احلوار الثالث
ِحوار َحول َمقام ﺍلكيالني
Dialogue about al-Kilani Dwelt

استمع الى الحوار ثم

اقرأ

In this dialogue, Nada and Amira talk about the historical roots of a famous 11th century Muslim jurisprudent who is buried in Baghdad.
أميرة.
َندى :هَ لو َ
أميرة :هَ لو َندى.
َ
أميرة ،أنتي َبغدا ِد َية مو ؟
َندى :ﺃﮔﻮل َ
أميرة :طـَبعاً َبغدا ِد َية.
َ

َندى :وين ساك َنة أ َبغداد؟
أميرة :ساك َنة و َيه أهَ لي ب َمنطقة باب الشيخ
َ
َندى :طـَبعاً أنتي َ
وجة ....ها ؟
متز َ
أميرة :ال وهللا لي َه َسه ما َ
وجة.
َ
متز َ
َندى :أش َع َجب؟
أميرة :شنو َي َعني أش َع َجب؟
َ
َندىَ :ي َعني قـَصدي لويش لي َه َسه َم َ
وجة؟
متز َ
أميرة :القس َمة َبعد ماجاية.
َ
مرتاحة ،وصحتج زي َنةَ ،
يجي.
َندى :هللا َكريم ،ال ُمهُم أنتي
َ
والزواج مو َبعيد ِ
مرتاحةَ .شسوي َ
الحمل واألطفـَال والطـَبخ والغـَسّ ل؟
أميرةَ :يمعودَة َخليني
َ
بالزواج هَ َسه .ليش أكو غير َ
َ
َندى :المُهم ،أريد أسألج مادام أنتي ِمن َبغداد ،وساك َنة بباب الشيخ.
أميرة :تفـَضلّي عيوني.
َ
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َندى:
أميرة:
َ
َندى:
أميرة:
َ

َمقام عَ بد القادر ﺍلكيالني وين يصير .آني أع َتقد بباب الشيخ ......مو؟
ً
هي ال َمنطـَقـَة إس َمها عَ لى إسم الشيخ عَ بد القادر.
طـَبعاً بباب الشيخ.
أصال َّ
مُمتاز ،لَ َعد أريد أسألج كم سُ ؤال عَ ن َمقام الشيخ عَ بد القادر؟
َّ
أتفضلي أسألي.
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الفصل
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َندى :أ َو ً
أقصد ِمن إي َبلد ،وبيا َزمن عاش؟
ال ِمنو ه َّو الشيخ عَ بد القادرُ .
أميرة :عَ بد القادرﺍﻠﮕﻴﻼﻨﻲ ،أوعَ بد القادرالجيالنيَ ،مولود عام  1077ميالد َية .أخذ لقـَ َبه ِمن ِج َهة األب ،ال َمولود
َ
ّ
َ
أس َمراللونَ ،نحيف البُن َية عَ ريض
ب َمدي َنة جيالن ،إللِي َتقـَع َو َر َه طـَبرستان .وه َّو مُسلم َحنبلي ال َمذهَ ب .ﭼﺍﻥ َ
اإلسالمَ ،
وزعيم العُلماء ،وألقاب
وعندَه لح َية طويلَةَ ،
َ
وصوت قوي ُكلش .لَقـَبوه أصحا َبه وأتباعَ ه بشيخ َ
الصدرِ ،
أخرى.
أجه ل َبغداد ،وشلّون صار شيخ المُسلَمين ب َبغداد؟
َندى :زين لَ َعد ش َوكت َ
والحديث ،حتى
َ
أجه ل َبغداد َس َنة  .1095وﭽﺎﻦ عُ مره أثمنطـَ َعش َس َنة .فـَد ََرس األدَب ،وأصول ال ِدينَ ،
أميرة َ :
صار واحد ِمن أش َهرعُ لماء َبغداد.
َندى :بيش يمتاز علِم َ
الكيالني؟
أميرة  :يمتاز َ
الخاصة بالحُ كم َ
الحنابلَة ب َبغداد.
الكيالني بعل ِمه ،وآراءه
السبب صار مُدير َم َ
َ
در َسة َ
َ
والشري َعة .لهذا َ
ُ
وحلقات الدَرس بجوامع َبغداد.
لحد هاذا اليُوم تُدرَّ س بال َمدارس وكليات وعلوم الشري َعة َ
وظـَلت مؤلفا َته الفقه َية َ
َندى :لَ َعد شنو ِع َ
القة ﺍﻠﮕﻴﻼﻨﻲ بالصوف َية؟
وعندَه َجماعات َكثيرة ﻮﭼـِﺒﻴﺮﺓ ِمن الطـُالب واألتباع .وهو
َ
أميرة  :يُعتبر ﺍﻠﮕﻴﻼﻨﻲ شيخ ال ُم َت َ
صوفين أ َبغدادِ .
اإلسالمي.
أوسع وأك َبر الطـُرق الصوف َية بال َعالم َ
هي َ
مؤسس الطـَريقـَة القادر َية ،إللِي َّ
َندى :زين أش َوكت توفى اﻠﮕﻴﻼﻨﻲ ،وشلّون صار َمقا َمه هناك بباب الشيخ؟
الحنبل َية إللِي ﭼاﻥ ه َّو ُمديرهَ ا.
أميرة  :توفى الشيخ عَ بد القادر وعُ مره واحد وتسعين َس َنة .وإندفـَن بال َم َ
َ
در َسة َ
أجه السُ لطان العُثما ِني
بره بال َم َ
فبنوا َجماع َته قـَ َ
درسة َنفس َها ،إللِي ﭼ َﺍﻨﺕ بنـُص بُستان ِمن َبساتين َبغداد .ول َمن َ
ُ
ُصلَى .و َبعدين أتطـَور البناء بي َها ،الى أن صار مثل ماهو
سليمان القانوني للحُ كم سوَّالَه ﮔ َﺒﺔ فـَخ َمة ،وبنالَه م َ
َموجود اليُومَ ،ي َعني َم َ
رقـَد َكبير وفـَخم.
أميرة عَ لى هذه ال َمعلوماتَ ،بس شنو رايح أنروح يوم الجُ م َعة لباب الشيخ ،ونزور َمقام
َندىُ :شكراً عيوني َ
ونتبارك بيه.
ﺍﻠﮕﻴﻼﻨﻲ،
َ
رايحه ل َمقام الشيخ.
ماعندي أي مانعَ ،بعدين آني صار هوا َيه ما
أميرة :
َ
َ
ِ

المفردات Vocabulary
ﺃﮔﻮﻞ
مو
وين ساك َنة أ َبغداد
و َيه أهلي
لي َه َسه ما
أش َع َجب
لويش
ماجا َية
صحتج زي َنة
رتاحة
يم َعودَة َخليني َم َ

I say
Isn’t that right
)Where you line, in Baghdad(f)(s
With my family
Till now, did not
Why is that
Why
It did not come
)You health is good (f)(s
)(I am fine this way) (f)(s
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What I should do with marriage now
Who is he
Very
When did he come
(How is he)
Came to Baghdad
In what
Fine, what time
How
The one who was
The one that was in midst
And when he came
Did to him
What you think if we go
I do not have
It has been long
Did not go

َ شسوي
بالزواج هَ َسه
ِمنو
ُكلش
أجه
َ ش َوكت
شلّون صار
أجه ل َبغداد
َ
بيش
زين أش َوكت
شلّون
إللِي ﭼﺍﻥ
إللِي ﭼ َﺍﻨﺕ بنـُص
أجه
َ ول َمن
سُ وَّاله
شنو رإيك أنروح
ماعندي
ِ
صار هوا َيه
رايحه
ما
َ

Discussion Questions
1.  Where is Ameera from?
2.  Is Ameera married? Why?
3.  How did Ameera defend herself of not being married?
4.  Where was al-Kilani born?
5.  What do you know about al-Kilani birthplace, religion, and features?
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6.  What did al-Kilani do in Baghdad?
7.  What was al-Kilani well known for?
8.  How was al-Kilani tomb build?
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