال�لمات، مثل املقصـــــو واملنقوص �� اللغة العر�ية، إذن ل�ســـــت ر
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�ناك قاضية خاصة �� صياغة ا��مع. 

املثال �� اللغة العر�ية 
َ نََْ ل ِ"املقصو �سقط ألفھ ح�ن جمعھ وتبقى الفتحة ع�� ما قبل األلف، فنقو �� جمع مصطفى= �ؤالء مصطفو " ر

٧) ال يوجد الفر �� اللغة اإلندون�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــية ب�ن العاقل وغ�� العاقل �� صياغة ا��مع، حيث �شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ��ط جمع ق
ً ًّ ن ِاملذكرالسالم أن ت�و ال�لمة علما ملذكر عاقل مثل: "حضر ا��مدو �� حينا الذين اسم �ل م��م محمد". ن

أما �� اللغة اإلندون�سية كما ي��:

 Beberapa meja(غ�� العاقل) 

  Beberapa orang(العاقل) 

٨)  ال يأ�ى ا��مع للصــــــــــــــفة �� اللغة اإلندون�ســــــــــــــية كما �و �� العر�ية حيث يصــــــــــــــاغ ا��مع لوصف ملذكر عاقل مثل 
نَّ �ؤالء طالب مجدو مكرمون

٩)  ال يأ�ى ا��مع ألسماء التفضـيل �� اللغة اإلندون�سـية، كما فب العر�ية حيث تجمع أسماء التفضـيل جمع مذكر 
َ َ ت بالرجال األكرم�نرلًَ : مر ساملا مع أن التاء ال تتصل ��ا، نقو

١٠)  ال يجمع العلم �� اللغة اإلندون�ســـــــية با��صـــــــوص اسم ال�ـــــــ�ص كما وجد �� العر�ية: فاطمة ولي�� وحســـــــناء 

فتجمع ع�� فاطمات وليليات وحسناوات (من قضية جمع املؤنث السالم)

١١)  التمتلك اللغة اإلندون�سية جمع القلة وجمع الك��ة كما �و موجود �� اللغة العر�ية

أوجھ ال�شابھ واالختالف �� جمع األفعال

١) ال يوجد الفر ب�ن األفعال للمفرد وا��مع. ق
ً

٢) يأ�ي الفعل �عد الفاعل غالبا �� اللغة اإلندون�سية. أما اللغة العر�ية قد تختلف قواعده حسب نوع ا��ملة

ا��اتمة

ومن �نا نالحظ أيضـــــــا أن ل�س من الغر�ب أن نقو أننا لن ننفي أن �ناك االختالفات ب�ن �ات�ن اللغت�ن ل
ال�� تحمل مع�ا الصـــــعو�ات �� �علم و�عليم اللغة العر�ية �� إندون�ســـــيا. وتتمكن �ذه الصــــــعو�ات من ظ�و ا����ة ر

والغلط والزلل أثناء استخدام اللغة العر�ية. ومن املؤسف الشـــــديد أن �علم اللغة العر�ية �� إندون�ســــــيا ي��كز ع�� 
ً

ق . وفو �ذا أن فرصة تطبيق�ا تحدثا ى ات األخر اسة القواعد مثل النحو والصــــــــــــــــــــــــــرف، ولم يكن مرتكزا ع�� امل�ا رد ر
وكتابيا واستماعيا لم تكن متوفرة.
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  �و مثل عر�ي قديم أكيد �سمع بھ 

أغلبكم وقد تتداولونھ ب�نكم ف�ل �عرفو قصتھ؟ن

  ألنك ستك�شف معنا قصة املثل نرجو 
اال تبخل ب�شر�ا او ���يل اسم صديق لك م�ان 

التعليق ليتعرف عل��ا 
ً َُ   أصلھ أن حن�نا �ان إس�افيا من أ�ل ُ

َُّ اد أعرا�ي أن �ش�� منھ خف�ن، وساومھ ي را����ة، فأ ِ
اد أن �غيظ  رفاختلفا ح�� غضب حن�ن.. فأ

ََ ٌ تحل األعرا�ي أخذ حن�ن أحد خفيھ ََ راألعرا�ي.. فلما ا
وطرحھ �� الطر�ق ثم ألقى اآلخر �� موضع آخر فلما ََ

َّْ مر األعرا�ي بأحد�ما قال : "ما أشبھ �ذا ا��ف َّ
بخف حن�ن! ولو �ان معھ اآلخر ألخذتھ"، وم���. 

َ ََ َ . وقد كمن لَ ِفلما انت�� إ�� اآلخر ندم ع�� تركھ األو
، لٌ جع األعرا�ي ليأخذ األو رلھ حن�ن يراقبھ. فلما 

ٌ احلتھ وما عل��ا وذ�ب ��ا !وأقبل ق رسر حن�ن 
َُِاألعرا�ي ول�س معھ إال ا��فان فقال لھ قومھ : ماذا َُّ َُّ ِجئت بھ من سفرك ؟ فقال : "جئتكم بخفي حن�ن."ْ

فتضرب �ذه القصة أو املثل عند اليأس من 
ا��اجة والرجوع با��يبة

َ ّ ُْ ُ َ َ رجع بخفي حن�نَ

ً   مثل قديم، كث��ا ما ي�ناقل ع�� ألسن�نا ُ
ّ ُ َّ جع بخفي حن�ن)) �� َ روما يزال الكث�� منا يردد ((

كالمھ. ول�ذا املثل قصة طر�فة ممتعة ف��ا فائدة 

وا معنا. ؤ وف��ا ع��ة.. اقر

ّ   �ان حن�ن حذاء فجاءه أعرا�ي ذات يوم َ
ُّ ل�ش�� منھ خف�ن. لم يقبل األعرا�ي السعر الذي ي

طلبھ حن�ن ثمنا ل��ف�ن، وظل �ساومھ لينقص ًّ

السعر ح�� تضايق حن�ن منھ. و�عد نقاش طو�ل 

انصرف األعرا�ي من .

اد أن ي رغ�� أن �ش�� ا��ف�ن. فغضب حن�ن، وأ

�غيظھ، وفكر لھ �� خدعة يخدعھ ��ا. ركب 

األعرا�ي جملھ ليعود إ�� قبيلتھ، فأسرع حن�ن إ�� 

الطر�ق الذي س�سلكھ األعرا�ي فوضع أحد ا��ف�ن 
ّ

�� وسط الطر�ق، وسار مسافة ثم ألقى ا��ف 
ّ ً

اآلخر �� م�ان أ�عد قليال.  مر األعرا�ي بم�ان ا��ف 
ً ّ ، فأمسك با��ف ونظر إليھ مت��با وقال: ل األو

((ما أشبھ ا��ف بخف حن�ن اإلس�ا��! ماذا يفيد 

�ذا ا��ف وحده ؟! لو �ان معھ ا��ف اآلخر 

ألخذ��ما)). ترك األعرا�ي ا��ف، وتا�ع طر�قھ ح�� 

ق وصل إ�� ا��ف الثا�ي! ف�� من فو ا��مل ل
ّ

وأمسك ا��ف الثا�ي، وقلبھ �� يده وقال:

ًَّ ُ
  يا لل��ب! �ذا ا��ف أيضا �شبھ خف 

حن�ن تماما، يا لسوء ا��ظ ! ملاذا تركت ا��ف 

جع ل راألو لو أخذتھ م��، لنفع ا��فان. ي�ب�� أن أ
ُ ًَّ ُُ ل ا وأحضر ا��ف األو و�ان حن�ن يراقب ر فو

األعرا�ي من خلف تل قر�ب لينظر ماذا سيفعل. ّ

آه قد م��� ليحضر ا��ف األو أسرع وساق ل رفلما 

جع األعرا�ي  رجملھ بما عليھ من بضاعة واختفى. 

ض ل ، فوجد ا��ف الثا�ي ع�� األ ريحمل ا��ف األو

جع إ�� قبيلتھ.ر ولم يجد جملھ. حمل ا��ف�ن و

أوا صاح��م يرجع  ر  ���ب القوم عندما 
ً ً

اكبا ع�� جملھ  جليھ ول�س  رإل��م ماشيا ع��  ر

فسألوه: ((بماذا جئت من سفرك))

ا�م ا��ف�ن. ُ رفأجا��م: ((جئت بخفي حن�ن)) وأ

جع ن )) : رف��ر القوم منھ �عد أن دخلوا يرددو
بخفي حن�ن)).ُُّ

و�كذا بقيت العرب تضرب �ذا املثل ملن �عود إ�� 
ً

أ�لھ خائبا، خا�� اليدين وقد أضاع ج�ده ومالھ. 

َ َُّْ ُ ََ جع بخفي حن�ن”َْ ٍر" ِ
//(ف.ف)
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تتألف إندون�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيا من اآلالف ا��ز ر

ا��ميلة حوا�ــــ� ١٧٫٥٠٤ جــــز�ــــرة ال�ـــــ� تتم�ـــــ� بطبيع��ا 

ض.  رالســــــــــــــــــــــاحرة وجعلت �ذا البلد جنة من جنات األ

و�نقســــــــــــــــــــــــــــــم ا��ليو إ�� ١٤٣٠ مجموعة �شـــــــــــــــــــــــــــــــر�ة ن

وثالثمائة مجموعة عـــــــــــــــــــــــر�ــــــــــــــــــــــــ�، و�م يتحدثو لغات ن

عديدة تقدر عدد�ا ٧٤٢ لغة،  أما لغة االتحاد  بــــــــــــــ�ن 

س�ان اإلندون�ســــــا  �� اللغة اإلندون�ســــــية. وإذافة إ�� 

�ذا، تتم�� إندون�ســــــــــــيا بمســـــــــــــاحة ا��غرافية الكب��ة 

وتت�و من البحار والبحائر وا��بال وسلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل��ا ن

والغابات املكثفة باأل�ــــ�ار غ���ا. وســـــ�تمتع ب�نوع�ا 

الثقا�� والعر�� وتتمتع أيضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا با��بال ال���انية 

والغابات االستوائية الكثيفة والشــــــــــــــــــــــــــــــــــــواطئ املذ�لة 

والطبيعة ال��ية مما يجعل�ا وج�ة للســـــــــــــائح�ن من �ل 

أنحاء العالم.

والطبيعة ال��ية مما يجعل�ا وج�ة للســـــــــــــائح�ن من �ل 

أنحاء العالم.

تتم�� إندون�ســـــــــيا بالطقس الدا�� �شــــــــــ�ل 

جة  ة ٢٨ د جة ا��را رالعام حيث يبلغ متوســـــــــــــــــــــــــــــــــط د ر ر

مئو�ة ع�� مدار السنة.

و�نقســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الطقس ف��ا إ�� موسم�ن 

رئ�ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي�ن �ما املوسم ا��اف واملوسم الرطب أو 

املمطر. املوســــم ا��اف يبدأ من شــــ�ر مايو ح�� شــــ�ر 

سـ�تم��، أما املوسـم الرطت أو املمطر فيبدأ من شــ�ر 

أكتو�ر ح�� شــــــــــــــــ�ر أبر�ل.  ومن خالل �ذا املوضـــــــــــــــــوع 

ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�تعرف معكم ع�� �عض الوج�ات واألماكن 

ر و�ي ر ة ال�� تتوفر من سابنج إ�� مو الســياحية املشــ�و

واختيار إحدا�ا لرحلتكم املقبلة. 

ز ة اآلسيو�ة .وعاصم��ا ل ة ال�� تقع �� ا���ة ا��نو�ية الشـــــــــــــرقية من القا رإندون�ســـــــــــــيا دولة من الدو البار

ى ب ٢٦٤ مليو �ســـــــــمة،  حيث يحتل �ذا العدد املرتبة الرا�عة ع�� مســـــــــتو العالم. ن رجاكرتا. و�بلغ عدد س�ا��ا ما يقا

كما أ��ا تتضمن أك�� �سبة عدد س�ان املسلم�ن �� العالم تقر�با ٩٠ %. 
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اجا أمبات Raja Ampat Island ر ر١. جز 

�ع ا��موعات الكب�ـــــــــــــــــ�ة من ن ر  �ـــــــــــــــــ� تت�و من أ

ا��ز قر�بة �عضـــــــــ�ا �عضــــــــــا، وعدد�ا تقر�با ٦١٠ جز�رة. ر

�ا وأك���ا �� جز�رة وايجيو، وجز�رة ر ومن أشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�ر جز

، وجز�رة سالوا�ي، وجز�رة بات�تا. تقع �� ا���ة ل م�ســـــــــــــــــــــــــــو

الغر�ية من جز�رة بابوا �� مقاطع بابوا الغر�ية و�شـــــــــــــــــــــــــــ��ر 

اجا أمبات" �شــــ�ل�ا املم��. أحد أ�م أماكن الغوص ر رجز "

ي �� إندون�ســــــــــــــــــــــــــــــيا �لھ، وتت�و أك�� من ٧٥ % من أنواع املرجان املوجودة �� العالم، كما تحتو ع�� أك�� من ١٠٠٠ ن

شعبة مرجانية.  

اجا أمبات ضمن األع�� امل�ـــــــــــــــ�ل رل اسة البحر�ة إ�� أن التنوع �� ا��ياة البحر�ة حو جز  ر  و�شــــــــــــــ�� الد ر

ض، ما يجعل�ا واحدة من وج�ات الغوص األك�� ش�رة �� العالم، وأحد أغ�� األنظمة البي�ية بالشـــــــــــــــــــــــــــــــــعاب  رع�� األ

املرجانية �� العالم. و�� جز�رة م�سو ال�� حدد��ا ببحر س��ام وعرض البحر ح�� تتمتع �عدة من  السمكة الكب��ة ل

�ا��وت والسفن وغ�� ذلك من السمكة ا��ميلة. 

 Bali Island ٢. جز�رة با��

  با�� إحدى املقاطعات �� إندون�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــيا ودين 

باســــــار �� عاصــــــمتع�ا. ومن ناحية ا��غرافية أ��ا تقع ب�ن 

جز�رة جاوة وجز�رة لومبوك. ومعظم س�ا��ا تتمســــــــــــــــــ�و ن

بالديانة ال�ندوســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــية. و�عت�� جز�رة با�� من أجمل 

األماكن الســــــــــــــــياحية �� إندون�ســــــــــــــــيا و�� واحدة من مئات 

ا��ز امل�ونة إلندون�ســـــــيا، يقصـــــــد�ا الكث�� من الســــــــياح ر

��دف االستجمام والتمتع ��ـــــ�ر طبيع��ا ا��ضــــــراء مع الغابات والشــــــواطئ الرملية ومزارع األر ا��صــــــبة والتالل ز

ال���انية. و�ق��� كث�� من السياح ش�ر العسل ف��ا.

  تجســــــــــــــد با�� بطاقة بر�دية نابضـــــــــــــــة با��ياة وقطعة من الفردوس �� إندون�ســـــــــــــــيا. وف��ا س�تمتع بحمام 

شمس دا�� أو استلق ع�� الرمال البيضـــــــــــــــــاء الناعمة، أو اللعبة مع ا��لوقات االستوائية أثناء االستمتاع بالغوص 

ا��واجز املرجانية أو حطام الســــــــــفنية ال�� �عود إ�� ا��رب العاملية الثانية بألوان الزا�ية. وع�� الشــــــــــاطئ، تضـــــــــــم 

د الشـقية. و�عد "العاصمة الفنية" أو�ود امل�ان املثا�� ملشـا�دة و فة ب�ن جنبا��ا املعابد ا���ر�ة والقر رالغابات الوا

ر شة عمل عن فن الباتيك أو فن صياغة الفضـــــــــــــــة أو �شـــــــــــــــط ذ�نك و ض الراقصــــــــــــــة الثقافية أو االش��اك �� و العر

وجسمك بحضو حصة يوجا. ر
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ان، وشاطئ أولو واتو،  رومن أش�ر الشـــــــــــــــــواطئ الســــــــــــــــــياحية �� با�� �� شاطئ �وتا، وشاطئ نوسا دوا، شاطئ جيمبا

مال�ا وعلو أمواج�ا ال�� تجذب �واة ر�وب  �م الند، وشــــــــــــــــــاطئ بادانق. وســــــــــــــــــ�تمتع ف��ا �عومة و�ياض  روشــــــــــــــــــاطئ د ر

و ب الشــــمس �� وقت ر امي ملشــــ�دة النجوم وغر األمواج وستجد كث��ا ف��ا مقا�� ومطاعم وتمتاز أيضـــا بمشــــ�د بانو

ب، إضافة إ�� تواجد عدد كب�� من القردة ف��ا.و الغر

ومن األماكن أخر �� شــــالل ييھ ممبيھ، وشــــالل شـــــامبو�ان، وشـــــالل جت جت، وشـــــالل موندوك الثا�ي، وشـــــالل ى

، و�ح��ة بو�ان، و�ح��ة ب��اتان، و�ح��ة تامبلينقان.ر تيقينونقان، و شالل سنج سنج، و بح��ة باتو

 

ر و�ودو Borobudur ر ٣. بو

ر و�ودو �و معبد بوذي ��موعة متمســــكة ر   بو

ببوذي ما�ايا�ـــــي حيث يقع �ــــــ� ماجيالنج �ــــــ� مقاطعة جاوة 

الوسطى. 

  يقع املعبد ع�ــــــــــ� �عد ١٠٠ كم إ�ــــــــــ� الغــــــــــرب من 

اكرتا، ر انج، و٨٦كم إ�� الغرب من مدينة ســـو رمدينة ســما

ا خالل القر الثامن أو التاسع ن روع�� �عد ٤٠كم إ�� الغرب من يوغياكرتا. وتم يناءه �� ع�د ح�ومة واغســـــــــــــــــا سيلند

صفة ذات ش�ل املر�ع ن رامليالدي و�توافق مع الف��ة ما ب�ن ٧٦٠ و٨٣٠م. و�تم�� �شـــــ�لھ الرا�ع  الذي يت�و من ستة أ

ي و�حتو أيضـــــــــــــــــــــــــــــــــــا ع�� ثالث ساللم تأخذ ش�ل الدائرة و�حتو بداخلھ ع�� حوا�� أك�� من ألف�ن وس�تمئاة وإثنان ي

ي ز �عة تمثال لبوذا مما قد جعلھ املعبد ن ة. كما أنھ يحتو ع�� خمســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتمئاة وأ ان بار روسبعو نقوش ع�� ا��دا ر

ض. �خ إندون�سيا بأكمال�ا. و�و أك�� �ي�ل بوذي ع�� وجھ األ راألش�ر �� تا ر

  و�ان تصـــــــــــــــــــميمھ مم��ا وفر�دا من نوعھ حيث يقوم بوصف أ�م نظر�ات بوذا عن مف�وم ال�و وا��ياة ن

ن ة ممن ير�دو تنقية نفوســـــــــــــــــــــــ�م و ر الوقت أصـــــــــــــــــــــــبح �دفا للز�ا رالعامة. وال�دف من بنائھ امل�ان للعبادة. ولكن بمر

و، وجبل ســـــــــــــــــــــــومب�نغ، ر والتعمق �� �عاليم بوذا. و�ناك املنظرة ا��ميلة أن عدد من قمم التالل، و جبل ســـــــــــــــــــــــ�ندو

ر . ومن املناظر الرا�عة أيضــــــــــــــــــــــــــــا ر و�ودو وا��بل ال���ا�ي، وجبل مر�ابو  ال�� تحيط باملعبد، �أنما �م حراس ملعبد بو

ق و ب الشــــــــــمس الرا�ع من فو املعبد الذي يصــــــــــعب و ق وغر �عد التمشـــــــــية والطلوع إ�� أع�� املعبد ستجد منظر شر

ات يوجد فندق ومطعم يجذبان الســــياح نظرا ملشـــــا�دة منظر ق ر�ســــيابھ. و�� فو منطقة بمســــاحة عشــــرات ال�كتا

و و و ب من أع�� و ق والغر ��ا كما يمكنك االستمتاع بمناظر الشــــــر ق الشـــــمس وغر املعبد عن قر�ھ. وخاصة وقت شر

ر .ر و�ودو أحد التالل ال�� تحيط ببو
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 Jakarta ٤. جاكرتا

  جاكرتا �� عاصمة إندون�ســــــيا. وس�شــــــ�د ف��ا 

�خية ر �ا التا وعة أم�ا��ا الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــياحية وآثا رجمال�ا و ر

العـــــــــــــــــــــــــــر�قة، وأ��ا مدينة ذات ا��مال امللفة ال�ـــــــــــــــــــــــــــ� يقبل 

��ا والتمتع ببقاء أجمل األوقات ف��ا.  �ا رالكث�ــــــــــــ�ون ع�ــــــــــــ�  ز

غم أ��ا مدينة مزدحمة �ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�ا��ا فلد��ا األماكن ر و

الســــــــــــــــــــــياحية ال�� يمكنك التجو واالستجمام ف��ا وتوفر ل

لك املواصالت �� �ل م�ان ح�� �س�لك للذ�اب إ�� أي م�ان. 

  ومن أجمل األماكن الســـياحية �� جاكرتا ��: مجمع أ�شــــو الســــيا�� ف�و مجمع األلعاب يقع ع�� بقعة ل

ض امل�رج�ن و واسعة جدا �شـمل العديد من املرافق مثل: دنيا فانتا��� ال�� �شـمل مدينة ألعاب �املة ومسـارح لعر

ا، واملدينة الث��ية  روال��لوان واملســـــــــــــــرحيات الفنية ا��تلفة. وتجد أيضــــــــــــــــا مدينة األلعاب املائية، وحديقة سامود

ض الث��، وغ�� ذلك. راملسماة بأ

  

  برج موناس  �و نصـــــــــــــــــــــب تذ�ار يقع �� وسط ي

تفاعھ حوا�� مائة وإثنان وثالث�ن  رعاصــــــمة جاكرتا، و�بلغ ا

��ا حوا�� ز م��ا. و�علوه شعلة من الذ�ب ا��الص يصـــــــل و

خمســــــــــــــــــــــــــة وثالث�ن كيلو غرام. و�قع �� داخل ال��ج متحف 

صغ�� وقاعة �شــــــــــــــــــــر�فات �ســــــــــــــــــــ�� قاعة االستقالل، كما 

يمكن شراء تذكرة لصـــــــــــعود ال��ج والتمتع بالنظر للمدينة 

من أعاله، خصوصا مش�د النوافر الراقصة. 

  من��ه تمان مي�� إندون�ســـــــــــيا إنداه يحتو �ذا ي

املن��ه ال�ــــــــــ�م ع�� إحدى عشــــــــــرة حديقة، وستة عشــــــــــر 

متحفا، واأللعاب ألطفال.  و�و �عت�� حديقة مصــــــــــــــــــــــــــــــــغرة 

إلندي�ســيا، يمكن �شـــا�د فيھ البيوت واألماكن التقليدية 

إلندون�سيا.
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 Aceh ٥. أ�شيھ

  ھــى مدینة تقع فــي طـــرف جـــزیـــرة 

سومطرة وأنھا بالفعالیات والجذب والثقافة الفریدة 

من نوعھا التي ستســـحر الســــیاح. أتشــــیھ غنیة 

بجمالھا الطبیعي واألمواج البحریة وحدیقة البحر، 

وھـــــــى منایبة للغوص وركوب األمواج. وھناك 

بعض من أجمال المواقع السیاحیة والتاریخیة في أتشیھ حیث أنھا قد ضررت بسسب الزلزال المدمر 

وتسونامي في ٢٦ دیسمبر ٢٠٠٤م. خالل ھذا الحادث المأساوي وقتل حوالي ١٥٠٫٠٠٠ شخص.

  ومن األماكن السیاحیة في أتشیھ ھى مسـجد رایا بیت الرحمن، ومتحف تسـونامي، وسفینة  

مولد كھربائي أفونج تقطعت في وسط المدینة، والسـفینة على بیت سكان أتشـیھ ، وشاطئ المفوأوك، 

وسابنج، وجزیرة ویھ، وبحر لوكغا وغیرھا.
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وصفة أطعمة إندون�سية لذيدة وش�ية

طر�قة عمل ساتاي الدجاج املشوي

  �عل�� طر�قة عمل ساتاي الدجاج املشو من االكالت اإلندون�سية �� خطوات س�لة وسر�عةي

: ي مقادير ساتاي الدجاج املشو

�دة فو سودا�ي غ�� محالةل زo نصف �وب 

o نصف �وب ماء

�ع �وب صلصة صو�ا  oر

o ٤ فص ثوم

o ٣ ملعقة كب��ة عص�� ليمون

o ٢ ملعقة كب��ة سكر ب��

نجبيل ة  �اع ملعقة صغ��ة بود زo ثالثة ا ر ر

o نصف ملعقة صغ��ة شطة

o ٤ أنصاف صدو دجاج م��وعة العظم و ا��لدر

o عود بصل أخضر، شرائح لل��ي�ن

o أعواد خش�ية

: ي طر�قة عمل ساتاي الدجاج املشو

üانق�� األعواد ا��ش�ية ملدة ٢٠ دقيقة. 

ن �دة الفو السودا�ي و صلصة الصو�ا و الثوم و عص�� الليمو و السكر الب��. ل زüض�� املاء و 

üو أضيفى ل�ا أيضا الزنجبيل و الشطة �� قدر ع�� نار متوسطة و قلبيھ ملدة دقيقة.

üدعيھ لي��د ثم اخر�� الثوم من الصلصة.

üقط�� الدجاج إ�� شرائح �عرض٣ سم و ضع��ا �� وعاء.

üأدخل��ا �� األعواد ا��ش�ية.

üض�� القليل من الز�ت فو املشواة و ��ن��ا.ق

üض�� الدجاج ع�� املشواة و غط��ا ملدة ٤ دقائق، اقلب��ا ع�� ا���ة األخر و غط��ا و اترك��ا ى

.ى ملدة٤ دقائق أخر

üقومي بد�ن الدجاج بنصف كمية الصلصة أثناء ال���.

üقدمي الدجاج مع النصف اآلخر من الصلصة.
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