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 بسم هللا الرمحن الرحيم 
 

 مقد ِّمة
سذذذذبقر يفدذذذذر   م ذذذذل  ،هذذذذول جولذذذذة أدذذذذرى مذذذذع أدن  وعلمذذذذا  ومف ذذذذرين ومشذذذذهورين   ك ذذذذاب 

ف هدفذذر، مذذن  ،«عاملرر ا فمرًررر ا يسرر مي ا 20آخررر لقرراء مررع »عذددهم بعنذذوان  ورجذذوت أن  قذذهد
الع القذذارى علذذى مذذدارر   الف ذذر والج هذذاد، وكلهذذا سنبذذع مذذن معذذني ا سذذالم، فذذال  قذذد  اطذذهد
ا الطعيذ،ا، ول اج هذاديا جممعذيا عليذر،  على أحذد مذادام مذن أهذل السذنة وا،ماعذة، فلذم ًّذالف يصذ،

 سذلم مذذع أديذذر املسذلم علذذى الذذ هد املوليعذورل، وليأدذذو بذرأي إذذملل إن ه يعابذذرأأ املهذم أن ي عذذاون 
واخلمل، وي قبَل اج هاد اآلدرين برحابة صدر، ول ي مل دالفات ه ي فف عليها منو الذرون، لذ ال 

 يشفَّ الصفوف، ويوهن الُقوىأ
ليست الدعوة هنا إىل سقبل كل اآلرا  املطروحة، ول ن اهلذدف الطذالع وال فاعذل، لذ ال يذرى و 

ه أيدذو مذذنهم أو ه ، وبذني علمذا  ل   جم مذذع إسذالمي مذن إذمل بلذذدلاملسذلم يفسذر إريبذيا إنا يذ  
 أي عرَّف عليهم

 ج هد على اج هادهمأأكالم أحد من هؤل  األعالم، وه ولولك ه أعلف على  
  بليغ يشعُّ منر يور ا سالمأ وس نوع هول اللقا ات بني أدن  سخَّروا أالالمهم لن ر  

  رل وحد مر، وال  ابة عنر أبفاينيأا سالم وأسرار   أعماق وك َّاب  ل ميلُّون من ال بحُّ 
ا بعذد يذوم، ف  نذوَُّر اللذوأم البذل أن سُقذَوف   ا يومذي ودعاة  على أبواب ا ميان، ي دادون إميذااني ومحاسذي

عذذذذوفم يففذذذذاق الذذذذبالد وأ ذذذذا  مذذذذن أفذذذذواههم كالذذذذدرر، مذذذذؤجهدرة بليغذذذذة، ويرجذذذذون أن سبلذذذذغ دكلمذذذذات  
   القلوبأ

لذذوا معذذحلي احليذذاة حلاجذذة األمذذة والذذدعوة والذذوطن، فيخطهدطذذون بعذذد دذذ ة ودراسذذة، وسياسذذيني دد
ون، ويعلهدمذذون  و ذوهدرون مذن دطذذع األعذدا  واألنانب، ويعلنذون كلمذذة احلذف ولذو إضذذب امل اذ هد

عذذة، إن أحسذذن النذذار أحسذذنوا، وإن أسذذاؤوا ولذذني القذذول، لذذ ال ي ويذذوا إمَّ أمذذة ا سذذالم نحلسذذ  
 أساؤواأ 
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قون، قذون ويذدالهد جني يقفون ورا  أالالم عمالالة، هنلت من معني السنة النبوية ال رمية، فيحقهد وحمدهد 
أو  ذذعف، ويذذ زون مذذا حسذذن منذذر  يون ويصذذححون، وينفذذون مذذا علذذف أذذا مذذن أجذذر و ذذع  ر اويقذذ 

 أ وصحه 
ان، رين، وانظذر القسذس وال هذه ى أكذ  املنصذهد ومناظر  ل م يل لر   العصر، سقع بعذد أن دذدَّ 

ا بذر صذورَ وإ   عذدوه   احلذف وال وحيذد، ل ميحذول كيذدُ  لبهم مجيعيا، وأبقى دوًيي   عليا  األمذم، رافعذي
 أأو فره  كرَّ 

 وأم اهلم من مؤرهددني أكفا ، ونح ني، ومصلحني، وأهل دمل وإحسان، رمحهم هللا أمجعنيأ
ذ، ويفدذرهم   العذام ا1356والد رسب هم حسب أتريخ الوفاة، وأوهلم وفذاة عذام  لذوي أالذدهدم فيذر هذ

 هذأ1433ال  اب للطبع: 
ا مذذن مصذذادرها أبمايذذة، ونكذذرت أمسذذا  انذذاورينأأ وكلهذذا مذذن  والذذد وجقذذتُّ  هذذول اللقذذا ات مجيعذذي

 اجملالت وا،رائد والشب ة العاملية للمعلوماتأ
 «األعذذالم»هذذذ، فمذذن 1396، إل مذذن كايذذت وفاسذذر البذذل عذذام «س مذذة األعذذالم»هلذذم مذذن  وسرمجذذتُ 
 وإمللأ
، فذذ ن لذذ م وه أ حذذوف شذذي يا مذذن احلذذوار، ول عذذدَّلُت   لغ ذذر، إل مذذا كذذان دطذذأ إمالئيذذيا أو  ذذوًيي

 علم أهنا من ك ابيتأو عت كلمات بني معقوف ني ليُ 
وبعض هول األجوبة يفيية س علف حبوادث معينة، ل نها سبقى اترًّيا إبفادة شاهد عليها أو دبمل  

 أاأ
م كلمذذافم، سذذيخرا بفائذذدة ودذذ ة، ويضذذيفها إىل جقاف ذذر ولشذذك أن الذذوي يقذذرأ هلذذؤل  األعذذال

 ا سالميةأأ ويدعو هلم مجيعيا نخلمل إن شا  هللاأ
 وهللا اهلاديأ

 حممد دمل يوسف 
 هذ2/3/1433
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 مصطرى صادق الرافعي
 )األديب اإلس مي النابغة(

 

 
 
 

 الرتمجة:
ى أبيذر، حذح حذوق العربيذة من مصر، من أصل طرابلسذي، رذرَّا   علذوم اللسذان والشذريعة علذ 

راد   ذب لذر مذا يذُ ا بلغ ربيع العمر أصيب بصمم شديد، ف ذان يُ وفقر الدين وجقف األدب، ومله 
 خماطب ر برأ 

شذذيوا احلنفيذذة   مصذذر، سولذذوا الضذذا ها »أن يفن ل  (الرسذذالة)  جملذذة ونكذذر الذذ ًيت مذذن مذذ جرل 
ئ الصذا    حاذور أربعذني الا ذييا وإف ا ها وإالرا ها حقبة طويلة مذن الذدهر، فذدرا هذوا الناشذ 

 أ «من الضاة الشريعة كايوا من أهل بي ر
والذذذد الذذذال فيذذذر الشذذذيخ حممذذذد عبذذذدل: »أسذذذأل هللا أن يعذذذل للحذذذفهد مذذذن لسذذذايك سذذذيفيا ميحذذذف بذذذر 

 ان   األوائل«أالباطل، وأن يقيمك   األوادر مقام حسه 
جالجذذة أجذذ ا : »لذذو كذذان والذال شذذ يب أرسذذالن   ك ابذذر »اتريذذخ يفداب العذذرب« الذذوي طبذذع   
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هوا ال  اب   بيذت  حذرام  إدراجذر للنذار منذر، ل ذان جذديريا أبن  ذ َّ إليذر، ولذو ُع ذدَف علذى 
 إمل ك اب هللا   يواشئ األمسا  ل ان جديريا أبن يُع َف علير«أ

ا والذذذال ل، وعاملهذذذا املنفذذذرد، وم اجهذذذا املسذذذ قأمذذذة وحذذذدل، هلذذذا وجودهذذذا  الرافعذذذيُّ »: الذذذ ًيت أيضذذذي
هلذذذذم نخلصذذذذومة  أصذذذحرَ  اص، وأك ذذذذر الذذذوين كرهذذذذول هذذذم الذذذذوين جهلذذذذول: كرهذذذر األدن  أليذذذذراخلذذذ 

فايفرجذذت احلذذال بيذذنهم وبينذذر، وكرهذذر امل ذذأدبون أليذذر رفذذع مقيذذار األدب فذذومسهم نلعاذذ  عنذذر، 
 أ«وأي رل العامة ألن األمر بينهم وبينر كاألمر بني العمى والنور

حضذذر »، «أفقذذدي أيهذذا احلبيذذب، ول ذذل فقذذدت اللذذيبه »ومذذن ر   األسذذ ان حممذذود شذذاكر لذذر: 
 أ«مهومي ويفلمي أجلك فحضرسل

مذن الطذذراز األولأ ومذذن مؤلفاسذذر:  -كمذذا يقذذول ال ركلذذي   -ولذر مؤلفذذات أدبيذذة عديذذدة وإن أدبذر 
و  اتريخ يفداب العرب، دت راية القريفن، من إعاذاز القذريفن والبالإذة النبويذة، وحذي القلذمأأ سذ 

 مأ1937هذ، 1356رمحر هللا سنة 
 

 هذا اللقاء:
ا بعذد  «الذدييا»معر هوا اللقا  البل شهرين من وفاسر، وهو سؤال سوجر بر إلير حمذرر  ُأجريَ  عمذه

( مذذن 203قذذال عنذذر، ف  ذذب إليذذر هذذوا املقذذال، الذذوي يشذذر   العذذدد )املذذوت، ومذذانا يريذذد أن يُ 
 أ862ذ، صه1356عام ربيع األول  14جملة )الرسالة(، وفير ملف عنر بعد وفاسر، 

 
 نص احلوار

 
 بعد املوت ماذا أريد أن يقال عين

 بقلم املرحوم األس ان مصطفى صادق الرافعي
 ف  ب إلير هوا املقال: ،سألر حمرر الدييا منو شهرين هوا السؤال
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مذذذا هذذذي ال لمذذذات الذذذيت سقذذذال عذذذن احلذذذي بعذذذد موسذذذر إل سرمجذذذة أعمالذذذر   كلمذذذات  فمذذذن عذذذرف 
يهيذذئ لنفسذذر مذذا  سذذن أن أيدذذول، ويعذذد للنذذار مذذا  سذذن أن حقيقذذة احليذذاة عذذرف أيذذر فيهذذا ل

 رىأف ن األعمال أشيا  حقيقية هلا صورها املوجودة وإن كايت ل سُ يحلكر، 
وبعذذد املذذوت يقذذول النذذار أالذذوال  ذذمائرهم ل أالذذوال ألسذذن هم، إن سنقطذذع مذذادة العذذداوة بذذوهاب 

احلسذذد تذوت انسذذود، وسبطذذل مذن كذذان عذدويا، ورلذذ  معذاق الصذذداالة بفقذد الصذذديف، ويرسفذع 
اجملاملة ند فا  من ياملوير، وسبقى األعمال سنبر إىل اليمذة عاملهذا، ويفذرمل امل ذان فيذدل علذى 
الذذدر مذذن كذذان فيذذر، وين ذذ ع مذذن الذذ من ليذذل امليذذت وهنذذارل فيذذوهب امسذذر عذذن شخصذذر ويبقذذى علذذى 

 أعمالرأ
ال لمذذة بعذذدل عذذن امليذذت ومذذن هنذذا كذذان املذذوت أصذذدق وأا مذذا يعذذرف النذذار نلنذذار، وكايذذت 

وهذذي كذذوب الذذدييا علذذى إيسذذاهنا، ول كذذوب اليسذذان علذذى دييذذال، دالصذذة مصذذفاة ل يشذذوأا  
مذذذا سضذذذمر الذذذنفس ال لمذذذة الذذذيت ل سقذذذال إل   النهايذذذة، ومذذذن أجذذذل نلذذذك  ذذذي  وفيهذذذا هنايذذذة 

 للنفسأ
 ومانا يقولون اليوم عن هوا الضعيف  ومانا س  ب الصحف 

: حاة العرب، مؤيد الذدين، حذارر لغذة القذريفن، صذدر البيذان العذر ، هول كلمات من أالواهلم
رد   هذذوا النسذذف، وينطذذوي   هذذول ا،ملذذةأ األديذذب ا مذذام، معاذذ ة األدب، إىل يفدذذر مذذا يطذذه 

عااب، ولل اريخ ل لل قريظ، وملنفعذة األدب ل ملنفعذة ، ول ن نللهفة ل ن فسيقال هوا كلر
ا كاألديذذذبأ    ا دذذذ م عليذذذر ل ي ذذذون كالمذذذي الذذذوي يقذذذال علذذذى األرت ي غذذذمل وي بذذذدل، بذذذل كالمذذذي

 نخلاا األبدي، وكأمنا مات الائلول كما مات الوي اليل فيرأ
فمذذذانا سذذذرى روحذذذي وهذذذي   الغمذذذام والذذذد أصذذذبح الشذذذي  عنذذذدها ل يسذذذمى شذذذي يا  إهنذذذا  ،أمذذذا أان

نهذا شذي يا إل معذ  سحلى هول األالوال كلها فارإة من املع  اللغوي الوي سدل عليذر ل سفهذم م
ا هو حركذة يفذس القائذل، ودفقذة  ذممللأ فشذعور القلذب ال ذأجر هذو وحذدل اللغذة املفهومذة  واحدي

 بني احلي وامليتأ
ا كاألشذذذاار املنبع ذذذة  مذذذن الذذذحلاب عاليذذذة فوالذذذر و ب ذذذة فيذذذر، سذذذحلى روحذذذي أن هذذذؤل  النذذذار مجيعذذذي

 ،اطن، بذذل عذذن شذذي  واحذذدوسذذ بحم مذذنهم ل عذذن ا،ذذووع واألإصذذان واألوراق وال ذذاهر والبذذ 



7 

 

هو هول ال مرة السماوية املسماة القلبأ وكل كلمة دعذا  وكلمذة سذرحم وكلمذة دذملأ نلذك هذو 
 ما سووالر الروح من حالوة هول ال مرةأ 

 :من ك م الرافعي
اليذذل لذذر رمحذذر هللا: هذذل س ذذرل املذذوت  فقذذال ل بذذل أكذذرل نيذذو ، أمذذا املذذوت فهذذو اك شذذاف العذذاه 

 حسذذن اخلا.ذذةأ واليذذل لذذر مذذا هذذي وصذذي ك إنا حضذذرسك الوفذذاة  فقذذال: هذذي األكذذ ، يسذذأل هللا
 بل ينفعنا الم ياز   النااحأ ،س رار املبدأ الوي و ع ر ألولدي: النااح ل ينفعنا
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 حمب الدين اخلطيب 
 )الًاتب اإلس مي الًبري(

 

 
 

 الرتمجة:
سذذذحليح فيذذذر اخلالفذذذة  كاسذذذب إسذذذالمي كبذذذمل، عذذذا  حيذذذاة ملي ذذذة نألحذذذداث، والذذذد كذذذان   عصذذذر

ولد   دمشف، وسعلذم أذا وإبسذ ايبول، وعمذل   مذدارر صذنعا ، واع قذل  أا سالمية ل سقع
د م ذذذة عنذذذدما الامذذذت ال ذذذورة العربيذذذة ال ذذذ ى، واسذذذ قرَّ نلقذذذاهرة ليعمذذذل حمذذذرريا صذذذ   البصذذذرة، وال

 سذذذتَّ  (راألزهذذذ )دريذذذر جملذذذة ، وسذذذوىل «مجعيذذذة الشذذذبان املسذذذلمني» ن مؤسسذذذينألهذذذرام، وكذذذان مذذذ 
ا إسذذالمية وسراجيذذة عديذذدةأ وكذذذان  "املطبعذذة السذذلفية وم  ب هذذا"سذذنوات، وأيشذذأ  ويشذذر فيهذذا ك بذذي

 مأ1969هذ، 1389صاحب م  بة شخصية عامرة، ولر مؤلفاتأ سو  سنة 
 

 هذا اللقاء:
، وه أوردل ألجذل معذر يفدذر اللقذا ات الصذحفيةمعذر هذو  ل أعرف أن هوا احلذوار الذوي أجذريَ 

ال  ب، والد ي ذون صحب ر مع اية هوا الرجل العلمية واترًّر الطويل   النشر و نلك، بل مل 
ا، ول ذذن ل أعذذرف نلذذك، وعنذذدما ع ذذرتُ  أردت أن عليذذر مذذن بذذني مطالعذذا   يفدذذر لقذذا  بذذر حقذذي

 د العهد بنشاطر العلمي على الساحة الف ريةأأدف القارى بر، وأجدهد 
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السويلم، ويشر   جملة )املنهل( الصادرة من جذدة، هوا احلوار الس ان حممد إبراهيم  والد أعدَّ 
أ يعذذل البذذل سذذ ة أعذذوام 762 -754 هذذذ، ص1383( نو احلاذذة 12( العذذدد )24  اجمللذذد )
 من وفاسرأ

 
 نص احلوار

 
 فاقع العامل اإلس مي اليوم

اليذذوم  ومذذا هذذي الطريقذذة الذذيت يسذذ طيع توجبهذذا أن  «العذذاه ا سذذالمي»ر: مذذا رأي ذذم   واالذذع 
 هنضة مس مدة من روح السالم ينهض 

العذذذاه »سذذذالم الذذذوي يشذذذحلي املسذذذلمون   الي مذذذا  إليذذذر، وي  ذذذون مذذذنهم نمسذذذر واالذذذع ا  -ا 
الذيت الذام حامذل أكمذل رسذالت هللا ب وجيذر  ،، مي از أبير جامع لشعب احلذف واخلذمل«السالمي
ها،   جذذذالث واألدذذذو نيذذذدي أصذذذحابر  وهذذذا دطذذذوة دطذذذوة، البذذذل اهلاذذذرة وبعذذذد ،أم ذذذر إليهذذذا

ميذذذان نب سذذذبحاير وسعذذذاىل، ا  رأسذذذها األعلذذذى وسذذذنامها األع ذذذم صذذذحةَ وعشذذذرين سذذذنة، ف ذذذان 
وال عامذذل نألدذذالق القوميذذة، حذذح كذذايوا أذذا أمذذة صذذدق ووفذذا   ،وادذذالص الطاعذذة والعبذذادة لذذر

وأمايذذة وسعذذاون علذذى احلذذف انذذض املشذذحلي، وسوجيذذف ال يذذان ا سذذالمي أبسذذباب القذذوة مذذن مجيذذع 
 ما كان منها وما سي ونأ ،يواعهاأ

أي منذذو  ،اهلاذري مذن شذهودل   هذوا القذذرن الرابذع عشذر  وواالذع العذاه ا سذالمي الذوي كنذذت 
مذن مجيذع النذواحي  ،اس عامت دولة ا سالم، مرس سيا   سلسلة طويلذة مذن أمذرات الضذعف

أراد لر الدجالون واملرس الة الدين ميان أبصول اليت أراد هلا ا سالم .ام الصحة ومجاع القوة: فا 
مذذن الطذذراليني والقبذذوريني، أن ي ذذون شذذي يا يفدذذر إذذمل الذذوي أرادل هادينذذا األع ذذم ألم ذذر، وا،يذذل 

يسايية، سعمد امل ايل الوي رنل حممد صلوات هللا وسالمر علير حح كان أكمل جيل عرف ر ا 
مذذا يشذذعر أبهنذذا  سذذوا فيهذذا ويدأعذذدا  ا سذذالم مذذن املن سذذبني إليذذر أن يشذذوهوا حسذذناسر الع مذذى 

فحرموا األجيال امل عاالبة من شعوب ا سالم يعمة الال ذدا   ،كايت سي ات وه س ن حسنات 
أبئمذذة اهلذذدى والسذذمل ورا  القافلذذة األوىل، ففسذذد علذذى املسذذلمني وعلذذى ا يسذذايية أكمذذل اتريذذخ 
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اللمذا سنهذى  إىل عادات: فصارت الصذالة منهذا -يس ضا  تصابيحرأأ وحح العبادات دولت 
املصذذذلني وهذذذو عذذذن الفحشذذذا  واملن ذذذر، بذذذل ك ذذذمليا مذذذا يقذذذف املصذذذلي   حمرابذذذر أو بذذذني صذذذفوف 

مشذذغول الف ذذر   يصذذب م يذذدة ألديذذر املسذذلم بغذذمل حذذف ول هذذدى ول ك ذذاب مبذذنيأ والصذذيام 
   الصذذائم فضذذيلة الصذذ  وا مسذذاي عذذن اللمذذا دلذذ  مذذن الذذول الذذ ور أو العمذذل بذذر، واللمذذا رَّّ 

صار من أيدر النذوادر أن يذدد لصذاحبر حيذاة بعذدل ي يفذة مذن   واحل ُّ  ،طامع والبغياألنى وامل
وال واسذذي بذذني الطبقذذات نل كذذاة    مذذن املذذ   واألسذذاليب املل ويذذة،كذذل مذذا كذذان ملذذو ي بذذر البذذل احلذذ 

 والصدالات إما معدوم نملرة، أو مو وع   إمل موا عرأأ
حح كأن األدالق   ي رهم ليست مذن  ،األدالقوعلة نلك أن املسلمني فرالوا بني ا ميان و 

شعب ا ميان، مع أهنا من صذميم رسذالة ا سذالم، بذل هذي روح ا سذالم، وأذا كذان املسذلمون 
هنم بفصلهم بني ا ميان واألدالق دولذوا مذن إاألولون أمة صدق وإيصاف وسعاون ومواساةأأ 

فوا عذذن القذذوة وايصذذر  «سذذني علذذى الذذديياأفذذراد م ناف»إىل  «مجاعذذة م عاويذذة علذذى اخلذذمل م  املذذة»
أ اا،ماعية إىل األانيية الفردية، ف ان أبسهم بينهم أفرادي   وشعوني

ل طريف إىل هنوت املسلمني هنضة صذحيحة مسذ مدة مذن روح ا سذالم إل طريذف الرجذوع إىل 
األدذذذالق الفرديذذذذة، واألدذذذذالق ا ج ماعيذذذذة، وأن يذذذذر  كذذذل منذذذذا أولدل علذذذذى الصذذذذدق وسذذذذاية 

ل عاون، وأن يؤمن كل مسلم أبن جروة كل مسلم جروة لر، وأن الذوة األمذة ا سذالمية تاموعهذا ا
الوة لر، وأن جمموعة العاه ا سذالمي أسذرة كذ ى ل ذل مسذلم: يسذوؤل مذا يسذوؤها، ويسذعدل مذا 

ونويذذر مذذا ي فيذذر  -بينذذر وبذذني يفسذذر  -يسذذعدها، وأن مذذا ميل ذذر املسذذلم مذذن مذذال يبذذاح لذذر منذذر 
ينميذذر وي يذذدل نألسذذاليب الذذيت ير ذذاها هللا  ،ومذذا زاد علذذى نلذذك فهذذو أمذذني ب عليذذر نملعذذروف،

 وي يبر عليها   الدييا واآلدرةأ
إن هول املعاق كلها دادلة   نب شعب ا ميان ا سالمي، والد ا ذع املسذلمون وه لذوا منذو 

و  ال ذذن ا    -وا ومنذذو ظنذذ  ،فصذذلوا هذذول املعذذاق عذذن املعذذ  العذذام لشذذعب ا ميذذان ا سذذالمي
شذي  حمذذرر عذذن معذاق الفضذذائل ا يسذذايية الفرديذة وا،ماعيذذة، ف حولذذوا أن عبذذادة هللا  -واخلذ ي 

إىل أفراد  ،س خو من الصالة طريقيا إىل الفالح ،من أمة انفعة اليمة إنية ع ي ة م ضامنة م عاوية
ا ا يسذذذايية، ول سعذذذ  كالذذذواب الذذذيت ل سذذذؤمن تعذذذاق   ،مذذذن الطيذذذع م قذذذاطع يذذذنهش بعضذذذر بعضذذذي

 مع أن ا سالم أكمل أش ال الن م ا يسايية، وأمجع اهلداًيت لفضائلهاأ ،بفضائلها
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ن هذذم مذذن إذذملهم، والذذد كذذان أ ذذل يذذدا  أيذذ و  ،علذذة املسذذلمني أهنذذم ل يعرفذذون مذذا هذذم، ومذذن هذذم
 يودي بر املسلمون   صدر اترًّهم هو الندا  العلوي الوي اليل هلم فير:

 أ (1)«ن، ين لًم معامل، فانتهوا يىل معاملًمأيها املسلمو »
البحذذر وا،ذذو، و ت لاليغمذذار   خم لذذف ،ذذ  الذذ  معذذرَّ  -ول سذذيما   هذذوا ال مذذان  -واملسذذلم 

و  خم لذذف سيذذارات الذذرأي والف ذذذر واهلذذوى، و  خم لذذف دعذذذاوى املذذواهب والعقائذذد والن عذذذات، 
  -يذر وهذي شذعب إميا - بصف ر مسلمياف نا ه يعرف املسلم معاملر اليت ينبغي لر أن يرجع إليها 

 كما ينبغي لر أن يفهمها فهميا عصرًيي سليميا، سقانف ر حين و ،  ال  والبحر وا،و، وسالطم 
سيارات الرأي والف ر واهلوى، وصار عر ة لسخرية املواهب والعقائد والن عذات، وكذان مصذملل 

علذى  يإىل أن ل يعرف ما هو، ومن هو، وأين هوأأ وكان م لر كم ذل السذفينة الضذاربة   ،ذهد 
 هدى ومن إمل ا ال سديدأأإمل 

ا واسذذذعيا س عذذذني بذذذر معذذذاه  إن رأر احل مذذذة   هنضذذذة املسذذذلمني أن يرسذذذم هلذذذم ح مذذذاؤهم خمططذذذي
مذذذن السذذذملة الصذذذحيحة إذذذمل املشذذذوهة   ذذذو  شذذذعب ا ميذذذان ا سذذذالمي، وأذذذدي إسذذذالمهم علذذذى

 لذذذت بذذذدعوفم، وهذذذم الذذذوين ددألئمذذذة ا سذذذالم األولذذذني، مذذذن الصذذذحابة وال ذذذابعني هلذذذم إبحسذذذان
 هوجهذذذودهم هذذذوا العذذذاا سذذذالم، وس ذذذون  هذذذادهم  ال ذذذدا  أذذذم شذذذعوب ا يسذذذايية   هذذذديونل

ا سذذذذالمي، وهناذذذذت هلذذذذم الوافلذذذذر األوىل   يصذذذذف القذذذذرن األدذذذذمل طريذذذذف املسذذذذ قبل إىل اهلذذذذدف 
 األع مأ

وال ذذاريخ ين  ذذر مذذن ح مذذا  املسذذلمني   هذذوا العصذذر، السذذاعة الذذيت يشذذرعون فيهذذا برسذذم هذذوا 
في ويوا  د ما كان ينبغي  ،املخطع للعاه، البل أن يرف ال يار أطفالنا اليوم ورجال املس قبل

 هلم أن ي ويوا عليرأ
 

 أحداث العامل اإلس مي اليوم
مذذذن يصذذذف الذذذرن، واشذذذحلك م   أك رهذذذا بصذذذف  م عاصذذذرا أحذذذداث العذذذاه ا سذذذالمي أك ذذذر ر: 

 

موالع )الدرر السنية(    ل ن  ،درج ر وه أالف على وإملل،  18/116كما   سفسمل القرطيب هوا يروى حدي يا،   (1) 
   نسف شي أونكر أير ل يصح منها على ال  ساالر من )األربعني الودعايية(
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، فما هو     يفس م  أهم حادث والع ل م وأجرمادًيي ومعنوًيي
أحذذداث العذذاه ا سذذالمي الذذيت والعذذت   يصذذف القذذرن األدذذمل أك ذذر وأهذذم مذذن األحذذداث  -ا 

 هول املدة من أيصاف القرون امل عددة البلر: م لاليت والعت   
 * لقد سقل  فير احل م الحلكي عن البالد العربية من حل  إىل  ال الشامأ

 رية وي ام الي داب ال يطاق من العراقأأ* لقد زال فير ي ام الي داب الفريسي من سو 
 كبملاتن   نكس ان وايدوييسياأ* لقد الامت فير دول ان إسالمي ان  

مي ذل عليهذا  «موسذوليل»يطاليا من ليبيا وما يليهذا، بعذد أن كذان البهلذوان إ* لقد ايشمرت فير 
 مسرحية بعم الدولة الروماييةأ

اة   السذويس، وعذن سذائر مصذر، والسذودان، وأ ذت * لقد جلت فير بريطاييا عن الاعذدة القنذ 
 فير القناةأ

  إالامذة شذريعة لل بذر * لقد دررت فير املغرب من ي ام احلماية الفريسذية بعذد أن كذان يطمذع 
 إمل شريعة ا سالمأأ

ا فريسذذية كذذذاألرت  * لقذذد بذذدأت فيذذذر ا، ائذذر س عذذرب، بعذذذد أن كايذذت فريسذذذا سع ذذ  أر ذذها أر ذذذي
 رونأالفريسية   أو 

ا، وكنذذت أان  -  يصذذف القذذرن األدذذمل  -لقذد حذذدجت   العذذاه ا سذذالمي  أحذذداث ك ذذملة جذذدي
منلة صغملة سسعى   ك مل من يففذاق هذول األحذداث و  أوكارهذا، وكذل حذادث منهذا كذان عنذد 

أراالب سنة هللا  -من أولر إىل يفدرل  -حدوجر ع يم األجر   يفسي، ل ل كنت   كل نلك 
ة دول وسطويرهذذذا، في بذذذني يل مذذذن سسلسذذذل ح م ذذذر السذذذامية   نلذذذك أن هلذذذول السذذذنَّ   إدالذذذة الذذذ 

 م هرين اجنني:ا هلية 
: أن يعود احلف إىل أهلر بقوفم إنا أتهلوا لر، وهوا هذو امل هذر األالذوى واألبقذى، املظهر األفل

 وا،دير نل نا  وال قديرأ
  ي ذون  ،بل بضعف أعدائر وأعذدائهم ،: أن يعود ألهل احلف حقهم ل بقوفمفاملظهر الثاين

وامللذذي والال صذذادي مذذا أن ميضذذوا    ذذعفهم اخللقذذي  ف ،أهذذل احلذذف هذذؤل    ام حذذان مذذن هللا
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واحلذذر ، فيسذذلبهم هللا مذذا أيعذذم بذذر علذذيهم عنذذد أوىل فرصذذة سلذذوح ألعذذدائهم بذذ وال نلذذك الضذذعف 
ن الضذعف فيخلعذوا عذن كيذاهنم مذا فذافم   زمذ ما أن يس دركوا إو  ك األعدا ، الطارى على أول

فيصذملوا أالذذوًي   ،ردا  اخلمذول وال طذاط، وا،مذذود، ويؤهلذوا كيذاهنم للنعمذذة الذيت أاتحهذا هللا هلذذم
 كعادسر سبحاير   حمبة األالوًي  من املؤمننيأإبمياهنم وإم اانفم، فيحبهم هللا  

ن األدذذمل، كايذذت مذذن شذذهودها   يصذذف القذذر  إن هذذول األحذذداث ال  ذذملة والع يمذذة الذذيت كنذذت
وَها} –يعمة لنا من يعم هللا  َِّد َل ُدمصذُ َة ا إذمل أينذا حصذلنا عليهذا البذل أن  - {َوإدن سَذعذُدُّوا يدعممذَ

يسذذذ عد هلذذذا، بذذذل حصذذذلنا عليهذذذا البذذذل أن سسذذذ ايب شذذذعوبنا لذذذدعوة مذذذن يذذذدعوهم مذذذن داصذذذ هم 
الصذذناعية، واحلربيذذة، لل أهذذل لألدذذو أبسذذباب القذذوة املليذذة والقوميذذة واخللقيذذة، واألي مذذة املاليذذة، و 

هلذذذاأ ف ذذذان مذذذا حصذذذلنا عليذذذر بضذذذعف أعذذذدائنا   احلذذذربني العذذذاملي ني األدملسذذذني، ل بقذذذوة سذذذعينا 
للحصذذذول عليهذذذا البذذذل نلذذذك، وفيمذذذا بذذذني نلذذذك وبعذذذد نلذذذك، بذذذل  ذذذن   موالفنذذذا مذذذن الذذذدعوة 

 الصادالة املخلصة هلوا الس عداد مش  ون أوزاعا:
ي ذذذون ب قليذذذد أعذذذدائنا الذذذوي أ ذذذعف هم الذذذوفم وأرهقذذذ هم وة إمنذذذا يذذذرى بعضذذذنا أن السذذذ عداد للقذذذ 

إن السذبيل إىل نلذك » أساليبهم   الس عداد، حح لقد الال لنا كبملهم   ك ذاب لذر يع ذ  بذر:
واحدة فوة ليس هلا سعدد، وهي أن يسمل سملة األوروبيني ويسذلك طذريقهم لن ذون هلذم أيذداديا، 

ومذا  ،دملها وشرها، حلوها ومرها، وما  ب منها ومذا ي ذرلأو لن ون هلم شركا    احلضارة: 
طبعذة  41ص «  مصذرمس قبل ال قافة »ه وا الال نلن    ك ابر:  « مد منها وما يعاب 
   أ(2)م1944دار املعارف تصر 

يرى   العاه ا سالمي دعاة يفدرين يذرون  ،ل فري  هؤل وعلى الطرف اآلدر املناالض لدعاة ا
ال مسك تا كنا عليذر   العصذور الع ماييذة مذن مجذود، وي ذابرون   احلقذائف ال وييذة انسوسذة 

 على إمل  رورة لولك من صريح النصوص الشرعية أو الضرورات امل ح مةأ
ول يقذذذيم وزاني لقيذذذود  ،هذذذي احليذذذاةوصذذذنف  لذذذم يذذذرى اليذذذدفاع   سيذذذار املذذذادة، واليغمذذذار تال

 األدالق، واألدو نلفضائلأ
وإمنذذذا  انب نذذذا هذذذول األهذذذوا  ورانلنذذذا عذذذن إالامذذذة كياينذذذا األصذذذيل علذذذى أسذذذار الفضذذذائل اخللقيذذذة 

 

   أ يعل طر حسني (2) 
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ألينذا ل  ،والصناعات احلدي ة وأسذباب القذوة   أكمذل مذا وصذلت إليذرمدعمة نلعلوم ال ويية 
من أوليائنا، وعن ال ميي  بذني مذا ينبغذي لنذا أن بدذو بذرأأ ومذا ي ال   إفلة عن معرفة أعدائنا 

ينبغذذذذي لنذذذذا أن و نبذذذذرأأ ويذذذذوم سعذذذذرف أم نذذذذا يفسذذذذها، ودذذذذرص علذذذذى ال مسذذذذك أبسذذذذباب الوفذذذذا، 
والرسفاع تس واها املادي واخللقي، ف هنا س بادر إىل سصحيح اترًّها املم از، ووصل ما ايقطع 

هذذذا إىل اهلذذذدف دهر   صذذذدر ا سذذذالم، ف  عذذذني طريقمذذذن رسذذذال ر الذذذيت كايذذذت مذذذن معاذذذ ات الذذذ 
يدوييسذيا إىل أالصذى أمن  ،كلها على نلك، وم عاوية فير نحلس   املس قبل جم معة   ىاألالص

ونألي مذذة املاليذذذة والصذذذناعية  ،املغذذرب، وسسذذذ عد لذذر أفذذذراديا ومجاعذذذات أبسذذباب القوميذذذة واخللقيذذذة
أهذم  -وأان دت أطبذاق ال ذرى  - ر إن شا  هللا، سأع  لدث املن  واحلربية، ويوم ي م هوا احلا

حذذادث والذذع لل يذذان الذذوي أان منذذر، فأسذذ أيف حيذذاة معنويذذة مسذذ مدة مذذن حيذذاة أمذذيت ا،ديذذدة، 
 إىل أن يلقى هللا مجيعيا   سعادة اخللودأ

 
 الطرق التعليمية بب د العرب فاإلس م

ارات املعذذذارف نلذذذبالد العربيذذذة والعذذذاه ر: هذذذل ل ذذذم رأي   الطذذذرق ال عليميذذذة الذذذيت س خذذذوها وز 
 ا سالمي لحلبية النش  ا سالمي 

  السنوات الست األوىل لقيام الن ام ا،مهذوري    «األزهر»ملا كنت أسوىل درير جملة  -ا 
الذذذذوي كذذذذان ينبغذذذذي  ،مصذذذذر، سذذذذنحت يل فذذذذرص م عذذذذددة سعر ذذذذت فيهذذذذا هلذذذذوا املو ذذذذوع الع ذذذذيم

دراسة واسعة وداليقة، وأن ين هوا العاه ا سالمي أن يدرسول   حل ما  هول األمة   مجيع أ ا 
 فير إىل ي ائ  الطعية وحامسة، ول ن الوي يقف   طريقهم اآلن عقب ان:

: أن األسس اليت سقوم عليها أي مة وزارات املعارف   مجيع أوطاينا كايت مرسومة هلذا األفىل
 من أًيم الح اللت األجنبيةأ

ول س ذذاد سعذذرف  ،الذذيت سسذذلمت هذذول األي مذذة بعذذد نلذذك هذذي سعلمذذت أذذا : أن األيذذديالثانيررة
 إملهاأ
ي نذاول صذالح   السذنني األدذملة، ل نذر   الغالذب حدث بال ريب ك مل من ال عذديل وا والد 

وحماولذة سغلغلذر إىل احلقذذائف  ،األشذ ال أك ذر  ذا ي نذذاول احلقذائف، وهذو   العذرت ل   ا،ذذوهر
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 سقان للحالة احلا رةأإعوبة، ألن األسس مرسومة بعناية و وا،وهر   من هى الص
هوا املو وع ل يس و  القلم تقال   جملة، أو إبجابة   حديم، فأك في هنا بعرت بعذض 

أماييذر ال ذ ى الذدعوة  احلقائف اليت د اا إىل شباب يؤمن أا، ويطيل ال ف مل فيها، ويعذل  
 أليحققها

 
 بني الرتبية فالتعليم

هذذذا سربيذذذة العقذذذل ل ميذذذان مننلذذذك أن الحلبيذذذة شذذذي  وال علذذذيم شذذذي  يفدذذذرأ والحلبيذذذة أالسذذذام: ل فذذذأو 
أرفذذع حامذذل د  ،ومنهذذا سربيذذة الذذنفس عمليذذيا ل هذذويب الذذنش  تبذذادى سليذذف ن،يذذل املسذذلم نحلقذذائف،

املواريم   رسذالة إيسذايية واسذعة األإذرات بعيذدة األهذدافأ ومنهذا الحلبيذة الدينيذة الذيت سشذمل 
وال ذأدب نآلداب السذليمةأ    ،واع ياد العبذادات املفرو ذة ،ب ا ميان ا سالميعَ مرر بشُ ال 

 الحلبية البديية اليت سعني على س وين الشاب املسلم القوي الوي يه ف   يشيد:
 لياي  كل مسلم أسد! إمنا ا سالم   الصحرا ام هد

وأملذذع  ،فرويذذةإل نلحلبيذذة البدييذذة! وبطريقذذة إ وزارات معارفنذذا ل أعلذذم أهنذذا سعذذ  مذذن أيذذواع الحلبيذذةو 
القذذذائمني أذذذا واملشذذذرفني عليهذذذا هذذذم الذذذوين يذذذوهبون إىل أورون وأمري ذذذا لي علموهذذذاأأ والذذذد عذذذذاد 
ا أجذ  لذذر علذى ا سذالم ألن فيذذر أمسذا  هللا سذذبحاير  أحذدهم مذن هنذذاي فذأد ق أبيذر لقذذى السيسذي

ي لي يذة كمذا مسعهذا ة، ونكذر يل عذددها نللغذة ا اليت سبلغ سسعيا وسسعني امسيا نات معان سذامي
املقصذد األسذ    شذرح »هديت لر أو  ،من القسيسأ فقلت لر: ًي أدي إهنا أمسا  هللا احلس 

وأرشدسر إىل ي مها   يويية ابن القيمأ ف عاذب والذال:  أل  حامد الغ ايل، «احلس أمسا  هللا 
 ا من نلك حح مسع ر من هوا القسيسأأأإهنم   مدارسنا ه ي ويوا يوكرون لنا شي ي 

 ،ومذذن العايذذب أن مذذدارر الفريذذر وا، ويذذت وسذذائر ال اجوليذذك، وكذذولك مذذدارر ال وسسذذ ايت
سذرائيلي، كذل هذول ليذايس ا ا  ي لي يذة وأملاييذة وأمري يذة، ومذدارر األرجذونكس، ومذداررإمن 

ك ر  ا سع  نل عليمأأ وأمذا  ذن املدارر وإملها من مدارر امللل سع  نلحلبية على طريق ها أب
فذذال معذذ  للحلبيذذة إل الحلبيذذة البدييذذة أبسذذلوب أجنذذيب  سذذوا، ومذذع نلذذك ف ينذذا يسذذمع ال  ذذملين 

 منهم يش ون من ال قصمل فيرأ
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 التعليم فالعلم العاملي

يذةأأ والذد واملل فمن أك  أدطائنا أينذا ل منيذ  فيذر بذني العلذم العذاملي وال قافذة القوميذة  ،أما ال عليم
على أن هنالك علميا عاملييا اشحلي   س وينر مذن ألذوف السذنني  «األزهر»يبهت ك مليا   جملة 

 ،وهو العلم الرًي ي والعلم الطبيعي، وكان ألسالفنا يصيب كبذمل فيذر ،علما  من خم لف األمم
ألير كذان  ،ل سعرفر األمم كلها إل أوا السم العر اسم عر  حمض  «علم ا، »بل ان اسم 

ا، وكذذذولك الطذذذب وال يميذذذا ، وفلذذذك السذذذما ، وإذذذمل  ا عربيذذذي   زمذذذان حضذذذارسنا ا سذذذالمية علمذذذي
نلك من العلوم اليت كنذا أهلهذا،   شذاري فيهذا إذملان وسقذدموا أذا حذح وصذلوا إىل دطذيم الذورة 

يذذذذة ال ذذذذون، ف ايذذذذت هذذذذول العلذذذذوم عاملوالطذذذذملان   األجذذذذوا ، ب عذذذذاون األمذذذذم املشذذذذ غلة تعذذذذارف 
يسذذذ طيع أن يسذذذاهم   سقذذذدمها إنا و ذذذعنا أيذذذدينا   أيذذذدي العذذذاملني أذذذا، وددلنذذذا إليهذذذا مذذذن 

 أبواأا، واس عملنا مواهبنا املم ازة بطلب العلم للعلم، ل ألجل أكل العيش وحسبأ
 وبطرق مس قيمة أو مل ويةأ ،هوا هو العلم العاملي،  ا ي علمر   مدارسنا تقيار  يف

 
 .. فالثقافة

وإمل نلكأ العلم العاملي مشحلي بذني  «ال قافة»وهو  ، ا ي علف   مدارسناوهنالك السم يفدر 
وال قافذذذة الس سذذذويية،  ،األمذذذم، وأمذذذا ال قافيذذذة فل ذذذل أمذذذة جقاف هذذذاأأ فهنالذذذك: ال قافذذذة الالسينيذذذة

 كذذل سع ذذ  -ومهذذا أبنذذا  لغذذة واحذذدة  -ي ليذذ  واألمذذري يني وال قافذة العربيذذة ا سذذالميةأ بذذل إن ا 
عن جقافة اآلدرأ ومنر ي بذني  -إىل حد الريب أو بعيد  -واحدة منهما أن جقافة اآلدر سفحلق 

أن لذذذك أن مذذذن الغذذذش دعذذذوى مؤلذذذف )مسذذذ قبل ال قافذذذة   مصذذذر( أن املسذذذلم العذذذر  ينبغذذذي لذذذر 
حلوهذذا ومرهذذا، ومذذا  ،أيدذذو مذذن الغذذرب كذذل مذذا عنذذدل مذذن علذذوم وجقافذذة وحضذذارة )دملهذذا وشذذرها

ن هنذاي مذا يذوز أن بدذول إ أي رل، ومذا  مذد منهذا ومذا يعذاب(أ ل ول كرامذة  ب منها وما
ن هنذذاي مذذا يذذب أن يدعذذرأ إن مذذن األشذذيا  أشذذيا  يذذب أن بدذذوها عذذن إذذملان  ألهنذذا مذذن إو 

ومذن دذال   ،وإن من األشيا  أشذيا  ل يذوز أن بدذوها إل مذن صذميم كياينذاأسباب القوة، 
 سراجنا، وصريح سنناأ
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ني، وسعذاون سشرشذل ي لي  الد ملوا اليذادة حذ ب انذاف كان ا   ، هت احلرب العاملية ال اييةملا اي
للذرأي العذام ال يطذاق، وطمذع حذ ب العمذال إنا  ذددت الي خذانت ر ا  مع ح ب العمال إ
لي هذذا  مذذن حاج هذذا إليذذر، مذذن سذذيطرة سشرشذذل بعذذد اوأن دذذرر اململ ذذة  ،أن ي سذذبوا األإلبيذذة

وزمالؤل من ح ب العمال املسحل سشرشل أبن يري اي خذانت جديذدة، فاعذل  (يسل فطالب )إ
(    يسل الي خانتأ أسدري تانا أجابر )إسشرشل مياطل،   االحلح أن يعمل اس ف ا  بدلي من 

إن السذ ف ا  سذذنة »مجيذع امله مذني أذذول األمذور  لقذد أجابذر بقولذر: ك ذاب مذدون اشذ هر عنذد 
ي ليذ  الل اذا  إليهذاأأ فذأفحم سشرشذل وه هنا طريقة أمري ية ه يسبف ل أ يعل أ«إمل بريطايية

 ي ابر   هول احلاةأ
 ذرص علذى السذنن  -املفروت أير ليس حماف ذيا كانذاف ني  -إنا كان ح ب العمال ال يطاق 

وينذذذذول أذذذذا، ويعمذذذذل علذذذذى محاي هذذذذا، ف ذذذذم مذذذذن رجذذذذالت وزارات املعذذذذارف   العذذذذاه ال يطاييذذذذة، 
المي والعذذر  يعلمذذون أن للمسذذلمني والعذذرب سذذننيا أصذذيلة جذذديرة نلحذذحلام والسبذذاع  وكذذم ا سذ 

 ،والعذذر  أذذول السذذنن وسذذربي هم علذذى اححلامهذذامذذنهم مذذن  ذذرص علذذى س قيذذف الذذنش  ا سذذالمي 
 واناف ة عليها، وال صدي حلماي ها 

 ن، مذن إذملان  ولذيس    املعضلة ال  ى هي أن مدارسنا ل سعلمنا ما  ن، ومن  ن، وأين
إل النذذادر  ذذن يعلذذم أن الحلبيذذة إذذمل ال علذذيم، وأن العلذذم العذذاملي املشذذحلي بذذني األمذذم   مدارسذذنا 

س وينذر و  األدذذو بذذر، إذمل ال قافذذة القوميذذة واملليذذة الذيت . ذذاز كذذل أمذذة بنصذيبها منهذذا، والذذيت يعذذد 
 ييا واح اللي روحيياأأ اهلها ه مية، وفر ها من أمة على أمة اس عماريا عقل 

 
 االحن ل اخللقي

: حيم بقي م طيلة السنني املا ذية دذاربون ال ذالل وال طذاط اخللقذي، وكذان ملذا المذ م بذر س
فمذذذا هذذذي  ،مذذذع إذذذملكم مذذذن جهذذذاد كبذذذمل أذذذوا الشذذذأن األجذذذر القذذذوي   سصذذذحيح بعذذذض األو ذذذاع

 يصيح  م لل اسب املسلم الناشئ أوا اخلصوصأ  
ا أو شذذذاعريا أو  -سذذذلم املم ذذذاز الناشذذذئ امل - ج ولسذذذيما إنا فيذذذأت لذذذر األسذذذباب لي ذذذون كاسبذذذي

يس أذا والطم نذان لصذح ها، برسالة سامية   احلياة، ي حرى األينبغي لر أن يؤمن  -مدرسيا 
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واسسذاعر   اخلذ ة وال ف ذمل،  ،وحاجة أم ر إىل دقيقها،   يذ داد إميذااني أذا مذع سوإلذر   املعرفذة
سصذذالر نلنذذار، ورسذذالة املسذذلم املم ذذاز هذذي معيذذار اليم ذذر   حياسذذر وبعذذد موسذذر، ف لمذذا  وزًيدة ا

والناشذئ الذوي ل رسذالة  كايت هول الرسالة أمسى وأيفذع كذان هذو أعلذى م ايذة وأع ذم الذدرياأأ
ول أجذذذر لذذذر يحلكذذر مذذذن بعذذذدلأأ وأول مذذا   ذذذاا إليذذذر    ،لذذر   احليذذذاة رجذذل اتفذذذر ل اليمذذذة حلياسذذر

أن يعذذرف معذذدن الومي ذذر، وسذذنن مل ذذر، ومذذا د ذذاا إليذذر أم ذذر مذذن دذذمل، فياعذذل  ر س ذذوين رسذذال
 ،نلذذك مذذن عناصذذر رسذذال ر، وأن يعلذذم أهنذذا ام ذذداد للرسذذالة الع مذذى الذذيت بعذذم أذذا كذذل رسذذل هللا

فيذدأب علذى رد ، واليت محلها من بعدل إىل ا يسذايية أصذحابر ال ملذة، وال ذابعون هلذم إبحسذان
وكلمذا إفذل  ،رد إىل القافلة اليت .ضي أذا إىل أدوار ال ذاريخ  ذو اهلذدفالقطيع ا سالمي الشا

جعل من رسذال ر سنبيذر  ،الغافلون عن اهلدف األول الوي سارت القافلة  ول من عهد العمرين
 الغافلني هلدفهم األصيلأأ

 وهذذي كوكذذب ،سذذالمية  ذذري   حبذذر احليذذاةإهذذول الرسذذالة هذذي ا بذذرة املغناطيسذذية ل ذذل سذذفينة 
 اهلدى ل ل الافلة عربية سسري   ظلمات الفيا  دت أجنحة الليايلأ

وكلما ك ر محلة هول الرسالة املوحدة كان نلك  مااني ألمن الطريف بني أولر   زمن العمرين، 
وبذني هدفذذر األالصذذى الذذوي سذ م عنذذدل السذذعادة تر ذذاة هللا، والفذذالح الذوي يذذؤنن بذذر املذذؤنن مذذن  

 ع األرتأكل مساد ل سالم   بقا 
 

 خري كتاب قرأه
 : ما هو دمل ك اب الرأ.ول وكان لر أتجمل   حياس م س
ذذ وكذذان أمذذني دار ال  ذذب ال اهريذذة1315ملذذا سذذول والذذدي   سذذنة  - ج سذذاالت يل العنايذذة  ،هذ

ا لذدور  -وهو الشيخ طذاهر ا، ائذري  -ا هلية رجالي ع يميا من رجالت ا سالم  وكذان مف شذي
ا لذر    -أوا الع بار رئيسيا لوالذدي   حياسذر  وكان -ال  ب العامة  فسذعى ألن أكذون دلفذي
رسذائل انفعذة مذن مؤلفذات املخصذ  ألمايذة ال  ذب، وصذار يرشذدق إىل يسذخ راسب األوالذاف 

شذذيخ ا سذذالم ابذذن سيميذذة وسالميذذول وأ ذذراأم، ف ايذذت هذذول الرسذذائل الشذذعاع األول مذذن النذذور 
مذن ال  ذب العصذرية   سلذك احلقبذة ك ذانن: أحذدمها ل الوي عرفت ا سالم برأ وأول ما يفعذ 
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للسذذيد عبذذدالرمحن ال ذذواكيب والذذد عرفذذت مذذن مناالشذذاسر أدوا  املسذذلمني وعالجهذذا،  «أم القذذرى»
لذذة العباسذذية، فذذأيق ل والن بذذة الذذيت والعذذت علذذى ا سذذالم ودول ذذر نسذذ عاامها مذذن أواسذذع الدو 

إىل جذذوهر ا سذذالم  -م ابذذن سيميذذة مذذع مذذا أتجذذرت بذذر مذذن ك ذذب شذذيخ ا سذذال -هذذوا ال  ذذاب 
ا سذذذالم والنصذذذرايية مذذذع »  الذذذرأت ك ذذذاب   احليويذذذة إليهمذذذاأوالعروبذذذة، وحاج نذذذا إىل بع همذذذا وردهد 

ا أبسذذباب مجذذود املسذذلمني، وأن هذذوا  ،للشذذيخ حممذذد عبذذدل «العلذذم واملدينذذة فذذازددت يق ذذة وعلمذذي
أم  -لشذذذغفي أذذذوين ال  ذذذابني  نلرجذذذوع إىل ينذذذابيع ا سذذذالم األوىل، وكنذذذتا،مذذذود علذذذة سذذذ ول 

كل مذن أسوسذم بذر اخلذمل أحرص على إعادة الرا ة كل منهما مع   -القرى، وا سالم والنصرايية 
دواق الوين كويت معهم فيما بعذد حلقذة صذار منهذا بعذد سذنوات )مجعيذة النهضذة من لدا  وإ
لعلم من كل زهرة ومع نلك فالطالب الوي يشغف نملطالعة والطالع يل عسل االعربية(أأ 
 يقع عليهاأ

 
 أهم األحداث اليت غريت جمرى حياته

 : ما هي أهم األحداث اليت ايفعل م أا أو إملت جمرى حياس م  س
أول هول األحداث اسصذايل نلشذيخ طذاهر ا، ائذري وصذحبيت لذر، وسعذر  بوسذاط ر ب ذل  - ج

 ني فضل وم ية   دمشفأ
راعذذذل أن القسذذذطنطينية لالل حذذذاق ب ليذذذة احلقذذذوق،  وملذذذا أكملذذذت دراسذذذيت ال ايويذذذة ونهبذذذت إىل

مجيع شباب العرب م حلكون، وي خاطبون فيما بينهم نلحلكية، وي  اسبون أا، وي أدبون آبداأا، 
وكذذان لذذولك مغذذ ى ومصذذمل أدرك ذذر   والذذت مب ذذر، ف ذذان مذذن رسذذاليت األوىل بعذذد فهذذم رسذذالة 

 بداية، أن أعرف كل عر  مسلم أبير عر ،ا سالم وا ميان بوجوب إحيائها كما كايت   ال
ن كذذذالي إي سذذذاب لعروب ذذذر اي سذذذاب مشذذذرف، فذذذ ن سذذذراث العروبذذذة صذذذنو لذذذحلاث ا سذذذالم، و وأن ال

 منهما م مل لآلدر   هوا العصر والعصور اآلسية كما كنا كولك   العصور السالفةأ
ت يل جمذرى حيذا ، بعذد هوا كان أوهلذا، وهذي الذيت عينذ إن ح اية هوا اليدفاع طويلة، ول ن 

 صحبة الشيخ طاهر امل قدمة منو كنت   ال ايية عشرة، وما بعدها من صدر حيا أأ
أمذذا األحذذداث األدذذرى بعذذد نلذذك، فل ذذل حذذادث أجذذرل، إذذمل أن طريقذذي كذذان الذذد دذذدد وسعذذنيأ 
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 أوكان كل ما أجر بر بعد نلك عواني على املضي فير والس مرار   طلب أهدافر
 

 تطبع كتبه اليت مل
 : هل لدي م ك ب من آتليف م ه ي م طبعها  وما هي س
أاتحذذت يل أن أعذذيش   جذذول، ف ذذان نلذذك فرصذذة ألن  «فذذ ح البذذاري»إن مباشذذر  طبذذع  -ا

ا علذى أحاديذم ا،ذامع الصذذحيح ل مذام أ  عبذدهللا حممذد بذن إمساعيذل البخذذاري،  أك ذب سعليقذي
 ،ولعلذذر ي ذذون   سذذبعة جملذذدات أو  اييذذةوالذذد أ.مذذت منذذر إىل اآلن جملذذدين ونشذذرت ال الذذم، 

يسرت فير هول النصوص ا سالمية األصيلة للاامعيني والطلبذة املذدييني، وأ ذفت إليذر سذراجم 
 وسي ون هلا فهرر أ ديأ ،للرواة وزع ها   ال  اب خم صرة 

وكنت أعددت مسودات ل  اب )ا ميان ا سالمي( وهو يشمل شذعب ا ميذان املنصوصذة   
وشرح ها شرحيا عموميذيا ينفذع املسذلم   سذملسر وسذلوكر وصذحة إميايذر  ،ب وصحيح السنةال  ا

وأن األدذذذذالق تفردافذذذا سعذذذد مذذذن جذذذذواهر شذذذعب ا ميذذذانأ ومسذذذذودات  ،عباداسذذذرواحل مذذذة مذذذن 
ودذملأ  ،وهذو مبذل علذى أن ا سذالم شذي ان: حذف ،ال  اب د اا إىل سن يم وك ابذة مذن جديذد

أو عذن شذعب اخلذملأ وبذولك كذان  ،ان بذر ي فذرع إمذا عذن شذعب احلذفوأن كل ما أمر بر ون مي
 ا سالم رسالة ا يسايية العليا اليت ل ينبو عنها إيساق مهما كايت ي عاسرأ

وكنت ك بذت   عشذرات السذنني املا ذية فصذولي ومقذالت فيمذا يسذ حف أن يمذع أشذباهر إىل 
ول ذذن هذذوا   ذذاا إىل والذذت  «األولمذذع الرعيذذل »ي ذذائرل، ف  ذذون منذذر ك ذذب م عذذددة ك  ذذاب 

 وسن يمأأ
وهذذذذول مي ذذذذن أن سطذذذذول حذذذذح س ذذذذون    ،وإن ك ذذذذملين يطذذذذالبويل ب  ابذذذذة مذذذذوكرات ونكذذذذرًيت 

الذد ل س سذع  صذدار هذول األشذيا  وك ذمل إملهذا إل مذا  -غ هذا لهد وبذُ  -جملذدات، ول ذن ال مذايني 
 و ن   حاجة إىل عوير ورمح ر وسوفيقرأ ،يريد هللا منر
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 د حوَّىسعي
 )العامل الداعية( 

 

 
 

 الرتمجة:
كليذذذة الشذذذريعة بدمشذذذف، ودرر علذذذى عذذذدد كبذذذمل مذذذن   بسذذذورية، رذذذرَّا   ولدسذذذر   مدينذذذة محذذذاة

كمذا درر علذى أسذاسوة كبذار، مذنهم العالهمذة الداعيذة املشايخ، مذنهم شذيخ محذاة حممذد احلامذد،  
املسلمني، ومذرَّت  دوانا ني و مصطفى السباعيأ وعاصر   شبابر أف ار الشحلاكيني والقومي

بذذذر أحذذذداث ك ذذذملة   سذذذورية، ولذذذر نكذذذرًيت ومالح ذذذات وسقييذذذدات علذذذى مذذذا جذذذرى   وال ذذذر، 
اتريذخ وفير صراحة عايبة، ولعلر أول من أفشى  «هول  ربيت وهول شهاد »يشرها   ك ابر 

ان   ع دذذذوانا  هذذذد املسذذذلمنيأ والذذذد حا ذذذر ودطذذذب   دول عربيذذذة وإسذذذالمية عديذذذدة، وسذذذُ
اأ وعذدديا 11حافظ األسد مخذس سذنوات، وألذف   سذانر )األسذار   ال فسذمل(   ) ( جملذدي

من ك بر األدرى الوائعة الصيت، كما شاري   عدة أعمال دعوية وسياسية   ال ن يمأ ومن 
جنذذد هللا جقافذذة وأدالالذيا، سربي نذذا الروحيذذة، فصذذول   هللا، الرسذذول، ا سذالم، مؤلفاسذر املشذذهورة: 

ذ 1409األول مذن شذهر شذعبان  ،مرة وا مارةأ وسوفال هللا يوم اخلميسا  ذ، املوافذف لذ  ،يفنار 9هذ
   عمهانأ
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 هذا اللقاء:
( ب ذاريخ 909العذدد )يشر هوا اللقا  بعد وفاسذر بنحذو أسذبوعني،   جملذة )اجمل مذع( ال وي يذة، 

ذذ، ص1409شذذعبان عذذام  14 ار صذذحفي كذذر فيذذر أيذذر أدىل إبجذذانت عذذ  حذذو أ ونُ 42 -40هذ
 لرأ «يفدر حديم»على عدد من األس لة البل اش داد مر ر، وأير 

 
 نص احلوار

فاألسررتاذ صرراحب  ربررة  ،الصررةوا اإلسرر مية حقيقررة يعرررتم قررا اخلصررم قبرر  الصرردي * 
فالبد أن يًون له رأي، رأي صائب يف هذه الصةوا، كيررف عميقة يف العم  اإلس مي، 

فمررا هرري مقرتحاترره  ،فمررا هرري م حظاترره عليهررا ،ب فكيررف يتصررورها يف املسررتق ،يراهررا ا ن
 لرتشيدها...؟
 شك أن الصحوة ا سالمية ف م أا جهات م عددة   هوا العاهأ : لالشيخ سعيد

 إن الوي يريدل   هول املرحلة أشيا  ك ملة:
أول مذذا يريذذد للصذذحوة ا سذذالمية هذذو أن يرسفذذع السذذقف ألبنذذا  هذذول الصذذحوة، فالذذوي يرجذذول 

الصذذذحوة ا سذذذالمية هذذذو أن يرسفذذذع الواحذذذد مذذذنهم بسذذذقفر الذذذوا ، والشذذذي  ال ذذذاق الذذذوي ألبنذذذا  
فذ نا ه  ،يرجول من هول الصحوة هي أن سوجد العقلية املس شرفة علذى األو ذاع انليذة والعامليذة

 ، ذذدث نلنسذذبة للصذذحوة ا سذذالمية أن ام ل ذذذت هذذاسني القضذذي ني: الضذذية الرسقذذا  نلسذذذقف
 ف ن الصحوة ا سالمية   دطرأ ،  األو اع انلية والعامليةوالضية الس شراف 

 ،األو ذاع انليذة والعامليذذةيذر مطلذوب مذن الصذحوة ا سذالمية الس شذراف علذى اعنذدما أالذول: 
فهذذذوا يعذذذل نلضذذذرورة أن ي ذذذون هذذذؤل  املس شذذذرفون الذذذادرين علذذذى إزالذذذة ال خذذذوف مذذذن الصذذذحوة 

 ا سالمية واحلركة ا سالميةأ
هناي روفيا عند جهات ك ملة من الصحوة ا سالمية، هوا ال خوف ي هر مذ الي    لشك أن

مذذن هذذول األرت ا سذذالمية أبشذذ ال م عذذددة، فاألالليذذات إذذمل ا سذذالمية رشذذى علذذى يفسذذها 
الصذذذذحوة ا سذذذذالمية، وأصذذذذحاب اآلرا  السياسذذذذية ًّشذذذذون علذذذذى أيفسذذذذهم مذذذذن هذذذذول الصذذذذحوة 
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هلذا أبن الصذحوة ا سذالمية دطذر عليهذا، إنيا فاملس شذرفون وك مل من األي مة يقال  ،ا سالمية
علذذى األو ذذاع انليذذة والعامليذذة مذذن أبنذذا  الصذذحوة ا سذذالمية علذذيهم أن يطم نذذوا األالليذذات إذذمل 
ا سذذذذذالمية علذذذذذى األرت ا سذذذذذالمية، وعلذذذذذيهم أن يطم نذذذذذوا أصذذذذذحاب ال اهذذذذذات السياسذذذذذية، 

 لعمل احل   والسياسيأفالصحوة ا سالمية سؤمن بف رة ال عددية   ا
أليذذر مذذا دامذذت أي مذذة احل ذذم هذذول س عامذذل معهذذم  ،وينبغذذي أن يطم نذذوا ك ذذمليا مذذن أي مذذة احل ذذم

فذذذذ هنم سذذذذي عاملون معهذذذذا تعقوليذذذذة، وكمذذذذا أن هذذذذؤل  املس شذذذذرفني مذذذذن أبنذذذذا  الصذذذذحوة  ،تعقوليذذذذة
اه أبن الصحوة كولك أن يعرف العا سالمية ينبغي أن يطم نوا جهات م عددة حملييا، فينبغي  

وليسذذت دطذذريا إنا عذذرف كيذذف ي عامذذل معهذذا، فذذبعض  ،ا سذذالمية ليسذذت دطذذريا علذذى احلضذذارة
ن ا سذذالم الذذادم أن ال  ذذار الذذادمون، والواالذذع دذذالف اا،هذذات اخلارجيذذة س صذذور عنذذدما يقذذال: 

ف ذذذذولك  ،ف مذذذذا أن احلركذذذذة ا سذذذذالمية الذذذذدمييا كايذذذذت عذذذذامالي مذذذذن عوامذذذذل منذذذذو احلضذذذذارة ،نلذذذذك 
 ا سالمية س حاول أن د فظ ب ل أسباب ال قدم املدقأالصحوة 

 ،مذذن الصذذحوة ا سذذالمية، وهذذوا لذذيس صذذحيحياوهنذذاي جهذذات دارجيذذة رشذذى علذذى مصذذاحلها 
فأبنذذذا  الصذذذحوة ا سذذذالمية علذذذيهم أن يعرفذذذوا العذذذاه أهنذذذم يسذذذ طيعون أن ي عذذذاملوا مذذذع العذذذاه كلذذذر 

ا مصذلح ،مصا  تصا   هم ومصذلحة اآلدذرين املشذروعة واملعقولذة ويسذ طيعون أن يقذدموا .امذي
والشذي  اخلطذذمل فقذذع عنذذد أبنذا  الصذذحوة ا سذذالمية هذذو أن ي عامذذل  أالذيت س فذذف مذذع مصذذلح هم

أن سفذرت  ،سريذد دولذة كايذت شذرالية أو إربيذةفعنذدما  ،العاه معهم على أسار مبادى ومصذا 
ا سذذالمية، أمذذا إنا كايذذذت فهذذوا الشذذي  ًّشذذال أبنذذا  الصذذحوة  ،أو أن سلغذذي ا سذذالم ،أي مذذة

 فهوا مقبول لدى أبنا  الصحوة ا سالميةأ ،املسألة تصا 
 املهم أن أبنا  الصحوة ا سالمية عليهم أن ي يلوا هوا ال خوف من أنهان ك مل من ا،هاتأ

 إنن فاملطلوب من القائمني على الصحوة ا سالمية: 
نلسذذقف ال قذذا  واألدالالذذي  ،سذذالمية: هذذو الرسقذذا  بسذذقف أبنذذا  الصذذحوة ا الشرريء األفل

وال خص  الدعوي واحليا ، وكما أن عليهم أن يرسقوا نلسقف ل ذل فذرد مذن أبنذا   ،والحلبوي
  بسقف كل فرد من أبنا  ا سالمأالصحوة ا سالمية، فعليهم أن يرسفعوا 

نذذذار الذذذوي وهذذذؤل  ال ،أن يوجذذذدوا املس شذذذرفني علذذذى السذذذاحة انليذذذة والعامليذذذة فعلررريهم كرررذل 
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جهذذذوديا كبذذذملة   إزالذذذة علذذذيهم أن يبذذذولوا  ،أمسيذذذ هم املس شذذذرفني علذذذى األو ذذذاع انليذذذة والعامليذذذة
وهذي  ،أو كايت موجذودة   اخلذارا ،سوا  كايت الائمة على األرت ا سالمية ،روفات ك ملة

 ليست صحيحة أصاليأ
اذ فضرر   يف هررذه فهرر  يرررى فضرريلة األسررت ،ملررا كانررص الصررةوا اإلسرر مية حقيقررة فاقعررة* 

 الصةوا لقطر على قطر أف جلنس على جنس؟
األمسذذذا  الالمعذذذة الذذذيت أجذذذرت بشذذذ ل مذذذا  يذذذاد الصذذذحوة : عنذذذدما يسذذذ عرت الشررريخ سرررعيد -

 فالبد أن يوكر ما يلي: ،ا سالمية احلدي ة
ولنا دليلنذا ألسذباب هذوا السذقوط  ذا ل جمذال لذوكرل  م،1924سقطت اخلالفة الع مايية عام 

سذوا   ،و ذن يع ذ  أن سذقوط اخلالفذة هذو أدل مرحلذة وصذل إليهذا ا سذالم عمليذيا وي ذرًيي  هنذا،
 أو على مس وى ال طبيف ال شريعيأ ،أو على مس وى العبادة ،على مس وى الع قاد

سعمذذذذل عملهذذذذا دادذذذذل اجمل مذذذذع بذذذذدأت ك ذذذذمل مذذذذن الج هذذذذادات ا سذذذذالمية  م1924ومنذذذذو سذذذذنة 
ومذذذع أينذذذا ل يسذذذ طيع أن يفصذذذل العمذذذل  ،إىل صذذذحوة إسذذذالمية ذذذا أدى   النهايذذذة  ،ا سذذذالمي

عن العمل ا سالمي الوي كذان موجذوديا مذن البذل، ف يذر  م1924ا سالمي الوي حدث بعد 
وحذاولوا ووجد فيها أعالم كبذار سذامهوا   اليذادة العمذل ا سذالمي مرحلة من املراحل إل  ه .رَّ 

الذيت سسذمى حركذة الذدراويش، املهدويذة   السذودان أن ينهضوا تاد ا سالم: ل ينسى احلركة 
سذوا  ظهذرت  ،ول يس طيع أن ينسى احلركة السنوسية، ول ينسى مذا الامذت بذر احلركذة الصذوفية

نلطريقة النقشبندية م الي أو بغملها، ل يس طيع أن هنمل اسم الشيخ شذامل النقشذبندي الذوي 
ا طذذويالي ملذذدة  ول يسذذ طيع أن  ،مية   الدذذاد السذذوفيا سذذنة   األرت ا سذذال 40الذذاد كفاحذذي

 هنمل اسم الشيخ حممد بن عبدالوهابأ
ول ذذن  ،األرت ا سذذالمية مذذن عذاملني ل سذذالم يذذر البذل سذذقوط اخلالفذذة ه رذلُ ولذولك يقذذول: إ
ن الج هذذاد األالذذوى الذذوي أجذذر علذذى سف ذذمل الفذذة الع ماييذذة يسذذ طيع أن يقذذول: إبعذذد سذذقوط اخل

ورسخر وو ع الواعدل  ،الج هاد الوي الدمر األس ان حسن البنا رمحر هللاالعاه ا سالمي هو 
ل بن ريذذذة سن يميذذذة و. ذذذَّ  ،الج هذذذاد . ذذذل بفهذذذم مي ذذذن أن ي مذذذع عليذذذر املسذذذلمونوأسسذذذر، هذذذوا 

جذذرل ال بذذمل، بذذل يسذذ طيع أن ناسذذر كذذان لذذر أ ل تواالذذف حركيذذة، هذذوا الج هذذاد حبذذدهد و. ذذَّ  ،وسربويذذة
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ة ا سالمية احلدي ة بدأ عندما بدأ األس ان البنا رمحر هللا دعوسر، نلذك ن ميالد الصحو يقول: إ
وأن  ،و ذرورة الذدعوة إليذر ،وف رة عاملي ذر ،أير هو الوي أعاد إىل األنهان ف رة  ول ا سالم

ودعذوة شذاملة   ،البنذاس ون هول الدعوة من مة، وعندما يقارن بني دعذوة شذاملة كذدعوة حسذن 
أبن حسذذن البنذذا كذذان م قذذدميا   الذذ من علذذى األسذذ ان ف ينذذا يذذرى  ،ودوديكذذدعوة أ  األعلذذى املذذ 

أ  األعلى املودودي، من هنا فالشك أينا يع   أن مصر وما جرى فيها من سفذاعالت كايذت 
الذذوي كذذان لذذر يف رل ال بذذملة علذذى الصذذحوة ا سذذالمية،  ،هذذي رائذذدة العمذذل ا سذذالمي احلذذديم
كذذذذل منهذذذذا كذذذذان لذذذذر دورل     ،أدواريا ك ذذذذملة ،هذذذذات ك ذذذذملةوعنذذذذدما يقذذذذول هذذذذوا ال ذذذذالم ل يلغذذذذي 

الصذذحوة ا سذذالمية، فذذنحن ل ينسذذى أيذذر   كذذل م ذذان الذذام دعذذاة كبذذار وع ذذام اسذذ طاعوا أن 
ومصذر كذان هلذا  ،يددوا ا سالم، ول ن   املقايسة ف ينا يع   أن دعوة البنا هلذا الذدور األك ذر

ور رجذذل ع ذذيم كبذذمل م ذذل الشذذيخ سذذعيد النورسذذي الذذدور األكذذ ، ول ذذن ل يسذذ طيع أن هنمذذل د
ول يسذذذذ طيع أن هنمذذذذل دور األسذذذذ ان حممذذذذد انصذذذذر    ،رمحذذذذر هللا    ديذذذذد ا سذذذذالم   سركيذذذذا

ن مصر نألس ان البنذا كذان هلذا دور إول ن مي ن القول  ،وه وا ف ن ك ملين شاركوا ،ايدوييسيا
رية الذيت د اجهذا احلركذة ا سذالمية أو من حيم األشيا  الضرو  ،حيم الف رسوا  من  ،م مي 

وأن دعذذوة البنذذا هذذي الذذيت . ذذل العمذذود  ،احلدي ذذة الذذيت كذذان هلذذا أجذذر كبذذمل علذذى الصذذحوة ا سذذالمية
 الفقري الوي الامت علير الصحوة ا سالمية احلدي ةأ

 ما هو رأيًم فيما جيب على احلركة اإلس مية أن ت حظه يف قضية األمن؟* 
   ،ن احلركذذة ا سذذالمية يذذب أن سلحذذظ أمذذن األمذذة ا سذذالمية أولي : إ: يقذذولالشرريخ سررعيد -

   أمنها وأمن أفرادهاأ ،أمن أالطارها  يييا
ولزال أمن بعض األالطار ا سذالمية  ،إن أمن األمة ا سالمية لزال حح هول اللح ة مهدديا

إمنذا هذي سذنة رسذول هللا و  ،وعلى احلركة ا سالمية أن سفطذن ألمنهذا، ولذيس هذوا إريبذيا ،مهدديا
ومذذذذن أجذذذذل  ،فقذذذذد كذذذذان يبحذذذذم عذذذذن األمذذذذن مذذذذن أجذذذذل هذذذذول الذذذذدعوة ،صذذذذلى هللا عليذذذذر وسذذذذلم

ومذذن أجذذل ال عميذذف لوجودهذذا، وكذذولك ينبغذذي علذذى احلركذذة ا سذذالمية أن سف ذذر    ،اسذذ مرارها
أمذذن أفرادهذذا، ول ذذن  ذذدث أحيذذااني أن ال فذذر وال ذذافرين ل يسذذمحون للحركذذة ا سذذالمية أبمذذن 

و  هذذذول احلالذذذة يذذذب علذذذى احلركذذذة ا سذذذالمية أن سف ذذذر ال ف ذذذمل القذذذريفق   ي ريذذذة  ،أمذذذان ول
املسذلمني الذد ي ذون مرهذواني بشذي  امسذر ن أمذن أفمن املعاق اليت نكرهذا القذريفن ال ذر :  ،األمن
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وهوا على دالف مذا ي نذر النذار العذاديون الذوين ل يفطنذون  ،وال حريض على الق ال ،الق ال
َِّد َل } القريفييذذة، فذذاب عذذ  وجذذل يقذذول: للمعذذاق بديلد ا رهدتد فَذَقاسذذدلم  د سذذَ َك َوحذذَ ُسَ لذذَُّف إدلَّ يَذفمسذذَ

يالي  دُّ سَذنم ذذذذذذذذذد ا َوَأشذذذذذذذذذَ دُّ أَبمسذذذذذذذذذي ُ َأشذذذذذذذذذَ َِّ ُروا َوا وديَن َكفذذذذذذذذذَ فَّ أَبمَر الذذذذذذذذذَّ ُ َأنم َي ذذذذذذذذذُ َِّ ى ا ندنَي َعسذذذذذذذذذَ ؤممد  {الممذذذذذذذذذُ
ومهذذذا أن أبر ال ذذذافرين ل ين فذذذئ إل إنا وجذذذد سذذذوكر تفهفهذذذول اآليذذذة [أ 84]سذذذورة النسذذذا : 

مقاسل مسلمأأ إنيا ليس نلضرورة أن ي ون أمن أفذراد احلركذة ا سذالمية ول أمذن احلركذة يفسذها 
 ،ول ن الد يضطر أبنا  احلركة ا سذالمية لشذي  يفدذر ،ول لعدواهنم ،نس سالم لبأر ال افرين

ان د كذذذل الوسذذذائل األدذذذرى، وإنا اسذذذ نفدال ف ذذذمل بشذذذي  يفدذذذر إل بعذذذد اسذذذ نفاول ذذذن ل يصذذذح 
الوسائل األدرى عندئو لبد أن ي ون هنذاي دفذاع ورد علذى العذدوان، ومذن صذفات املسذلمني 

اَأُُم المبَذغذذميُ  َوالذذَّوديَن إدَنا}أهنذذم ل يسذذمحون لل لذذم أن يقذذع أذذم، الذذال سعذذاىل:  ُرونَ  َأصذذَ َ صذذد مم يَذنذم  {هذذُ
بديل   َوَلَمند ايَ َصرَ ، والال: }[39]سورة الشورى:  ]سذورة  {بَذعمَد ظُلممدرد فَُأولََٰ دَك َما َعلَذيمهدم مذدهن سذَ

َ َ وا الوسذذع أولي، الذذال سعذذذاىل: }ول ذذن علذذيهم أن يسذذذ نفد، [41: ىالشذذور  ن صذذَ َر إدنَّ  َوَلمذذَ َوَإفذذذَ
ُُمورد  لدَك َلمدنم َع ممد األم وا ول وأصذرَّ ال ذافرون علذى أن ين لذ فذ نا اسذ نفد [،43]سذورة الشذورى:  {نََٰ

عندئذذو الذذد ي ذذون أمذذن املسذذلمني وأمذذن احلركذذة ا سذذالمية فيمذذا الالذذر هللا عذذ   ،أبسذذهم نملسذذلمني
فَّ أَبمَر وجل: } ُ َأنم َي ذُ َِّ ى ا ندنَي َعسذَ ؤممد َِّد َل ُسَ لَُّف إدلَّ يَذفمَسَك َوَحرهدتد الممذُ فَذَقاسدلم  د َسبديلد ا

ُ َأَشدُّ أَبمسيا َِّ  أ[84]سورة النسا : {َوَأَشدُّ سَذنم ديالي  الَّوديَن َكَفُروا َوا
طالعتنررا بعررا فسررائ  اإلعرر م يف العررامل اإلسرر مي زراء بعررا رمررو  احلركررة اإلسرر مية * 

حول أفلوايت العم  اإلس مي، ف  أدري ما هو رأي فضيلة األستاذ بعد أن اطلع علررى 
 هذه ا راء؟

ك ذمل  ذا يقذال فيمذا ي علذف أذول   : بسبب و ذعي الصذحي فذ يل ل أطلذع علذىالشيخ سعيد -
 شي ان: األمور وإملها، أما أولوًيت العمل ا سالمي على مس وى احلركة فهي   اج هادي 

: ال ميي  بني األي مة اليت د م العاه ا سالمي، ودديد املوالذف منهذا، فذنحن ل يصذح األفل
 أن ي ذذون لنذا موالذف موحذذد ول ،أن س ذون لنذا ي ذذرة موحذدة ل ذل األي مذذة   العذاه ا سذالمي

 من كل هول األي مةأ فال ميي  بني األي مة واألالطار هو األوىلأ
ا م ل مصر ا م ذل سركيذا ،أان أفحلت أن بلدي ا م ذل مذالي ًي، أان أفذحلت أن موالفنذا منهذا  ،وبلذدي وبلذدي
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هذاد فالبذد أن سذدعم ا، ،ينبغذي أن ي ذون سعميذف الدميقراطيذة، أمذا نلنسذبة لبلذد م ذل أفغايسذ ان
ينبغذي أن ي ذون موالفنذا منهذا هذو أن ل األفغاق أبي وسيلة من الوسائلأ وهناي بلدان أدذرى 

س عذذدى يصذذيح ها والنصذذيحة السذذرية فقذذع، وهنذذاي أي مذذة ينبغذذي أن ي عذذاون معهذذا   ك ذذمل مذذن 
وأن  ،اجملذذذالت، وه ذذذوا فاألولويذذذة األوىل   هذذذول املرحلذذذة هذذذي ال مييذذذ  بذذذني األي مذذذة واألالطذذذار

ب قيذيم لنا موالف مناسب   كل الطر مذن األالطذار علذى  ذو  ي امذر وعلذى  ذو  الواالذع  ي ون
 داليفأ

 هي البحم عن صيغة هلي ل سن يمي ي ناسب مع املرحلة اليت  ن فيهاأ: األفلوية الثانية
ا  ،فالعمل ا سالمي   مرحل ر السابقة حاول أن يبحم عن هي ل سن يمذي بعضذر كذان جيذدي

وأظذذذن أينذذذا اليذذذوم حباجذذذة إىل هي ذذذل سن يمذذذي زائذذذد علذذذى جممذذذوع اهلياكذذذل  وبعضذذذر كذذذان الاصذذذريا،
 ال ن يمية املوجودة   العاه كلرأ

ول ذن  ،ما أن سنشئ هي لهذا ال ن يمذي ن كل مجاعة   املا ي حاولت إىل حده  الوي أالولر: إ
ا أذذذا وه ي عذذذدهد إىل بقيذذذة األمذذذة اسذذذبيا هلذذذا وأحيذذذااني كذذذان هذذذوا اهلي ذذذل من ،هذذذوا اهلي ذذذل بقذذذي داصذذذي

وأحيااني كان الاصريا، فاملطلوب اآلن من كل ف ة إسالمية   العاه أن سسعى إىل سطوير هي لها 
ا أن يبح ذذوا عذذن هي ذذل س  يمذذي جديذذد،  ،ال ن يمذذي ومطلذذوب مذذن أبنذذا  األمذذة ا سذذالمية مجيعذذي

 أا سالمية الفاعلة   العاههوا اهلي ل يس طيع بش ل من األش ال أن يضم كل احلركة 
فالبد أن ي ون هناي سذالق علذى حذد أدل مذن سنسذيف أو وحذدة سن يميذة أو إذمل نلذك، املهذم 

   قييمأأن يوجد اهلي ل ال ن يمي املوحد مهما كايت صيغة ال
  أ: معرفة األدطار اليت فدد أمن األمة ا سالميةاثلث ا
 : أن ي عاون املسلمون   كل م ان على سعميف الس قاللأرابع ا

مذا دام أي الطذر مذن  ،ع ذ  أن العذاه ا سذالمي لسذ ال إرادسذر إذمل مسذ قلة إىل حذد كبذملفنحن ي
أالطار العاه ا سالمي حباجة اال صادية وسقنية وحباجة إىل جهات عامليذة ل يسذ طيع السذ غنا  

فذذ ىل حذذد كبذذمل سبقذذى إرادفذذم مصذذادرة، ونل ذذايل فذذ ن مذذا يطمذذح إليذذر مذذن سطبيذذف الشذذريعة  ،عنهذذا
ية علذذى مسذذ وى العذذاه ا سذذالمي سبقذذى مطالب نذذا  ذذعيفة أمذذام الضذذغوط الذذيت سوجذذر إىل ا سذذالم

هي ذذل سن يمذذي موحذذد علذذى حذذد أدل مذذن ح ومذذات وأالطذذار العذذاه ا سذذالمي، فذذ نا مذذا وجذذد 
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الفقذذر وا،هذذل واملذذرت، فذذولك وحذذدل طيذذب، املهذذم أن األولويذذة ال اييذذة الذذيت ال عذذاون ولذذو إبزالذذة 
حبيذذذم يس شذذعر كذذذل عامذذذل  ،سذذذلمون هذذذي البحذذم عذذذن هي ذذل سن يمذذذيينبغذذي أن يف ذذذر أذذا امل

 دواير   العاهأاإسالمي أير سربطر عالالات سنسيقية مع بقية 
سذوا  كايذت العالالذة بذني املذرسبطني أذوا اهلي ذل  ،ير الد يفن األوان للبحم عن هي ذل سن يمذيإ

ة حباجذذذذة إىل هي ذذذذل ال ن يمذذذذي عالالذذذذات سنسذذذذيقية أو إذذذذمل سنسذذذذيقيةأ املهذذذذم أن األمذذذذة ا سذذذذالمي
، وهوا اآلن إذمل موجذود ،والعامليسن يمي يس طيع أن  مل عب  العمل على املس وى انلي 

يادل، ف ن املخاطر ال  ملة اليت .ر أا األمة ا سالمية سس دعي وجود هذوا فنحن حباجة إىل إ
 اهلي ل الوي يس طيع سعب ة األمة ا سالمية فيما ًّدمهاأ

فقررذه  ،املسررلمني سررتة عقررود االخوانبعررا احلركررات اإلسرر مية كرر مضررى علررى نشرروء * 
املناسبة نريد من األستاذ سعيد أن نسمع رأيه يف مسريا هذه احلركة بعد مضي ستني عام ا 

 على نشوئها؟
]مذن[ ا،واب عن هول القضية مي ن أن ي ون من دالل ال ميي  بذني عذدد : الشيخ سعيد -

ا منقطذذذع الن ذذذمل،  ندذذذواا القضذذذاًي، فقذذذد وحذذذت حركذذذة  املسذذذلمني مذذذن الناحيذذذة الف ريذذذة واحذذذي
املسذذذلمني مذذذن الناحيذذذة الف ريذذذة اسذذذ طاعت أن سقهذذذر كذذذل  دذذذوانا وكايذذذت رائذذذدة فيذذذر، فحركذذذة 

بذذل اسذذ طاعت أن سنهذذي هذذوا الف ذذر إىل حذذد كبذذمل    ،الف ذذر الغريذذب الوافذذد املعذذادي ل سذذالم
احيذذذذة الف ريذذذذة أجذذذذرت علذذذذى ك ذذذذمل مذذذذن يذذذذر مذذذذن النإبذذذذل يسذذذذ طيع أن يقذذذذول:  ،األرت ا سذذذذالمية

 املسلمنيأ دوانا فاعل ها دام يفسها لصا  ف ر  ،ال اهات الف رية   العاه ا سالمي
  العذذاه جقافذذة إسذذالمية م وارجذذة ه س ذذن وحذذدها كافيذذة للذذرد علذذى الف ذذر لقذذد ورث ا سذذالميون 

و. ل بفلسفات ومناه  حيذاة،  ،الوافد الغريب، فقد . ل هوا الف ر الغريب بن رًيت وأي مة
أن يذردوا علذى فهذم الذوين اسذ طاعوا  ،يع ذ ون رواديا نلنسذبة هلذول القضذاًي دوانا ومن   ف ن 
والن ذذذام ت لذذذرأأأ وه ذذذوا فذذذ ن  ،واملنهذذذاا ت لذذذر ،وأن يذذذردوا علذذذى الف ذذذرة ت لهذذذا ،الن ريذذذة ت لهذذذا

لذذذة   العذذذاه ا سذذذالمي مذذذن الناحيذذذة ا،و املسذذذلمني اسذذذ طاعوا إىل حذذذد كبذذذمل أن يرحبذذذوا  دذذذوانا 
ن الناذذذذاح الف ذذذذري اهلائذذذذل الذذذذوي حقق ذذذذر دعذذذذوة إونل ذذذذايل ف ينذذذذا يسذذذذ طيع أن يقذذذذول:  ،الف ريذذذذة

 املسلمني كان واحيا فعلييا وكبمليا وع يمياأ دوانا 
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ن ، ف ينذذذا يسذذذ طيع أن يقذذذول: إاملسذذذلمني دذذذوانا وعنذذذدما ين ذذذر إىل ال ذذذأجمل الحلبذذذوي   حركذذذة 
لف ذري كذان مذذن وذاحهم الحلبذوي  أليذذر ه يذ ح هلذول احلركذذة أن دقذف ي رًيفذا الحلبويذذة وذاحهم ا

املسذذلمني علذذى  دذذوانا ا يع ذذ  أن اج مذذاع   أجذذوا  صذذحيهة سذذليمة ويفمنذذة، مذذ ال األسذذ ان البنذذه 
الذذذرا ة املذذذأجورات ينبغذذذي أن ي ذذذون صذذذباحيا ومسذذذا ي، فلذذذو أن هذذذول القضذذذية م م لذذذة وحذذذدها عنذذذد 

اأاملس  دوانا   لمني ل ان أتجملها   سربي هم كبمليا جدي
ه يسذ طيعوا أن  ققذوا  ،  ك مل مذن األم نذةاملسلمني ي ياة لل روف اليت عايوها  دوانا ن إ

 ولولك ف ن واحهم الف ري كان أك  من واحهم الحلبويأ ،ي رًيفم الحلبوية
ف ينذذا  ،وعلذذى القضذذاًي ال طبيقيذذة املسذذلمني علذذى الشذذارع السياسذذي دذذوانا وإنا ي ذذران إىل أتجذذمل 

 ود واحيا إىل حد ماأ
لقذذد وجذذدان   املرحلذذة الذذيت  ذذن فيهذذا أن ف ذذرة البنذذوي الالربويذذة مذذ الي أصذذبحت موجذذودة، وهذذوا 

 دوان املسلمنيألدعوة ا  يع  ل واحيا سطبيقييا
 ا سالميةأ ن وزرا  العدل العرب   اج ماعافم يقررون سطبيف الشريعةألقد أصبحنا يسمع 

ا   الشذذذارع ا سذذذالمي ا عامذذذي وهذذذوا مذذذا  ،لقذذذد أصذذذبح مطلذذذب سطبيذذذف الشذذذريعة ا سذذذالمية مطلبذذذي
 يس طيع أن يع  ل واحيا سياسيياأ

لقذذد بذذدأت املرحلذذة الذذيت أعقبذذت سذذقوط الدولذذة الع ماييذذة بنذذوع مذذن العلماييذذة، وكذذان املخططذذون 
مذذن ن ك ذذمليا أبينمذذا وذذد اآلن العلماييذذة، عذذم فيهذذا سللعذذاه ا سذذالمي يفحل ذذون أيذذر سذذ أ  مرحلذذة 

الدسذذاسمل   العذذاه ا سذذالمي ه سسذذ طع أن س ااهذذل ف ذذرة أن ديذذن الدولذذة: ا سذذالم، وه ذذذوا 
دذوان املسذلمون أن يذؤجروا سياسذييا   يذر مذن الناحيذة السياسذية اسذ طاع ا إيس طيع أن يقذول: 

الذذذوين أتجذذذروا حبركذذذة  مذذذن النذذذار واسذذذ طاع السذذذم كبذذذمل ،جمذذذرًيت األحذذذداث   العذذذاه ا سذذذالمي
دذوان املسذلمونأ املسلمني أن يصلوا إىل مراك  السذلطة وإن ه يطبقذوا كذل مذا أرادل ا دوان ا 

وسطبيقهم مذا يذدعون  ،دوان املسلمني إىل احل م، وهو وصول ا أما النااح السياسي ال امل
ن أن يفعلذذذول، ونل ذذذايل دذذذوان املسذذذلمون حذذذح اآلفهذذذوا ه يسذذذ طع ا  ،إليذذذر مذذذن دذذذالل احل ذذذم

 ن واحهم السياسي كان يسبيياأإيس طيع أن يقول: 
دذذذوان املسذذذلمني مذذذن دذذذالل ي ذذذرة ج ئيذذذة، بذذذل يذذذب م حركذذذة ا فذذذ نيا  ذذذن ل يسذذذ طيع أن يقذذذيهد 
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ا شذذامالي  دذذوان مذذا هذذو الشذذي  الذذوي وحذذت فيذذر حركذذة ا  :فمذذن داللذذر يقذذول ،سقييمهذذا سقييمذذي
 أو ه سناح فيرأ ،من نلك  أو واحيا أدل ،واحيا كامالي 

دذذوان املسذذلمني   ل يسذذ طيع أي إيسذذان   العذذاه أن ي ااهذذل دور حركذذة ا  ،علذذى كذذل حذذال
دذوان ول أالول   العاه ا سالمي وحدل، و ن يرجو حلركذة ا  ،جمرًيت األمور   العاه الاطبة

م مذذا وسقذذيهد  ،السذذابقة كلهذذام املراحذذل سقذذيهد وأن  ،املسذذلمني أن س عذذاىل علذذى م سذذيها وعلذذى جراحهذذا
ا، ويرجذذذو إن شذذذا  هللا أن ي ذذذون وأن سقذذذيهد  ،حذذذدث بينهذذذا وبذذذني اآلدذذذرين ا داليقذذذي م اآلدذذذرين سقييمذذذي
 وأن ي ون واحهم كاماليأ ،عطاؤهم   املس قبل موجوديا

 ندعو لًم هللا سبةانه ابلشراء، فجزاكم هللا خري ا، فالس م عليًم فرمحة هللا فبركاته.* 
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 سعد ظ م
 )األديب فالناقد اإلس مي(

 

 
 

 الرتمجة:
وانالد لغوي إسالمي، حصل علذى الذدك ورال   اللغذة العربيذة مذن جامعذة األزهذر، أديب أزهري 

وكذذان عضذذويا  ،والطذذر وال ويذذت وُعمذذان وإملهذذاودرَّر   جامعذذات مصذذر والسذذعودية وا مذذارات 
ومشذاركيا    ت األدبيذة والدينيذة تصذر،   اجملالس القوميذة امل خصصذة، و  العديذد مذن ا،معيذا

العربيذة نألزهذر، مذن أبذرز مذن سذوىل عمذادة كليذة اللغذة وهذو ك مل مذن املذؤ.رات الشذعرية العامليذةأ 
دافذذذع عذذذن األصذذذالة والذذذحلاث، والفصذذذحى والشذذذعر العمذذذوديأ كذذذان لذذذر يشذذذاط ملحذذذو    جمذذذال 

لت، دذذذات معذذذاري  ذذذد الذذذدعوة واألدب ا سذذذالمي، ولذذذر أحاديذذذم مواعذذذة وحما ذذذرات ومقذذذا
ا رافذذات عقديذذة وف ريذذة، ودعذذا إىل إيشذذا  حمطذذة إناعيذذة للغذذة العربيذذة سقذذدهم بذذرام  أدبيذذة وجقافيذذة 

وحضذور جقذا  بشذ ل عذذامأ  ،ومسذامهات عديذدة ،ولغويذة وفلسذفيةأأ كذان صذاحب اللذم سذيهال
، منهذذذذا: ال ذذذذواهر الفنيذذذذة   الشذذذذعر ا،ذذذذاهلي، مذذذذن درور اهلاذذذذرة،40لذذذذر  ذذذذو ) أرواح  ( ك ذذذذاني

( رجذذب 13يذذوم الذذ ال   ) سذذو وأعاصذذمل )شذذعر(، ال عريذذف   األيسذذاب لألشذذعري )دقيذذف(أ 
 هذأ علير رمحة هللاأ1420
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 هذا اللقاء:
عذذذن األدب ا سذذذالمي وحذذذدودل وا بذذذداع فيذذذر، ومذذذؤهالت األديذذذب املعاصذذذر، والنقذذذد   احليذذذاة 

وي ميارسذذر العلمذذاييون  ذذد الف ريذذة، والعقبذذات الذذيت سعذذحلت نلذذك، وعذذن ا رهذذاب الف ذذري الذذ 
 من ًّالفهم وهم يدَّعون احلريةأأ

جذذذري معذذذر هذذذوا احلذذذوار البذذذل عذذذدة أشذذذهر مذذذن وفاسذذذر، وكذذذان يفدذذذر لقذذذا  معذذذر كمذذذا نكذذذرت جملذذذة أُ 
ذذذذذ( 25/3/1421) 1406  العذذذذذدد وُيشذذذذذر األسذذذذذ ان حممذذذذذد القوصذذذذذي،  حذذذذذاورل ،«اجمل مذذذذذع» هذ

 أ51 -50ص
 

 نصُّ احلوار
فمررررا القواعررررد األساسررررية  -ابلرعرررر   -يسرررر مي  أصرررربةص احلاجررررة ماسررررة إلجيرررراد أدب* 

 فاخلطوط العامة ملا ميًن أن ُيسمى أداب  يس مي ا؟
ل مي ذذن أن ينسذذذى سوجيهذذذات الشذذذهيد سذذذيد الطذذذب الذذذوي يُعذذذد رائذذذد األدب ا سذذذالمي بذذذال  -

فنيذيا معينذيا يل منذا بذر،  «ش الي »منازع، والوي كان يقول: من ُحسن احلظ أن ا سالم ه  دد 
أو الف ذذر الذذوي  ،«املضذذمون»يذذدور   إطذذارل فذذال ي عذذدى رسذذومر، وإمنذذا حذذدد ا سذذالم حبيذذم 

ي ناولر الفنان   الشذ ل الذوي ًّ ذارلأأ وا سذالم ًّ لذف عذن إذملل مذن الفلسذفات ا يسذايية، 
فمن الفلسفات ما يرى أن الفن إاية   حد ناسر وليس وسذيلة لبلذومل أي هذدف، وهذؤل  هذم 

 أ«الفن للفن»دعاة 
مذذا الفنذذان املسذذلم فلذذر فهمذذر الشذذامل للحيذذاة وا يسذذان، ولذذر إميايذذر أبن الفذذن وسذذيلة لبلذذومل إايذذة أ

ع مى، أل وهي س وين الوجدان امل شبع بروح احلف واخلمل واحلب، والفذن ا سذالمي ل ًّ ذار 
هذذذا وشذذذريرها، عاليهذذذا  منانجذذذر مذذذن أم لذذذة اخلذذذمل والفضذذذيلة وحذذذدها، بذذذل يقذذذدم شذذذح النمذذذانا دملهد

معذذاانة أصذذيلة انبضذذة، سبعذذم   فلها، وإل ايعذذدمت احلركذذة الفنيذذة، والصذذراع النفسذذي، إهنذذا وسذذا
الع ذذيم، ودرمذذر الر ذذوا لل سذذل والسذذلبية واألانييذذةأأ وهذذوا هذذو  «القلذذف»يفسذذر لذذواني مذذن ألذذوان 
يذ ز  ،أأ وعاه األدب والفن ا سذالمي فسذيح رحذب«الفن ا سالمي»الفن الوي يُطلف علير 

والضذذذاًي املسذذذلمني   شذذذح أ ذذذا   ،انليذذذة والعامليذذذة، ويذذذرسبع بقضذذذاًي ا يسذذذان عامذذذةال اذذذارب 
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 املعمورة داصةأ
* يذا كانررص احلريررة مررن أهررم شرررفط اإلبرردا  اجليررد.. فهرر  االلتررزام نقرريا للةريررة؟ فمرررا 

 موقف األدب اإلس مي من هذه القضية؟
ي شدق أا النار، وإمنا لبد أن كلمات جوفا  حرية الف ر ه س ن جمرد شعارات سُرفع، أو   -

س ون واالعيا حييا ملموسيا، وسلوكيا عملييا يرال النار وميارسوير، واحلذرًيت ه س ذن جمذرد يصذوص 
   دساسمل ومواجيف، وإمنا هي سطبيف مؤجر، ودافع الوي ل بداعأ

ال ذائهون ي شبم أا الضائعون و  «بدعة»ف ل نلك ت ابة  ،أما عن دعاة ال مرد وأدعيا  احلرية
إل إىل اليع ذاق مذذن كذذل مسذذؤوليات العقائذد، واليفذذالت مذذن كذذل أمسوهذا فلسذذفة، إهنذذا ل سرمذذ  

ا»القذذذيمأأ والغريذذذب أن املذذذروجني هلذذذول الشذذذعارات يسذذذموهنا  وأحيذذذااني يذذذدعوهنا وجوديذذذة  ،«موالفذذذي
 وسعبمليا عن الوات، و اولون أن يضعوا هلا القواعد واألصولأ

سنذا   السذنوات األدذملة يسذ طيع أن يقذرأ بو ذوح سذو  املصذمل، ويشذم إن من ين ذر إىل مطبوعا
رائحذذة الضذذياع واحلسذذرةأأ واألديذذب ا سذذالمي املل ذذ م رجذذل عقيذذدة وف ذذر، رجذذل حركذذة وعمذذل، 

واخلذذذوف  ،يسذذذحلد  كذذذل شذذذي    سذذذبيل عقيدسذذذر، ول يقذذذيس املعذذذاري حبسذذذاب احليذذذاة واملذذذوت 
وتقذذذاييس احلذذذف والعذذذدل الذذذيت سشذذذرب ها  ،اد وا،هذذذادواخلسذذذائر املاديذذذة، وإمنذذذا يقيسذذذها نلعمذذذل ا،ذذذ 

 روحر من النبع ا هلي الصا أ
الرًررري فالتعصررب املررذها.. فمررا ترسررريكم مررن التةيررز  -ا ن  -* مررا رأيًررم فيمررا نررراه 

ألسلوب اإلرهاب الرًري عند العلمانيني فمطاردهتم ملن خيالرهم يف الرررأي، برر  فاهتررامهم 
 جعية فالتخلف؟للملتزمني فالشرفاء ابلر 

أان ل أرفض ال حي  نلنسبة ألي م قف، وهوا جمرد رأي، ل ن الوي أرفضر أن ي ون هذوا  -
ا، ول ذذي ًّ ذذار موالفذذر يذذب أن ي ذذدارر  ال حيذذ  منبع ذذيا مذذن جقافذذة انالصذذة، إن ل ذذل مف ذذر موالفذذي

األوليذذذة،  املهمذذذة البذذذارزة، ف  ذذذمليا مذذذا الذذذرأان لقذذذوم يهذذذامجون الذذذدين دون أن يلمذذذوا أبصذذذولرالذذذف ااملو 
ر حاالذد، أو مس شذرق انالذذم، ودون أن يعرفذوا فذرائض الو ذو ، وك ذملون أدذووا علمهذم مذن مبشذهد 

مؤويذة البحذم عذن احلقيقذة، لذوا أالذول: ل أبر أن ي ذون ل ذل مف ذر دون أن ي لفوا أيفسذهم 
 موالف، أي أن ي حي  ملوالفرأأ على أن ينطلف هوا املوالف من وعي وفهم ودراسةأ
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مة اليت داصر الشرفا  واملخلصذني، والذد صذورهم املغر ذون بصذورة امل خلفذني أما عن سلك اهلا
عن الضاًي عصرهم، يعمأأ إن هوا ا رهاب الف ري هو الوي ميارسر هؤل  امل خبطذون الذوين 
يرمذذون املخلصذذني نل ذذراف وال خلذذف وال بعيذذة، ومذذن   أصذذبح النقذذد لذذواني مذذن ألذذوان املطذذاردة 

زواًي  ذذذيقة، وأصذذيل، حذذح وجذذذد املخلصذذون أيفسذذذهم حمصذذورين   العنيفذذة ل ذذل مذذذا هذذو جذذذاد 
مرإمني على الس سالم والصذمت، ودذال امليذدان إل مذن العذازفني علذى أواتر القي ذارة الرمسيذة، 

 ودول الفن والف ر إىل ه اف وصياح وصردات سشنايةأ
ه ت * بصررررتًم أسرررتاذ ا لرررددب فالنقرررد، فضررر   عرررن مررروهبتًم اإلبداعيرررة، تررررى مرررا مرررؤ 

 أف اليت ينبغي أن تتوافر فيه؟ ،األديب املعاصر
مذذذن البذذذدهي أن ل ذذذل إيسذذذان اسذذذ عداداسر اخلاصذذذة، وميولذذذر الشخصذذذية، أو موهب ذذذر الفطريذذذة،  -

وهذذذي أمذذذر أساسذذذي   أي مهنذذذة أو حرفذذذة ًّ طهذذذا ا يسذذذان   حياسذذذر،   أي  بعذذذد نلذذذك دور 
الة املنوطذذة أذذاأأ فضذذالي عذذن نلذذك رعايذذة هذذول املواهذذب وصذذقلها، حذذح مي نهذذا أن سذذؤدي الرسذذ 

الذيت لبذد منهذا ألي أديذب يريذد أن يقذدم عمذالي أصذيالي    االشرتاطات اجلوهريررةهناي بعذض 
 أي فرع من فروع األدب:

: اللغذذذة  ألهنذذذا األداة الذذذيت يسذذذ عملها   صذذذناعة أف ذذذارل، ولذذذولك فذذذ ن سعلذذذم اللغذذذة العربيذذذة أفهلرررا
سذذألة حيويذذة ألي أديذب يريذذد أن ي ذذون لذر شذذأن مذذوكور   والواعذدها، وا ملذذام نلذذحلاث يع ذ  م

 عاه األدبأ
ا اب العصذذذر، فهذذذول اثنيررر  : علذذذى األديذذذب أن يطهلذذذع علذذذى ال اذذذارب األدبيذذذة امل نوعذذذة ل بذذذار ك ذذذه

ألي أديذذب، وهذذي أت  البذذل الدراسذذة األكادمييذذة  «األسذذ ان األول»النمذذانا هذذي   واالذذع األمذذر 
 و فن املسرحية، وعلم العروت، وأوزان الشعرأم ل فن القصة، أ ،للعلوم األدبية

 * ما الدفر الذي ميًن أن يلعبه النقد يف حياتنا الرًرية فالرنية؟
النقذذد لذذر دور مهذذم   حياسنذذا الف ريذذة والفنيذذة، ولذذيس هنذذاي هنضذذة فنيذذة أو أدبيذذة إل إنا الذذام  -

  العذادة  ذدد املسذ وى بواجبر إزا  سلذك النهضذة مذن حيذم ال قيذيم وال قذو   ألن النقذد النقد 
  إن النقذذد مي نذذر أن يذذرد  شذذف عذذن حماسذذن سلذذك النهضذذة ومسذذاوئهاأإليذذر، وي الذذوي وصذذلت 

 اآل ر الفنية إىل أصوهلا ومنابعهاأ
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 ، النقذذد إنن هذذو اسذذ خدام املقذذاييس الصذذحيحة للح ذذم علذذى ال اذذارب الفنيذذة شذذ الي ومضذذمواني
 قدية يعل يقصيا دطمليا   حياسنا الفنيةأوهو  رورة اترًّية وفنية، وسقاعس احلركة الن

شذذذك فيذذذر أن حركذذذة النقذذذد العذذذر  الذذذد أصذذذاأا ال  ذذذمل مذذذن القصذذذور واخلمذذذول، حبيذذذم ه  و ذذذا ل
 سس طع أن سؤدي رسال ها على الصورة املنشودةأ

* ذكررررن أن حركرررة النقرررد األد  تعثررررت يف مسرررريهتا، أف أصررراقا اخلمرررول فالقصرررور، فمرررا 
 ضص مسريا النقد فعرقلص طريقها؟العقبات اليت اعرت 

ك ملة سلك العقبات اليت سعحلت مسذملة النقذد، ولعذل أوهلذا اف قذار الناالذد إىل مذا يسذ حقر مذن   -
يقذف   مذؤدرة املوكذب، ول  -نلنسذبة لذألدن  والفنذايني  -سقدير مادي وأد ، فالناالذد اليذوم 

 ،لقليذل، وهذوا دون شذك أمذر جمحذفر احد، ول ي افأ علذى عملذر إل نلنذ  ي اد يل فت إلير أ
القذدرة علذى النقذد، يبح ذون هلذم عذن مصذدر رزق يفدذر، أو يف شذون جعل ال  ملين  ذن لذديهم 

حذذذذح وإن كايذذذذت هذذذذول احليذذذذاة ل س فذذذذف مذذذذع ميذذذذوهلم  ،عذذذذن حيذذذذاة أدذذذذرى سضذذذذمن هلذذذذم ال قذذذذدير
 ورصصافمأ
لذذى أًيمنذذا، الذذد أإرال ذذر هذذي أن ال  ذذمل مذذن النقذذد ع -ولعلهذذا أدطذذر مذذن األوىل  -العقبذذة ال اييذذة 

 ،واملو ذوعيةالسياسة أو املوهبية امل عصبة   طوفاهنا اهلادر، فضذاعت الذيم العدالذة وا يصذاف 
ف ألقذت   مسذذا  الفذذن والف ذر أمسذذا  زائفذة، وحوربذذت شخصذذيات  ،بقائذذر وهذي روح النقذذد وسذرُّ 
أدى إليذذر  العديذذد مذذن الروائذذع، ول يسذذ طيع نحذذم منصذذف أن ين ذذر مذذاأصذذيلة جذذادة، الذذدمت 

 من دمار ودراب   النهضة الف رية والفنية املعاصرةأ «الشللية»ون  ال عصب، و
ا ل ميتُّ  :العقبة ال ال ة إىل النقد الصحيح بصلة سوكر، إهنا جمذرد   وهي أن ك مليا  ا يسموير يقدي

يذة ك انت سع  عن ايطباعذات الناالذد وم اجذر الشخصذي، دون اع بذار للقواعذد واألصذول النقد
منهذذا إىل النقذذد العلمذذي، وهلذذوا ددذذل النقذذد   نب مذذا  «ال قذذريظ»املو ذذوعية، فهذذي أالذذرب إىل 

 ، وأصبح النقد أشبر ن عالانتأ«الرعاية»يسمير بذ
وكذذان هلذذوا كلذذر صذذلة وجيقذذة إبفسذذاد أنواق ا،مذذاهمل، وكذذان هلذذوا أسذذوأ األجذذر   سشذذ يل وجذذدان 

 األجيال ا،ديدةأ
جه ة الرمسيذة ل سسذ طيع سقذدير حاذم سلذك املشذ لة الضذخمةأأ وكذان   أن األ :العقبة الرابعة
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إم ذذذان سلذذذك املؤسسذذذات أن س بذذذ  الضذذذية النقذذذد، ف ن شذذذل النقذذذد مذذذن اهلذذذوة الذذذيت سذذذردى فيهذذذاأأ 
 ف حافظ بولك على اليم احلف واخلمل وا،مالأ

 الذام أذا يقذاد االذة أن ي ذل علذى بعذض ا،هذود الفرديذة الذيتبطبيعة احلال ل  ف لنا   هول العُ 
اخلذذذدمات حلركذذذة  أمنذذذا ، واسذذذ طاعوا أن  ملذذذوا املشذذذعل وسذذذع العواصذذذف، فقذذذدموا بذذذولك أجذذذلَّ 

 الف ر العر  املعاصرأ
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 مجال منصور
 )القائد السياسي اجملاهد( 

 

 
 

 الرتمجة:
مذذذن مواليذذذذد خمذذذذيم بالطذذذة القريذذذذب مذذذذن مدينذذذة انبلذذذذس، حاصذذذذل علذذذى إجذذذذازة   اناسذذذذبة وإدارة 

جامعة النااح، وكان يعدُّ للماجس مل   العلوم السياسية ن،امعة يفسذهاأ عمذل  األعمال من
مذذديريا مل  ذذب فلسذذطني للبحذذوث والدراسذذات السذذحلاسياية ال ذذابع حلركذذة محذذار، وبذذرز م حذذد ي 

ا نمسهذذا   الضذذفة، واع قذذل لذذدى اليهذذود  ذذاق سذذنوات، كمذذا اع قل ذذر السذذلطة الفلسذذطينية  رمسيذذي
ذذذأ اس شذذذهد   اللذذذب مدينذذذة انبلذذذس مذذذع 1412بعذذذدي مذذذرا ال هذذذور عذذذام مذذذرات، وهذذذو مذذذن م هذ

مجذادى األوىل مذن عذام  11يفدرين إجر إلقا  ا،يش الصهيوق صارودني على مبذ  احلركذة،   
 مأ2001يولير  29هذ، 1422

 
 هذا اللقاء:

ذذذذ، السذذذذاعة 1422مجذذذذادى األوىل عذذذذام  6أجذذذذري هذذذذوا اللقذذذذا  معذذذذر البذذذذل أًيم مذذذذن مق لذذذذر،    هذ
دة ظهذذذذريا، ويشذذذذر   عذذذدة مواالذذذذع علذذذذى الشذذذب ة العامليذذذذة للمعلومذذذذات، منهذذذا موالذذذذع املركذذذذ  الواحذذذ 
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 الفلسطيل ل عالم، وموالع ال  لة ا سالمية ل عالمأ
 

 فقال حمافره:
بُعيذذذد اي هذذذا  جنذذذازة الشذذذهيد صذذذالح دروزة ال قينذذذا نلشذذذيخ مجذذذال منصذذذور   املركذذذ  الفلسذذذطيل 

ينهذذا أيذذر سذذي ون اللقذذا  األدذذمل الذذوي يمعنذذا نلشذذهيد للدراسذذات وا عذذالم، وه ي ذذن يعلذذم ح
، دذدث فيذر عذن الس شذذهاديني، األمنيذة الذيت طاملذا .ناهذذا أصذبحت منونجذا بذني النذذار، القائذد

 : ليل حف بعد عدة أًيم بركب الشهدا  وجلة من إدواير، وكان اللقا  ال ايل

 

 نص احلوار                                        

 

 ؟ ر عرفنا بنرس  لو مسةص
، أسذ ن مدينذة انبلذس ،مجال عبد الرمحن منصذور، األصذل مذن الريذة سذلمة، مواليذد خمذيم بالطذة
األصذذل مذذن الريذذة سذذلمة  أيعذذل أمجذذع أطذذراف احليذذاة الفلسذذطينية مجيعذذا، مذذن خمذذيم والريذذة ومدينذذة

 الضا  ًيفاأ 
 ؟ ار ه  كان فالداك حيدثون  عن ايف

، لذذو سذذ ل ابذذذل م اآلن جذذذ   مذذن الذذواكرة امل  ذذررة الذذيت سن قذذذل إىل أطفذذايلكذذايوا ومذذا زالذذوا، ألهنذذ 
 أ الصغمل من أين أيت يقول من الرية سلمة

 ؟ ر ا ن كم عمرك
 أ  اوزت األربعني

 ر معرفم أن مجال منصور مؤسس الًت  الط بية يف اجلامعات، حدثنا عن هذه التجربة؟ 
ي ذذون مذذن أهذذم مراحذذل حيذذا ، إن إيذذر يع ذذ  اليطالالذذة  العمذذل النقذذا  الطذذال  أع قذذد أيذذر الذذد
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وال صذذدي ملشذذاكل  ،ومعا،ذذة القضذذاًي العامذذة ،ولل عامذذل السياسذذي ،األساسذذية وال وجذذر للعطذذا 
اجمل مذذع، وهذذي مشذذاكل الشذذباب نل حديذذد، وهذذي جذذ   مهذذم مذذن هذذوا العمذذل، إنا أصذذلح هذذوا 

أع قذد أهنذا سؤسذس جمل مذع أفضذل  ،معومن عمر اجمل  ،القطاع   هول املرحلة من عمر الشباب 
ب  ذذمل، والنذذاعيت أن كذذذل مذذن أتسذذذس   سلذذك املرحلذذة اآلن يقذذذوم بذذدور اليذذذادي   مسذذ وي مذذذن 

أ املؤسسذون   سلذك ا   إطار احلركذة ا سذالميةاملس وًيت على مس وى كل الفصائل، ودديدي 
المية   الذذذدادل % مذذذن املواالذذذع ا سذذذ  90رؤور العمذذذل ا سذذذالمي    املرحلذذذة اآلن يع ذذذ ون

 أ   إطار احلركة ا سالمية الفلسطينية ،واخلارا
 ر يعين الطالب املميز يف جامعته فالشاب يقود ...؟ 

وشخصذذذية الذذذادرة علذذذى أن سشذذذف  ،ا ، هذذذوا يعذذذل ل يذذذ م يسذذذخ  ربذذذة، وإمنذذذا يذذذ م بنذذذا   ربذذذةالطعذذذي 
، الذذادرة علذذى إبذذداع  لنفسذذها طريقهذذا بشذذ ل مسذذ قل الذذادرة علذذى ال ف ذذمل ، الذذادرة علذذى ا وذذاز

احللول، م ال بسيع على نلك جمموعة كايت سعمذل   جامعذة الناذاح كلانذة طالبيذة مشذرفة 
اللانذذة الذذذيت  م،1989-1988 علذذى العمذذل ا سذذالمي بعذذد الضذذذربة األوىل حلركذذة محذذار عذذام

سل ها   مسؤولية حركة محذار   الطذاع إذ ة كايذت مخسذة مذن سذبعة مذن طلبذة جامعذة الناذاح 
ذي إطذار حركذة سنذافس علذى  ،ني، تع  أهنم اي قلوا من القيادة الطالبية إىل اليادة اجمل معاخلري فذ

 ا أ ا واج ماعيي الصدارة   إدارة اجمل مع الفلسطيل سياسيي 
 ؟ ا على الشعب الرلسطيينعام   50ر أكيد كان هناك عقبات فالرتكيز 

واجملذالت، إنا ظذن أحذد أن املواجهذة شعبنا الفلسطيل ًّوت معركة عايبة   كل املس وًيت 
فقذذع مذذع هذذوا املشذذرع   شذذقر السياسذذي ي ذذون الذذد دسذذران املعركذذة  ةمذذع الحذذ الل هذذي مواجهذذ 

، معرك نا حضارية جقافية اج ماعية، معركة إيسان، معركة إيسذايية، ورؤًي، ومشذروع منو بداي ها
مذن البدايذة مع ذم أوراالنذا البذل ب قديران سذن ون الذد دسذران  (3)رسالة، إنا إاب عنا هول املو ع

 أن يددل اجملاأة أ 
وعلذى  علذى املسذ وى النفسذي، :سذ هدف   كذل املواجهذات ولولك كان ا يسان الفلسذطيل يُ 

ر املسذذؤول عذذن ، أنكذذ م ذذال بسذذيع علذذى نلذذك فيمذذا ًّذذ     هذذوا األمذذراملسذذ وى الج مذذاعيأ 
 

   أ لعلر يعل: إابت عنا هول املو وعات (3) 
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: مهم نذذذا   السذذذان مخذذذس سذذذنوات أن ًّذذذرا الذذذال   السذذذبعينات  ،إدارة السذذذاون الصذذذهيويية
وللشذباب الفلسذطيل،  ،ا يسان عالة على اجمل مذعأ والذد كذان هذوا دذدًي للما مذع الفلسذطيل

فأصذذذذبح مذذذذن ًّذذذذرا مذذذذن السذذذذان ويقضذذذذي مخذذذذس سذذذذنوات يشذذذذ ل حالذذذذة م قدمذذذذة مذذذذن الذذذذوعي 
، أصذبحت مذدارر بنذا ، كيذاانت من هذو عالذة   دذارا اجمل مذع العذادي الفلسطيل اليت دمل

، أصذذبحت هذذول ، فأصذذبحت السذذاون جامعذذات ، بنذذا  مسذذ وًيت م قدمذذة، هذذم روافذذعجديذذدة
، ولذذولك هذذذم أصذذذبحوا ا "ا فأحلنذذا القذذذ  زهذذذري : "أرادوا السذذذان الذذذ ي املعذذ قالت كمذذذا الذذذال أحذذدهم

رة ال ذذذل إيسذذايي ر، وإمنذذذا هذذو بنذذا   يسذذذايية مذذن يذذذوع يق نعذذون أن اع قذذال ا يسذذذان لذذيس نلضذذرو 
 أ جديد

 أ حولنا اننة إىل منحة
، ، جممذل الشذعب الفلسذطيل وذح   نلذك، وإن كذان هنذاي إدفاالذات هول املسألة   سقذديري

ن يبذذذل اا ل يذذذ  لم عذذذن صذذذورة ورديذذذة ل ذذذل الشذذذعب الفلسذذذطيل، إمنذذذا يذذذ  لم عذذذن شذذذعب الطعذذذي 
ن يعذذذذان النذذذذواال  أأأ منذذذذونا مذذذذا لعذذذذل العذذذذاه العذذذذر  أناسذذذذر، يسذذذذ طيع يسذذذذ طيع ان يعيذذذذد بنذذذذا  

سذذأالدم علذى دطذذوة ، ا، الذذال رابذني   حينهذا وأان أنكذذرل .امذي وا سذالمي عايشذر، منذذونا ا بعذاد
 أ ن يلومل عليهاول أريد العاه أ

يذذذر سذذذيخطو دطذذذوة جوريذذذة سقضذذذي علذذذى مذذذا أمسذذذال ن رهذذذاب   نلذذذك الوالذذذت، فأبعذذذد أيعذذذل 
ن يهذذذدم البنيذذذة أاليذذذادات يقابيذذذة وسياسذذذية واج ماعيذذذة وعذذذاملني   ،ذذذان ال كذذذاة، تعذذذ  أيذذذر أراد 

ال ح يذذة املرسبطذذة ببنذذا  اجمل مذذع الفلسذذطيل ولذذيس نلقيذذادة السياسذذية وحذذدها، فأبعذذد اليذذادات مذذن 
فضذذذل سذذذنة مذذذرت   اتريذذذخ احلركذذذة ا سذذذالمية أجنذذذني إىل رفذذذح، وكايذذذت الن ياذذذة ب قذذذديري أهنذذذا 

 أ ائها كايت عام ا بعادوبن
 ؟  كان من بينهمشخص، كم شااب   400ر يف اإلبعاد كان هناك قرابة 

، أان أحصذيت ، وهذؤل  النذار م ذال صذا  علذى ال حذدي وا صذراركايوا الرابة النصف 
أك ر من جالجني دورة   اجملالت امل عذددة الذد دا ذها هذؤل  الشذباب، وأك ذرهم الذد رذرا مذن 

ا يدرسون   أهنى فصولر الدراسية   نلك العام بنااح، وكان عندان أربعون مساالي جامعة، أو 
 أ مرا ال هور، رإم أينا كنا يعيش   منطقة سسمى أم العقارب، فأحيلت إىل مرا ال هور
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 أ على أن يبل ويرجع إمل الوي أُبعد اا، وإمنا مصممي الطذاع الشباب كان ليس فقع م حمسي 
 ؟ كم كان عمركر أفل مرا اعتقلص  

 أ اعامي  19 ،أول مرة اع قلت كنت سنة أوىل جامعة
 ؟ ر كم هي فرتات االعتقال

مذذرة، يعذذل   مع مهذذا كايذذت دقيذذف،  16كنذذت   جمموعذذر عنذذد السذذلطة والحذذ الل  
ث سذذنوات الضذذي ها وفذذحلة اع قذذال إداري، رلل هذذا الصذذة ا بعذذاد كقضذذية اع قذذال،   إبعذذاد، وجذذال

 أ أ ست سنوات   ساون السلطة
 ؟ ر يقال ينه كان ل  دفر داخ  السجون

، ينبغذذي أن اع ذذ ل  ذذرة حيذذا ، وهذذو أيذذل أع ذذ  يفسذذي حيذذم وجذذدت أيذذل أان مذذؤمن أبمذذر مهذذم
صاحب الضية ينبغي ان أعمذل هلذا حسذب ال ذرف امل ذاح، حذح لذو كنذت أركذب   حافلذة مذن 

 أ سافةرسالة دالل هول امل مدينة إىل مدينة، أع قد أن عليَّ 
فذذحلة السذذان إمذذا ان س ذذون اسذذ هالكيا ل يسذذان والضذذا  علذذى إيسذذايي ر وفذذحلة اي  ذذار، أو س ذذون 

المت يل أان اع قد أ فحلة بنا  اي  ار للدور القادم ، ولولك كايت مهميت األساسية أهم دور،
من  هو بنا  عالالة وطنية مشحلكة مع الوى كايت سرى   مرحلة بر   السان   الفحلة األوىل

ا مذن النسذي  الذوطل   البلذد ، والعنذا أول اسفذاق بعذد ن احلركة ا سالمية ليست جذ  ي أاملراحل 
مذرور أالذل مذن عذام مذن اع قذايل األول   إطذار الي فا ذة، وكرسذنا   حينهذا أن هنذاي أر ذذية، 
أير ل يوجد أحد كل شي ، ول يوجد الطاع من القطاعذات أو سن ذيم مذن ال ن يمذات يسذ غل 

بقيذذذة الشذذذعب الفلسذذذطيل ، هذذذوا النسذذذي  وهذذذول الذذذرؤًي ايسذذذحبت بعذذذد نلذذذك علذذذى جممذذذل عذذذن 
الساون، وأع قد أن الساون اآلن بطريقة أو أبدرى منع دميقراطي م قدم على النمع العر  

 السائد أ 
 ؟ ر يعين أن الوحدا تدعم التوجهات الشبابية أبن يًون الشاب أقوى

ري ذذر وإرادسذذر وميلذذك القذذدرة علذذى ال ف ذذمل دون  ذذغوط دذذدُّ ا يسذان إذذمل احلذذر الذذوي ل ميلذذك ح
مذذن حري ذذر علذذى ا بذذداع، هذذوا إيسذذان عبذذد حذذح لذذو كذذان   إطذذار سن ذذيم سياسذذي أأأ  ذذن ل 
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، إمنا الناع نا أبن الشاب املهيأ للقيادة من دالل يريد أن ينسخ يسخيا، أو اس نساديا ألعضا 
د و مذل، وي ذون مذن الرواحذل، ولذيس  ذن ُ مذل إمنذا إعطا  حري ر بنا  ناسذر، أع قذد ايذر سذيقو 

 أ َ مل
ا   شخصذية أي شذاب،   إطذار ولولك ال ف مل احلر والقدرة على ا بداع مسذألة مهمذة جذدي 

 أ احلركة الوطنية أو   إطار الشعب الفلسطيل
كيذف   ،ةسذن 100أو  ،امؤبذدي  15أو  ،امؤبذدي  30بعيدا عن امل الية، عندما ي ون هناي مع قل 

 نلك  
، مذذن يذذركض   سذذباق  مذذحل يذذوزع يفسذذي ر وبرانجمذذر النفسذذي  100 ذذن ضذذوت سذذباالات ودذذدًيي

لك األمذر ا بوا داصي ا يس عد اس عدادي ا مارجوييي ، ومن ًّوت سباالي ة محلوالدرسر وطاال ر على املائ
م ا، وكان جل حدي هم أهنمؤبدي  17ا و مؤبدي  21املؤبدات أأأ  ، أان عايشت من  مل عب 

ي ندرون أا لع بارين: األول اع بارهم أير عمر الح الل وليس احل م الوي ح م بر، ونلك 
 17هذذم يراهنذذون علذذى زوال الحذذ الل ولذذيس علذذى اي هذذا  املذذدة ، والذذد كذذان أدذذوان ي نافسذذان 

مؤبذذد، فقذذال أحذذدهم لآلدذذر: سذذوف سعفذذن بعذذدي، يوجذذد أربذذع مؤبذذدات فذذرق بيذذل  21مؤبذذد و
ا ا  ذذذافية كيذذذف عامذذذي  21اآلدذذذر : ليسذذذت املشذذذ لة   املؤبذذذدات، بذذذل   وبينذذذك ، فقذذذال لذذذر 

ا أ  17 ذأالضيها بعد ال  مؤبدي
، داصذذة أن س ذذون أع قذذد أن الذذنفس البشذذرية عنذذدها الذذدرة هائلذذة علذذى أن دمذذل أمحذذال الذذدييا

 أ صاحبة رسالة
ح   فهذو مبذدع حذ  ،لعل هوا جايب من ا بداع، فالشذاب رإذم مذا يذدبر لذر كشذاب فلسذطيل

 اجملال النضايل  
،   الفذذحلة األدذذملة ا، القطذذاع الشذذبا  الطذذاع م ميذذ  جذذد، أان أ ذذرب م ذذالي علذذى القطذذاع الشذذبا 

، اآلن ان ذل الشذباب   املع قذل بقذذوة ل ذي  صذلوا علذى الشذذهادات العلميذة وهذم   سذذاوهنم
 أ ،امعة الع يةوسدرر اآلن املاجس مل، بعضها   ا ،حالة أهنت الب الوريور 160حوايل 

كلهذذذم الذذذد أهنذذذى مذذذن جامعذذذة واشذذذنطن نم يذذذاز، والذذذد بذذذ وا أالذذذراهنم مذذذن الدارسذذذني املن  مذذذني   
ا،امعذذة، والذذد رأيذذت هلذذم إوذذازات شذذذهادات ودراسذذات ودرور وعلذذم، وفوج ذذت أبحذذد النذذذار 
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 أج م أيذر ل يباريذر أحذد   الدًييذة اليهوديذة نملطلذف حذح علذى مسذ وى احلادامذات! هذوا دذده 
ن هوا السان حياسر، ل ذن لذيس احليذاة املغلقذة، إمنذا احليذاة امل فاعلذة أير يع   إ ،الوات ]بذ[منر 

ن ف ذذر ا يسذذان علذذى أهنذذا ، إن هذذول ال اربذذة القاسذذيةمذذع الذذدييا، ونلذذك   سقذذديري أن السذذاو 
 أ ا وإبداع م قدمو ربة سيخو ها بقدرة عالية جدي  دده 
 ؟ أهم ما فعلتم للشباب-

أن يبدعوا،  نا فعل للشباب هو أهنم اال نعوا أن هلم الضية، أن هلم رسالة، وأهنم يس طيعو أهم م
أهنذذم  -أالذذول   إطذذار احلركذذة ا سذذالمية  -وأن املسذذ قبل هلذذم، وأهذذم مذذا أعطينذذا هلذذوا الشذذباب 

أيقنذذذوا ألول مذذذرة أن القيذذذادات الذذذيت  لذذذس علذذذى ال راسذذذي ليسذذذت خملذذذدة، وإمنذذذا هنذذذاي  ديذذذد 
ل الحذذذذذ الل كذذذذذان لذذذذذر دور إن المذذذذذع املسذذذذذ وًيت السياسذذذذذية مجيعذذذذذا، ول ذذذذذن بقذذذذذي وسبذذذذذديل، ولعذذذذذ 

ال اديذذد، وأان ل أسفاجذذأ إذذدا ]إنا[ وجذذدت شذذان   األول  يذذوي يقذذود احلركذذة علذذى مسذذ وى 
رسذذالة  ألهنذذم  ملذذون حماف ذذة كاملذذة، نلذذك أن هذذول الروحيذذة ا،ديذذدة جعلذذت سع قذذد أهنذذم الذذادة،

 حح لو كايوا   أي ظرف أ 
م حقررة  ،لى مستواك الشخصي، هرر  فاجهررص مشرراك  اجتماعيررة، اعتقرراالت مسررتمرار ع

، ه  أثرت على أفالدك فأهل  فبيت ، أم هذا جزء من ، يف مراح  شباب  األفىلمتابعة
 الضريبة؟ 

هوا هو ال حدي الوي يقول إن ال اربة كايت دالصذة إيابيذا، يعذل أيذر ي ذوب علذى يفسذر، 
 أ ا   ن ال عايش معرع الضغع والعقبات حح  يلها أمري إمنا املهم كيف ي عاطى م

احليذذذذاة ليسذذذذت ي هذذذذة، احليذذذذاة  ربذذذذة، واحليذذذذاة   يفذذذذس الوالذذذذت دذذذذده، حيذذذذاة ام حذذذذان   املفهذذذذوم 
، ل ذذن أع قذذد أن ال عذذب ل يعلذذف   ال يذذاب، إمنذذا يعلذذف   النفذذور، ، الذذد سعبنذذا اللذذيالي الشذذرعي

 أ والنفس اليت عندها مهة سس طيع  اوزل
ي ذ ع األطفذال مذن أا رإذم كذل ال ذروف، وكنذت   عالاليت العائلية احلمد ب يفمل أيل بنيذت بي ذي 

بذذذني ظذذذروف الع قذذذال، والذذذد دذذذديت مذذذرة أحذذذد انققذذذني واللذذذت لذذذر: إي ذذذم   دذذذارا السذذذان 
مذذذرة  14ا لذذك  الذذال: ولذذدين، فقلذذت لذذر: احلمذذد ب، مذذن بذذني سعيشذذون حيذذاة عاديذذة، كذذم ولذذدي 

عذذذذت مخسذذذذة أطفذذذذال، أان أعذذذذيش حيذذذذا  الطبيعيذذذذة رإذذذذم كذذذذل شذذذذي ، وي حذذذذدى اع قذذذذال الذذذذد اي   
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 أ الح الل، وي حدى الواالع الصعب ل ي ي ون ]هناي[ مس قبل أمجل
، ا ن يبرردا  بطريرر  ارشاشرر   ،ايف مرحلررة مررن الررزمن كرران اإلبرردا  أن حيمرر  الشرراب حجررر  ذ 

 آخر، اليوم شاب يرجر نرسه؟ 
  جمذذال ال صذذدي لالحذذ الل والعذذدوان، ألهنذذا املهمذذة  (4)رلذذ ولع مسذذألة ا بذذداع أشذذ ال وأمنذذاط،

الوطنيذذة امللحذذة اآلن يذذب علذذى النذذار ال صذذدي هلذذا، وسقذذار مذذدى إيسذذايية ا يسذذان وال صذذاالر 
بقضية وطنر وأم ر وشعبر وليس تقدار يرجسذي ر واه مامذر بواسذر ، المذة ونروة الي مذا  الذوطل 

ع ذذذ ل أك ذذذر أمهيذذذة منذذذر، وهذذذو الذذذوطل، الذذذوطن والقضذذذية أن يقذذذدهدم ا يسذذذان أإلذذذى مذذذا ميلذذذك ملذذذا ي
ا ند صذار، وطننذا والضذي نا أإلذى مذن نواسنذا، وا حي  والي ما ، أع قد أن الشباب سألوا سؤالي 

ولولك هم عندهم ي رية اآلن م داولة،  ن شعب  عيف   إم ايياسذر، والحذ الل الذوي تذا 
، يقطذذة الوسنذذا سل قذذي مذذع عفا  لنذذا يقذذاط الذذوةو ذذن الضذذ  أسذذيح لذذر، ل ذذن هلذذول القذذوة يقذذاط  ذذعف،

يقطة  عفهم،  ن أحرص النار على املوت فدا ا للذوطن، وهذم ًّشذون املذوت مذن أجذل أي 
ا   هذذذوا اجملذذذال الشذذذبا ، الذذذوي ي ذذذون علذذذى مقاعذذذد بذذذولك حققنذذذا سذذذبقي أينذذذا ع قذذذد وأ الضذذذية،

 ،معذة ب خرجذذر مذن الذذديياالدراسذة ا،امعيذة   السذذنة األدذملة والفذ  فاذذأة ينشذد ال خذذرا مذن ا،ا
 ير صاحب الضية وطنأأو  ،ير وطلأدة وهو  مل شها

الشذذذهيد هاشذذذم الناذذذار طُلذذذب منذذذر أن ي  ذذذب مشذذذروعيا لصذذذفحة   السذذذم الصذذذحافة، صذذذفحة 
شاب   جامعة النااح يفدي وطنر ويقذوم  :ايشيتموي اا جريدة، ف  ب املقال األول   امل

 أ ك بها يوم ال ال   واس شهد يوم ا،معة  أبعملية دادل ال يان
هؤل  النار يصنعون احلياة ول سصنعهم احلياة، ويصنعون اجملذد ول ين  ذرون أن يسذقع علذيهم 

أنكذذر   األًيم  ،حذذح بذذو  ،اجملذذد مذذن السذذما ، وأع قذذد هذذوا المذذة ا بذذداع، ل أظذذن أن األمذذم
، أع قذذد ان األدذذملة الذذد سسذذا ل وسذذأل بذذملر: كيذذف يذذوهب هذذؤل  النذذار إىل املذذوت أبرجلهذذم

 أ هوا المة ا بداع
   األصغر بني الس شهاديني ،18عمار ال بيدي كان عمرل 

عمذذذذار ال بيذذذذدي أظنذذذذر أيذذذذر دفذذذذض السذذذذعر، تعذذذذ  أيذذذذر جعذذذذل النذذذذار ي سذذذذابقون بشذذذذ ل أكذذذذ ، 
 

   األصل: مسألة ا بداع أش ال وأمناطا ولعرأ  (4) 
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 أ م احة، وأن ال حدي أصبح ل ل النار من مس وى السن الي خا  ويشعرون أن البضاعة
سذذذألل صذذذحا  أجنذذذيب عذذذن هذذذوا املو ذذذوع: كيذذذف يرسذذذل هذذذؤل  األطفذذذال  اللذذذت لذذذر: ا،نذذذدي 

، ل ذذن ، ويق ذذل األطفذذال وهذذو جنذذدي مذذن ما وي ذذون جنذذدًيي عامذذي  18الصذذهيوق يذذددل ا،ذذيش 
يع ند يذذذار حذذذر ل يفذذذرت عليذذذر مذذذن حذذذف ا يسذذذان أن يقذذذدم مذذذا يسذذذ ط ،هذذذول مقاومذذذة شذذذعب

الذذد فر ذذوا أيفسذذهم  ،إيسذذان، أظذذن أن هذذؤل  الشذذهدا    مع مهذذم كمذذا جبذذت   ال حقيقذذات 
 أ على العمل ا،هادي والس عداد للموت أبيفسهم، ألهنم كايوا يعرفون أير بوابة احلياة

اصذذذة مذذذع د ،مذذذن ل يفهذذذم معذذذ  الذذذدافع ا ميذذذاق ل مي ذذذن أن يسذذذ وعب مذذذا يذذذري   فلسذذذطني
،  ذذذذن علذذذذى ف ذذذذرة يسذذذذ طيع أن يعذذذذرف الس شذذذذهاديني البذذذذل هذذذذؤل  الشذذذذباب امل ميذذذذ  العايذذذذب

اس شهادهم أبًيم أأأ من عيوهنم، ومن حرك هم، ومن مسافم، حح ي اد ي م املواطن العذادي 
أير رأى اس شهادًي الد مرَّ اليذوم مذن جايبذر، أو كذان   الح فذال الفذالق مسذات هذؤل  النذار 

وأتكذذد أن هنذذاي سصذذنيفيا عنذذد املذذواطنني العذذاديني يعرفذذون املرشذذحني  أإهنذذم ليسذذوا أهذذل دييذذاأأأ 
من فل ات ألسذن هم وبريذف عيذوهنم، مذن إحساسذهم وسوالذدهم للحيذاة، هذؤل  هذم أحيذا ، لذولك 

الذذذوين  رصذذذون  ]هذذذم[ يسذذذ حقون أن أيدذذذووا حيذذذاة نات طذذذابع أبعذذذد مذذذدى، ل ذذذن األمذذذوات 
 عليهاأ 

دموا   ك ذذذمل مذذذنهم ه ينقصذذذهم جذذذال، ول ينقصذذذهم إم اييذذذات، ول ينقصذذذهم الشذذذهدا  الذذذوين الذذذ 
مس قبل واعد، ول ينقصهم فرص   احلياة، ل نهم وجدوا أك  فرصذة   هذوا اجملذال، وأع قذد 

 أ ا نروة األمة، فلولك هم اج ازوا الوروةأير يعل   األمم مجيعي 
بررنرس الوقررص مررن عائلررة ، خرية، كثررريا السرر ر حامررد أبررو حجلررة شخصررية  ررب املصررةف

 ؟ غنية
طالذذب جذذامعي   السذذنة األدذذملة، طالذذب   اهلندسذذة، عضذذو جملذذس ادذذاد الطلبذذة، ين ذذر إليذذر 

ا للشذذذباب النذذذاجح املنطلذذذف كصذذذاروا إىل اجملذذذد، ل نذذذر اد ذذذار ديذذذاري  ا يفدذذذر يقذذذدم نع بذذارل منونجذذذي
شذاريع، ولذولك كذان هذو ا مذن أصذحاب املا من هوا الطموح ، إيسان أك ر طموحذي ا جدي منونجي 

فعذل علذذى اجمل مذع واحليذذاة البائسذذة  ردَّ هذوا ا يسذذان علذى مذذن يقذول عمليذذة الس شذهاد، هذذي ردُّ 
والفقذذر، كذذل هذذول األمذذور، عنذذدان منذذانا، إن الذذالوا صذذغار يضذذرب هلذذم منذذانا فذذوق األربعذذني، إن 
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م ذذل امل قفذذني،  ، إن الذذالوا عمذذال بسذذطا  يضذذرب هلذذمقذذرا  يضذذرب هلذذم منذذانا مذذن األإنيذذا الذذالوا ف
 أع قد أن اجمل مع الفلسطيل الد وح   ال حدي ال بمل، وشبابنا كان نروة هوا النااح أ 

 من املرشةني؟  اه  ميًننا أن نقول ين من بني امللثمني اليوم كثري   ر
دم صذذذالح ]شذذذحادة[ وزع علذذذى رؤور كذذذل أهذذذايل  أوبذذذوور سذذذنبلة .ذذذوت .ذذذأل الذذذوادي سذذذنابل

ل اللذذذب، كذذذل واحذذذد مذذذنهم مجذذذرة وحسذذذرة، ول ذذذن   يفذذذس الوالذذذت رفذذذع   املنطقذذذة، وزرع   كذذذ 
 أوالدم هلم سؤالي  دادلهم شعلة، ورفع فوق رؤوسهم راية،

أع قذذد أهنذذم دسذذروا دسذذارة هائلذذة نسذذ هداف هذذوا الرجذذل الذذوي اي  عذذر مذذن الصذذفوف األوىل، 
ر هذذذذوا اليذذذذوم، فأصذذذذبح امل شذذذذوفون لقيذذذذادة األمذذذذة وسقذذذذد  الذذذذدور والنمذذذذونا حذذذذني رأوا ال رامذذذذة لذذذذ 

وسذذنادها   األًيم ال اليذذة، ولذذو أدنذذا الفرصذذة لعمذذل أتبذذني بشذذ ل موسذذع لذذن ي ذذون أالذذل مذذن 
، واي ذذر كذم يسذبة مذن يذ رع   دادلهذم السذذ عداد مخسذني ألذف شذاب سذي ون   هذول املواالذع

 أأن ي ون على الطريف من  رة نلك 
 أ أأأأ الح الل هو اخلاسر

 ن االستشهاديون هم مشاريع قادمة؟ هؤالء امللثمو  ر ه  فع   
، أان أي ر إىل الوين ميشون على األرصفة وهم صذام ون عنذدهم إضذب صذامت يفارويذر فعذالي 

، مع ذم الشذباب الذوين ا ما يفرمل الشحنة املوجذودة دادلذر ول ي والذع مذنهمان الوي يصيح إالبي 
يذذددلون هذذول الذذدييا  اس شذذهدوا مذذن اهلذذادئني الصذذام ني الذذوي لذذيس هلذذم  ذذاي ، هذذؤل  النذذار

 أ أدو  وًّرجون منها بصخب، صوفم أعلى
 ؟ شهادي يسريفن يف جنا ا يف اخللي ئة استر أان قرأت يف جملة مقولة أبن م

هذذول مسذذائل رم يذذة، ل ذذن س شذذف املاشذذني علذذى األرت صذذفة البعيذذدين   أطذذراف املسذذملات 
وين يقذذذدمون، ولذذيس الذذذوين هذذذم الذذ  ،الذذوين ي ويذذذون يف ذذرون كيذذذف أيدذذوون در هذذذوا الشذذهيد

، هذوا ي ويون   وسع املسملات، هؤل  النذار مي لذون رإبذة النذار   ال عبذمل عذن هذوا املوالذف
 موالف، ل نر ليس ال حدي احلقيقي، ال حدي احلقيقي   اللوب النارأ 

مررن أن يلعررب  ر الطر  الذي يربط رأسه بعصبة فيقف على حافررة قررح صرر م اليرروم، برردال  
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 هد فيزاحم الناس، فيهتف فيًح معهم يف اجلنا ا؟ يشارك فيشا
 ذذرة معاكسذة، هذؤل  األطفذال الذذوين زرع  إل وجذ  الحذ الل إذيب وإذمل موفذف ، مذذا فعذل فعذالي 

فيهم هول املعاق الروحية، والس عداد للمواجهة، والرسفاع إىل مس وًيت الرجال وهم أطفال، 
سيارة وهي حمطمة نلصواريخ رأوا أهنم الد يفعذل أذم هو من فعل الح الل، الوين نهبوا إىل ال

نلذذك   أي حل ذذة، فياذذب أن ل يحلكذذوا لالحذذ الل هذذو أن ًّ ذذار مذذوس هم، هذذم ًّ ذذارون كيذذف 
ميوسذذون، هذذوا دذذده عايذذب ، ايذذ ل إىل رًيت األطفذذال  ذذد منذذانا هذذوا الذذوعي   هذذول املرحلذذة، 

سطيل إنا أرادوا مواجهة هوا الشعب،  وال حدي أصبح أك  من أن ُ اط ليبيدوا الشعب الفل 
 أ ر إل  مع كل احلاارة من فلسطنيكما اليل   املا ي: ل سس طيع مواجر اي فا ة احلا

ر مجال منصور!! ه  بين  فبني أي أحد من االستشهاديني ع قررة خاصررة، صرردي  قريررب 
 ؟ أف أحد منهم أثر في  رحيله

لطبيعة عملي، ول ن كنت أحسه أن كذل واحذد  أان لألسف ه ي ن يل أي عالالة داصة أم،
مذذنهم جذذ   مذذذن حيذذا ، وأيذذذر يعذذ  عمذذذا اع قذذدل   احليذذذاة مذذن دور، ولذذذولك أمنيذذا  كايذذذت   

، كذذل ا بذذني النذذارالذذدييا هذذؤل  الشذذباب، لذذيس أن ي ويذذوا بذذني النذذار فقذذع، بذذل يقذذدموا منونجذذي 
وجودة، كلنذا دهشذنا مذنهم، ولعذل ا ي ون لر أتجمل أك ، املعرفة م، ل ن من أعرفر شخصيي منهم

، هنذاي سذبف منذا   أدا  الذدور والواجذبيوعيا ل أالذول احلسذد، وإمنذا أإذبطهم علذى أهنذم كذايوا أ
ن ب ينذذذا  ذذذن أتجذذذمل   ذذذر علينذذذا أن يذذذدمع، أن يب ذذذي، رإذذذم أهنذذذا مشذذذروعة، ألينذذذا   املقدمذذذة إ

 الواجب أ النار، ول ن علينا أن يرفع اهلمم وليؤدوا سينهار إملان، ليبكد 
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 حسني عرب
 )أفل ف ير للةج( 

 

 
 

 الرتمجة:
هذذذذو ولدسذذذذر   م ذذذذة امل رمذذذذة، اشذذذذ هرت أسذذذذرسر نلذذذذدين والعلذذذذم واألدب   احلاذذذذاز، واشذذذذ غل 

نلصحافة، وسقلب   وظائف ح ومية بذديوان انئذب امللذك ووزارة الدادليذة، وسعذنيَّ أول وزيذر 
ذذذ، واسذذذ قال ألسذذذ 1381للحذذذ  واألوالذذذاف   شذذذوال عذذذام  ذذذ، 1383باب صذذذحية   رجذذذب هذ هذ

، خلدمة أم ر ا سالميةأ  واع   كاسبيا اج ماعييا لبقيا، وشاعريا موهوني
 م   شعرل رسال ا ماجس ملأوصدر ديواير   جملدين، والدهد 

 ومن شعرل ا سالمي:
 إمنا العيد أن سعود فلسطني

 إىل أهلها األنة الصيدد 
 إمنا العيد أن يعود إىل احلف

 وى والوعودد املضلون نهل
 إمنا العيد أن يسود السالم األرت

 أو ًّ في  رام احلقودد 
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 إمنا العيد أن سرفرف   الشرق
 و  الغرب راية ال وحيدد 
 مأ2002هذ، 1423صفر  16والد سو  يوم الجنني 

 
 هذا اللقاء:

ر هوا اللقا  بعد يوم واحد من وفاسر، وهو نكرًيت وأدب، ومن املؤسف أن ل ي ذون فيذ  ُيشر
 حديم عن احل  وإدارسر   زماير، ول ن فير أتريخ وفائدةأ

جريذدة )ا، يذرة( العذدد وُيشذر علذى صذفحات  ،والد حذاورل   هذوا اللقذا  حسذن حمذل الشذهري
 الال اناور: هذأ1423صفر  17اريخ يوم ال ال   ب  10806

العذر  ال بذمل معذايل وأان أعد مادة هوا احلوار  رسالر للاريذدة بعذد أن سشذرفت بلقذا  الشذاعر 
سصذذالي هاسفيذذيا اإن   أسلقذذى  ،األسذذ ان حسذذني عذذرب، ونلذذك لعمذذل ملحذذف س رميذذي لذذر   حياسذذر

 هذ ًّ ق فير امل صل بوفاة الشاعر ال بمل حسني عربأ16/2/1423يوم أمس الجنني 
ا وصذاعقيا ومفاج ذياأأ فمذانا عسذاق أن أالذدم هلذوا الشذاعر ال بذمل  واألديذب كان والع اخل  أليمذي

كمقدمة هلوا احلوارأأ ومانا عسذاق اآلن أن أفعذلأأ مذا هذي املقدمذة الذيت   «  حياسر»الضخم 
 سأ عها هلوا احلوار بعد رحيلر املؤهأأ

رمحذذك هللا ًي شذذاعر األجيذذال والشذذبابأأ وإن أي مقدمذذة سقصذذر عذذن »مذذانا سذذأالول أك ذذر مذذن 
 أ«الام ك السامقة ًي شاعران ال بمل

 وار كما اأأ دون أية مقدمة!!أع ائي إلي م احل
 

 نص احلوار
 جيلي.. هو األفض 

مررع كوكبررة  ،أنررتم مررن الرعيرر  األد  األفل يف اململًررة.. فأحررد رمررو ه الشررا ني يىل ا ن *
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 -أطررال هللا بقرراءك  -ذاكرتنا اجلمعية فاألدبية أبمسائهم رغم رحي  معظمهم المعة  ترظ 
ا أدبيرر ا فمًانررة كبررريا.. مررا رنيررتًم ا ن بعررد كرر  مث ظهرت بعدكم أجيال أدبية حققص متيز  

 تل  التجربة ملسريا أدابء العصر.. فكذا مسريا أدابء الساحة ا ن..؟
  جيل الرعيل األول من األدن  كايت هناي كوكبة من األدن  والشعرا  امل مي ينأأ بل إن  -

رإذذذم حداجذذذة العهذذذد نألدب  ،يذذذةإىل امل ايذذذة العرببعضذذذهم يرسقذذذي   مسذذذ وال مذذذن امل ايذذذة انليذذذة 
 املعاصر من شعر وأدبأأ

والشذذعرا  أهنذذم بنذذوا أيفسذذهم أدبيذذيا أبيفسذذهمأأ وكذذان أهذذم مذذا مييذذ  أبنذذا  جيلذذي مذذن هذذؤل  األدن  
نلذك الوالذت هذو عذدم سذوفر أي كايوا أك ر اج هاديا والرا ة ويشاطياأأ و ا ساعد على نلك   

عذات الذد ظهذرت بعذد، وكذان ال علذيم مركذ يا علذى النذواحي ال عليم أوا املسذ وىأأ فلذم س ذن ا،ام
  معهذذذد أو  ،الدينيذذذة والحلاجيذذذةأأ وأإلبذذذر كذذذان عبذذذارة عذذذن ك اسيذذذب أوليذذذة ومذذذدارر اب دائيذذذة الليلذذذة

معهذذذدين   اململ ذذذة ك ذذذلأأ وحذذذح علذذذى املسذذذ وى العذذذر  ه ي مذذذل ك ذذذمل مذذذن األدن  الطريذذذف 
ل بذذمل عبذذار حممذذود العقذذاد ومصذذطفى صذذادق ال عليمذذي أو املسذذ وى الدراسذذي، م ذذل األديذذب ا

وإملمها، فقذد كايذت مسذة إالبذة   هذوا الوالذتأأ ول ذن الفذرق بذني األدن  والشذعرا    الرافعي 
هذذو وجذذذود وسذذائل جقافيذذة أدذذرى، لعذذل أبرزهذذا اي شذذذار  ،مصذذر مذذ الي والذذوين ه ي ملذذوا سعلذذيمهم

مذذذن هذذذول األًيمأأ حذذذح املوالذذذع الصذذذحف الذذذيت كايذذذت فذذذ م ك ذذذمليا نل قافذذذة واألدب حذذذح أك ذذذر 
وظهذذذذر لذذذذولك ال واصذذذذل األد  مذذذذع الذذذذدول األدذذذذرى بسذذذذهولةأأ ا،غذذذذرا  ملصذذذذر سذذذذاعدها علذذذذى 

ادذذذذ الف   الن ذذذذرة لذذذذألدب عذذذذن األدن  املصذذذذريني لدذذذذ الف املسذذذذ وًيت ال عليميذذذذة وال قافيذذذذة 
 ألدنئهاأ

ا وال صذذذااليا ن،ذذذوور ل نذذذر أك ذذذر يشذذذاطيا والذذذرا ة  ،إنن بشذذذ ل عذذذام فذذذ ن جيلذذذي كذذذان أالذذذل سعليمذذذي
 وال قافة العربية األصيلةأ

مذذن األدن  والشذذعرا  والنقذذاد فقذذد بنذذوا أيفسذذهم جقافيذذيا مذذن نب ال علذذيم أوليأأ أمذذا ا،يذذل احلذذايل 
جديذدة أدبيذة . ذل جذروة طيبذة ل يسذان العذر  والشذارع العذر أأ وعندان هنذا   اململ ذة أجيذال 

ل يسذذ طيعون الوصذذول إىل املسذذ وى ا  املعاصذذرين وإن كنذذت أرى بشذذ ل عذذام أن بعذذض الشذذعر 
الذذوي كذذان موجذذوديا عنذذد بعذذض الشذذعرا  السذذابقني مذذن جيلذذي علذذى سذذبيل امل ذذال، ول ذذنهم علذذى 
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اوهنذذاي أمسذذا  نلفعذذل جيذذدة  ،أي حذذال يبشذذرون بذذمل كبذذمل وأشذذعر أن  ،ول نذذل ل أسذذوكرها دومذذي
    مسذألة اله مذام ال ائذد بشذعر منهم مي لك موهبة ع يمةأأ وإن كذان يل بعذض اآلراالبعض 

رأيذي أهنذا أشذيا  ال فعيلة أو مذا يسذمى نلشذعر احلذر أو شذعر احلداجذة كمذا يسذمير النقذادأأ ففذي 
 رإم أن شعرا ل أالل اآلنأ ،ندتأأ والشعر العر  الفصيح هو الباالي

 
 الع قة بني الصةافة.. فاألدب

ه.. يال أن املتررررابع لبررررداايت عتمررررد علررررى تثقيررررف نرسرررره بنرسرررر رغررررم أن اجليرررر  األفل ا* 
الصرررةافة السرررعودية جيرررد أن الصرررةافة يف تلررر  الرررررتا كانرررص تعتمرررد يف يدارهترررا ف ريرهرررا 

يعرم بعد ذل  أبدب الصةافة أف صررةافة األدب، فأسلوقا فشًلها على األدابء فيما 
ا ن بعد التطررور اهلائرر  يف فسررائ  فتقنيررة الصررةافة فظهررور صررةريني متخصصررني.. كيررف 

 مون الع قة بني الصةافة فاألدب قدمي ا.. فحديث ا؟تقي ِّ 
ل ذذل زمذذن وال ذذر ورجالذذر وأدبذذر وصذذحاف رأأ والذذ من ل يقذذفأأ وللحقيقذذة فذذ ن الذذ من اد لذذف  -

  األدب والصذذذذحافةأأ ففذذذذي جيلنذذذذا األول كايذذذذت داصذذذذة  ،اآلن عمذذذذا سذذذذبف   أشذذذذيا  ك ذذذذملة
لذديها وكالذة أيبذا  م خصصذة سضذخ ألهنذا ه ي ذن   الصحافة سع مد أك ر على األدب واألديب

ال لفذاز أدبذاريا مسذ مرة ومذن كذل أ ذا  العذاه و  شذح جمذالت احليذاة، كذولك ه ي ذن الذد ظهذر 
ن إوهو منافس دطمل للصحافة، إن  ،الوي أدو النار وأرهم نلصوت والصورة واحلركة ،بعد

 فير م ابعة سريعة لألحداث مع ظهور سعليقات ودليالت أيضياأ
كذذان اع مذذاد الصذذحافة الذذرئيس   نلذذك الوالذذت يقذذوم علذذى املقذذالت األدبيذذة والج ماعيذذة إنن  

ك ذذار مذذن الشذذعر والقصذة والن ذذرًيتأأ وهذذوا كلذذر   ذذاا إىل أسذذلوب والسياسذيةأأ واألهذذم هذذو ا  
 (،األدبذذذار)ويبقذذذى بعذذذد نلذذذك   صذذذحافة جيلنذذذا  ،  األدب وي  بذذذر أدن  م خصصذذذون  ،أد 

دارجيذذة سؤدذذو مذذن  اإن كايذذت األدبذذار إمذذا أدبذذاري  ،وال ذذوايت نألدبيذذات وكايذذت الليلذذة لذذو الوريذذ 
حملية حمددةأأ كل هوا يعطي ايطباعذيا أبيذر  ذة عذدم اح يذاا إنن  اأو أدباري  ،الصحف األجنبية

يش لون مادة مذن يذوع جديذد   شذ لها وصذياإ ها فقذعأأ بل أدن   ،لصحفيني م خصصني
ر ذذذا  أو أسذذذلوبر ويسذذذههدل منذذذر مذذذن أجذذذل إينذذذ ل أبدبذذذر واألهذذذم مذذذن وجهذذذة ي ذذذري أن األديذذذب ه 
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 ا،مهور أو القارىأ
اأ فالصذذحافة الذد سطذذورت شذذ الي  أأ أمذا الصذذحافة اآلن   هذذوا ا،يذل فقذذد اد لذذف الو ذع .امذذي

اأأ واملعذ  أن الصذحافة حذح  ذاري األحذداث  ،ومضمواني ولغذة وأسذلوني  وصذارت أك ذر رصصذي
صذياإ ها أو ك اب هذا وسلك األدبار ل د ذاا   جلبهذا أو  صارت سع مد على األدبار أك رأأ

واألسذلو أأ بذل إىل صذياإة سذهلة ال نذاول سقذحلب أك ذر بذداع األد  ا،ماهملية إىل ك مل من ا 
أو حح مقذالت  ،ول   اا إىل وصف أو دليل ،من القارى الوي   اا إىل د  سريع فقع

بذذذل اع مذذذدوا علذذذى  ، الصذذذحافة نلع مذذذاد علذذذى األدن اله مذذذام   الذذذلَّ ومذذذن هنذذذا وسعليقذذذاتأأ 
  مذع الح فذا   ،أو أالرب لل سويف اخلذ ي ،أجيال جديدة هي أالرب للصحافة منها لألدب 

اب ف هذر مذا يسذمى ب  ذه  ،ول ن ي ل األديب لر م اي ر ،يفس الوالت برشاالة أسلوبية داصة
ب بذذذذذذني األديذذذذذذب سقذذذذذذرهد عالميذذذذذذة م خصصذذذذذذة إاب األعمذذذذذذدة، ف هذذذذذذرت كليذذذذذذات الصذذذذذذحافة وك ذذذذذذه 

احلدي ذةأ ومذع والصحفيأأ كمذا زادت اجملذالت اي شذارياأأ واه مذت الصذحافة نل قنيذة والطباعذة 
 ،وكذذذولك القذذذرا  ،اآلن ال مذذذاق جامعذذذات زاد عذذذدد امل قفذذذنياي شذذذار ال علذذذيم وعنذذذدان مذذذا يقذذذارب 

دن  والشذعرا  أمذا األ ،واألهم عدد الصحفأأ فساهم امل قفون نوو املوهبة   سطوير الصحافة
وصاروا عمالقذة  ،زمان فهم كايوا عمالقة الصحافةأأ و ن مجعوا بني الصحافة واألدب والشعر

 وحممد حسن فقيأ ،وحسني سرحان ،  الجننيأأ أنكر منهم مح ة شحاسة
 

 التًوين الشعري.. فالنشأا
ا.. كمرررا أنًرررم متلًرررون مسرررري  ا فمترخييررر  ا أدبيرررة * أنرررتم مرررن جيررر  يسرررًن الرررذاكرا ا ن أدبيررر 

فشعرية ضخمة.. ه  لًم أن ترمسوا لنا عن هذا العب  التارخيي لدجواء األدبية فصةرية 
 فالرًرية للمملًة عامة فملًة خاصة يف بدايتًم؟

وس فذذرع اآلن    ،أان مذذن أسذذرة يفل عذذرب الذذيت حطذذت ت ذذة منذذو القذذرن احلذذادي عشذذر للهاذذرة -
إن كذذان  ،اللذذيم احلاذذازإوالعلذذم واألدب    اشذذ هرت نلذذدينمذذدن ك ذذملة نململ ذذةأأ وهذذي أسذذرة 

ا   املسذذذاد احلذذذرام وجذذذدي اآلدذذذر الشذذذيخ حسذذذن عذذذرب  ،جذذذدي الشذذذيخ إبذذذراهيم عذذذرب مدرسذذذي
ا لذذرأأ واشذذ هر   األدب مذذنهم األسذذ ان حممذذد عمذذر عذذربأ وأان ولذذدت   شذذعب  دطيبذذيا وإمامذذي
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يفسييت ك مليا واعذحلاق هذأ والد سوفت والد  مب ريا فأجر نلك   1338عامر ت ة امل رمة عام 
 ح ن مب رأ

ف علمذذت فيهذذا  ،حذذدى ال  اسيذذب املن شذرة وال ذذواي   م ذةإإىل ومذن انحيذذة ال علذيم فقذذد نهبذت 
  ال حقذذذت نملذذذدارر احل وميذذذةأأ حيذذذم كايذذذت املرحلذذذة  ،مبذذذادى القذذذرا ة وال  ابذذذة واحلسذذذاب 

مذذذذال  وبعذذذذض وا واخلذذذذع كنذذذذا يذذذذدرر فيهذذذذا القذذذذريفن وال اويذذذذد   ،وهذذذذي سذذذذن ان ،األوىل دضذذذذملية
  ال حقذذذت تذذذدارر  ،احلسذذذابية البسذذذيطةأ أمذذذا املرحلذذذة ال اييذذذة ف ايذذذت أربذذذع سذذذنوات العمليذذذات 

إن نهبذذت إىل املعهذذد العلمذذي السذذعودي ت ذذة امل رمذذة جذذالث  ،وه أم ذذم أذذا طذذويالي  ،الفذذالح
ساعدق   نلك  ،حيم ظهر اه مامي وا حيا   نلك نلشعر ،ررجت فير ب فوق ،سنوات 

ني اليمنيذني علذى الرسذول صذلى هللا ماعي وشغفي للقصائد الذيت كذان ينشذدها بعذض املذداحاس 
يل كنذت أعطذيهم مذن مصذرو  البسذيع إحح  ،ويفل بي ر وأصحابر بقصد ال  سبعلير وسلم 

 وال وايأ
الذذوي كذذان  ،وكذذولك أتجذذرت نلج ماعذذات أو ليذذايل السذذمر الذذيت كايذذت سعقذذد   منذذ ل والذذدي

واألدب ي معذذون   داران وأيدذذوون   سبذذادل القذذريض  ذذن ولعذذوا نلشذذعر  بعذذض رجذذال الباديذذة
لأأ اهلذذ اق وابذذن سذذبيه أنكذذر مذذنهم عبدانسذذن  ،ويذذروون األشذذعار واألدبذذار املخ لفذذة ،فيمذذا بيذذنهم

 وكايت سؤدى هول األشعار مصحوبة نلنغماتأأ
 

 رحلة األدب.. فاحلياا
ذل .. كيف خرج حسررني عرررب مررن أجررواء  بعد ا* لًم رحلة أدبية فحياتية طويلة فعامر 

أي كيرررف تواصرررلص رحلرررتًم اخلاصرررة  ،مًرررة يىل الصرررةافة فاحليررراا فالرررو ارا فالتًرميرررات
 فالعامة بعد ذل ؟

ا نلقذذرا ة لدرجذذة شذذديدة  مرحلذذة الصذذبا والشذذباب  - ا  ،املب ذذر كنذذت مولعذذي ف نذذت مذذراتديا دائمذذي
ا   ،مل  بذذة املسذذاد احلذذرام ف نذذت أالذذرأ  ،الشذذهملة وال ذذواي «م القذذرىأ»صذذدارات جريذذدة وم  بعذذي

للغذذذ اوي وال ركلذذذي وعذذذواد واأليذذذو أأ   حذذذني ددلذذذت املعهذذذد العلمذذذي وجذذذدت املنذذذاا املناسذذذب 
 ،أم ذذال أمحذذد العذذر  مذذدير املعهذذد يفيذذواي ،جمموعذذة مذذن األدن  ال بذذارل هذذور مذذوهبيت تسذذاعدة 
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ل ددلذت مسذابقة شذعرية وأسذوكر وأان طالذب أيذ  ،وأمحذد عطذار ،وأمحذد السذباعي ،وحسن ك ذيب
  ف ت   مسابقة أدرى تدينذة الطذائفأ وبعذد نلذك  ،  سلك املسابقةلد يار يشيد وف ت 

 ف ت   مسابقة   إناعة لندنأ
 

 املًوانت الثقافية.. فاحلياا العملية
* ه  لنا أن نسألًم عن الًتب اليت جذبتًم يف هذه الررتا؟ أف مبعىن آخر.. مًوانتًم 

  تل  الررتا؟.الثقافية يف 
ومؤلفذذات  ، وأمذذايل املرسضذذى،م ذذل مؤلفذذات ا،ذذاحظ ،بشذذ ل عذذام الحلاجيذذات العربيذذة األصذذيلة -

، كذذأ  والذذدواوين الشذذعرية ملع ذذم شذذعرا  العربيذذة ،واملعلقذذات وهنذذ  البالإذذة  ،أ  حيذذان ال وحيذذدي
الشذذذعر وحذذذح  ،مذذذرى القذذذيس وزهذذذمل واألدطذذذل وني الرمذذذة واألحذذذوص.ذذذام والبحذذذحلي وامل نذذذيب وا

 ،احلديم كنت أالرأ لشوالي وحافظ والبارودي وطر حسني والعقاد واملذازق واحل ذيم واملنفلذوطي
 ومن الشام كنت أالرأ ملطران واألدطل الصغمل وأ  ريشةأ

وأنكذر أيذر سطذورت الذرا   إىل ال ذاريخ والسياسذة داصذة بعذد اه مذامي نلصذراع مذع الصذهاينةأأ 
م ذذل جملذة الرسذذالة للذ ًيت الذذيت سذببت يل شذذهرة  ،ربيذةوبعذد نلذك اتبعذذت وراسذلت الصذذحف الع

وبعملذذذي  ،«ال اسذذذب املصذذذري»الذذذدك ور طذذذر حسذذذني لل  ابذذذة   جريذذذدة حذذذح طلبذذذل  ،  مصذذذر
  بعد نلك ومذع وظذائفي  ،سعرفت على ك مل من األدن  «صوت احلااز»ودريري   جريدة 

وزارة الدادليذذة وكذذوزير للحذذ   وكذذولك عملذذي   ،وسذذفري ل  ذذمل مذذن بلذذدان العذذاه زادت جقذذافيت
 واألوالاف جعالق أالحلب أك ر من الضاًيان العربية وا سالمية داصة القضية الفلسطينيةأ

 شعراء ال يًتبون الغزل
مث مناصررب أخرررى يف  ،منهررا منصررب ف يررر احلررج فاألفقررام ،* أنررتم ترروليتم مناصررب كبررريا

 شعر الغزل يف فرتا الشباب..؟العملية.. أين كان ف ارا الداخلية.. فسط هذه األعباء 
وانيع وطبيعة الحلبية وما يقرأل  ،ه ي ن ي  ب الغ ل   نلك الوالتأأ فاألجوا  ل سسمح -
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ا اأأ بذذل  (5)العذذامأأ حذذح الغذذ ل فيمذذا بعذذد ًّذذرا م عفنذذي بطبعذذر ل يهذذدف إىل ا،مذذال احلسذذي أبذذدي
عذامأأ جذ   صذغمل مذن معذان   يسايية أو هذو إذ ل   ا،ماليذات بشذ ل إ ل يرسقي نملشاعر ا 

 كبملةأ
 

 شعر النقائا
 * ه  هناك نو  معني من الشعر كان جيذبًم فقتها؟

 الوي كان معروفيا وال هاأ ،يشدهق شعر النقائضكان   -
 انقضص سرحان فشةاتة

 فه  جربتموه مع أحد من الشعراء املعاصرين لًم؟ ،ئا* ه  تؤمنون برائدا شعر النقا
أان أرى أن فائدة شعر النقائض اج ماعية   املقام األولأ والد جرب ر مع أصدالائي حسذني  -

وهذذذوا يعذذذود إىل الصذذذداالة الذذذيت  ،حيذذذم جاري همذذذا   بعذذذض القصذذذائد ،سذذذرحان ومحذذذ ة شذذذحاسة
 ربط ل أما أيضياأ

 ر من النقائا؟ص دفافين  بعا األشعا* فه  ضمَّ 
  مت بعضهاأ -

من جي  الرفاد جلمع أشعاره.. كيررف مُجعررص أشررعارك.. فمررا * من املعرفم عزفم الًثري 
 هي الدراسات اليت ُكتبص عنًم؟

ين تقدمذذة للناالذذد عبذذدهللا الغذذواميأأ أمذذا عاري   جمموعذذة كاملذذة صذذدرت   جذذ أمجعذذت أشذذ  -
الباح ذذذة سذذذارة حممذذذد الراجحذذذي رسذذذالة فن لذذذت البذذذل نلذذذك   جمذذذالت ك ذذذملةأأ والذذذدمت أشذذذعاري 

 كما الدمت   مصر عدة رسالت عل وعن أشعاريأ  ،ماجس مل عن أشعاري منو سنوات 
 
 

 

 ه وا   األصل، ولعلها )م عففيا(أ  (5) 
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 أان.. أكثر املًرمني
سررواء  ،* بعررد تلرر  الرحلررة فهررذا العطرراء.. كيررف تنظرررفن للةظررات التًررر  يف حيرراتًم

 داخ  أف خارج اململًة.. فما هي تل  التًرميات؟
فقد كرمت منذو الصذغر  ،امل رمني من الشعرا  القدامىأأ وهوا بفضل هللا  أك رُ أان أمحد هللا -

م ميداليذذذذذة األدن  م ذذذذذل أدذذذذذوي وسذذذذذا ، ذذذذذوائ  ك ذذذذذملةأأ و  حيذذذذذا  كرمذذذذذت مذذذذذن عذذذذذدة جهذذذذذات 
ا كرمذذذت   مدينذذذة  ،رئيسذذذها حسذذل مبذذذاريووسذذذام مذذن مصذذذر أدوسذذر مذذذن  ،يدوييسذذياإب ودليايذذي

كأحذذد الشذذعرا  السذذعوديني مذذن الذذروادأأ وكرمذذت مذذن   مسذذقع   مذذؤ.ر جملذذس ال عذذاون اخللياذذي
 وكوا كرمت من أدن  األوالاف واحل أ ،البل رئيس رعاية الشباب   اململ ة

 * كيف تنظرفن يىل الصالوانت األدبية فدفرها يف تًر  األدابء؟
عبداملقصذذذود دوجذذذة الذذذيت هذذذي هذذذوا عمذذذل مجيذذذلأأ وأنكذذذر علذذذى سذذذبيل امل ذذذال اجنينيذذذة الشذذذيخ  -

وهذذذوا دور اج مذذذاعي وأد  أرجذذذو اسذذذ مرار  ،وس ذذذرم أصذذذحاب املواهذذذب ،أمذذذام ا،ميذذذع مف وحذذذة
 عطائرأ



57 

 

 حممد حسن بريغش
 ( رايدي)أديب يس مي 

 

 
 

 الرتمجة:
ر، درَّ  اللغة العربية من جامعة دمشف، من بلدة ال ل القريبة من دمشفأ حصل على إجازة  

سذذي عامذذة ل علذذيم البنذذات، وكذذان أحذذد مؤسهد بقسذذم املنذذاه    الراسذذة الواتبذذع عملذذر   الذذرًيت 
ت  ذب الذبالد العربيذة للرابطذة،  رابطة األدب ا سالمي العاملية، وشغل فيها منصب أمني السرهد 

علذى عمذف جقاف ذر الدعويذة وبالإ ذر وفصذاح ر  يذدلُّ  «مصعب بن عممل الداعية اجملاهد»وك ابر 
هذذذ، 1424مجذادى األوىل  19ني   الذذرًيت والذوة أتجذمللأ والذذد سوفذال هللا سعذذاىل يذوم السذذبت مغذحل 

 مأ2003.وز  19
 

 هذا اللقاء:
( 11يشذذذر هذذذوا اللقذذذا    ملذذذف دذذذاص عنذذذر بعذذذد وفاسذذذر   جملذذذة )األدب ا سذذذالمي( اجمللذذذد )

أجرال معذر األسذ ان دالذد الدادسذي   املغذرب، وه  45 -42هذ، ص1425( عام 42العدد )
ل   السملة ال ارًّيذة والقصذة والروايذة وأدب قد وأصَّ ك ب وي»ينشر من البلأ و  سقد  لر أير 

 أ«األطفال والحلبية املنهاية
بعذذذد أول ولعذذذل يفدذذذر لقذذذا  معذذذر كذذذان   )النذذذاة اجملذذذد( الفضذذذائية، إل أن سصذذذوير احللقذذذة سوالذذذف 
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فاصل، حيم ه يس طع الضيف امل ابعة، بسذبب حال ذر الصذحية، وكذان مصذاني تذرت القلذبأ 
 ، وسو  رمحر هللا البل إ.امهاأوأرجئ سصوير احللقة

 
 نص احلوار

 األمساء األدبية فالنقدية املرضلة لدي ؟* من هي 
ل أود دديذذذذد أمسذذذذا  معينذذذذة  ألن كذذذذل يذذذذ  جيذذذذد مو ذذذذع سقذذذذدير وسفضذذذذيل، وكذذذذل يقذذذذد جيذذذذد 

 248ا  مو ذذع سقذذدير واه مذذام، وكايذذت جملذذة الفيصذذل الذذد يشذذرت يل   العذذدد ومو ذذوعي وبنذذه 
، دذت عنذوان )والفذات 82 -78م،   صذفحة 1997يوليذو  -يوييذو هذ املوافذف 1418صفر 

ألدن  خم لفذني ونكرًيت( ما يفيد   هوا املو وع، وهوا ل مينع من ا عااب أبعمال أدبيذة 
 دون الن ر مليوهلم وأف ارهم، وكولك   النقدأ

ول ذن  فلقد أعابت ببعض الذرواًيت لنايذب حمفذو ، وه يرسذف فيمذا ك ذب إىل هذول الذرواًيت،
رإذم  بوهلذاأأأ وأعابذت بذرواًيت حنذا مينذرالشهرة إطت على ك مل من رواًيسذر، وأسذهمت   ال

مضذذامينها الذذذيت ل أوافذذذف عليهذذذا، ولبذذذاك مل رواًيت ومسذذرحيات   ذذذازة ونذذذات نكيذذذة، وه أيدذذذو 
حقذذر مذذذن النقذذد، والعقذذذاد كاسذذب الذذذوي   يقذذدل ويقاشذذذر وعر ذذر لذذذبعض الشذذعرا  ولسذذذيما ابذذذن 

أدبية، والرافعذي لذون دذاص الذرأ كذل مذا يشذر، عذر  جلذي العبذارة، الذوي املازق موهب ر الرومي، و 
الحلاكيذذذذب، عميذذذذف ال صذذذذوير، داليذذذذف   ال عبذذذذمل عذذذذن دلاذذذذات الذذذذنفس، وسذذذذيد الطذذذذب المذذذذة   
األسذذذذلوب األد  املم ذذذذع، الذذذذوي   النقذذذذد، نواالذذذذة الذذذذدير عميذذذذف، وعمذذذذاد الذذذذدين دليذذذذل كاسذذذذب 

هر عباراسذر الشذاعرية   شذفافي ها فيغفذو علذى يسذمافا موهوب، يغطي أسلوبر على ف رل، وس 
ا ع يذذ يا، ويعوم هذذا ومجاهلذذا القذذارى، ويقبذذل مذذا فيهذذا، ولذذو   كذذان  ذذعيفيا أو إذذمل صذذحيح، أحبذذر أدذذي

 مجع نا أواصر األدوة ومهوم األدب والف رأ
ا مذذن القذذد  واحلذذديم   خم لذذف فنذذون القذذول ل جمذذال اآلن لل حذذدث   هنالذذك أمسذذا  ك ذذملة جذذدي

 عنها أو نكرهاأ
 ؟استقباالمشاريع  فماذا عن  ،* ما هي اهتمامات  العلمية اليوم
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ألهنذا مف ذاح املسذ قبل وال غيذمل  ،وأوهلذا الضذية الحلبيذة ،اه ماما  احلالية   عدد مذن املو ذوعات 
 ذو األفضذذلأ الغذذرب أمسذك مقاليذذد الحلبيذذة   العذاه ا سذذالمي، وصذذامل األجيذال علذذى منواهلذذا، 

حقذذف هذوا ال فذذوق والسذذيطرة، وه يعذد حباجذذة إىل جيذذو  ومعذاري نلسذذالح، واألمذذر   ولذولك 
يعذذودوا ي بينذذون أمذذور الحلبيذذة بشذذ ل إايذذة األمهيذذة والدالذذة، واخللذذف فيذذر ك ذذمل وك ذذمل مذذن العلمذذا  ه 

 صحيحأ
 واملو وع ال اق وهو فرع من األول، ما ي علف نألطفال، ومنر أدب األطفالأ

 وهو مو وع املرأة وإعدادهاأ  ،ولر عالالة نألول واملو وع ال الم
ويذذددل فيذذر الشذذعر والقصذذة  ،واملو ذذوع الرابذذع مو ذذوع األدب ودريذذرل مذذن بذذراجن املنذذاه  الغربيذذة

 واملسرح والحلاجم والنقدأأأ وأاتبع هول املو وعات وأعد بعض ال  ب عنهاأ
سرررتهلها ابلسرررؤال عرررن سرررر فأ ،* أنتقررر  فيمرررا يلررري يىل مناقشرررة أعمالررر  األدبيرررة فالنقديرررة

ا، فما حظ املعاصرين يف ترامج ؟  اهتمام  برين السريا فالقصة يبداع ا فنقد 
كمذا   -اه ممت نلسذملة ألهنذا سذوفر الفرصذة لرسذم صذورة واالعيذة اترًّيذة أمذام األجيذال، ولذولك 

ه أي ر لألمر من نب فن السملة بقدر ما حاولت و ع صورة حيذة  -اللت   بعض ال  ب 
قة أمام الشباب وا،يل، ورتا وحت أو ه أوح   نلك، ول ن هوا اهلدف كذان وا ذحيا انط

 أماميأ
وأما القصة فألهنا أتدو مساحة سبلغ أك ر من يصف ا بداع األد  احلديم، فضذالي عذن أهنذا 
أصذبحت وسذيلة لطذرح األف ذذار والذرؤى والفلسذفات واآلرا ، وهذي الذذادرة علذى سصذوير ك ذمل مذذن 

وو ذعها أمذام القذارى بصذورة حيذة فاعلذةأ ولذوا فاله مذام أذا يفذ ح جمذالي أمامنذا ملعرفذذة  ،األمذور
القصذ    ك ابذر ال ذر  العصر وطرح األف ذار ومناالشذ ها، ول ينسذى أن هللا عذ  وجذل اد ذار 

ولرسذذم دطذذوط املسذذ قبل  ،ول قريذذر ك ذذمل مذذن احلقذذائف ،ليلفذذت اي بذذال املسذذلم إىل ك ذذمل مذذن العذذ 
 دىأومعاه اهل

أما عن سراجم املعاصذرين فهذي مو ذع اه مذام، ولسذيما أن أصذحاب اآلرا  الغربيذة واملع قذدات 
وأومهذوا  ،وك بذوا عذن املعاصذرين تذا  لذو هلذم ،املادية شوهوا احلقائف وصوروا احلا ر كما يريدون

ا بينمذ  ،شخصذيافم ورجذالفما،يل احلايل أهنذم هذم صذايعو كذل شذي  عذن طريذف مذا ك بذول عذن 
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النسيان، وبدأ بعض الغيورين   الل فات إىل هذوا األمذر  ظل امل قفون والعلما  الصاحلون طيَّ 
وال  ابة عن عدد من الشخصيات ا سالمية   العلم واألدب والف ر والحلبية والذدعوة  ألهنذم  
كذذايوا بنذذاة حقيقيذذني، وكذذان هلذذم دور وفضذذل   عصذذرهم، ومذذن نلذذك أن مؤسسذذة الرسذذالة ودار 

 ،أو أعذذذالم ا سذذذالم املعاصذذذرين ،رينشذذذمل الذذذد بذذذدأت سلسذذذلة بعنذذذوان أعذذذالم املسذذذلمني املعاصذذذ الب
وصدر منها جالجة ك ب عن الدك ور مصطفى السباعي وأ  األعلى املذودودي وحممذود شذاكر، 
وهنذذذاي أمسذذذا  ك ذذذملة مطروحذذذة لل  ابذذذة عنهذذذا علذذذى مسذذذاحة الذذذوطن ا سذذذالمي كلذذذر، وسيصذذذدر 

   اب والقادرين على عرت صورة هؤل  األعالمأسعريف نلسلسلة لدعوة ال
* مرررا رأيررر  ابلترصررري  يف األدب اإلسررر مي يف املغررررب املعاصرررر فالشرررعر منررره علرررى فجررره 

 اخلصوص؟
ا، وهنذذذاي  إيذذذل سذذذعيد ومسذذذرور نه مذذذام ال  ذذذملين   املغذذذرب نألدب ا سذذذالمي إبذذذداعيا ويقذذذدي

فذذالغرب  -وهذذوا أمذذر طبيعذذي  -مواهذذب وطاالذذات جيذذدة و  ذذازة وواعذذدة، ول ذذن هنذذاي إذذبش 
احلدي ذذة والك شذذافات املبهذذرة وال قذذدم يهذذيمن علذذى عاملنذذا كلذذر نملعلومذذات واألف ذذار واملن اذذات 

يذذذؤجر   هذذذول  -فضذذذالي عذذذن اهليمنذذذة الال صذذذادية والعسذذذ رية  -ال قذذذل واملذذذادي، وهذذذوا الو ذذذع 
والسذذبب  ،ضذذاري نحلضذذارةواملنذذ   احل ،واملذذادي نملعنذذوي ،األجيذذال، ورذذ لع احلقذذائف نألوهذذام

نلن ياذذذةأ وأف ذذذار الغذذذرب سسذذذوق لنذذذا عذذذ  الوسذذذائل ا عالميذذذة املخ لفذذذة وبصذذذور أدذذذانة ومبهذذذرة 
املراحذذذلأ ولذذذولك أ ذذذحى ومذذذؤجرة، بذذذل إن هذذذول األف ذذذار مب وجذذذة   منذذذاه  سعليمنذذذا   خم لذذذف 

ا وهنذاي مذن هذوا وأصبح الغبش الائميا ومهيمنذيا، ول أسذ غرب مذا أرال هنذ  ،عسمليا ال ميي  الداليف
األمذذر، ول أسذذ غرب سسذذرب هذذول األف ذذار والصذذور عذذ  إبذذداعاسنا املخ لفذذة ويقذذدان، والذذد أشذذرت 

ا، «األدب ا سذذالمي أصذذولر ومساسذذر»ولسذذيما   ك ذذاب  ،إىل نلذذك فيمذذا ك بذذت ، وإذذملل أيضذذي
مون   جريذدة املسذل وعندما أسهمت   الرد وال عقيذب علذى مذا الالذر الذدك ور عبذدهللا الغذوامي 

 وما طرح من يفرا  عن احلداجةأ
ولولك مع إعاا  وفرحي نألدب ا سالمي نملغرب، ف يل أ.  أن أيدو طريقذر الصذحيح، 

وهذذذذي أن األدب ا سذذذذالمي يع مذذذذد علذذذذى داصذذذذي ني:  ،وأيطلذذذذف   نلذذذذك مذذذذن حقيقذذذذة وا ذذذذحة
وأح ذذام  ،ةاألدب وا سذذالمية، وا سذذالمية ليسذذت اج هذذاديا، إهنذذا عقيذذدة رنييذذة وا ذذحة حمذذدد

ومبذذادى  ب ذذة إذذمل الابلذذة لل غيذذمل وال بذذديل  ألهنذذا مذذن اخلذذالف احل ذذيم العلذذيم اخلبذذمل، وإن شذذرعية 
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حمذذاولت الذذبعض   هذذوا األمذذر    ذذاوز النصذذوص الوا ذذحة وسفسذذمل األدلذذة يذذوع مذذن ا ي ذذار 
علم أير سي ون أبن هللا ع  وجل ه ي ن يعي اخلفي وال طاول على هللا الع ي  العليم، وكأينا يدَّ 

هنذذاي عصذذر ال  نولوجيذذا والصذذواريخ واحلاسذذب اآليل واملعلومذذات، ولذذولك ف ينذذا   ذذاا إىل رؤيذذة 
 س ااوز هوا ال صور، وأس غفر هللا على نلكأ

إن العاه الغر  سيار جارف ظاهرل الرمحة و  دادلر العواب، وبرإم ما فير من م ذاهر مبهذرة، 
وسذذذدهورل الذذذادم إبنن هللا، و  ذذذاا إىل ي ذذذرة شذذذاملة  البذذذة،  ،فذذذ ن عوامذذذل اهنيذذذارل ودطمذذذر الائمذذذة

ى للعذدوان علذى هذول احلقذائف بصذ  وبصذملة ووعذي، امل اهر إىل احلقائف، وس صذدَّ هول س ااوز 
واملسذذ قبل ل سذذالم  أليذذر الوحيذذد الذذوي ينصذذر ا يسذذان و قذذف لذذر السذذعادة وال قذذدم احلقيقذذيأ 

ا لل قنية،  ا هلول الطاحوية اليت ل فذدأ نسذم ال نميذة ا يسان احلايل أصبح عبدي ا لآللة، عبدي عبدي
وسلهذذذو  ،والقلذذذة الشذذذيطايية سعبذذذم تقذذذدرات األمذذذم ،وال طذذذور وأأأأأ واملاليذذذني يوعذذذون وميوسذذذون

ول هذذذدف إل السذذذذيطرة  ،شذذذيطاق ل طائذذذل د ذذذرمذذذن أجذذذل جمذذذذد  ،ب اذذذارب س لذذذف املليذذذارات 
 واهليمنةأ

 ملو وع املطروح، فمعورةأأألقد اس طردت ك مليا و اوزت ا
مذذع ال يذذار ا،ذذارف نسذذم  -سذذار   ك ذذمل مذذن األحذذايني  -  ي ذذري  -املهذذم، الشذذعر لذذدي م 

وركذذب املوجذذة، وأصذذبح تقذذدور كذذل مذذن يسذذ طيع ك ابذذة كلمذذة مذذؤجرة أن ي  ذذب شذذعريا احلداجذذة، 
ا، جوابذذذت عنذذذدان، فذذذالقريفن ال ذذذر  لذذذيس شذذذعري  -كمذذذا اللذذذت   -وهنذذذاي نسذذذم الشذذذعر احلذذذديم، 

تنطذذذذوق النصذذذذوص ال اب ذذذذة  ،والرسذذذذول صذذذذلى هللا عليذذذذر وسذذذذلم لذذذذيس شذذذذاعريا أو ل يقذذذذول الشذذذذعر
وك ذذمل مذذذن  ،شذذذعر احلذذديم ف  ذذمل مذذذن سذذور القذذريفن ال ذذذر  شذذعرالصذذحيحة، ول نذذر تقذذاييس ال

واملصذذذذطلحات للغذذذذة  -كمذذذذا يصذذذذرح احلذذذذداجيون   -األحاديذذذذم الشذذذذريفة شذذذذعرأأأأ هذذذذوا رريذذذذب 
ع عذذذذاه شذذذذيطاق إذذذذمل  بذذذذت ي صذذذذرفون فيذذذذر كمذذذذا يشذذذذاؤون، فلمذذذذانا واحليذذذذاة كلهذذذذا، يريذذذذدون صذذذذن

 يس ايب هلم، س مضي املوجة إن شا  هللا وسبقى احلقيقةأ
* ما سبب غياب األدب املغر  يف دراسات ، اللهررم يذا اسررتثنينا تلرر  القررراءا اليتيمررة يف 

 هللا للريسوين، فكذا غياب األدب اإلس مي القد .جمموعة على درب 
ن إياب األدب املغر  عن دراسا ، فلعدم سذوافر الوالذت، وإل لذدي مشذروعات لدراسذة أما ع
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عذذدد مذذن األدن  وي ذذاجهم، ولذذدي سواصذذل مذذع ك ذذملين، ورتذذا كذذان العمذذل الذذوظيفي أيدذذو أك ذذر 
سأك ب إن شا  هللا عن هوا األدب، وك ذان  واليت، ول يحلي يل فرصيا لل  ابة امل أيية، ول ن 

الدمية، وإن كايت د اا إىل مراجعةأ وكذولك نلنسذبة لذألدب ا سذالمي القذد ، عن الريسوق 
   اا إىل الوالت، ولدي طموحات ك ملة، ول ن أسأل هللا العونأ

ا أنرر  مررا  لررص هتررتم بقضررااي متجرراف ا فمطرفقررة  * ي حظ املتتبع لدراسررات  النظريررة  ديررد 
فمساترررره، يضررررافة يىل قضررررية رترررره تتعلرررر  بوجررررود األدب اإلسرررر مي فماهيترررره فحقيقترررره ففظي

االلترررررزام فحنرررررو ذلررررر ، أال تررررررى أبن الباحرررررمل اليررررروم مررررردعو يىل االهتمرررررام ابملوضررررروعات 
 املستجدا فامللةة؟

أمذذا   دراسذذا  الن ريذذة فهذذي مطروالذذة، ول نهذذا إذذمل وا ذذحة، فمسذذألة وجذذود األدب ا سذذالمي 
لذذذذر نملا ذذذذي، وهلذذذذوا وأصذذذذبح املصذذذذطلح وكأيذذذذر حذذذذديم ل عالالذذذذة  ،عليذذذذر ك ذذذذمل مذذذذن الغذذذذبشران 

حرصذذت علذذى إيضذذاح نلذذك وأيذذر لذذيس ي ريذذة، بذذل هذذو الذذد  مسذذ مر، وكذذان لبذذد مذذن إيضذذاح 
بعض دصائصر ومساسذر الذيت ل إذ  عنهذا، أو الذيت يفقذد مس ذر ا سذالمية إن إفذل عنهذا املبذدع 

وإن كنذذذت أدفذذذظ  ،وامللحذذذة مذذذع اله مذذذام نملو ذذذوعات املسذذذ ادةوالناالذذذدأ وهذذذوا ل ي عذذذارت 
طريقر ب قة وص  واس مرار حح  وًّعَّ  ،زمام املبادرة، فاألدب ا سالمي ينبغي أن أيدو الليالي 

ا ملذذذا يطذذذرح، أي أل يهذذذ م بذذذردود األفعذذذال، وأل يصذذذبح  ا ومالحقذذذي ا، ل اتبعذذذي ا ومعلمذذذي يصذذذبح الائذذذدي
ا ملذذا يطرحذذر اآلدذذرون، وهذذوا األمذذر   ذذاا إىل دديذذد وا ذذح وإىل عمذذل موجذذف يقذذوم بذذر  ،مالحقذذي

ر جذذديرون بذذولك، يفهمذذون ا سذذالم، ل كف ذذرة وفلسذذفة وك ذذانت صذذحفية، وإمنذذا عقيذذدة أان
ويصوصيا وأح اميا البذل كذل شذي ، وكذولك سذملة واترًّذيا وجم معذيا ومعذامالتأ وحينمذا وأصولي 

 دد األدب ا سالمي مو وعاسر والضاًيل اليت ينبغي احلرص عليها، ويرسم مناهاذر السذليمة 
األدبيذذذة و  النقذذذد، و  دراسذذذ ر ل ارًّنذذذا األد  وسقوميذذذر ملخ لذذذف ا بذذذداعات   خم لذذذف الفنذذذون 

   العاهأاألدبية 
فهررذا أمررر خيتلررف فيرره أدابء  -* سررؤال أخررري: يف الوقررص الررذي ترررفا فيرره الشررعر احلررر 

ي حررظ اهتمامرر  بدراسررته، كيررف  -اإلس م يف املغرب مع يخرروا م يف السررعودية خاصررة 
 ترسر هذا التناقا؟
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إنا كذان جذديريا بذولك أمذر ل ي عذارت مذع  -احلر تا فير الشعر  -اه مامي بدراسة كل إبداع 
وأبرز مالحمر ومساسر وصورل بغض الن ر عن الش ل، وأدمليا  ،رأيي فير، فأان أدرر األجر األد 

 ف يل شاكر لك على هوا اله مام، وعلى هول األس لة اليت أ رت لدي هول اخلواطرأ
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 ي  أبو شنب يمساع
 )السياسي فاجملاهد( 

 

 
 

 الرتمجة:
ر للحصذذذول علذذذى الذذذدك ورال   اهلندسذذذة مذذذن أمري ذذذا، ل ذذذن اليهذذذود ةأ كذذذان  ضذذذهد مذذذن مدينذذذة إذذذ َّ 
ذ ب همذة اليذادة حركذة محذار   أعقذاب اع قذال زعيمهذا أمحذد ًيسذني إنن 1409اع قلول عذام  هذ

ة الي فا ةأأ فاع قل وأدضع لل حقيف من الي فا ة ال  ىأ وكان الد الام بدور  ي    الياد
 ل دادل املع قل اليادة حركة محار!ب سعويبيا الاسييا، وش ه البل املخابرات اليهودية وعوهد 

ة   دفذذع قيا وخمططذذيا للعالالذذات مذذع السذذلطات الفلسذذطينية، وأحذذد الذذوين سذذامهوا بقذذوَّ كذذان منسذذهد 
للحركذذة، و  لهذذا   ،نذذة امل ابعذذة ة احلذذوار مذذع السذذلطة، حيذذم كذذان عضذذو امل  ذذب السياسذذي دفذذَّ 

لع دالذذذر العليذذذا للقذذذوى الفلسذذذطينية، وكذذذان   ذذذى نحذذذحلام الشذذذعب الفلسذذذطيل والذذذوال وفصذذذائلر 
ودماجذذذة دلقذذذر، و ا ذذذر   ا،امعذذذة ا سذذذالميةأ والذذذد اإ ال ذذذر اليهذذذود فاس شذذذهد يذذذوم اخلمذذذيس 

 هذأ1424( مجادى اآلدرة سنة 23)
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 هذا اللقاء:
رحذذذت فيذذذر هديذذذة، وأشذذذيع أن حركذذذة املقاومذذذة ا سذذذالمية ظذذذرف معذذذني طُ  جذذذري هذذذوا اللقذذذا   أُ 

السذذذابقة، ل ذذذن )محذذذار( ر ذذذخت لضذذذغوط دارجيذذذة، والبلذذذت تذذذا ظلذذذت سرفضذذذر طذذذوال الفذذذحلة 
ا  نكييا من البل احلركة حذح س اذاوز األزمذة وسعيذد سرسيذب صذفوفهاأ أجيب أبير الد ي ون س  ي ي

نقلذذذب السذذذلطة الفلسذذذطينية علذذذى احلركذذذة و  احلذذذوار حذذذديم عذذذن هذذذوا، وعذذذن اخلشذذذية مذذذن أن س
 وسس ايب للضغوط اخلارجية ب ف ي هاأأ

املسذ قبل »والد اس شهد القائد أبو شنب   الشهر يفسر الوي يشر فير هذوا احلذوار،   جملذة 
ذذذ( ص1424( )مجذذذادى اآلدذذذرة 146ع ) «ا سذذذالمي ، تحذذذاورة ًيسذذذر البنذذذا مذذذن 47 -43هذ
 فلسطنيأ

 
 احلوار نصُّ 

كررة محرراس علررى املوافقررة علررى مقرررتم اهلدنررة؟ فمرراذا كرران  ثررري الضررغوط * هرر  أجررحت حر 
 ة على قرار محاس؟يالرلسطينية فاملصر 

ا، السذلطة فاو ذت  - ه .ارر أي  غوط علذى محذار مذن البذل السذلطة أو الوفذد املصذري أبذدي
عنذا، محار على الناع ها حول اهلدية، وهذوا األمذر أدذو وال ذيا طذويالي، وجذا  املصذريون ودذدجوا م

وددجوا بصدر واسع مع محار وسفهموا موالفها، وكان حواران معهم علذى  ذرورة احلفذا  علذى 
عليها، وكيف مي ن ملصر أن دمي املقاومذة   ظذل الضذغوط األمري يذة املقاومة وسبل احلفا  

اهلائلذذذة علذذذى األوروبيذذذني والذذذدول العربيذذذة والسذذذلطة لسذذذحف محذذذار واف عذذذال حذذذرب أهليذذذة أتكذذذل 
ليذذذذابس  وهذذذذوا أمذذذذر ل مي ذذذذن البولذذذذر ول يسذذذذ طيع دملذذذذر، ومذذذذن هنذذذذا الذذذذدموا يصذذذذحيا األدضذذذذر وا
وملسنا لديهم إملة على املصلحة الفلسطينية، ودرجذوا وهذم ل ي والعذون مذن محذار  ،واالحلاحات 

أي رد إيذذذا   ألينذذذا اللنذذذا إن مذذذا مي ذذذن أن يعطيذذذر   هذذذول املرحلذذذة هذذذو والذذذف للعمليذذذات  ذذذد 
 عدواير، وأطلف سراح األسرىأالل املدييني   حال أوالف الح 

يؤكذذذد أن اللقذذذا ات الفلسذذذطينية واملصذذذرية مذذذع محذذذار ه ي ذذذن فيهذذذا أي  ذذذغع علذذذى احلركذذذة أو 
ومنطقها هو األالوى، ول ننا بصراحة عندما انالشذنا بل إن موالف محار كان األالوى،  ،فديد
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ئل وطلبذت منذا املو وع دادل أطر احلركة، جا سنا رسائل من دادل الساون من مجيذع الفصذا
أيذذ م أملنذذا   ا فذذراا عنذذا،  :والذذالوا لنذذا ،ال عذذاطي مذذع املبذذادرة مذذن أجذذل إطذذالق سذذراح األسذذرى

وأيذذذ م أملنذذذا الوحيذذذد بعذذذد  ،معهذذذم مريذذذرة   السذذذابف ذذذن ل ي ذذذف   السذذذلطة، ولنذذذا  ربذذذة  :والذذذالوا
مذذر أجذذر كبذذمل   هللاأأأ هذذول الرسذذالة كذذان هلذذا صذذدى كبذذمل   أطذذر احلركذذة، ونل ذذايل كذذان هلذذوا األ

 اران احلركة الرارهاأ
كذذان إعطذذا    ،األمذذر ال ذذاق الذذوي كذذان سذذببيا مذذن أسذذباب سعذذاطي أطذذر احلركذذة مذذع مو ذذوع اهلديذذة

مسذذدود، وسقذذول إينذذا يشذعر أبينذذا أمذذام طريذذف  ،فرصذة لف ذذة بذذدأت س ملمذذل   الشذارع الفلسذذطيل
مذن أجذل ال خطذيع لعمذل  وكايت أيضيا فرصة للمااهدين لل قاط األيفار وسرسيذب الصذفوف

 أك ر فاعليةأ
يسذذذ فيد منذذذر الذذذوي أعطذذذال  عذذذادة .والعذذذر وسرسيذذذب  ،واهلديذذذة مذذذن انحيذذذة عسذذذ رية هذذذي س  يذذذك 

صفوفر من جديد، وسرسيب أوراالر، ومن انحية عاطفية ويفسية إيسايية واج ماعية سعاطفنا مذع 
ركذذذة دضذذذعت هلذذذا أبنذذذا  شذذذعبنا وأسذذذراان، ونل ذذذايل ه ي ذذذن هنذذذاي أي  ذذذغوط مورسذذذت علذذذى احل

 محارأ
* حممررد دحرر ن ف يررر شررؤفن األمررن أطلرر  هتديرردات ملررن خيرررق اهلدنررة.. كيررف تنظرررفن يىل 

 هذا األمر؟
فديذذدات دحذذالن ه سوجذذر حلمذذار، إمنذذا وجهذذت لف ذذات منضذذوية دذذت إطذذار فذذ ح، و ذذن ل  -

ا،  يقذف عنذذد هذذول ال هديذدات   هذذول املرحلذذة، و ذن ل يقذذول إن هذذول ال هديذدات مقبولذذة أبذذدي
اأ  على الع س، شعبنا يب أن ي ل م حدي

* يذا قام أحد ما من خارج محاس بعملية استشهادية كبريا، فه  سررتنددفن قررا مررن قبيرر  
 التزاماتًم ابهلدنة؟

واملؤمنذذذذون عنذذذذد »هذذذذوا سذذذذؤال منطقذذذذي ومشذذذذروع،  ذذذذن مذذذذن جايبنذذذذا أل منذذذذا أيفسذذذذنا نهلديذذذذة  -
ولذذن يقذذف  ،ولذذن يذذرفض ،  يفذذس الوالذذت لذذن ينذذدد ، وسذذنل م أبنذذا ان نهلديذذة، ل ننذذا«شذذروطهم

عائقيا أمذام أي شذخ  إذمل مق نذع نهلديذة مذن دذارا إطذار احلركذة، فمذن حذف شذعبنا أن يقذاوم 
سذوا  وافقذت عليذر أمري ذا  ،هوا حف مشذروعالح الل، ومن حقر الرد على جرائم الح الل، 



67 

 

 أم لأ
مررررن الرلسررررطينيني فالعرررررب  الًثررررري * بعررررد موافقررررة محرررراس علررررى مقرررررتم اهلدنررررة.. هنرررراك 

فاملسررلمني ابترروا متخرروفني علررى مسررتقب  االنتراضررة يف ظرر  اجلهررود السياسررية فالضررغوط 
اهلائلة اليت متارس، فه  هذه املخافم مشرفعة؟ فه  ختشررون أن تررنقا السررلطة علرريًم 

 استجابة للضغوط اخلارجية؟ فه  تلقيتم ضماانت يف هذا الشأن؟
ا، و ذذن عنذذذدما الذذدمنا مبذذذادرة سعليذذذف ال خذذوف علذذذى املقاومذذة مشذذذرو  - ع، و ذذن م خوفذذذون أيضذذذي

اليسذاام العمليات فاو نا السلطة على الضية واحدة، وهذي أينذا الذدمنا هذول املبذادرة ل حقيذف 
ا  الذذدادلي، ونل ذذايل فحينمذذا سذذذنقض السذذلطة علذذى احلركذذة   أي حل ذذذة ف ينذذا سذذنع   هذذوا درالذذذي

 للمبادرة، ولن يقبل أن سس مرأ
الوة املوالف سنبع من الوسنا بصف نا حركة، ول أي  من أي  ماانت الد ي لقاهذا مذن   ن يقول:

هنذذذا أو هنذذذاي، فذذذنحن   ظذذذرف ل يسذذذ طيع مذذذن داللذذذر أن ي ذذذف   كذذذل مذذذن حولنذذذا بسذذذهولة، 
محلة الع قالت واملالحقات اليت شذن ها السذلطة  ذد حذركيت » 1996داصة بعد  ربة عام 

وأبنذذا  شذذعبنا هذذم الذذدرع مذذن أي سغذذول ي والعذذر،   إينذذا م أكذذدون فأبنذذا  احلركذذة  «محذذار وا،هذذاد
 على احلركةأمن الدرة أبنائنا على محاية املقاومة   أي حل ة  دث فيها ايقضات 

ا هذذدو   الشذذارع و ذذن   يفذذس السذذياق يعذذ ز ال فذذاهم مذذع رئذذيس وزرا  السذذلطة، فمذذن املهذذم جذذدي
يوجذد   هذول املرحلذة الذوي و ذعيف، الوسنذا  الفلسطيل وسناإمر و بع إيقاعر الدادليأأ فذال

َوإدنم يُرديذُدوا َأنم ًّذَمَدُعوَي } :  سناإمنا، وإن داينا أحد ف ن هللا طمأينا   ك ابر الع ي    الولذر
 َُِّ َبَك ا وسذذ  ون اهلديذذة   مهذذب الذذريح لذذو حصذذل هذذوا ل  ،[62]سذذورة األيفذذال:  {فذَذ دنَّ َحسذذم

 مسح هللاأ
 سرائي  اإلفراج عن معتقلي محاس فاجلهاد؟* ما ردكم على رفا ي

هوا مو وع حسار وهام،  ن ل يقبل أول املعايمل اليت سفرق بني األسرى، العذدو  ذاول  -
أبنا  فذ ح زرع بوور الف نة بني صفوف شعبنا، ف ل مع قلينا هم أسرى شعبنا، سوا  كايوا من 

ول دائميا دق األسافني خللف الفصام،  ذن أم محار أم ا،هاد أم ا،به ني، ونل ايل فالعدو  ا
وس سذ مر املقاومذة رديا  ،يع   أن عدم إطالق األسرى الفلسطينيني والعذرب يع ذ  درالذيا للهديذة
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 على درق العدو هلول اهلديةأ
فمررن خطررورا اجلهررود السياسررية علررى  ،* محاس كانص من أشد احملررذرين مررن حبائرر  اليهررود

اجلهرررود الررريت برررذلص لتطبيررر  يرررف قبلرررص ابلتعررراطي مرررع مسرررتقب  القضرررية الرلسرررطينية، فً
 مشرف  خارطة الطري ؟

هوا احلديم هو يفسر كذان يذدور دادذل يقاشذات احلركذة،  ذن يقذول لذيس دطذأ أن ي ذون  -
هناي هدية، ول ن يب أن يفرق بني اهلدية اليت ي ون جمذ ين علذى الر ذوا هلذا، وبذني اهلديذة 

 اليت يقبل أا و ن   موالف القويأ
وهذذي س  يذذك حذذر  عسذذ ري نو بعذذد سياسذذي، هذذي  ، ذذن أعطينذذا اهلديذذة مذذن موالذذف القذذوي

اسحلاحة حمارب يسعى ،ل  ار مذا حققذر مذن مقاوم ذر الباسذلة فذال إذرو   نلذك، و  احلذرب 
، وهنذذذاي منذذذاورة ومرويذذذة عسذذذ رية س ذذذيح للقائذذذد العسذذذ ري امليذذذداق دقيذذذف أكذذذ  وفذذذره  هنذذذاي كذذذره 

والذد ي ذون  ،ف،  ن من دالل فهمنا  دارة الصراع الدران هول املبذادرةامل اسب أبالل ال  الي
وهذذي هديذذة  ،فذذحلة الصذذملة مذذن عمذذر املقاومذذةشذذهور فقذذع،  3ل ننذذا ي حذذدث عذذن مذذدة  ،خمط ذذني

س  ي ية نات شروط داصة، إنا ال  م أا العذدو حققنذا شذروطنا أبالذل ال  ذاليف، وإنا ه يل ذ م 
 أا فنحن ما ون   مقاوم ناأ

ا * مررر  ا السرررر يف اجلنررروم حنرررو هتدئرررة األفضرررا  يف كررر  مررررا يًرررون العررردف فيهرررا يعررريش مأ قررر 
 حقيقي ا؟

عنذدما سذددل العذرب  هنذا  ا  ذراب  ،م1936هوا مشذوار القضذية الفلسذطينية منذو العذام  -
ا  يقذذان العذذدو مذذن الشذذهمل، وإيقذذان السذذ عمار ال يطذذاق،  ا وعربيذذي ا دوليذذي ا دركذذي واليذذوم يذذرى أيضذذي

يعريذر أمذام بذل  ،ر، إل أينا ين ر إىل األمر من زاوية أدرى،  ن ل ينقذو العذدو مذن ورط ذرورط 
النار، كما سفا لنا   السابف سن فا ل   املس قبل، احلركة مصرة علذى املقاومذة، وهذول اهلديذة 
سذذذ  يد ال فذذذذاف الشذذذذارع الفلسذذذذطيل حذذذذول حركذذذذة محذذذذار إنا أوذذذذ ان شذذذذروط اهلديذذذذة، وأمذذذذا إنا ه 

خليار   ها فسيل ف الشارع الفلسطيل حول ديار املقاومة، وكل ا احلالني يصر إن شا  هللاينا  
ا،هاد على أرت فلسطني،  ن على وعي اتم ل ذل هذول القضذاًي، ويسذأل هللا أن يبطذل كيذد 

 ال دبملأوأن مي ر لنا ويدبر لنا، فمن دون سدبملل ل  سن  ،أعدائنا
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رت ال ذذروف واملعطيذذات، رت السذلبيات وا يابيذذات، والذدَّ أ الذذدَّ رت املوالذذفأاملقاومذة عنذذدما الذدَّ 
عطيذذت رت الواالذذع امليذذداق الفلسذذطيل والذذدويل، كذذل هذذوا ددذذل   املعادلذذة، هذذول اهلديذذة أُ والذذدَّ 

 ل حقيف م اسب فلسطينية، ولول نلك ما كايت احلركة وافقت عليهاأ
 * ماذا كانص ستخسر محاس يف حال رفضها للهدنة؟

سذذبت   حينذذر هذذول املسذذألة، كايذذت هنذذاي يذذدا ات مذذن يشذذمل إىل الو ذذع الذذوي حُ يذذب أن  -
وكايذت يذدا ات مذن دادذل صذفوف شذعبنا، ويذدا ات مذن أصذدالائنا   العذاه  ،دادل الساون

من أجل املنذاورة السياسذية والعسذ رية،  ذن  ،العر ، كلهم كايوا يريدون دطوة من هوا القبيل
سفذ ح عمذذل الشذذيطان،  ذذن وازانه بذذني مذا فيذذر مصذذلحة شذذعبنا ومذذا ل يقذول )مذذانا لذذو( ألن )لذذو( 

علذى املشذاعر فير املصذلحة، ووجذدان أن هذوا اخليذار  ذافظ علذى اللحمذة الوطنيذة، و ذافظ  سقلُّ 
و ذذذافظ علذذذى سطلعذذذات إدواينذذذا األسذذذرى، املقاومذذذة  ،املقاومذذذةالشذذذعبية  ذذذال الي فا ذذذة، و مذذذي 
 س س فيد .اميا من هول اهلديةأ

أي فائدة لنا من اهلدية فلذن ي ذون، إن شذا  هللا، ب أن ي ون م يقنني أير إنا ه ي ن هناي ي
 أي  رر على مقاومة شعبنا  ألن أبطالنا م يق ون الابضون على ال اندأ

 * ه  قستم اهلدنة من  افية شرعية قب  أن تقبلوا قا؟
 انالذل ولسذت مشذرعيا، اهلديذة   هوا احل ذم، فذأانأان لست مشرعيا، ل ننا سألنا أهل الشرع  -

مشروعة، فعلها النيب صلى هللا علير وسلم، وفعلها من بعدل الناصر صالح الدين، وهي حمطة 
ي ون بينها هدية  ،من حمطات املناورة احلربية، عندما ل سس طيع القوى امل حاربة حسم املعركة

ن ه يعذذع اهلديذة مذذن أجذذل إمذا مف وحذذة أو مؤال ذة، والشذذرع ي ذذيح لنذا اسذذ خدام هذذول الردصذة،  ذذ 
عيون أبو مازن أو السلطة،  ن ض لذف مذع هذؤل    مشذروعهم السياسذي، أعطيناهذا لشذعبنا، 

كذ طالق   ،ال فذاوت مذن أجذل جلذب م اسذب لشذعبنا الفلسذطيلالد يس غلها أبو مازن دالل 
 سراح األسرى، ووالف العدوان، وإنا ه يس طع فس ن هي اهلدية بعد جالجة شهورأ

، مررا مرردى صررةة «قررائي»عم الًثررريفن، خاصررة علررى مواقررع اإلنرتنررص، أن أبررو مررا ن * يررز 
 أنًم متثلون حركة يس مية؟السيما  ،هذا القول؟ فكيف أثر على ع قتًم به

ا بذدون  - ا فذ ن الشذرع واألدب ا سذالمي يفذرت علينذا أل يعطذي أح امذي إنا كنا مسلمني حقذي
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فليقدمذذذر لنذذذا،  ذذذن أانر أصذذذحاب دعذذذوة رنييذذذة، ل دليذذذل، مذذذن لديذذذر دليذذذل علذذذى أائيذذذة الرجذذذل 
ينبغذذذي أن يذذذذ هم الرجذذذل مذذذذن دون دليذذذل، مذذذذا ي  ذذذب   الصذذذذحف وا عذذذالم لذذذذيس دلذذذيالي علذذذذى 
ا طذالق، نملناسذذبة هذذو نكذذر هذذول املسذذألة أمامنذذا علذى أهنذذا يذذوع مذذن الذذدعاًيت املغر ذذة  ذذدل، 

 ،ن لدير أي دليل فليقدمر لناو ن من جه نا الد ف شنا عن أصل هول الفامات فلم ود، وم
لنواجهر بر وي عامل معر علذى هذوا األسذار، وإل ف ينذا ل يسذ طيع أن يذ هم الرجذل ه ذوا بنذا  

وي عامذل معذر علذى مذا يبديذر  ،إىل هللاسنشر على ا يحليت،  ذن ي ذل سذرائر النذار على سقارير 
   ال اهرأ

جررراءت بنررراء علرررى ضرررغوط  * محررراس يف البدايرررة رفضرررص حًومرررة أبرررو مرررا ن بررردعوى أ رررا
 هذا تناقض ا من قب  احلركة؟ أمريًية، مث تعاطص معها فترافضص مع أركا ا، أال يعدُّ 

 ذذن ض لذذف مذذع ح ومذذة أبذذو مذذازن ألهنذذا جذذا ت بضذذغوط أجنبيذذة، ل ذذن مذذا ي والذذع منذذا أن  -
يفعذذل   ذذن   مركذذب واحذذد،  ذذن حماصذذرون ودذذت الحذذ الل، لذذدينا سذذلطة هناهذذا مرفذذوت، 

وهلذذا إيذذديولوجيات م ناالضذذة، إينذذا أمذذام هذذوا الواالذذع وذذد  ،هلذذا ول حصذذر فصذذائل ل عذذدَّ  ولذذدينا
ويفذ ح لنذا  ،واحلذوار ينبنذا ال  ذمل مذن الذويالت وإمذا الق ذال،  ،إمذا ال فذاهم :أيفسنا أمذام ديذارين
 ويحلي لنا حرية املقاومة وال عبمل عن الرأيأ ،يففاق ال عايش الوطل

لب أن سقضي جهة على األدرى، ف نا الضذت السذلطة علذى محذار أما ديار الصدام فهو ي ط
على محذار،  فس نفرد إسرائيل نلسلطة، وإنا الضت محار على السلطة ف ن إسرائيل س نقضُّ 

ل يسذذذ طيع أن يقذذذيس األمذذذور بطريقذذذة أبذذذيض وأسذذذود، هنذذذاي معطيذذذات  ،د ذذذن   و ذذذع معقذذذَّ 
وبذني مذن ض لذف معذر حذح ونذب الشذارع دة، يب علينا احلفذا  علذى النذوات احلذوار بيننذا معقَّ 

 الفلسطيل ويالت الال  ال الدادليأ
 * ه  ملستم جدية من قب  أبو ما ن خ ل لقاءاتًم معه خبصوص ملف األسرى؟

 ،مو ذذوع األسذذرى هذذو املو ذذوع السذذادن الذذوي .ذذت مناالشذذ ر   كذذل لقا اسنذذا مذذع السذذلطة -
، ول ذذن مذذا ملسذذنال مذذن سفهذذم واه مذذام كذذان بصذذوص سذذؤالك أالذذول: النذذواًي ل يعلمهذذا إل هللاو 

  أولوًيت سف مل السلطة، والد أكد لنذا أبذو مذازن ماأ إن هوا املو وع  يعطينا سفاؤلي إىل حده  
علذذى    أك ذذر مذذن لقذذا  أيذذر اسذذ طاع أن ينذذد بذذو  إىل جايبذذر   هذذوا السذذياق، تعذذ  أيذذر أ َّ 
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الشيخ والعقبة، على أسار أن يضذغع داصة   شرم  ،بو  من أجل أن ي فهم هوا املو وع
و ذذن يذذحلي البذذاالي إىل هللا  ،بذذو  علذذى شذذارون مذذن أجذذل إهنذذا  هذذوا امللذذف، هذذوا مذذا يقذذل إلينذذا

احلقيقي ،دية أبو مازن هو ما يرال وما سذنرال علذى أرت الواالذع  انكُّ  :وسعاىل، يقولسبحاير 
ادة   العمذل علذى ا فذراا عذن من دالل ي ائ  مفاو اسر مع إسرائيل، إنا ه س ن السذلطة جذ 

ا  األسذذذرى، وإنا ه سفذذذذرا ح ومذذذذة الحذذذذ الل عذذذذن األسذذذذرى، فهذذذوا مذذذذن وجهذذذذة ي ذذذذران يعذذذذد درالذذذذي
 للهديةأ

 * ما ردكم على أن محاس قبلص ابهلدنة بعد التهديدات ابغتيال قادهتا؟
هذذوا إذذمل صذذحيح، وليسذذألوا أبذذو مذذازن يفسذذر عذذن هذذوا ال ذذالم، محذذار إذذمل الابلذذة للضذذغع،  -

وهذذو عذذدم وجذذود أي شذذي  يضذذغطون بذذر عليهذذا، هذذل يضذذغطون علينذذا  ،ك لسذذبب بسذذيعونلذذ 
بقطذذذع الذذذدعم املذذذادي  امل عذذذاطفون وانبذذذون سيوصذذذلون إىل محذذذار الذذذدعم بشذذذح الوسذذذائلأ هذذذل 
يضغطون عليها نل صفيات  الوي يس شهد ًّرا بدلي منر مائة، ونل ايل سن شر احلركة وس داد 

الذذذوة، مجذذذال سذذذليم ومجذذذال منصذذذور، فمذذذانا حصذذذل  ازدادت احلركذذذة  اسسذذذاعيا، لقذذذد اإ يذذذل القذذذادة
اإ يذذل اجملاهذذد صذذالح شذذحادة، فمذذانا حذذدث  زاد اسسذذاع أتييذذد احلركذذة، وبعذذدها اإ يذذل القائذذد 

بينمذا  ذرص عذدوان علذى احليذاة، وأان  ،إبراهيم املقادمةأ إن مذا مييذ ان هذو حرصذنا علذى الشذهادة
"مذذذا يفعذذذل أعذذذدائي  ، إن ال لذذذي  :ن سيميذذذة حينمذذذا الذذذالهنذذذا أالذذذف عنذذذد مقولذذذة العذذذاه ال بذذذمل ابذذذ 

إينذذذذا   محذذذذار  :وسذذذذال دلذذذذوة، ويفيذذذذي سذذذذياحةأأأ جنذذذذيت   صذذذذدري"،  ذذذذن يقذذذذول ،شذذذذهادة
وه يذور رذرا  بذفد   كل مرة كان يضرب العدو احلركة ويع قد أير ه يُ سيح ار فينا كل أعدائنا، 

ربت احلركة حني  ُ  1991،    1989،    1988أبسيا، حدث هوا عام  احلركة أالوى وأشدَّ 
وعلذذى رأسذذهم الشذذيخ أمحذذد ًيسذذني، وبعذذدها  ،الادفذذا قذذل كذذلُّ واع ُ  ،بشراسذذة مذذن البذذل الحذذ الل

اأمن الادة احلركة إىل لبنان،  400بعد أك ر من أُ   فازدادت احلركة الوة واي شاريا وأتييدي
ي املسائل أيفع وأيهذا ول ن موازانت احلركة   حبم أ ،لن سس طيع الوة أن سضغع على احلركة

ا عن أي  غعأ  أك ر جلبيا للمصلحة العامة هي اليت سشهد هلا نلوكا  واحلن ة بعيدي
ا للمقافمرررة، فتنريرررذ  * ملررراذا ال تقررروم محررراس ابسرررتخدام املنررراط  اجملرررافرا لرلسرررطني منطلقررر 

 ال ترررتمح محرراس هلررا جبهررات متعررددا غررري اجلبهررة الرلسررطينية؟ فملرراذا العمليات منهررا؟ فمل 
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 تضرب محاس اإلسرائيليني يف مجيع مناط  العامل؟
هول مسألة س علف بصميم مي اق محار الوي أشار إىل أن دوائر الصراع مع هوا العدو هي  -

هذي الذدائرة  :هذي الذدائرة العربيذة، وال ال ذة :األوىل هي الذدائرة الفلسذطينية، وال اييذة :جالث دوائر
أن س ضذذافر جهودهذذا مذذن أجذذل حسذذم الصذذراع، فالقضذذية ا سذذالمية، هذذول الذذدوائر الذذ الث لبذذد 

 إهنا الضية عربية إسالميةأ ،ليست فلسطينية فقع
ل ذن ال ذروف احلاليذة ل سسذمح أن يذدور الصذراع احلركة سؤمن بعاملية الصراع بدوائرل الذ الثأأ 

 قفينذا وسبقى الذدوائر األدذرى م عاطفذة، والذدور أي  علذى م ،املسلح إل ع  الدائرة الفلسطينية
ع الذذذذدائرة وس سذذذذر القيذذذذود الذذذذيت و ذذذذع ها ل وسذذذذهد  ،ومف رينذذذذا وضبنذذذذا الف ريذذذذة العربيذذذذة وا سذذذذالمية

من أجل وصل الدائرة الفلسطينية نلدائرسني العربية وا سالمية، وهوا ا،هد لذيس  ،احل ومات 
 مطلوني منا، بل هو مطلوب من الدوائر العربية وا سالميةأ

 علمائنذا للاهذاد   العذراق، وام نعذوا عذن الذدعوة إليذر   فلسذطني!!لقد رأينا كيف دعذا بعذض 
وعذن بعذدها  ،هوا ج   من املذؤامرة الذيت سسذ هدف سذلخ القضذية الفلسذطينية عذن بعذدها العذر 

نذذذع عنذذذذا الذذذدعم،  ذذذذن ل ل بقذذذذى الضذذذية فلسذذذذطينية حمضذذذة دادذذذذل فلسذذذطني، حذذذذح مُ  ،ا سذذذالمي
طعة سالح،   األردن حوكم من هرب سذالحيا يس طيع أن يس الب من جملاينا العرب أي ال

للمقاومة، ملانا  اي ر إىل حركات ال حرر   عاملنا العر  على األالل، ح ب هللا كايت سدعمر 
سذذذورًي وإيذذذران وسقذذذف معذذذر الذذذوى إالليميذذذة، ال ذذذورة ا، ائريذذذة والفذذذت معهذذذا الذذذدول العربيذذذة، ال ذذذورة 

لفلسذذذذطيل فقذذذذد آتمذذذذرت عليذذذذر الصذذذذليبية وروسذذذذيا، أمذذذذا شذذذذعبنا االصذذذذني  امعهذذذذ الفي ناميذذذذة والفذذذذت 
والصذذهيويية، وحاصذذرت الضذذي نا   إطارهذذا ا الليمذذي،  ذذن   فلسذذطني سذذنحافظ علذذى جذذووة 

ل حقذذف النصذذر احلاسذذم   مرحلذذة  ،املقاومذذة وا،هذذاد حذذح سذذ م ن الذذدوائر الذذ الث مذذن الل حذذام
 دان دادل فلسطنيأمن املراحلأأأ  ن يرى أن هول املرحلة س طلب أن يرك  جهودان   جها

محرراس فترًيرر  أجهزهتررا، فكانررص آخرهررا * ال يًرر  األمريًرران يف الرردعوا يىل نررز  سرر م 
دعوا ف ير اخلارجيررة األمريًرري كررولن ابفل.. فهرر  ختشررون مررن ترمجررة هررذه الرردعوات علررى 

 أرض الواقع؟
يويية إن مذذا يقولذذر هذذوا الذذوزير هذذذو سرديذذد ملذذا يطالذذب بذذذر الصذذهاينة، بذذال اسذذ حيا ، إن الصذذذه -
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هيمنذذذت علذذذى هذذذؤل  الصذذذليبيني، فهذذذو يريذذذد سف يذذذك احلركذذذة، والبلذذذر جذذذا ت مذذذادلني أول ايذذذت 
لعرفات وطلبت منر سحف املقاومة وسف يك الب  ال ح يذة للحركذة، كذل مذا يف ذرون بذر وسذائل 

السذذابقة، والذذد اح ذذار هذذؤل    أمذذر احلركذذة ا سذذالمية الذذيت  اسذذ خدمت   السذذابف طذذوال الفذذحلة 
بت زادت الوة واي شاريا واسسذاعيا، احلركذة بذمل إن شذا  هللا، هذول الذدعوات حاالذدة لذن ر كلما  ُ 

س ذذذون إل كمذذذن  ذذذاول أن  اذذذب الشذذذمس بغذذذرنل، فلذذذن  ابذذذوا يذذذور املقاومذذذة الذذذوي يسذذذ مد 
 يا ل من يور هللا سبحاير وسعاىل، ويس مد الوسر مذن سعذاطف املوحذدين، لذن سسذ طيع السذلطة 

ملمُ }ا ول إملهذذا  ريذذد محذذار مذذن سذذالحها، ول إسذذرائيل ول أمري ذذ  ُ دذذَ َِّ ُ َوا َِّ ُر ا ُروَن َومَيم ذذُ َومَيم ذذُ
 أ [30سورة األيفال: ]{المَماكدردينَ 

* تقولون ينًم ستستمرفن حىت  رير فلسطني من البةررر يىل النهررر، فنقرر  علررى لسررانًم 
سرررائيلي مررن األرض فأنًررم تقبلررون ابالنسررةاب اإل ،أنًم  رتمون قرررارات األمررم املتةرردا

 .. أليس هذا تناقض ا؟1967احملتلة عام 
مذذذذذذن أر ذذذذذذنا ان لذذذذذذة، وهذذذذذذوا جذذذذذذ   مذذذذذذن   ذذذذذذن يرحذذذذذذب نليسذذذذذذحاب مذذذذذذن أي جذذذذذذ   ي حذذذذذذرر -
سذحلاسياي ناأأأ دريذر فلسذذطني ل يذ م دفعذة واحذذدة   ظذل املعطيذات الدوليذذة الراهنذة، و  ظذذل ا

دريذذر أر ذذنا عيشذذر وحذذدان، إم ايياسنذذا   مذذوازين القذذوى إذذمل امل  اف ذذة، و  ظذذل ال فذذرد الذذوي ي
 سحلاسياي ناأادفعة واحدة حمدودة، ونل ايل ف ن املرحلية هنا س وافف مع 

من أر نا، و  يفس الوالت لن ي نازل عن أي شذ  مذن أر ذنا مذن  ن يرحب أبي ايسحاب 
ا ولقذذذد أعلذذذن  وديذذذاريا بعيذذذد املذذذدى، ،فلسذذذطني، هذذذوا موالفنذذذا،  ذذذن ي بذذذ  ديذذذارين: ديذذذاريا مرحليذذذي

تعذذ   ،الذذال فيذذر إيذذر مسذذ عد لوالذذف املقاومذذة 1997الشذذيخ أمحذذد ًيسذذني هديذذة مذذع العذذدو عذذام 
فالقائذد صذالح الذدين  ،، هول اهلدية مشروعة67إنا ايسحبت إسرائيل إىل حدود عام  ،هدية

حسذذن اسذذ خدامها كذذان مقدمذذة لفذذ ح م ذذةأأ واهلديذذة إنا أُ   ةيذذ احلديبعقذذد صذذلح الرملذذة، وصذذلح 
 ابة للنصر إن شا  هللاأس ون بو 

الرريت تشررنها محرراس، مررا جرردفى هررذه * هنرراك محلررة شررديدا علررى العمليررات االستشررهادية 
 السيما أن هناك ادعاء أ ا أحلقص الضرر ابلقضية الرلسطينية؟ ،العمليات

العمليذذذذات الس شذذذذهادية أعلذذذذى مذذذذا اب  ذذذذر شذذذذعبنا مذذذذن وسذذذذائل رادعذذذذة وفعالذذذذة   املقاومذذذذة،  -
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مذذذذذذن ال لذذذذذذى العذذذذذذدو سذذذذذذقطوا مذذذذذذن جذذذذذذرا  العمليذذذذذذات  %80إن أك ذذذذذذر مذذذذذذن  ا حصذذذذذائيات سقذذذذذذول
ونل ذذايل ف هنذذا القنبلذذة الوُّريذذة الفلسذذطينية   مقابذذل القنابذذل النوويذذة الذذيت مي ل هذذا الس شذذهادية، 

وهذذذي وسذذذائل سسذذذ خدم   الوالذذذت  ،عذذذدوان الصذذذهيوق، و ذذذن لذذذن ي خلذذذى عذذذن مجيذذذع أسذذذلح نا
عمليذذات إرهابيذذة أو  مذذن ال سذذميات الغربيذذة أبهنذذا وال ذذرف املناسذذب، ويذذب أن  ذذوراملناسذذب 

 ووسيلة من وسائلر   حربر مع العدوأ ،ا هي حف من حقوق شعبنا املشروعةاي حارية، إمن
* مرررا أخرررى يطرررو علررى السررطمح ملررف العمرر ء فاخلونررة، خاصررة بعررد عمليررات االغتيررال 

 امللف املعقد؟األخريا اليت نرذهتا قوات االحت ل.. كيف تتعام  محاس مع هذا 
هوا نلفعذل ملذف صذعب ومعقذد وسذادن، هنذاي عمذال  ك ذملون اضرطذوا   أجهذ ة السذلطة  -

الفلسذذذذطينية بذذذذدعوى أهنذذذذم اتبذذذذوا، ويذذذذري  نيذذذذد لعمذذذذال  جذذذذدد وإسذذذذقاطهم مذذذذن البذذذذل خمذذذذابرات 
مسذموم الح الل، بسذبب حذاج هم إىل العمذل دادذل اخلذع األدضذر، هذوا امللذف هذو دناذر 

 و ن   صراع مرير مع هؤل  العمال أ ،ةيضرب ظهر املقاوم
 ذن يذذدعو أول ذذك الذذوين يسذقطون   أشذذراي العمالذذة لل وبذذة، أمذا الضذذالعون   أعمذذال إجراميذذة 

عليذر أي فمذة إىل األجهذ ة األمنيذة الفلسذطينية، فذنحن م كذل مذن س بذت ويقذدهد  ،فنحن يالحقهذم
ا وشذرديا   فهذ   محار ل يس طيع أن ي ون سلطة أدذرى دذاكم وسسذان،  وا يشذ ل سناالضذي

فسي ون للقوة  ،واالعنا الفلسطيل و هد   سالفير، ف نا ا لنا إن شا  هللا إواز درير فلسطني
الفلسطينية دور   معاالب هم، أما اآلن ف ن األمور أعقد من أن يعا،ها، ال رف   اا منا إىل 

جهة أدذرى مالحقذ هم ومطذاردفمأأ إهنذا  يق ة واي بال حلماية أبنائنا منهم ومن أساليبهم، ومن 
 عذذل مذذن الصذذعب  ،كمذذا اللذذت ظذذاهرة مقلقذذة س فاعذذل معهذذا عناصذذر ك ذذملة   واالعنذذا الفلسذذطيل

ا القضا  عليها   فحلة الصملة  ول ننا سنبقى هلم نملرصادأ ،جدي
حررردث  رررول ظررراهر يف  ،الشررريخ فالعقبرررةيت شررررم * بعرررد  ايرررة احلررررب علرررى العرررراق، فقمرررَّ 

عرر م العربيررة يف التعامرر  مررع أحررداث املقافمررة فاالنتراضررة.. هرر  ترررفن أن هررذا فسررائ  اإل
 أييت بشً  مقصود ف افاب  مع الضغوط األمريًية؟

ا، أان أسسذذذا ل معذذذك أيذذذن هذذذو ا عذذذالم العذذذر   لذذذيس ا عذذذالم فقذذذع هذذذو  - أيذذذت سن ذذذأ جرحذذذي
قذد هوا الوعي الذوي فُ  بل الوعي العر  كلر إائب، وأالصد هنا الوعي العر  الرمسي، ،الغائب
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ا، و.ذذذاهى مذذذع صذذذيحات شذذذارون وبذذذو  الذذذيت سريذذذد أن سفذذذرت هيمن هذذذا علذذذى املنطقذذذة، ومذذذا  .امذذذي
و صذل   العذراق وفلسذذطني دذمل دليذل،  ذذن يواجذر إذ ويا ف ذرًيي وجقافيذذيا، عذن طريذف مذذا حصذل 

أن يصذذذمد  ل عذذذالم العذذذر  الذذذوي ل يسذذذ طيعيعذذذرف نلعوملذذذة الف ريذذذة وال قافيذذذة، وه ميذذذة عربيذذذة 
وال ذذل  ،ويواجذذر هذذوا ال يذذار امل غذذرب علذذى أر ذذنا ب ذذل مصذذطلحاسر، املفذذاهيم أصذذبحت مقلوبذذة
نا العذذر ، ي حذذدث عذذن مصذذطلحات مسذذ غربة بلغذذة أجنبيذذة نه ذذة و سذذودة، وبعيذذدة عذذن حسذذهد 

فم الي املصطلح الوي يديدن علير ا،ميع اآلن هو ا رهاب، ودال إعالمنا من نكذر مصذطلح 
 ،بدل مصذذطلح ا رهذذاب نملقاومذذةا،هذذاد، داصذذة بعذذد المذذة شذذرم الشذذيخ، حيذذم اسذذ ُ املقاومذذة و 

إىل املطالبة بوالفها، ولألسذف إنا أردت أن أفسذر إ افة  ،نلس شهاديةوالعمليات الي حارية 
إن الواالذع العذر  املهذ وم رمسيذيا هذو الذوي أوصذلنا إىل نلذك، أعذدا  األمذة يريذدون أن  :لك أالول

وينشذر  ، ها وسطورها ودملها ملسؤولي ها احلضارية، هوا ا عالم يغسذل األدمغذةيقفوا أمام هنض
وميسح جقاف ناأ هوا الواالع حباجة إىل والفة جادة من م قفينا والذادة  ،ويلغي دوران ،جقافة العوملة

  ظذذل إ ائيذذة الباطذذل  ،ويذذنطمس احلذذف ،احلركذذات النهضذذوية املخلصذذة، حذذح ل سغيذذب املفذذاهيم
 مأوهياان ال ل 

ا ن على مصادر متويرر  حركررة محرراس، فهرر  لةررص ابلرعرر  يف تقليرر   * هناك حرب تشنُّ 
مسرررتقب  هرررذا الررردعم يف ظررر  الضرررغوط  تررردف  الررردعم املرررا  للةركرررة؟ فكيرررف تنظررررفن يىل

 األمريًية احملمومة لوقره؟
احلذذرب العامليذذة علذذى مقاومذذة شذذعبنا ظاملذذة وشرسذذة، هذذم ي نذذون أهنذذم يسذذ طيعون والذذف الذذدعم  -
ادد{وا الشذذعب األعذذ ل، ويقذذول هلذذم هلذذ  ، مذذا دام هنذذاي [14]سذذورة الفاذذر:  }إدنَّ َربذذََّك لَبدالممدرمصذذَ

هوا الشعور األدوي العميذف لذدى الشذعب املسذلم   شذح أ ذا  املعمذورة، هذوا الشذعب الذوي 
ى لرره سررائر اجلسررد يذا اشررتًى منرره عضررو تررداع  »إيذذر  صذذلى هللا عليذذر وسذذلم الذذال عنذذر النذذيب

، هوا الشعب املسلم لن سعوزل الوسذائل ول الطذرق والسذبل لدذحلاق حذواج  «فالسهر ىابحلمَّ 
منع الدعم عن اجملاهدين  ألن الدعم املايل عنصر مهم مذن عناصذر مقاومذة شذعبنا الفلسذطيل، 
ولذذن يفلذذح الذذرئيس األمري ذذي بذذو  بوالذذف الذذدعم عذذن هذذول احلركذذة مذذا دام هنذذاي مسذذلمون علذذى 

ما يصل من دعذم مهمذا  ب أن ي ضاعف ل حدي هول اهلامة، وبركةُ أرت املعمورة، الدعم ي
يباري   إي اا اجملاهدين و  وصوهلم إىل أهذدافهم، ومذا هذوا عند هللا، وهللا  ي ن الليالي ع يمة  
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 إل ن دالص وروح ال حدي لدى هول احلركة اجملاهدةأ
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 حممد مأمون اهلضيا 
 )الداعية املستشار(

 

 
 

 الرتمجة:
)حسذذن اهلضذذييب( كذذان املرشذذد ال ذذاق ،ماعذذة مذذن مواليذذد حماف ذذة سذذوهاا بصذذعيد مصذذرأ والذذدل 

ا ا دذذذوان املسذذذلمنيأ رذذذرَّ  ا   كليذذذة احلقذذذوق  امعذذذة فذذذؤاد األول، وعمذذذل وكذذذيالي للنيابذذذة، فرئيسذذذي
ائذر ،ماعذة لي نلسان والع قال   عهد عبدالناصر، لي من مة اس  ناف القاهرةأ والد اب ُ 

مل للذدعوة، واد ذمل انئبذيا للمرشذد العذذام ، وعمذل   السذعودية مذن بعذد،   سفذرَّ املسذلمني ا دذوان
ا 1423رمضذذان  23العذذام هلذذا منذذو وامل حذذدث الرمسذذي نسذذم ا،ماعذذة،   كذذان املرشذذد  ذذ دلفذذي هذ

ا  ذذلي أف ذذان املرشذذد السذذادر للاماعذذةلألسذذ ان مصذذطفى مشذذهور )رمحذذر هللا(  عيا وكذذان الايوييذذي
ا سياسذذذذييا، ُرزق الفهذذذم وحسذذذذن ال قذذذدير للمواالذذذذف وال ذذذروف، وال عامذذذذل معهذذذا نحل مذذذذة  وفقيهذذذي
ر، مذذذع املوازيذذة الشذذذرعية   الن ذذر إىل واالذذذع األحذذداث، والصذذذالبة   املواالذذف وال مسذذذك  وال بصذذُّ

 وعذذدم ال فذذريع فيمذذا ميذذسُّ العقيذذدة واألصذذول ان مذذة، ووفذذهدف إىل مجذذع القلذذوب ورصهد نل وابذذت، 
ني  15( شذذذهريا فقذذذعأ وسوفذذذال هللا ليلذذذة ا،معذذذة 14الصذذذفوف   مذذذدة إرشذذذادل، الذذذيت ام ذذذدت )

 مأ2004يناير  8هذ 1424القعدة 
 

 هذا اللقاء:
شذذر فيذذر بعذذد وفاسذذر ويُ  ،جماهذذد ملياذذي لصذذا  موالذع )ا سذذالم اليذذوم(أجذرى هذذوا اللقذذا  األسذذ ان 
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اهلضذذييب   يفدذذر »ر أعذذالل: م، ونكذذ 2004ينذذاير  10هذذذ، 1424ني القعذذدة  18بيذذومني،   
أ   ورد   مواالع أدرى، م ل من دى انامني العرب ووي يبيدًي ا دذوان «لقا  معر البل وفاسر

 املسلمونأ
 

 فقال حمافره:
 املس شذذار املسذذلمني ل دذذوان العذذام املرشذذد فطذذوَّ  ،وفاسذذر البذذل املوالذذع معذذر أجذذرال حذذوار يفدذذر  

 مرشذداي  صار وحح بداي ها منو املسلمني ا دوان اعةمج مع رحل ر حول اهلضييب املأمون حممد
 اهلضذييب حسذن املرشذد ووالذدل هو لر سعرَّت الوي ال عويب عن اهلضييب ح ى كما  للاماعة،

 الرمسيذة، األهذرام صذحيفة واالذع مذن املنشذية . يليذة سفاصذيل وكشذف الناصذر، عبد زنيية يد على
 رؤي ذذذر وسنذذذاول ال ذذذورة، الضذذذا  ورئذذذيس سذذذبفاأل الذذذرئيس انئذذذب الشذذذافعي حسذذذني واجذذذر أيذذذر وأكذذذد

 أأاحلوار هوا   اهلامة القضاًي من وإملها احلالية، املعطيات  ظل   ا،ماعة ملس قبل
 

 نص احلوار
 

 البدايررة، منررذ املسررلمني اإلخرروان مجاعررة داخرر  رحلررتًم علررى الضرروء يلقرراء البدايررة يف  نررودُّ 
 ..للجماعة عاما   مرشدا   أصبةص   فحىت

ر مسذذذذلم بيذذذذت   يشذذذذأت   ا دذذذذوان دعذذذذوة علذذذذى سعرفنذذذذا عنذذذذدما لذذذذولك  م  مذذذذت، وإذذذذمل وم حضذذذذهد
 أيذذذة عليهذذذا كنذذذا  الذذذيت املعيشذذذة وبذذذني بينهذذذا أجذذذد وه يفهمذذذر، كنذذذا  عمذذذا اد الفذذذاي  وذذذد ه املسذذذلمني
 أدالفات 

 ؟آنذاك عمرك كم
 يشذاطها، بدايذة   املسذلمني ا دذوان مجاعة وكايت ،1942 عام احلقوق كلية    ررجت أان
 إذمل جيذداي، أعرفهذا املسلمني ا دوان دعوة أبنا  أحد كنت  والد كبمل،  بش ل من شرة س ن وه
 النيابذة   عضواي  بدأت  إن القضا ، سلك    عملي لطبيعة سن يمافا    م دادالي  أكن ه أيل
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 وال ن يمذذذذذات  القضذذذذذاًي   ي ذذذذذددَّل ل القا ذذذذذي أن واملفذذذذذروت الا ذذذذذياي، أصذذذذذبحت العامذذذذذة،حح
 أحذ فظ كنذت  والد السياسية، ال ن يمات    م دادل إمل جعلل الوي األمر لعامة،ا السياسية
 دادذذل يفسذي ووجذدت  1965 سذنة اع قذايل وا األًيم دارت    السياسذية، وعقليذيت ن اهذا 
 نلك  وبعد أم، اسصالت  ويل منهم، ك ملاي   أعرف كنت  الوين ا دوان مجوع دضم   املع قل
 س طذذذور أذذذم عالالذذذيت وأدذذذوت  املسذذذلمني، ا دذذذوان سن يمذذذات و  أحذذذداث  دادذذذل يفسذذذي وجذذذدت 
 أ عنر إبعادي وا الصملة، فحلة بعد إلير عدت  والد عملي، من فصلي وا يفدر، سطوراي 

 السذذذذعودية زار حيذذذذم ن دذذذذوان، عالالذذذذيت   الفاصذذذذلة األمذذذذور كايذذذذت  ال مايينذذذذات  بدايذذذذة    
 جذذدة، مذذن عليذذر واسصذذلت ؤيذذيت،ر  ا دذذوان مذذن وطلذذب -هللا رمحذذة- ال لمسذذاق عمذذر األسذذ ان
 القذذذاهرة، إىل العذذذودة مذذذل فطلذذذب يذذذراق  أن يريذذذد أيذذذن وسذذذأل ر املنذذذورة، املدينذذذة إىل عذذذاد فوجدسذذذر
 أن   برإب ذذر فذذأبلغل عذذود ، عقذذب بذذر وال قيذذت فن لذذت السذذنوية، ا جذذازة أع ذذاب  علذذى وكنذذت
 مذذذن س وَّيذذذت الذذذيت ،املسذذذلمني ا دذذذوان الافلذذذة إىل أيضذذذم ل ذذذي وأعذذذود السذذذعودية   عملذذذي أسذذذري

 املرشذد مذل طلبذر ملذا السذ اابة   هللا بفضذل أسذردد فلذم واسذحلاسياية، كيان  هلا وأصبح جديد،
 الرسباطذذذذات  ألهنذذذذي للسذذذذعودية أعذذذذود أن منذذذذر طلبذذذذت ول ذذذذن ال لمسذذذذاق، عمذذذذر األسذذذذ ان العذذذذام

 عالالذة يذتوكا الحذحلام، علذى سقذوم   عالالذ هم كايت  حيم السعوديني، ا دوة مع ال عاالدية
 السذذعوديني ا دذذوة مذذع ال سذذوية فذذحلة بعذذد رجعذذت   جيذذدة، بطريقذذة أسذذ أنهنم أن ولبذذد جيذذدة،

 ،ماعذذذة ا رشذذذاد م  ذذذب   كعضذذذو  عذذذدت  الفذذذحلة هذذذول ومنذذذو مصذذذر، إىل وعذذذدت  ،واسذذذ قلت
 أو وح ب ل فير عضو وأان جديد، سن يمي كيان  هناي وأصبحأأ املسلمني ا دوان

 مذن جمموعذة مذع اي خذا  وا ا،ي ة،   ا دوان ورشحل الشعب، جملس اي خانت  جا ت   
 ولاملسذذؤ  أان أصذذبحت   الشذذعب، جملذذس سذذددل ا دذذوان مذذن جمموعذذة أكذذ  وكايذذت إدذذواق،

 ا دذوان دادذل ال ملاييذة ال  لذة نسذم امل حذدث  وهذو يفدذر، كيذان  يل ف هر اجملموعة، هول عن
 واملسذذألة لذذر، انئبذذاي  وعينذل -عليذذر هللا رمحذذة- مشذذهور مصذطفى األسذذ ان جذذا  وه ذذوا املسذلمني،
 مذذذذع رحلذذذذيت ند صذذذذار هذذذولأأ ل دذذذذوان مرشذذذذداي  أصذذذذبحت حذذذح الوالذذذذت، نلذذذذك  منذذذذو سذذذدرجت
 أاليوم حح ا دوان
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 البنا حسن مع ذكرايت
 
 البنا؟ حسن ابلشهيد تربط  اليت الذكرايت هي ما
 فيهذا يذحلدد كذان  الذيت الفذحلة اللودذ  البنذا، حسذن األسذ ان إىل ك ذملاي   أجلذس أكذن ه شبا    أان

 الليلذة، بسذنوات  وفاسذر البذل احلرجذة األدملة الفحلة كايت  اهلضييب حسن الوالد على البنا األس ان
 يل وأصذذبح سذذنة، 24 يفيذذواي عمذذري وكذذان 1945 عذذام   س وجذذت كنذذت  الوالذذت نلذذك    وأان
 الوالذذت هذذوا   أيذذل علذذى عذذالوة نسذذ مرار، الوالذذد بيذذت   أكذذن وه الوالذذد، عذذن مسذذ قل منذذ ل

 ه -املسذلمني ا دوان  ماعة كعضو- فأ  يفيواي، م ابعاي  أكن وه القاهرة، دارا   عملت
 إل للاماعذة، ال ن يمذي ال يان   م دادالي  أكن ه أيل كما  القضا ، سلك    وأان علي يؤجر
 اهلضذييب، والذدي لذىع ك ذملاي   يحلدد كان  أير لح ت البنا حسن الشهيد ا مام أًيم يفدر   أير

 أأس أنن   الليالي  وال حية السالم بعد وأجلس أم، أل قي ف نت

 ؟لإلخوان الثاين املرشد اهلضيا حسن املستشار فالدك مع ذكرايت  ما
 يل شذأن ل وأان للاماعذة، كمرشذد  املسذلمني ا دذوان أعمذال م ابعة على حريصاي  والدي كان
 رمحذذر والذذدي وكذذان اخلذذاص، منذذ يل   وأالذذيم القضذذا    لأعمذذ  الوالذذت نلذذك    وأان إطالالذذا، أذذا
 نل هلذذا يهذذدأ لذذن ال ذذورة أن .امذذاي  مذذدركاي  كذذان  كمذذا  األو ذذاع، وسطذذورات  دطذذورة ملذذدى مذذدركاي  هللا
 املع قذل   م  نذا حيذم 1965 عذام   معذر اع قلذت أيذل كمذاأأ   ا دذوان علذى سقضي حح
 كمذا  1965 وحذح 1954 منذو مذرة مذن أك ذر لالع قذال الوالذد سعرَّت والد ،1971 عام حح

 أأ البائدة ال ورة عهد   ال  مل وعال ن عدام، لل هديد سعرَّت
 

 جرذري تغريري 
 

 ؟لإلخوان مرشدا   أصبمح  أن فبعد قب  فالدك حياا على تغيريا   ملسص ه 
 أصذذبح للاماعذذة ا رشذذاد أمايذذة إليذذر سذذندت أُ  أن فبعذذد كبذذمل،  ادذذ الف هنذذاي أصذذبح شذذك  بذذال
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 البيذذت وأصذذبح هنذذار، ليذذل مقذذابالت  عنذذدل وأصذذبح وليات،املسذذؤ  حيذذم مذذن  ذذخم عذذب  ليذذرع
  نلذك  كذل  البذل ول نذر وال اهذات، واألشذ ال األلذوان مجيع من ودارجني دادلني نلنار يع ُّ 
 مذن ليسذوا عذاديون وأانر حمذدودون أصذدالا  إل البيذت   يذ ورل أحذد ل ،مس شاراي  يعمل كان

  صباح حم م ر إىل يوهب حيم وير،ؤ ش   أحد  ي ددل ول  ياسيني،والس  العامة الشخصيات 
 أو األسذباب، وي  ذب يقذرأ بي ذر   يلذس ويرجذع القضذاًي،   وين ر أح اماي  ويصدر يوم كل

 إسذذناد بعذذد الوالذذد حيذاة    ذذخم ادذذ الف حذذدث  فبذالطبعأأ القضذذاًي علذذى نلطذذالع ينشذغل
 أإلير ا رشاد أماية

 
 اإلخوان؟ مجاعة داخ  يديه على تربيص من أفل من
 مذذن أكذذ  وهذذو البنذذا، حسذذن عذذرف اهلضذذييب وحسذذن البيذذت،   اهلضذذييب حسذذن مذذع سربيذذت أان

 أسناي  البنا حسن األس ان
 الوالد؟ من تعلَّمص ماذا

 ،ب إل ألحذد اخلضذوع وعدم ،الدين أبح ام وال مسُّك  أموري، كل    اليضباط منر سعلَّمت
 بذذد    الا ذذياي  كذذان  أن فمنذذو عنذذدل، الاعذذدة وهذذول فيذذر، أمذذاري ول ألذذني ول ،نحلذذف وال مسذذك 

 للمذذرأة وفهمذذر أسذذر ، ونؤ شذذ  أديذذر كيذذف  منذذر سعلَّمذذت أيذذل علذذى عذذالوة أسذذلوبر، وهذذوا حياسذذر
 ورذرجن كلهذن  سعلمذن البنذات  أدذوا  مجيذع ولذولك  وسعليمهذا، اجمل مذع   املذرأة واحذحلام ودورها

 أي علمن أن فاملهم زوجها، مع عنر ولةؤ املس  فهي نلك  بعد العمل أمر ول ن ا،امعة، من
 وأسذلوب  نب، إمياينذا ويقذوي نحلذف، ال مسذك   ذرورة والذدي من سعلَّمت احلركي الصعيد على

 أو ذذذاع عذذذن .امذذذا خم لذذذف و ذذذع أمذذذام اليذذذوم إينذذذا حيذذذم األو ذذذاع، ندذذذ الف ًّ لذذذف ال عامذذذل
 الصذعيد علذى فيهذا يعذيش الذيت ل ذروفا ا يسذان يفهذم أن لبذد ول ن ال ورة، بعد وما 1948
 أفطناي  ساي كيهد   املسلم يصبح حح كولك   الدولية واألو اع واخلارجي الدادلي

 البنا؟ حسن اإلمام فبني فالدك بني الع قة طبيعة هي ما
 أهلنذذذا بذذذني الري نذذذا   الريذذذف   لنذذذا السذذذنوية ا جذذذازات  يقضذذذي أن علذذذى حريصذذذاي  والذذذدي كذذذان
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 واجمل مذذذع ل ًيرسذذذر، النذذذار وي وافذذذد املضذذذيفة،   يلذذذس البلذذذد إىل يذذذوهب عنذذذدما ف ذذذان وعائل نذذذا،
 أيسذون الشذباب  وكذان  ذ يلة، ال علذيم يسذبة وكايذت بسذيطاي، جم معذاي  كان  الوالت نلك    الريفي

 رمحذر- والذدي وملذس واألمذة، الج مذاعي نل يذان م علهدقذة ومسذائل عامذة، الضاًي   وي  لمون
 مذن إهنذم لذر فقذالوا الشذباب، هذؤل  عن وسأل ،أم فأعاب هم،لدي ف ري يضوا وجود -هللا

 سغذمل الذدعوة هول أن وملس اجمل مع، على يطرأ سغيملاي  هناي أن والدي فشعر املسلمني، ا دوان
 ينشذذغل أصذذبح األمذذور، ب وافذذر مشذذغولي  ا يسذذان ي ذذون أن وبذذدلي  الفذذرد، وطبيعذذة النذذار طبيعذذة
 ف ذان إليذر، ليسذ مع  ضذر أن وسعى مؤسسها عن فسأل ة،والضخم ال بملة والقضاًي نملهام
 البنذذا، حسذذن إل ين هذذي أن أ.ذذ  كنذذت  إليذذر أسذذ مع كنذذت  دطيذذب أي :يقذذول هللا رمحذذر والذذدي
 أوس وجَّف س طوَّر العالالة بينهما وبدأت 

 السجن؟ داخ  للتعذيب اهلضيا تعرَّض ه 
 للاميذذذذذع حذذذذذدجت بال عذذذذذوي عمليذذذذذات  ول ذذذذذن ،وحذذذذذدي ولسذذذذذت لل عذذذذذويب، سعر ذذذذذت نلطبذذذذذع

 السذان أو ،(زعبذل أبذو)   سذوا  املعذ قالت، مجيذع   اسبعوها اليت املنحطة القورة نألساليب
 نلذذك  وإذذمل وا،لذذد وا،ذذري وال عليذذف وا هايذذة الضذذرب  عمليذذات  علذذى عذذالوة إملهذذا، أو ،احلذذر 
 عبذد مذات  وحذح 1965 عذام منذو معنذا اسذ مرَّ  األمر وهوا مجيعا، عاييناها اليت األساليب من

 أ1971 يوليو   السادات  الرئيس عنا وأفرا الناصر،
 فمررا قطب، سيد الشيخ  فيها أعدم اليت 1965 جمموعة اهلضيا مأمون املستشار عايش
 األحداث؟ هذه حول ذكرايت  هي
 كذذذايوا  ول ذذذنهم احلذذذر ، السذذذان   معنذذذا موجذذذوداي  هللا رمحذذذر الشذذذهيد الطذذذب سذذذيد األسذذذ ان كذذذان
 أدذوول إبعدامذر احل ذم صذدر وملذا  ذواران، ايفراديذة زي ايذة   ف ذان ا دذوان، مجيذع عن يع لوير

 فعذل يسذ طع وه ،ا عذدام ح ذم ل نفيذو أيدوويذر أهنذم وعرفنذا  واران، فيها كان  اليت ال ي اية من
 أهلم شي  أي

 ابجلماعة؟ الطوي  العمر هذا بعد اإلخوان مجاعة فاقع ترى كيف
 سن شر أهنا والدليل ربنا، فيها سيباري املسلمني ا دوان دعوة أن أرىو  دملاي، مس بشر أان وهللا
 اجمل معذذذات  مذذذن عذذذدد   األساسذذذية القذذذوى وأصذذذبحت يذذذوم، بعذذذد يومذذذاي  وسقذذذوى ،م ذذذان كذذذل   
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 اجمل معذذذات،   أتجملهذذذا وهلذذذا وأمري ذذذا، أورون و  والذذذيمن وا، ائذذذر واألردن مصذذذر   ا سذذذالمية
 ا سذذذالم وألصذذذول للحقيقذذذة خمذذذالف أليذذذر يذذذ ول  مذذذا سذذذرعانو  ،يسذذذ مر ل والشذذذوون فذذذال طرف
 أالبشرية والطبيعة

 كذذذل  و  هللا، أبمذذذر وسشذذذ د وسقذذذوى وناليذذذة فمسذذذ مرة -ا دذذذوان دعذذذوة- الوسذذذطية الذذذدعوة أمذذذا
 وأيذت م ذان، أي   عمومذاي  ا سذالمية الشذعوب  كيذان  مذن هامذاي  جذ  اي  نع بارها س هر مناسبة
 مجاعذذذة س هذذذر السذذذنني عشذذذرات  طذذذوال ا سذذذالميني إالصذذذا  نمذذذ  صذذذدام فعلذذذر مذذذا بعذذذد اآلن سذذذرى

 أهللا فضل من وهوا ،وأتجمل كيان  هلا العراق،   إسالمية
 

 الناصر عبد اغتيال متثيلية
 

 1954 عررررام الناصررررر عبررررد اغتيررررال حمافلررررة يف  اإلخرررروان تررررورُّط عررررن الًثررررريفن يتةرررردث
 ؟ذل  توضيمح  نرجو..  مؤامرا ي ا يقولون فاإلخوان

 ينذذاير 14   صذذدر الذذوي املسذذلمني ا دذذوان مجاعذذة حبذذلهد  الذذرار أول علذذى الضذذو  إلقذذا  أود أان
 فوجذذدان أصذذبحنا وإمنذذاأأأ إذذملل ول اإ يذذال حمذذاولت  الذذرارات  هنذذاي سذذاع ها ي ذذن وه ،1954
 لذذوهمورحَّ  ا،ماعذذة، واليذذادات  اهلضذذييب حسذذن األسذذ ان ليع قلذذوا واؤ جذذا الليذذل و  الذذرارات، هنذذاي
 ا دذوان مذن ال خلُّ  بغرت احلر   السان إىل واآلدر الدادلية إىل عضهمب ،املع قالت  إىل

 ملذذذدة ظذذذل الناصذذذر عبذذذد مجذذذال أن سعذذذرف أن ي فذذذيأأ  أليفسذذذهم القذذذوة ًّلصذذذوا حذذذح املسذذذلمني
 ال ذورة اليذادة جملذس   كذايوا  الذوين الضذباط وكذولك  ،يعرفر أحد ي ن ه ال ورة بعد أشهر سسعة

 واؤ بذذد وهذذم فذذحلة، األمذذر هذذوا وظذذل ويذذب، حممذذد اللذذوا  هذذو روفواملعذذ أأ  يعذذرفهم أحذذد ي ذذن ه
 علذذى فسذذيطروا ،ويذذب حممذذد اللذذوا  ورا  مذذن يل قذذون وكذذايوا حقهذذم، أيذذر يع قذذدون عمذذا يبح ذذون
 أك ر وكان ال ن يم، هلوا الائداي  الناصر عبد مجال وكان األمور، مقدرات  على وسيطروا ،ا،يش
 أصذبحوا وأهنذم النشذوة، أدذوفم والضذباطأأ  السذلطة ىعلذ  يس حون حح وس  ي اي  عمالي  النار
 سذيطر حذح ي   ذك  وظذل نل، لر يهدأ ه الناصر عبد مجال بينما احلياة، ملوات  وناالوا ،الادة
 ،يفدر شي  ألي حباجة يعودوا ه وهم ويب، حممد واجهة إىل حباجة يعد وه شي ، كل  على
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 ل الذذيت فاحل ومذذةأأ  الطغذذاة كذذل  مسذذة هذذي هاسصذذفي  وحماولذذة املسذذلمني ا دذذوان مهامجذذة فعمليذذة
 أفقع مصر   ليس الدييا كل    العس رية األي مة طبيعة هي وهول القد ، على سبقي
 ول ذذن ،أس لذذم لذذن فذذ يل الناصذذر، عبذذد مجذذال اإ يذذال حماولذذة ومذذؤامرة املنشذذية حلادجذذة نلنسذذبة أمذذا

 هذذذول إن حيذذذم ال ذذذورة، رجذذذال انبلسذذذ  الناطقذذذة احل وميذذذة األهذذذرام صذذذحيفة يشذذذرسر تذذذا أس شذذذهد
 عذذذذام أك ذذذذوبر 27 ب ذذذذاريخ األهذذذذرام   وجذذذذا أأ  1954 أك ذذذذوبر 26 يذذذذوم   كايذذذذت  ال م يليذذذذة
 يذذد   سذذالح علذذى والذذبض شذذخ  علذذى الذذبض والذذدأأأ  :املنشذذية حلذذادث  ال ذذايل اليذذوم 1954
 عيذذار مذذن فارإذذة أظذذرف أربعذذة علذذى ا،ذذاق فيذذر يقذذف كذذان  الذذوي امل ذذان   ع ذذر والذذد ،ا،ذذاق
 الذذوي املسذذدر إن إن ا،ذذاق، يذذد    ذذبع الذذوي املسذذدر طلقذذات  عذذن ر لذذف وهذذي مذذم،26
 أيذر الوالذت نلذك    يردد امل هم وكانأأ  الفارإة األظرف يلفظ ل يوع من امل هم مع علير ع ر
 أألل فاريح الرصاصات  هول يطلف كان  وإير أحد، إصابة يقصد ه
 عبذذد ،مذذال صذذورة ويوجذذد أبسذذبوع احلادجذذة عذذدب 1954 يذذوفم  3 يذذوم   األهذذرام   جذذا   

 الذذوي املسذذدر علذذى ع ذذر الذذوي العامذذل يفدم دذذووا: )فيهذذا جذذا أأ  يفدذذر شذذخ  ومعذذر الناصذذر
 الذذرئيس إىل يقدمذذر وهذذو الناصذذر، عبذذد مجذذال الذذرئيس علذذى الع ذذدا  حماولذذة   ا،ذذاق اسذذ خدمر

 (أأ  ال ورة اليادة جملس   مجال
 
 ه ليذة بصذورة عامذل أي    نلذك   ذدث  كيذف!    مسدسذاي  ا،ذاق يذد    ذبطوا إهنذم يقولوا أه

 يد ل ي ،ال وكرة  ن يد ل ألير الدمير  على ا س ندرية من جا  إير ويقولون أسبوع، بعد
  ماليذذة م افذذأة ويعطيذذر السذذالح منذذر وأيدذذو ال ذذورة، اليذذادة جملذذس   من  ذذراي  الناصذذر عبذذد مجذذال

 إنا   مسذدر  معذر ي ذن ه أم مسذدر معذر كذان   دذوانا مذن عليذر املقبذوت هلأأ  والسؤال
 أوهلذذا مذذن ال م يليذذة سلفيذذف علذذى دلذذيالي  هذذوا ألذذيس! ا إني  عليذذر البضذذوا ملذذانا مسذذدر معذذر ي ذذن ه

/ 3 و  ،م 1954 – 10 – 27 اتريذذخ   الرمسيذذة األهذذرام جريذذدة يشذذرسر مذذا حسذذب آلدرهذذا
 أم 1954/ 11
 

 كذان  والذوي ا،مهوريذة، رئذيس انئذب الشذافعي سذنيح ال ورة اليادة جملس عضو إىل نهبت وأان
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 حممذود هذل وسذأل رأأ األهذرام يشرسر ما علير وعر ت ،(ال ورة حم مة) مسول فيما القضا  يرأر
 فقذال! مسدر  معر ي ن ه أم مسدر معر كان  املنشية حادث    اع قل الوي اللطيف عبد
أأ  عذام سوجذر مسذألة هذي فقذالأأ  يعذحلف أن لبد سعويبر ي م واحد أي لر فقلت اعحلف، إير

ر الامذذت ال ذذورة ر هلذذوا وفقذذاي  ال ذذل يسذذمل أن لبذذد عذذام ب وجذذُّ  إجابذذة لديذذر أجذذد فلذذمأأ العذذام ال وجذذُّ
 أأ سؤايل على

 
 قضاا ال دعاا

 
 .. اهلضيا حسن املرشد فالدك مع جنصسُ  أن   دثص

 ؟'قضاه ال دعاا' كتاب  خرج فكيف السجن؟ هذا قصة هي ما
 سعر ذذنا والذذد ،(الضذذاة ل دعذذاة) ك ذذاب   بعمذذل المنذذا والذذد 1965 سذذنة والذذدي مذذع انتسذذُ  يعذذم

 ،1954 عذذذذذام منذذذذذو السذذذذذاون مذذذذذن إذذذذذملل أو احلذذذذذر  السذذذذذان   سذذذذذوا  ،ال عذذذذذويب لعمليذذذذذات 
 مذذن شخصذاي  28 ال لذوا ،ال عذذويب زنييذة وكذايواأأ 1965 عذام ال صذذفيات  .ذت حذح واسذ مرت 
 املوحبذذة هذول   دقذف النيابذة جذا ت  وملذاأ أ طذذرل ليمذان   واحذدة زي ايذة   املسذلمني ا دذوان

 أذذول امل علذذهدف الذذورق أيدذذو – نلذذك  بعذذد للقذذاهرة حماف ذذاي  عينذذول الذذوي – الدسذذوالي صذذالح الذذام
 ا،هنمذذي الوحشذذي ال عذذويب هذذوا ل  ذذرار ي ياذذة طذذرل  ليمذذان دذذارا النيابذذة وكيذذل وطذذرد املوحبذة،
ر جمموعذذذذات  وظهذذذذرت  العمذذذذد، والق ذذذذل )  مجاعذذذذة وهذذذذي ويق لذذذذوهنم وهنميعذذذذوب الذذذذوين هذذذذؤل  س فذذذذهد
 أصذذحاب  مذذن ك ذذملة  جمموعذذات  اع قذذل 1965   الناصذذر عبذذد ي ذذام وكذذان ،(اهلاذذرة و ال  فذذمل

 مذذذن هذذذؤل   ذذذمن ومذذذن ل دذذذوان، ين مذذذون كلهذذذم  واع ذذذ وهم املخ لفذذذة، ا سذذذالمية ال اهذذذات 
 إىل اويسذذذبو  ،احلذذذاكم وي فذذذر ،اجمل مذذذع كفذذذر  أيذذذر – هللا رمحذذذر – الطذذذب سذذذيد األسذذذ ان إىل يسذذذب
 املسلمني ل دوان العام املرشد أن زعموا وأيضاي  ،الف ر هوا م ل  املودودي األعلى أ  األس ان
أأ  جذذذداي  عايبذذذاي  ف ذذذراي  وكذذذان ،وشذذذاعت ظهذذذرت  واملسذذذألة ،الف ذذذر هذذذوا يع نذذذف اهلضذذذييب حسذذذن
 ف ذذر الف ذذر هذذوا إن :فقلذذتأأ  الف ذذر هذذوا عذذن  لتسذذُ  وملذذا والذذدي، مذذع معذذ قالي  كنذذت  ويفيذواي
 شذي اي  والذدي مذن أمسذع ه إيذل :أم لذة هلذم و ذربت إطالالاي، عندان أصالي  لر أن أع قد ل ال  فمل



86 

 

 يحلكذل ف يذف كذافر،  فهذو الف ذر أذوا يذؤمن ه مذن إيذر يقولذون أهنذم هذوا مذن وأإذرب  هذوا، عن
 !! أأ كفر  على أان أكون وبولك  الف ر، هوا عن شي اي  أعرف ل وأان اهلضييب حسن والدي
 أذول عرف وملا املع قل، إىل طرل ليمان من وأحضرول سنوات، ب الث  علير  محُ  والدي وكان

 ف ذر وهذو اخلذاطئ، الف ذر هذوا علذى للذرد ك ذاب   إعداد وطلب ال الم، هوا .اما يفى احل اية
 هوا على للرد الفقهي ال أصيل أجل من وك ب أوراق على نحلصول لنا يسمح وكان ال  فمل،
 ( أالضاة ل دعاة) ك اب   ف ان ا،ماعة، دجس    يسري ل حح الف ر 

 
 األحداث؟ عاصرت حيمل فجمموعته قطب سيد اعتقال ظرفم هي ما

 الطذب سذيد أن أعلنذوا أهنذم يفيواي وأعلم حدث، كما  الطب سيد األس ان إعدام ملؤامرة نلنسبة
 بشذذي ، أحذذد ينذذدد وه نلذذك، يصذذدق أحذذد ول الناصذذر، عبذذد مجذذال الذذرئيس  ذذد مذذؤامرة يقذذود
  ذار فذيهم تذن- فيهذا امل همذني مجلذة كذان  الذيت القضذية   ،شذخ  ألف 22 نع قال ناوفوج 

 1965 عذذذام منذذذو املعذذذ قالت    وظلذذذواأأ  شخصذذذاي  83 ي اذذذاوز ه -أالحمذذذوا الذذذوين السذذذالح
 يوليذذذو أول وحذذذح 1965 عذذذام منذذذو م  ذذذت شخصذذذياي  وأان السذذذادات، الذذذرئيس عهذذذد أول وحذذذح

 أالنفور ويهدى األمور يصفي أن وأراد ادات،الس  أيور الرئيس جا  أن بعد 1971
 

 آنذاك؟ هتمت  فما اعتقال  ن كيف
 واسذذ ولوا أ جذذر، وحطمذذوا الليذذل، من صذذف   منذذ يل واال حمذذوا سفعذذل، كمذذا  األمذذن الذذوات  جذذا ت 
 وأمذوالي  مسذاعدات  أالذدم أيذل فمذيت وكايذت املع قذل، إىل اال ذادوق   لذدي، كايذت  م  بذة على

 إذمل كذالم  وهذواأأ  م1954 منو اع قلوا والوين الساون،   املغيبني  قلنياملع وأسر لعائالت 
 ول ا،ذوع مذن ويساؤها أبناؤها ي ضور اليت املعدمة األسر عن أحبم كنت  إيل حيم صحيح،
 والشذذذرائع األدًين كذذذل    أيذذذر معذذذروف هذذذو وكمذذذا املعويذذذة، يذذذد هلذذذم فنقذذذدم أيكلذذذون، مذذذا يذذذدون
 مينذذع أسذذرسر نيذذب فمذذا اع قالذذر، ا فقذذد يذذرم ه أم أجذذرم سذذوا  فالشذذخ أأ  شخصذذية العقوبذذة
 أإذرات   سسذ خدم ل األمذوال هذول أن جبذت كمذا  املاليذة، واملساعدات  والشراب  الطعام عنهم
 الفقذملة لألسذر املعيشذة وأعبذا  والشذراب  الطعذام على للحصول األسر هول مساعدة إمل أدرى
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 أان اجة
 

 ؟السجن يف  للتعذيب تعرَّضص ه 
 مقذذذر   أودعذذذوق ،أذذذا اع قلذذذوق الذذذيت اهلمايذذذة الطريقذذذة بعذذذد منذذذ يل مذذذن اال ذذذادوق عنذذذدما طبعذذذاي 

 علذذى ملقذذى فذذحلة م  ذذت حيذذم فيهذذا، عاييذذت الفذذحلات  أصذذعب مذذن فذذحلة الدولذذة أمذذن مباحذذم
 إىل أدذووق   احليذاة، م ذاهر مذن م هذر أو يذوم أو شذراب  أو طعذام دون الذبالط على األرت
 وي لذذوا أعلذذى، مذذن مربذذوط والذذدمي ألسذذفل رأسذذي نملقلذذوب  علقذذوق نذذايوه ،(زعبذذل أبذذو) سذذان
 ل الذذيت األسذذ لة مذذن العديذذد علذذيَّ  طرحذذوا   الذذوعي، أفقذذد كذذدت   هسذذ ملي بشذذ ل  ذذرب  علذذي

   وو ذذعوق فذذأي لوق ال عذذويب، شذذدة مذذن علذذى وأإمذذي الذذوعي فقذذدت    شذذي اي، عنهذذا أعذذرف
 سذذور أذذا  ذذيع داليذذة سذذاحة عذذن عبذذارة هذذيو ( أأ انمصذذة) سسذذمى وهذذي داليذذة، كبذذملة  زي ايذذة
   امل خصصذذني مذذن جمموعذذة وأذذا فيهذذا فو ذذعوق سعويبذذر، املذذراد الشذذخ  فيهذذا يضذذعون حديذذد

 بيذنهم أجذري الضذرب  شذدة مذن وأان طويلة، فحلة يضربوق ظلوا أن بعد ب عليقي الاموا ،ال عويب
 الذوي نلقلذم أو الغلذيظ االعصذ  أو نلسذوط يضذربل أحذدهم علذى أمذرُّ  كلمذا  حيم سوالُّف، دون
 لسذاعات  ال عذويب يسذ مر وه ذوا الوالذوف، أو ا،لذور أو النذوم مذن مينعوينذا وبولك  يدير،  

 وحسذذذب أًيم عذذذدة الو ذذذع هذذذوا علذذذى املذذذر  وي ذذذل إيسذذذاق، ل بشذذذ ل امل ذذذان يفذذذس   طويلذذذة
 أال عويب زنيية

 
 مثل ؟ للتعذيب الوالد تعرَّض ه 

 زي ايذذة   يضذذعوير ف ذذايوا ،اأيضذذي  لل عذذويب سعذذرَّت أيذذر يل ح ذذى رول نذذ  معذذر، أكذذن ه أان الوالذذد
 معذذر ويضذذعوهنا والن نذذة القذورة ال ذذالب  مذذن جمموعذذة  ضذرون   ا،مياهذذي  عليهذذا ويرشذذون إمسنذت،

 مذن- يلذس أن يس طيع ل ا يسان إن حبيم  وارل، ال ي اية   وس  ز ف بول ال ي اية، يفس  
 هلذذوا وي عذذرَّت احلالذذة هذذول   ي ذذل ،سذذنة السذذبعني فذذوق رجذذل وهذذو ينذذام، ول األرت   -امليذذال

 مذذذذن مذذذذاسوا ك ذذذذملون  أانر وهنذذذذاي وأف ذذذذع، أشذذذذد ال عذذذذويب 1954 عذذذذام   وكذذذذانأأ  ال عذذذذويب
 وال عويب نلعشرات، الصحرا    يدفنوهم   احلر ، السان   يق لوهنم وكايواأأأ  ال عويب
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 أ الناصري العهد   ا دوان من نمل ات  و حاًيل ،اس مره 
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 عبدالقادر األراننفط 
  ()العامل احملق ِّ 
 
 

 
 

 الرتمجة:
ولدسذذذذذر   كوسذذذذذوفا، ويشذذذذذأسر واسذذذذذ قرارل بدمشذذذذذف، أمضذذذذذى حياسذذذذذر   العلذذذذذم والذذذذذدعوة وال علذذذذذيم 

، وفيذذذر احلذذذوار )ال ذذذاق(يفدذذذر وال حقيذذذف، والذذذد أحببذذذت أن أورد سرمج ذذذر كمذذذا نكذذذرل هذذذو بنفسذذذر   
وجذا  بعضذها  أأأعلمذا مذع سوا ذع ال ،قحديم عن سذملسر الشخصذية والعلميذة أبسذلوب مشذوهد 

ذ، 1425 عام شوال 14ا،معة والد سو  رمحر هللا يوم  أ)األول(احلوار  بداية   سشذرين  26هذ
 مأ2004 عام ال اق

 
 هذا اللقاء:

،   شذهر منها( 5لعدد )شر   جملة )القمة( اأجرى هوا احلوار معر األس ان ًيسر املقداد، ويُ 
  يفدذر لقذا  لذر مذع »، ونكر أعذالل: 18 -14م، ص2004ديسم  هذ، 1425ني القعدة 

 أ«القمة
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 )األفل(  نص احلوار
م، و  عذذام 1928يوإوسذذالفيا عذذام  –ولذذد الشذذيخ عبذذدالقادر األرانؤوط رمحذذر هللا   كوسذذوفا 

 نهب إىل دمشف الادميا من كوسوفا مع والدلأ 1931
ب هارسذر وأبيذر مذن كوسذوفا إىل دمشذف يقذول الشذيخ أرانؤوط: كنذا   نلذك الوالذت وعن أسذبا
معوبني ومضطهدين   كوسوفا و  كل يوإسالفيا من أوهلا كايوا هناي   واملسلمونأًيم صربيا 

 ،إىل يفدرهذذذذا، وداصذذذذة أن هذذذذول املنطقذذذذة يوجذذذذد فيهذذذذا املسذذذذلمون   كوسذذذذوفا ومقذذذذدوييا وألباييذذذذا
فذرأى والذدي أن يذحلي  ،كذان املسذلمون يعذايون مذنهم ألذوان العذواب   لذوا ،واحل م هنذاي للصذرب 

 البلدأ
 بداايته يف طلب العلم

ج ذذت وأان صذذغمل عمذذري جذذالث سذذنوات  :وعذذن سذذملسر   طلذذب العلذذم يقذذول الشذذيخ عبذذدالقادر
وبعذذذد نلذذذك و ذذذعل   املدرسذذذة الب دائيذذذة وامسهذذذا  -رمحذذذر هللا  -م( مذذذع والذذذدي 1931سذذذنة )

ف ذذذان يوجذذذد فيهذذذا شذذذيخ ،ل ذذذن سغذذذمل امسهذذذا  ،ومذذذا سذذذ ال إىل اآلن ،اخلذذذملي()مدرسذذذة ا سذذذعاف 
فقرأان علير القريفن وال اويد والفقر واسذ فدان منذر ك ذمليا،  ،أصلر من املغرب امسر صبحي العطار

رمحذر  -احللواق ال بمل   الرأان على الشيخ حممود فاي  الدين عطائي سلميو الشيخ حممد سليم 
 م ذذل الشذيخ يذذوح والذد الشذيخ حممذذد انصذر الذذدين ،نياأللبذاييبعذذض املشذايخ والذرأت علذى  -هللا 

 ،اوحي األلبذذذاق والذذد وهذذذيب سذذليمان األلبذذذاق املوجذذذود اآلنغذذ األلبذذاق، وعلذذذى الشذذيخ سذذذليمان ال
وإمنذذا كنذذا يذذدرر   جذذامع بذذل أميذذة  ،والذرأت علذذى الشذذيخ صذذا  الفرفذذور، وه ي ذذن هنذذاي معهذد

 من ا،هة الشرالية   دمشفأوجامع ف حي   )القيمرية( 
 

 حًايته مع الساعايت
ويضذذذيف الشذذذيخ: كذذذان والذذذدي الذذذد نهذذذب إىل دكذذذان عنذذذد ا،ذذذامع األمذذذوي فوجذذذد فيهذذذا شذذذيخيا 

فقال لر: منذو أًيم جذا ق رجذل  ،بعمامة بيضا  وحلية سودا  فسألر أن يعلمل مهنة الساعات 
ماييذذذة، علذذذى أن أعلمذذذر ومعذذذر ولذذذد م ذذذل ولذذذدي وأعطذذذاق مخذذذس لذذذملات نهبيذذذة ع مذذذن )حرسذذذ ا( 

وكذذان هذذوا الشذذيخ امسذذر )سذذيد األمحذذر( وهذذو  أول ذذن مذذا دمذذت وابنذذك إذذريبني، فضذذعر ،فأبيذذت



91 

 

ه يرد أن ي سلم وظيفذة، و  اليذوم ال ذايل ملذا ج ذت إليذر الذال  ،دري  األزهر، ل نر كان عصامييا
مذذري أربعذذة اللذذت لذذر: إن شذا  هللا، فأعطذذاق مصذذحفيا، وكذذان ع  القذذريفنيل: ًي ولذدي، هذذل سقذذرأ 

ا، فقذذرأت شذذي يا، فسذذألل أيذذن الذذرأت القذذريفن، اللذذت لذذر: علذذى الشذذيخ صذذبحي  ا، سقريبذذي عشذذر عامذذي
فقذال: اصذرف يل نب )يصذر(  ،  سذألل: هذل الذرأت شذي يا   الصذرف، اللذت لذر يعذمالعطار، 

 املذ  -ه ينصذر  -وناي منصذور  -فهو انصذر  -يصريا  -ينصر  -سفاؤلي نلنصر، فقلت: يصر 
 برأ أيصرم  -لينصر  -ينصر 

  جذذا  ب  ذذاب ال فذذراوي   النحذذو، وطلذذب مذذل إعذذراب مجلذذة أعرب هذذا، فقذذال: أيذذن سعلمذذت 
وكنذا   رمضذان  -النحو، فقلت لر: الرأت علذى الشذيخ سذليمان الغذاوجي،   الذال يل: ًي بذل 

مذذن الذذوي ل يذذب عليذذر الصذذيام، وكنذذت أحفذذظ   نلذذك بي ذذني عذذن الشذذيخ صذذبحي العطذذار  -
 ر: فقلت ل

 وعوارت الصوم اليت الد يغ فرم 
 س طرسُ  سسع   للمر  فيها الفطرُ 

 رسفَ  وإر اع وإكرال   ل  حبَ 
 َ  كد   وعطش   رُ جوع جهاد   مرت  

فقذذال يل: ًي بذذل ينبغذذي أن س ذذون طالذذب علذذم، ل سضذذيع وال ذذك،   النهذذار سعمذذل عنذذدي، و  
عض احللقات، وأدذوق إىل الصباح سقرأ على املشايخ، وأدوق إىل جامع بل أمية، وسلمل لب

 ،رعطاقيسسمى املدرسة ال املية، كان فيها الشيخ حممذود فذاي  الذدمدرسة   سوق )الب ورية( 
عليذذذر القذذذريفن مذذذرة أدذذذرى مذذذن أولذذذر إىل يفدذذذرل، وبقيذذذت عشذذذر سذذذنوات أالذذذرأ عنذذذد الشذذذيخ فقذذذرأت 

 عبدالرازق احلليب شيخ احلنفية   الشامأ
 كان قدري؟احتًم  أن اسم مس  -فضيلة الشيخ  -* يرتدد 

و  جذواز السذفر، فمنذو الذدمت  ،و  دفذحل العائلذة ،يعمأ وما زال إىل اآلن   اهلويذة الشخصذية
واسذذذذ مر اسذذذذم  -عبذذذذدالقادر  -الشذذذذام وأان صذذذذغمل   الب ذذذذدائي كنذذذذت نكذذذذرت عذذذذن يفسذذذذي أق 

م( ملذذذذا رشذذذذحت يفسذذذذي، ك بذذذذت: الذذذذدري األرانؤوط 1958عبذذذذدالقادر حذذذذح اآلن، و  سذذذذنة )
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 حح سعرف الصورة ويعرف السمأ ،بعبدالقادر األرانؤوط مع الصورةاملعروف 
* ذكرن أن بداية تعليمًم كانص يف مدرسة اإلسعام اخلررريي، هرر  كرران معًررم فيهررا أحررد 

 من أه  العلم املعرففني ا ن؟
ا ،كذذان البلذذي الشذذيخ انصذذر الذذدين األلبذذاق  - حيذذم الذذرأ فيهذذا  ،وهذذو أكذذ  مذذل أبربعذذة عشذذر عامذذي

 خ صبحي العطارأالشيعلى 
 * ما األشياء اليت عانيص منها أايم طلب  العلم؟

 ،املشايخ رمحهم هللا، كايوا يريدون من طالب العلم أن ي ون والفيا عليهم ل يقرأ عند إملهم -
وكنذذت ل أحذذب هذذوا، بذذل أي قذذل مذذن هذذوا إىل هذذوا، فنقمذذوا علذذي لذذولك، وكذذايوا ل  بذذون أن 

ل ذل كنذت أمسذع األحاديذم   ا،ذامع األمذوي فذذأرجع  - ل سعذحلت ف نطذرد - علذيهمسعذحلت 
وأالول هوا احلديم  عيف، وهوا صحيح، هوا حسن، وكان نلذك ل يعاذبهم، إىل ال  ب، 

 ، إل أن أيفصل عنهمأأألولك   الفحلة األدملة ما وجدت حالي 
 * كنتم قد اشتغلتم يف املًتب اإلسرر مي فرررتا مررن الررزمن، فًررم كرران عمرررك ذاك الوقررص،

 فما هي بعا األعمال اليت قمتم قا؟
طلذذذب مذذذل أن أشذذذ غل   ال حقيذذذف، فاشذذذ غلت   امل  ذذذب ا سذذذالمي أان والشذذذيخ شذذذعيب  -

ا  حققذذت فيهذذا مذذع  ،سقريبذذيا، بقيذذت عشذذر سذذنوات األرانؤوط، وكذذان عمذذري مخسذذة وعشذذرين عامذذي
قي، و  شذذعيب عذذدة ك ذذب   الفقذذر الشذذافعي: رو ذذة الطذذالبني ل مذذام النذذووي الدمشذذ الشذذيخ 

ف ذان هذو  ،الفقر احلنبلي: إاية املن هىأ واش غلنا فحلة   مشذ اة املصذابيح مذع الشذيخ األلبذاق
 ًّرا األحاديم وأان والشيخ حممد الصبامل ين ر   الضاًي اللغة والشرع وإملهاأ

 * ه  اشرتكتم مع الشيخ األلباين يف التةقي  أايم املًتب اإلس مي؟
دل، وكنت أشحلي مع الشيخ شعيب،   سركت امل  ذب واشذ غلت ل، كان الشيخ يعمل وح -

 وحدي، وبقي الشيخ شعيب بعدي عشر سنوات أدرىأ
 من هم أبر  العلماء يف الشام ذاك الوقص، فما دفرهم؟

والشيخ صا  الفرفور، والشيخ عبدال ر    امليدان،  حبن ةالوين اش هروا م ل الشيخ حسن 
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ل ذن  ،البيطذارميو، لولك اش هروا، وكان أيضيا الشيخ حممد أاذة الرفاعي، هؤل  كان هلم سال
لوا ه ي ن مشهوريا   الشام، وإمنا كان مشذهوريا   العذاه  ،وليست لر مدرسة ،ليس لر سالميو

 ا سالمي دارا الشام، بينما الد ي ون هو أعلم من هؤل  الوين هلم مداررأ
 * فه  كانوا يعادفنه؟

 أرمحر هللا  -حرني علير، ونلرإم من أدالالر ال رمية ه ًّل  من النار  أالام املشايخ ،يعم -
 فاص  علمي ملا كان يف الشام؟ -رمحه هللا  -* فه  كان بينًم فبني الشيخ 

ون لر، وكنذا يشذ و مذنهم، فمذ الي  ؤ كايوا يسي  -رمحر هللا  -ب الشيخ املش لة أن بعض طال -
ا، فقذذال يل الشذذيخ حممذذود مهذذدي كذذان هذذو يذذدرر الحلإيذذب والحلهيذذب، هذذوا  منذذو مخسذذني عامذذي

ل ذن ل يعذرف إنا الذال لنذا الشذيخ  الذدرر ذن ولذس    ،: ًي شذيخ-رمحذر هللا  -س ايبويل ا 
 -فلذذو حضذذرت أيذذت والشذذيخ  علذذم،وإنا الذذال حسذذن حسذذن، وأيذذ م عنذذدكم  ،صذذحيح صذذحيح

خ   هذذوا البلذذذد، يسذذ طيع أن يذذذرد علذذى الشذذي، فقذذال أحذذد احلا ذذذرين بشذذدة: ومذذن -رمحذذر هللا 
  أفنهال عن نلك  أبعلم وي  لم ،هوا طالب علم -رمحر هللا  -فقال لر الشيخ 

وحصل موالف يفدر أيضيا، فما اس طعنا أن والس الشذيخ لوجذود أم ذال هذؤل ، وأم ذال هذؤل  
ل ذذذن  ،يقذذذول م ذذذل هذذذوالمذذذا كذذذان  -رمحذذذر هللا  -هذذذم الذذذوين أسذذذاؤوا للشذذذيخ   البلذذذد، والشذذذيخ 

 وا   نلكأسالميول زاد
أحذذدهم فقذذال يل وبسذذو  أدب:  فاذذا والذذد جذذرى معذذي مذذن جديذذد موالذذف مذذن أم ذذال هذذؤل ، 

الذال بذر مذن  ومذاونكرت لذر األدلذة  ،مسعت أيك ل سقول ب حر  الوهب انلف، فقلت لر: يعم
الفقهذذا ، فقذذال: ومذذا يريذذد نلفقهذذا ، أوصذذل بذذر األمذذر أن: أبذذو حنيفذذة ومالذذك والشذذافعي وأمحذذد 

 فهؤل  هم الوين أساؤوا إلينا   هوا البلدأ !مب دعة فقههم فقر
 * ه  تتلمذن على الشيخ حممد قجة البيطار؟

مذذل صذذاحبر األسذذ ان زهذذمل الشذذاويش أن ا سذذالمي طلذذب  امل  ذذبل، ل ذذن أًيم كنذذت    -
عذذن شذذيخ ا سذذالم ابذذن سيميذذة، مساهذذا أشذذحلي مذذع الشذذيخ أاذذة البيطذذار   سرمجذذة كذذان يعذذدها 

وكذان الشذيخ أاذة البيطذار صذاحب دلذف، أدالالذر أدذالق  ،يخ ا سذالم ابذن سيميذة()حيذاة شذ 
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العلما ، فقال يل صاحب امل  ب: هوا ل يليف إل أن س ون أيذت معذر، فالزم ذر إىل أن طبذع 
 الرسالة، ل نر كان يحلدد إىل امل  بة ال اهرية وكنا و مع بر هنايأ

 ما هو أفل أعمالًم العلمية؟
  ر )إاية املن هى(   الفقر احلنبليأأول ك اب حقق

 * من املعرفم أن كتاب )جامع األصول( هو أفل أعمال ؟
جامع األصول حقق ر بعد نلك، ل نر هو أول ك اب ايفردت برأ بدأ معي الشذيخ شذعيب  -

  ا،ذذ   األول،   سذذري وأكمل ذذر وحذذدي، اشذذ غلت فيذذر مخذذس سذذنوات، واآلن أالذذوم مذذرة أدذذرى 
 أمحد، اي هيت من دقيقر ول ن ه يطبع بعدأ ومس ند، رإلير ابن ماجوأ فت  ،ب حقيقر

 يف قلب ؟* أي الًتب اليت حققتها يقع موقع ا خاص 
 فقد أولي ر عناية داصةأ ،جامع األصول -

 * ما السبب فراء ختصصًم يف علم احلديمل دفن غريه من العلوم؟
طلذذذب مذذل أن أحفذذظ القذذريفن وأالذذذرأ ملذذا الذذرأت القذذريفن علذذى الشذذذيخ حممذذود فذذاي  الذذديرعطاق،  -

وإمنذذذا ينشذذذرح صذذذدري لعلذذذم احلذذذديم  ،القذذذرا ات، فقلذذذت لذذذر: ه ينشذذذرح صذذذدري لعلذذذم القذذذرا ات 
النبويذة، وعنذدما أمسذع حذدي يا مذن املشذايخ   والفقرأ فبدأت منو نلذك احلذني أس بذع األحاديذم 

، فذذأرى هذذوا جذذامع بذذل أميذذة، وكذذان أك ذذرهم يذذدرر أحاديذذم مذذن )ا،ذذامع الصذذغمل( للسذذيوطي
ف ذذذان أول مذذذا بذذذدأت  ،احلذذديم  ذذذعيفيا! ومذذذن هذذذوا حبذذذب إيل حفذذذظ احلذذديم وعلذذذم احلذذذديم

، وبذذذذدأت روالنسذذذذائي وابذذذذن ماجذذذذ بصذذذذحيح مسذذذذلم، اي قلذذذذت إىل البخذذذذاري وأ  داود والحلمذذذذوي 
ا بعذد، و  ريعذان الشذذباب، ل أجذد مذا يشذذغلل، أصذلي الفاذر وأنهذذب  أحفذظ وه أكذن م  وجذذي

أن  والد أدركت منذو الصذغر ،دو  والفراملأ فأحفظ القريفن وأحفظ احلديمإىل ال اري حيم اهل
عيذذذذت لل ذذذذدريس   املدرسذذذذة الذذذذيت درسذذذذت فيهذذذذا، الذذذذرأت القذذذذريفن والسذذذذنة ل يفحلالذذذذان، وعنذذذذدما دُ 

 صحيح مسلمأ واي قلت من ك اب إىل ك ابأ
 الذي أدركته؟* كيف كان طلب العلوم الشرعية يف الزمان 

 ولولك يقولون: من حفظ امل ون حاز الفنونأكايوا يع نون نمل ون،   -
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 ه  كان علم احلديمل آنذاك أكثر العلوم انتشارا ؟
كذذان وهذذو انذذدث الذذوي   ،  احلقيقذذة ه ي ذذن من شذذريا، ورحذذم هللا الشذذيخ بذذدر الذذدين احلسذذل -

ا حمد ي بعدلأ  يفيواي، ه يحلي سلميوي
 فما السر يف ذل ؟ ،ف* تراكم بعد ذل  انصرفتم يىل التةقي  خاصة دفن التألي

أمذذذذذا نلنسذذذذذبة لل ذذذذذأليف، فذذذذذال  مل يؤلفذذذذذون، فوجذذذذذدت أن ال حقيذذذذذف   بيذذذذذان الصذذذذذحيح مذذذذذن  -
 الضعيف، وإدراا ك ب الحلاث أوىل من ال أليفأ

 * ما هي أهم املًتبات اليت  وي كنو  العلم من املخطوطات يف الشام؟
ودمشذذذف  ،واآلن ف حوهذذذا ،امل  بذذذة ال اهريذذذة إنيذذذة نملخطوطذذذات، وم  بذذذة خمطوطذذذات حلذذذب -

 فيها م  بة واحدةأ
املخطوطررات تررودفن  * ه  هناك كتب من كتب السنة مهمة ما  الص مدفونة يف مًتبررات

 ؟لو أخرجص للنشر
ار( طبذذع و)معاذذم الطذذ اق( علذذى الغالذذب ال  ذذب املشذذهورة طبعذذت، فمذذ الي ك ذذاب )البحذذر ال دذذه 

ف  ذذذمل مذذذن ال  ذذذب الذذذيت كايذذذت  ،(طبذذذع، وكذذذولك )املعاذذذم األوسذذذع( طبذذذع و)املعاذذذم الصذذذغمل
 مفقودة، اآلن أصبحت بني أيدي طلبة العلم وب احلمدأ

 قاصرا؟* الًتب اليت طبعص أال ترى أن العناية قا 
الذذبعض جيذذد م ذذل: )معاذذم الطذذ اق ال بذذمل( حققذذر محذذدي عبداحلميذذد السذذلفي، و)املعاذذم  -

 أاألوسع(   اا إىل شي  من ال حقيف، وكولك املعام الصغمل
 * ه  ترى أن كتب السنة أخذت حقها من العناية؟

حذذح اآلن ل، فمذذ الي عنذذدان   الشذذام مذذا كذذان للمشذذايخ عنايذذة نلسذذنة، وإمنذذا كذذل واحذذد يع ذذل 
 بفقر موهبرأ

 * ما هي آخر أعمالًم العلمية؟
ا مذذذرة أدذذذرى، وهنذذذاي    - كمذذذا نكذذذرت، اي هيذذذت اآلن مذذذن )جذذذامع األصذذذول( لبذذذن األجذذذمل دقيقذذذي
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لنهايذذذذة   الفذذذذ( واملالحذذذذم( لبذذذذن ك ذذذذمل، وهذذذذو مهيذذذذأ للطبذذذذع   دار ابذذذذن ك ذذذذمل، وأمذذذذا ك ذذذذاب )ا
)البدايذذذة( فقذذذد اشذذذ غل فيذذذر عذذذدة أشذذذخاص   السذذذعودية، وأان ي ذذذرت   يصوصذذذها وأحادي هذذذا 

منها )الشفا ب عريف  ،  م  بة املعارففقع، وعندي بعض ال  ب اآلن موجودة   الرًيت 
  جذواب  حب دعات( للشقملي، و)امل ار الراب، و)السنن واملحقوق املصطفى( للقا ي عيات

يف حسذذن دذذذانأ العمذذل الصذذا ( للذذذدمياطي، و)يق ذذة أويل الع بذذار بذذذوكر ا،نذذة والنذذار( لصذذذدهد 
و)ا،مذذذع بذذذني الصذذذحيحني( للصذذذاإاق، كلهذذذا مهيذذذأة للطبذذذعأ وحققذذذت أدذذذمليا )شذذذرح جالجيذذذات 

 ، ويقع   جملدين،   امل  ب ا سالميأمسند ا مام أمحد( وهوا ال  اب   احلقيقة جيد
يذ أيخذ  ،ترتك أثرها يف منهجه يف التأليف م أن كثرا املخالرني لصاحب العلم* من املعلو 

فما السررر يف طابع الرد فاملناقشة، فرمبا تبع ذل  حدا يف املزاج ترتك بصماهتا يف كتاابته، 
 عزففًم عن هذا األسلوب ابلرغم من كثرا املخالرني؟

يشذذذدد علذذذى النذذذار ك ذذذمليا، يعذذذم ينبغذذذي أن يرجذذذع إىل   وألأرى وجذذذوب الع ذذذدال وال وسذذذع،  -
البدعذة، ل ذن نع بذار أن البذدع من شذرة ك ذمليا ك اب هللا وسنة رسولر، وأن يعمل نلسذنة ويذحلي 

ا ل أن ي فذذذذهد   املسذذذذاجد وبذذذذني طذذذذالب العلذذذذم، فينبغذذذذي أن ينذذذذبههم  ا لطيفذذذذي قهم رهم ويفسذذذذهد سنبيهذذذذي
عهم، فعند نلك ل يس طيع أن يصل إليهم، ولو اسفقنا على أن يرجذع إىل مذا أمذران هللا بذر ويبدهد 

َدذذد  وممد اآلم َِّد َوالميذذذَ نذُذوَن ند ُ مم سُذؤممد ولد إدنم ُكنذذذم َِّد َوالرَّسذذُ ُردُّوُل إدىَل ا يم   فذذذَ ملم  }فذَذ دنم سَذنذَذاَزعمُ مم  د شذذَ رد َنلذذدَك دذذَ
} َسُن أَتموديالي  لي هت املش لةأ [59نسا : ]سورة ال َوَأحم

روى الطذ اق   املعاذم ال بذمل عذن  ألولك كان رسول هللا صلى هللا علير وسلم ي رل اخلالف
مجاعذذة مذذن الصذذحابة كذذايوا عنذذد نب دارل والذذد اد لفذذوا، أن  ر ذذي هللا عنذذرأ  سذذعيد اخلذذدري 

الرمذذذان    قذذذئ حذذذبُّ فُ وكأمنذذذا فخذذذرا إلذذذيهم رسذذذول هللا صذذذلى هللا عليذذذر وسذذذلم  (6)هذذذوا يرجذذذع آبيذذذة
أقررذا بعثررتم أم قررذا أمرررن. ال ترجعرروا بعرردي كرررار ا  ،اي هؤالء»وجهر لشدة الغضب، فقال: 
ا: )ل يريذذد سذذلفية سذذنطح أ«يضرررب بعضررًم رقرراب بعررا ول صذذوفية  ،وأان أالذذول عبذذارة دائمذذي
 دون أن يقدح أو ميدح(أ ،سشطح، ول ن يريد من ينصح

 ه  سب  أن ذهبتم مذهب ا يف التأفي ؟
 

 أ ين ُع هوا آبية  ، و ، ين ُع هوا آبية  رُ وسيا عند نبد رسولد هللاد ي واك كنا جل لفظ راوير:   (6) 
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  ندى األمر، عندما كنا يقرأ على بعض املشايخ أول طلبنذا للعلذم، أمذا اآلن فذأان ل أالذول  -
 بعض دقيقا  فهو  ن شاركل فيهاأبرأ وإن كان هناي بعض العبارات   

* كان لًم مع الشيخ األلباين صةبة طويلة منذ الصغر، مث اشرتكتم يف العم  يف املًتب 
 اإلس مي، فًيف كانص ع قتًم به؟

أان ه أكذذن أد لذذف معذذر ك ذذمليا   احلذذديم، ل ذذن   املسذذائل الفقهيذذة يعذذم، وكنذذت أالذذول لذذر  -
الولذذر   الذذ ًيدة علذذى إحذذدى عشذذرة عليذذك فيهذذا: مسذذائل سذذأرد و ذذن   ال اهريذذة: هنذذاي أربذذع 

ا،  ركعذذة   الذذحلاويح بدعذذة، ورددت عليذذر   جذذامع األصذذول، وكذذان يقذذول: لذذيس احلذذ  إل . عذذي
ا   )جذامع األصذول(، فقذد الذذال  وكذان  ذرم الذوهب انلذف علذذى النسذا ، وك بذت رديا عليذر أيضذذي

حبيبرره حلقررة مررن انر فليةلقرره حلقررة مررن مررن أحررب أن حيلرر  »املنذذوري عنذذدما نكذذر حذذديم 
هوا احلديم   مل وجوهيا من ال أويل، إما أير منسوا أبحاديم أدرى  ألير ورد    «ذهب
و  األدذرى حريذريا والذال:  ،األحاديم أير صلى هللا علير وسلم أدو إبحذدى يديذر نهبذيابعض 

من ه سدفع زكاسر إنا  :م، أو املقصود من احلدي"انثهمح   إل ،هذان حرام على ذكور أميت"
، أو املقصذذود نحلذذديم مذذن أظهرسذذر للرجذذال األجايذذب، أو ملذذن محل ذذر فخذذريا ودذذيال ،  بلذذغ يصذذاني

والحلمذذذوي والذذذال ن نحذذذة أبذذذو حنيفذذذة ومالذذذك والشذذذافعي وأمحذذذد والبخذذذاري ومسذذذلم وأبذذذو داود 
 يقذذذلملهم، وه والصذذذنعاق وإذذذ الذذذيم ا،وزيذذذة والشذذذوكاق وابذذذن سيميذذذة وابذذذن  روابذذذن ماجذذذ  والنسذذذائي

ًّطذذب   وكذذان رسذذول هللا صذذلى هللا عليذذر وسذذلم  أب حرميذذر سذذوى عبذذداحلف الذذدهلوي مذذن اهلنذذد
، ف ذذأ  "فرر ين رأيررتًن أكثررر أهرر  النررار ،قنقن تصرردَّ اي معشررر النسرراء تصرردَّ "النسذذا  فيقذذول: 

املرأة بسوارها والرطها ودا.ها سضعر أمام رسول هللا، وما عهد أيذر الذال لمذرأة ه دملينذر، وإمنذا  
 زكاسر  كان يقول: هل أديتد 

 * البعا يلمز الشيخ رمحه هللا يف احلديمل؟
يفهذذم   احلذذديم، أو ل يعذذرف األلبذذاق، فالرجذذل مذذن طعذذن   الشذذيخ األلبذذاق ف مذذا أيذذر ل  -

 احلديم س ون عاميا أو أك ر، ددم السنة ددمة ل م يل هلا   هوا العصرأ عمرل  
* مثررة رأاين يف احلًررم علررى أسررانيد احلررديمل، رأي اقتصررر علررى مررا قالرره املتقرردمون، فرأي 

 ابب االجتهاد مرتوم فحنًم مبقتضى ما يوصلنا يليه حبثنا؟ :يقول
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إىل امل قذذدمني، وأمذا نلنسذبة للح ذذم  أن الرجذوعشذك  أمذا فيمذا ي علذذف ن،ذرح وال عذديل، فذذال -
 دوا، فالبد من الن رأجني سساهلوا، ويفدرون شدَّ على األحاديم، فبعض اندهد 

 * حدثنا عن شخصية معاصرا  ثرت قا؟
بذذاق، وهذذو موجذذود اآلن   الذذرًيت، وهذذو مس شذذار الأتجذذرت   شذذبا  نألسذذ ان عبذذدالرمحن  -

ا علذذذى طريقذذذة املشذذذايخ )عمذذذائم  وزيذذذر الحلبيذذذة، ومذذذن سالميذذذول األلبذذذاق ا ودطيبذذذي ، الذذذد كنذذذت إمامذذذي
، -رمحذذذذر هللا  -هذذذذو والشذذذذيخ األلبذذذذاق ف ذذذذان يصذذذذلي عنذذذذدي  (،وأكمذذذذام كذذذذاألدراا ،كذذذذاألبراا

وينبهل إىل أدطائي بطريقة لطيفة، فقد أتجرت بر ك مليا   أدالق السلفأ وأان أالول: إير هذو 
ملذذا عنذذدمها مذذن  ،ة ملذذنه  السذذلف الصذذا أن ي ذذوان دعذذا نوالشذذيخ حممذذد عيذذد العباسذذي يصذذلحا

 حلم ولطف وص أ
* تعررريش األمرررة اإلسررر مية أ مرررة حقيقيرررة، فيررررى الررربعا أن املخررررج يف اخلررررفج للررردعوا 

فآخرررفن يف االهتمررام ابلعقيرردا   ،ابلشررً  البسرريط، فآخرررفن يف خرروض العمرر  السياسرري
 يف اجلهاد؟ فآخرفن ،صلى هللا عليه فسلم بغرس مبادئ التوحيدكما بدأ النا 

 ، ذذن ل يريذذد م ذذل مجاعذذة ال بليذذغ، ل يه مذذون نلعقيذذدة ول نلفقذذر، إمنذذا عبذذارة عذذن أدذذالق -
فهوا ل ي في، وكولك البعض يقول ل يوز أن ي ذددل   السياسذة، وكذايوا يعلموينذا: سذار 

كانررص بنررو اسررررائي  »سياسذذة، إًيي أن سذذ  لم أذذا، واحلذذديم   الصذذحيحني:  -يسذذور  -
 أ«بعدي ، فينه ال ناَّ ره نا  خلَّ  كلما هل  ناي   ،األنبياءهم تسوس

 أ«كلًم را  فكلًم مسؤفل عن رعيته..»والسياسة رعاية شؤون األمة، و  الصحيحني: 
 الال البدوي:و ن اآلن ايصرفنا عن هوا إىل الدييا، وكما 

 وما العيش إل يومة وسبطح
 و.ر على رأر النخيل وما ُ 

 لمون إل ملا سركوا ا،هاد، والال عبدهللا ال هراق:املس  وما نلَّ 
 وهللا لو كان فينا م ل مع صم

 ملا سربع شارون عواليها
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 ولو رأى عمر الفاروق نل نا
 ا،يش يرعاها و ميها ألعب

 ولو ريفان صالح الدين   دور
 ،رد السيف يضري من يعاديها

و عبيذدة بذن ا،ذراح ودالذد بذن الوليذد، ل ن أين هؤل  ! فالشام ف حها اجنان مذن الصذحابة: أبذ 
 لوا الال حافظ إبراهيم:

 سل الاهر الفرر والرومان
 هل شفعت لر الف وح وهل أإ  سواليها

 إ ا فأبلى وديل هللا الد عقدت 
 نليمن والنصر والبشرى يواصيها

 فارسها ما واالع الروم إل فرَّ 
 ول رمى الفرر إل طا  راميها

 عشرون موالعة مرت حمالة
 بعد عشر بنان الف ح دصيها من

 ودالد   سبيل هللا صاليها
 وه ي  بلدة بلدة إل مسعت أا

 هللا أك  سدوي   يواحيها
رجرر  ، يف قوم عشرين  يذا كنص  »مسعت حدي يا منو زمان:  الال:سر املازق بُ وعن عبدهللا بن 

فرراعلم  ، هللا عررز فجرر يف  هررابُ فيهم رجرر   يُ  فجوههم، فلم تر   فتصرةص   ،أف أكثر أف أق َّ 
 أ«قد رق   أن األمر  

فاعذذل هللا اهليبذذة  ،هذذول اهليبذذة زالذذت مذذن املسذذلمني، وكايذذت موجذذودة فذذيهم ملذذا كذذايوا يهذذابون هللا
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 فيهمأ واآلن ألف ومائ ا مليون مسلم ل اليمة هلمأ
 * اخلوض يف العم  السياسي؟

ا الطريذف، والذد رشذحت يفسذي فير حمانير، ل ذن الذد ل ي ذون الوصذول إىل املذراد إل مذن هذو -
ا،   سركذذذت، لذذذيس ألق ل  أريذذذد أن أشذذذ غل نلسياسذذذة، ل ذذذن ه أجذذذد منذذذو أربعذذذة وأربعذذذني عامذذذي

 للسياسة مو وعياأ
* انطلقص الدعوا اإلس مية قرردم يعررادا املسررلمني يىل ديررنهم فتوحيررد األمررة لًرري تقررود 

 ها؟البشرية يىل الر م، فلماذا مل تبلغ الدعوا حىت ا ن أهداف
  أ إمل موجودةنيعندان  ن املسلم عوامل النصر -
َِّد َوعذَُدوَُّكمم َويفَ } :أولي  بُذوَن بذدرد عذَُدوَّ ا َيذملد سُذرمهد َ طَعمُ مم مدنم الُذوَّة  َومدنم ردَنطد اخلم رديَن َوأَعددُّوا هَلُمم َما اسم دذَ

ُ يَذعمَلُمُهمم  َِّ  أ[60أليفال: ]سورة ا {مدنم ُدوهنددمم َل سَذعمَلُموهَنُُم ا
يعيا} :الال سعاىل : يييا َِّد مجَد َبملد ا ُموا حبد  وكلنا م فرالونأ[ 103]سورة يفل عمران:  {َواعمَ صد
َواند } :الال سعاىل : ل يا هد َوال ذَّقمَوى َوَل سَذَعاَويُوا َعَلى ا مد مد َوالمُعدم ]سورة املائدة: { َوسَذَعاَويُوا َعَلى الم د
 أوهول كلها مفقودة[ 2

 * ه  طرق الدعوا توقيرية؟
 ًّالف الشريعةأسواليفية نع بار أير ل يوز أن و هد تا  -

 * كتب تنصمح بقراءهتا؟
ك ب السنة: البخذاري ومسذلم والسذنن األربعذة، وجذامع األصذول نع بذارل يمذع موطذأ مالذك   -

 أمحدأ ، ومسندرواآلن  ممت إلير ابن ماج ،والصحيحني وأ  داود والحلموي والنسائي
واملدويذة   فقذر ا مذام  ،و  الفقر: املغل لبن الدامة املقدسي، واجملموع شرح املهذوب للنذووي

 بن اهلمام الوي يسموير أن حنيفة ال مانأمالك، وف ح القدير شرح اهلداية لل مال 
 * ما هي أطرم املواقف اليت مرت بًم؟

نللغة األلبايية وي مع فيها األلوف  أن أنهب أحيااني إىل )كوسوفا( بلدي وأدطب ا،معة -
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مذذن النذذار، واملسذذذؤولون هنذذاي وكذذذايوا سالمذذو  هنذذذا   الشذذام، مذذذا يصذذدق أحذذذدهم مذذح أركذذذب 
 الطائرة وأيصرف عن وجهرأ

 * كلمة أخريا تتوجه قا يىل األمة؟
اليمذذان ر ذي هللا عنذذر الذال: الذذال رسذول هللا صذذلى هللا روى البذ ار   مسذذندل عذن حويفذذة بذن  -
اإلسرر م مثانيررة أسررهم: اإلسرر م سررهم، فالصرر ا سررهم، فالزكرراا سررهم، فصرروم »ليذر وسذذلم ع

رمضررران سرررهم، فحرررج البيرررص سرررهم، فاألمرررر ابملعررررفم سرررهم، فالنهررري عرررن املنًرررر سرررهم، 
  أ«فاجلهاد يف سبي  هللا سهم، فقد خاب من ال سهم له

ري ر ذذي هللا عنذذر الذذذال: وروى أمحذذد   مسذذندل والطذذ اق   معامجذذر ال الجذذذة عذذن أ  نر الغفذذا
مررنهم، فأمرررين أن  املساكني فالرردنو ِّ  أمرين حبب ِّ أمرين خليلي صلى هللا عليه فسلم بسبع: »

 احل َّ  فأن أقول   ،الرحم يىل من هو دفين فال أنظر يىل من هو فوقي، فأمرين أن أص    أنظر  
مررن قررول ال حررول فال  الئررم، فأمرررين أن أكثررر   يف هللا لومررة   فين كان مررر ا، فأمرررين أال أخررام  

 أ«من كنز  ص العرش ف  نَّ  ،قوا يال ابهلل
وأن يوفقنذذذا  ذذذن الذذذدعاة  ،ويسذذذأل هللا أن يمذذذع كلمذذذة األمذذذة ا سذذذالمية علذذذى اهلذذذدى وال قذذذوى

   املس حبات ويحلي األركانأأن ي عاون فيما بيننا، وأل يضيع أوالاسنا  ،داصة
 
 )الثاين(  نص احلوار

جملذذة )منذذ   شذذر بعذذدها، أجذذرال حممذذد العذذرب لصذذا وي عذذر البيذذل وفاسذذر،وهذذوا لقذذا  يفدذذر أجذذري م
 ، الال حماورل:ولعلر ي ون هو يفدر لقا  معر ،هذ 1426صفر  105الداعيات( ع 

البيذذل وفاسذذر عنذذدما زار لبنذذان، ث عبذذد القذذادر األرانوؤط لقذد كذذان يل شذذرف مقابلذذة الشذذيخ انذذدهد 
ومسعذت  ،وال قيذت بذر   من لذر ،ل عرف ذر عذن الذرب داصذة وأيذ  ،وكان لوفاسذر أجذر كبذمل   يفسذي

 وأن يس نر فسيح جناسرأ  ،فنسأل هللا سعاىل أن ي غمدل برمحاسر ،بعض دروسر وحما راسر
كيررف برردأت مسررريا الشرريخ عبررد القررادر األراننفط العلميررة؟ فأيررن   :منررح الررداعيات -1

 تلقى علومه؟
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وعلذى يفلذر  ،والصالة والسذالم علذى سذيدان حممذدبسم هللا الرمحن الرحيم، احلمد ب رب العاملني 
 وصحبر أمجعنيأ 

بدأت بطلب العلم منو صغري، فقد كان عمري حوايل السبع سنوات عندما كنت أالرا القريفن 
مدرسذذة  -والفقذذر علذذى الشذذيخ احللذذيب صذذبحي العطذذهار  فقذذد كذذان يدرسذذنا   املدرسذذة الب دائيذذة

 فقر ا سالمي والسنَّة النبويةأفأصبح عندي حب لدراسة ال -ا سعاف اخلملي
رف والنحذذو، وكذذان جذذاران فصذذار  ،كمذذا درهسذذل الشذذيخ سذذليمان الغذذاوجي األلبذذاق رمحذذر هللا الصذذَّ

 5عنذذذدي شذذذغف لطلذذذب العلذذذمأ بعذذذد نلذذذك عملذذذت أول شذذذبا    سصذذذليح السذذذاعات، وبعذذذد 
ب دائيذة الذيت   ل صليح الساعات، و  هول األجنا  جذا ق مذدير املدرسذة السنوات ف حت دكااني 

وكذذان عمذذري حذذوايل  ،ر   املدرسذذةكنذذت أدرر فيهذذا وهذذو يذذور الذذدين طذذال، وطلذذب مذذن أدرهد 
رَّ ك ذذذملي  ،وكذذذان الشذذيخ صذذذبحي العطذذار ل يذذذ ال يذذدرهر فيهذذذا ،العشذذرين ألن أحذذد سالموسذذذر  ،افسذذُ

 !ر معر   يفس املدرسةأصبح يدرهد 
لقذذذذرا ة احلذذذذديم،  حذذذذب   فأصذذذذبح عنذذذذدي ،وكذذذذان أول ك ذذذذاب أالذذذذرؤل   املدرسذذذذة صذذذذحيح مسذذذذلم

  الحلمذويأأأ وه ذوا حذح صذار  ،  أ  داود ،وعندما اي هيت منذر بذدأت بصذحيح البخذاري
  أعندي حب للسنة النبوية

  نلك الوالت كان الشيخ مجيل الشطهي مفذيت احلنابلذة   الشذام يعمذل   امل  ذب ا سذالمي 
إايذة املن هذى(   الفقذر ) أ ب حقيذف ك ذاب وسو  الشذيخ رمحذر هللا وكذان الذد بذد ،  الفقر احلنبلي

فبذذذذدأت أعمذذذذل    ،امل  ذذذذب ا سذذذذالمي( ألهنذذذذي هذذذذوا ال  ذذذذاب احلنبلذذذذي، وعنذذذذدها طلبذذذذوق   )
امع وكذان" جذ  ،سذنوات، وبعذدها بذدأت أول ك ذاب تفذردي 10وبقيذت كذولك مذدة  ،ال حقيف

رَان   فصذذار ،سذنوات  5وبقيذذت   دقيقذذر  ،ن األجذذملاألصذول   أحاديذذم الرسذذول" لبذ  عنذذدي مذذد
 ،ك ذاني   50وصذلت إىل أك ذر مذن  ،  ال حقيفأ ومن ك اب إىل ك اب صار عندي عذدة ك ذب

ذذذ" رو ذذذة الطذذذالبني وعمذذذدة املف ذذذني"   ،اشذذذ غلت أذذذا   ال حقيذذذف   الفقذذذر احلنبلذذذي والشذذذافعي كذ
ا وأان عامذذي  55حذذوايل  ، ومضذذي علذذيَّ ل مذذام النذذووي رمحذذر هللا، و  ك ذذب احلذذديم وك ذذب السذذنة

 عمل   هوا املو وع ول زلت، واحلمد ب رب العاملنيأأأأ
علررى  منررح الررداعيات: أيررن تقررع السررنة النبويررة مررن التشررريع اإلسرر مي؟ فكيررف نررردُّ  -2
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أمررا السررنة النبويررة  ،أفلئرر  الرردين يقولررون يننررا آخررذ ابلقرررآن الًررر  فقررط ألنرره متررر  عليرره
 فليسص قطعية؟

ل شذذريع ا سذذالمي، وهللا سعذذاىل يقذذول   القذذريفن ال ذذر : ل ذذاق سع ذذ  السذذنة النبويذذة املصذذدر ال -
يم     د  سَذنذَذاَزعمُ مم  فذَذ دنم } ُردُّولُ  شذذَ َِّد  إدىَل  فذذذَ ولد  ا ُ مم   إدنم  َوالرَّسذذُ نذُذونَ  ُكنذذذم َِّد  سُذؤممد وممد  ند رد  َوالميذذذَ دذذد ملم   َنلذذدكَ  اآلم  دذذَ

َسنُ   أ[59: النسا ] {أَتموديالي  َوَأحم
ا سذذالم مذذن أي أهنذذم يفهمذذون  ،ار اليذذوم يسذذمون أيفسذذهم" القذذريفييني"إل أن هنذذاي بعذذض النذذ 

وهذذذوا إذذذمل مقبذذذول أبذذذدا  ففذذذي القذذريفن ال ذذذر  أح ذذذام عامذذذة، علذذذى سذذذبيل امل ذذذال  ،دلالقذذريفن وحذذذ 
{ ول ن كيف يقيمها  و  أي والت  وهول ال فصيالت إذمل موجذودة إل   َوأالديُموا الصَّاَلةَ }

ونل ذايل ل مي ذن السذ غنا   ،صيام وال كاة واحلذ  وإملهذاوكولك األمر نلنسبة لل  ،السنة النبوية
ألن   ،ومن يقول أك في نلقذريفن فقذع يقذع   احلذرام بذدون شذك  ،عن السنة حبال من األحوال

وعلذذذى سذذذبيل  ،ا مذذذن األح ذذذام مفصذذذلة   السذذذنة، كمذذذا أن بعضذذها مذذذوكور   السذذذنة فقذذذعك ذذملي 
حيذذم ه يذُذوكر هذذوا احل ذذم إل    ،رأة ودال هذذاوبذذني املذذ  ،امل ذذال حرمذذة ا،مذذع بذذني املذذرأة وعم هذذا

أال ين مررا حرررم رسررول هللا كمررا حرررم ": وكما الال علير الصالة والسالم ،السنة النبوية الشريفة
 "أهللا
 ما هي علوم السنة النبوية بشً  عام؟ :منح الداعيات -3
وهذو  ،واملو وعة   علوم السنة هناي الواعد ملعرفة األحاديم الصحيحة واحلسنة والضعيفة -

وأول مذذن س لذذم   هذذوا العلذذم ا مذذام الشذذافعي رمحذذر هللا،  ،مصذذطلح احلذذديم""مذذا يسذذمير علذذم 
ذ( أن يؤلذذف ك ذاني 298والذد أشذار عليذر ا مذذام عبذد الذرمحن بذذن مهذدي العنذ ي )  يسذ فيد منذذر هذ
 وفصهلواأ  جا  العلما  من بعدل  ،الطالب من بعدل، فألهف ا مام الشافعي ك ابر "الرسالة"

وهذذو مذذا يعذذرف ن،ذذرح وال عذذديل )حذذدجنا فذذالن عذذن فذذالن عذذن  ،علذذم الرجذذال"كمذذا أن هنذذاي "
وعنذذدان ك ذذب ك ذذملة   "  ،ف تشذذاًّر وسالميذذولفذذالنأأ( ف ذذل فذذالن مذذن هذذؤل  لذذر سرمجذذة سعذذرهد 

رمح وال عذذذديل" ا للعلمذذذا  حذذذح ي عرفذذذوا علذذذى صذذذحة أيه وسع ذذذ  مرجعذذذي  ،وهذذذي ك ذذذب الذذذحلاجم ،ا،ذذذَ
 حديمأ

لرررص كتررب يف تقنيررات حرررظ القرررآن تتضررمن أسرراليب ففسررائ  منح الداعيات: لقد أُ  -4
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تساعد املرء على حرررظ القرررآن الًررر ، فهرر  هنرراك تقنيررات تُعررني طلبررة العلررم علررى حرررظ 
 السن ة النبوية الشريرة؟

ويذة هذي القريفن ال ر  كالم هللا ع  وجله، لولك كايت العناية حبف ر كبملة جدا، والُسنهة النب -
ول ذن تذا أن ك ذب  ،رة لر  لولك كايوا أول األمر  ف وهنا أبساييدها دوفذا مذن  ذياعهااملفسهد 

بذذل ي فذذي حفذذظ  ،ا يعذذد هنذذاي  ذذرورة حلفذذظ السذذندملذذه  ،احلذذديم أصذذبحت مطبوعذذة بذذني أيذذدينا
 وسذلم عليذر هللا صذلى - امل( فقع وإحال ر إىل راوي احلذديم والصذحا  الذوي يقلذر عذن النذيب

أو روى البخذذاري ومسذذلم عذذن  – عنذذر هللا ر ذذي -أن يقذذول: روى البخذذاري عذذن ع مذذان كذذ    -
وتا أن ك ب احلديم الس هة )البخاري ومسلم وأ  داود والحلموي   - عنر هللا ر ي -معاوية 

أصذذبح ي فذذي طالذذب العلذذم أن  ،والنسذذائي وابذذن ماجذذر( صذذارت بذذني أيذذدينا أبسذذاييدها وم وهنذذا
 ر مع اسم الصحا  الوي روي عنر احلديمأ  فظ م( احلديم وراوي

ن حرررظ مرررن احملاضررررات الررريت ألقيتموهرررا يف لبنررران أن  الشررريخ عبرررد  :منرررح الرررداعيات -5
 ،القررادر عنررده م ل ًررة كبررريا يف حرررظ ُمتررون األحاديررمل النبويررة الشررريرة فيحالتهررا يىل كتبهررا

 فًيف استطا  ذل ؟
ر لذذذذولك أنكذذذذذهد  ، أزال إىل اآلن أحف هذذذذاول ،بذذذذدأُت   حفذذذذظ األحاديذذذذم   أول العشذذذذذرين -

اغتررنم اسررا قبرر  اررس: " - وسذذلم عليذذر هللا صذذلى - الشذذباب وطذذالب العلذذم حبذذديم النذذيب
 ،ففراغرر  قبرر  شررغل ، فغنرراك قبرر  فقرررك ،شررباب  قبرر  هرمرر ، فصررةت  قبرر  سررقم 

 "أفحيات  قب  موت 
أمذذا عذذله فقذذد   ،ك فلذذيس كذذل والذذت ي ذذون مناسذذبا لذذول ،كمذذا لبذذد أن ي حذذنيه األوالذذات للحفذذظ

يذل  إحذح  ،كنت أصلهي الفار   املساد وأنهب إىل ال يهة ومعي ك ذاب حذديم أحفذظ منذر
ا، وبعذد عذدة و  السذنة يصذبح العذدد كبذملي  ،أحاديذم 10كنت أحفظ أحياان   اليذوم الواحذد 

 سنوات صارت عشرة يفلف حديم حمفو  وب احلمدأ
يت تنصررةون قررا الطرر ب يذا مل يًونرروا مررن منررح الررداعيات: مررا هرري كتررب احلررديمل الرر  -6

 طلبة العلم الشرعي؟
م ذذل ك ذذاب" اللؤلذذؤ واملرجذذان تذذا اسفذذف عليذذر  ،مي ذذنهم أن يبذذدؤوا نل  ذذب الصذذغملة املخ صذذرة -
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ألن كذذذل  ،حيذذذم مي ذذذن للطالذذذب إنا ه س ذذذن دراسذذذ ر شذذذرعية أن يقذذذرأ فيذذذر بسذذذهولة ،الشذذذيخان"
 اأ ان  خمي وهو ليس ك ،األحاديم املوجودة فير صحيحة

فننصح ب  اب "عمدة األح ذام" للحذافظ عبذد الغذل املقدسذي،  ،أما نلنسبة ل  ب األح ام
 ألن أحادي ر كلها من الصحيحنيأ

فمررا احلًمررة  ،منح الداعيات: ُي حظ أن معظم علماء احلديمل كانوا من غري العرررب -7
 من ذل ؟

قيذد ا سذالم  نسذية معيهنذة  فعنذدما لقد س فل هللا ع  وجل حبفظ هوا الدين، ولذولك ل ي  -
 هللا صذلى - الذال هلذم رسذول هللا ،ددل النذار   ا سذالم وكذايوا ي فذادرون آبنئهذم وأجذدادهم

ة اجلاهليررة ففخرهررا اب ابء، النرراس بنررو آدم " – وسذذلم عليذذر ين هللا قررد أذهررب عررنًم ُعبيررَّ
فةررمم مررن  ميمنررا هرر  ،أبقرروام فآدم من تراب، مؤمن تقي ففاجر شقي، ليرر د ع ن  أقرروام فخررر هم

 "أاليت تدفع الننت أبنرها أف ليًوُنن  على هللا أهو ن من اجلُْع ن ،فةم جهنم
ا ًيَ }والد الال هللا عذ  وجذل:  نَذاُكمم  إدانَّ  النذَّارُ  أَيذُّهذَ نم  َدَلقم ر   مذد ُعوني  َوَجَعلمنَذاُكمم  َوأُيذم َذى نَكذَ  َوالَذَبائذدلَ  شذُ

َرَمُ مم  إدنَّ  لد َذَعاَرُفوا َِّد  عدنمدَ  َأكم  أ [13: احلارات سورة { ]أَسذمَقاُكمم  ا
يصبح عندهم سراا  وسضييع للوالت، أما األعامي في ذون حرصذر  ،وتا أن العرب يعرفون اللغة

لذذولك يذذرى أن ا مذذام البخذذاري وسذذائر  ،ا مذذن  ذذياع العلذذمدوفذذي  ،وي ذذون محاسذذر أك ذذر ،أكذذ 
مليه أصذذذذحاب ال  ذذذذب السذذذذ ة هذذذذم مذذذذن األعذذذذاجم  فا مذذذذام مسذذذذلم  وعذذذذا     ،مذذذذ ال أصذذذذلر اُلشذذذذَ

 ييسابور وُسو    بالد العامأ
ممررا  ،منررح الررداعيات: متررر أمتنررا اإلسرر مية يف هررذه األايم حبالررة مررن الضررعف فاهلرروان -8

فهررر  يف السرررنة النبويرررة يشرررارات يىل الوقرررائع الررريت  ،ا مرررن اليرررأس يف النرررروسيبعرررمل شررريئ  
 تعيشها؟؟ فه  هناك بشارات؟

ال تررزال حيذم الذال: " ،  أحادي ذر بشذائر م عذددة - وسذلم علير هللا صلى - لقد بني النيب -
ين " :"، والذالطائرة من أميت ظاهرين على احل  ال يضر هم من خذهلم حررىت أيترريهم أمررر هللا

مثرر  أمرريت ": والذذال ،"هللا يبعررمل علررى رأس كرر  مئررة سررنة يىل هررذه األمررة مررن جيرردد هلررا دينهررا



106 

 

ر فقذذال:  - وسذذلم عليذذر هللا صذذلى - " والرسذذولأم آخرررهأفلرره خررري  ىدر ال يررُ  ،مثرر  املطررر بشذذه
فال يرررتك هللا بيررص مرردر فال فبررر يال أدخلرره هررذا  ،ليبلغن هذا األمر مررا بلررغ الليرر  فالنهررار"

 "أبه الًرر يذلُّ  به اإلس م فذال   ا يعزُّ ذلي ، عز   بعز عزيز أف بذل ِّ  ،الدين
وَ }والذذال سعذذاىل:  لَ  الذذَّودي هذذُ ولَ  أَرمسذذَ هلذذمَُدى رُ َرسذذُ فهد  َودديذذند  ند َرلُ  احلذذَم رد   الذذدهديند  َعلذذَى لدُي مهذذد ردلَ   َولذذَوم  ُكلذذهد  كذذَ

ردُكونَ   أ[33: ال وبةسورة { ]المُمشم
ا مذن املسذلمني، إل أيذر   املقابذل هنذاي صذحوة إسذالمية   أوسذاط وصحيح أن هناي سقاعسي 

يريدون أن ي علمذوا ا سذالم  وود شباني  ،الشباب، ففي العاه ا سالمي كلر ود هول الصحوة
إن شا  هللا  -ويقرؤوا القريفن ويدرسوا السنة النبوية، ولولك سي ون بعد عهد الريب ،ويفهمول

 وجلهأ وسي ون هلم دولة والوة إبنن هللا ع َّ  ،سوسُّع   ا سالم واملسلمني –
ًننررا فهررم رى فيهررا بعررا اخلرر م، فًيررف مينمنح الداعيات: يذا تتبَّعنا آراء العلماء  -9

 هذا اخل م؟ فكيف ميًننا االسترادا منه فت يف االخت م فيما بيننا؟
ول ذذن كذذل واحذذد مذذنهم   ،إن اخلذذالف أمذذر الذذد  وطبيعذذي، فاألئمذذة األربعذذة اد لفذذوا   الذذرأي -

م أن رأيذذي ًّذذالف احلذذديم فا ذذربوا بذذر حَّ احلذذديم فهذذو مذذوهيب، وإنا رأيذذ كذذان يقذذول: إنا صذذ 
 عرَت احلائعأ

َِّد  إدىَل  فَذُردُّولُ  َشيم     د  سَذَناَزعمُ مم   دنم فَ }ع  وجل:  والد الال ُ مم   إدنم  َوالرَُّسولد  ا ُنونَ  ُكنذم َِّد  سُذؤممد وممد  ند  َوالميذذَ
رد  دذذذد ول ذذذن الفذذذرق بيننذذذا وبذذذني املسذذذلمني امل قذذذدهدمني أن أول ذذذك كذذذايوا  [59: النسذذذا سذذذورة { ]اآلم

 إىل احلقد واحلسد والعداوة والبغضا أ ؤدهد ول ن دالفهم ه ي ،ًّ لفون   األمور والرأي
لذذولك يقذذول ا مذذام الذذوهيب رمحذذر  ،فقذذد ًّ لذذف أحذذدان مذذع اآلدذذر فيحمذذل لذذر احلسذذد ،أمذذا  ذذن

 هللا" ل يُقبل الطعن   األالران"أ
ول ذذذن ال  ذذذمل مذذذنهم ه ي م نذذذوا مذذذن اللغذذذة  ،واملشذذذ لة اليذذذوم أن طذذذالب العلذذذم ايذذذدفعوا ل سذذذالم

ومن هنا ل بد من العذودة  ،نهم يقرأ يصاي ويريد أن يفسرل حسب مفهومروكل واحد م ،العربية
 إىل العلما أ

  ،و  جمذال احلذديم يعذود لعلمذا  احلذديم ،  جمال اللغة يعود لعلما  اللغة
ي
ا فسذيبَويمر كذان عاملذ
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فمُلجذذذع إليذذذر   اللغذذذة ول يُرجذذذع إليذذذر   احلذذذديم،  ،ا   احلذذذديم  النحذذذو ول نذذذر كذذذان  ذذذعيفي 
كذذذان   ،مذذام حفذذذ  بذذن سذذذليمان األسذذدي ال ذذذو  صذذاحب روايذذذة حفذذ    القذذذريفن ال ذذر وا 
 ا   احلديمأا   القرا ة ول نر كان  عيفي إمامي 

ألنه إذذملل عنذذدل  ،ا وي خصذذ  فيذر ل يذذوز لذذر أن يطعذذن إذذمللف ذل طالذذب يريذذد أن يذذدرر علمذذي 
وإمنا يشاري فيها  ،يفدرهاوه يس طع أحد أن يمع العلوم من أوهلا إىل  ،علم إمل موجود عندل

 مشاركةأ
وإن اد لفنذذا   الفقذذر يعذذود لعلمذذا   ،إنا اد لفنذذا مذذع بعضذذنا   الضذذية اللغذذة يعذذود لعلمذذا  اللغذذة 

 وه واأ ،وإنا اد لفنا   احلديم يرجع لعلما  احلديم ،الفقر
فما هرري انطباعرراتًم عررن  ، رن لبنان أكثر من مرا ،منح الداعيات: فضيلة الشيخ  -10
 نشاط الدعوي فيه؟ال
فقد زرفذا أك ذر مذن  ،ول نل أعرف مجعية الداد ا سالمي ،أان ل أعرف ال  مل عن لبنان -

 ،ا مذذن الشذذباب والنسذذا    انا ذذرات ا جيذذدي واحلمذذد ب رأيذذت عذذددي  ،مذذرة بفضذذل هللا عذذ  وجذذل
لشذذيخ حسذذن وعلذى رأسذذهم األسذذ ان ا ،فاذذ اهم هللا كذذل دذذمل ، مذذن الشذباب ا الذذوًيي ورأيذت ايذذدفاعي 

 ومجاع ر الوين ي عاويون معرأ ،الوي يقوم أوا العمل ،الاطرجي ج ال هللا دملاي 
اَويُوا}وهللا سعذذاىل يقذذول:  ،فالقضذذية د ذذاا إىل سعذذاون هد  َعلذذَى َوسَذعذذَ َوى الذذم د : املائذذدةسذذورة { ]َوال ذَّقذذم

أجنحذذة مذذن  ومهمذذا كذذان الرجذذل ع يمذذاي وه ي ذذن لذذر ،أبديذذر فا يسذذان املذذؤمن دائمذذا الذذوي   [2
 ول ن عندما س عاون مجاع ر معر سن شر الدعوة وب احلمدأ ،القوة فلن يس طيع أن ي وسع
ا شذذباني مسذذلماي  ذذاول أن يذذ علم مذذن األف ذذار، فذذ ن فيذذر أيضذذي  ودبَّ  وإنا كذذان   لبنذذان مذذا هذذبَّ 

ىل أن وجممذوعهم إن شذا  هللا عذدد جيذدأ يسذأل هللا سعذا ،القريفن واحلذديم والفقذر وأصذول اللغذة
 ي ون هلم كولك الوة يس فيد منها البلد كلرأ

نَّة  -11 منح الداعيات: عزمص مجعية اال اد اإلسرر مي علررى ينشرراء دار للةررديمل فالسررُ
 هي أمهية هذا املشرف  برأيًم يف لبنان بشً  خاص فيف العامل بشً  عام؟فما  ،النبوية

ص ونلدراسذذات ا سذذالمية بشذذ ل إن اع نذذا  مجعيذذة الدذذاد ا سذذالمي نلقذذريفن بشذذ ل دذذا -
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نَّة النبويذذة أمذذر جيذذد جذذدي عذذام جيذذد جذذدي  ا ليصذذبح عنذذدان مرجذذع ا، ول ذذن وجذذود دار داصذذة نلسذذُ
ر أانسذذا مذذن هذذوا البلذذد ملسذذاعدفم علذذى شذذرا  دار للحذذديم  نَّةأ فنسذذأل هللا سعذذاىل أن يسذذخهد للسذذُ

ُرسون ويدرهدسون إن شا  هللا    املس قبل القريبأ لي ون فيها علم وشباب طيبون يَدم
 منح الداعيات: ما هي نصيةتًم للعاملني يف احلق  الدعوي؟ -12
عليذر  دذر ل يعلذنوإنا اد لذف أحذدهم مذع اآل ،ينبغذي لطذالب العلذم أن ي عذاويوا فيمذا بيذنهم -

 احلربأ
 عليذذر هللا صذذلى - والرسذذول ،لقذذد كذذان الصذذحابة ر ذذوان هللا علذذيهم ًّ لفذذون   بعذذض القضذذاًي

ي ذذرل اخلذذالف  فقذذد روي الطذذ اق   )املعاذذم ال بذذمل( عذذن أ  سذذعيد اخلذذدري ر ذذي  - وسذذلم
فذ نا بذر يسذمع  ،ا   دارليومذي  - وسذلم علير هللا صلى -بينما كان رسول هللا  :هللا عنر أير الال

 صذلى - فغصذب الرسذول ،وهوا ين ع آبية ،هوا ين ع آبية ،عند دارل أانساي الد ارسفعت أصوافم
أقررذا ودرا إليهم وكأمنا فُقَئ َحبُّ الرمهان   وجهة من شدة إضبر فقذال:"  - وسلم علير هللا
 أ"ا يضرب بعضًم رقاب بعامرن؟ ال ترجعوا من بعدي كرار  عثتم؟ أم قذا أُ بُ 

وأن ل ي ذذذذون هنذذذذاي عذذذذدا  بذذذذني طذذذذالب العلذذذذم وشذذذذباب  ،فينبغذذذي أن ي وسذذذذع   بعذذذذض األمذذذذور
وعنذد  ،حبسب وجهذة ي ذر اآلدذر ل بذد أن يسذأل أهذل العلذموإمنا كل منهم إنا أدطأ  ،الدعوة
 وسوهب الشحنا  والبغضا  من القلوبأ ،ي ول اخلالفنلك 

 ، وإن كذان هنذاي رأي ًّالفذروإمنذا سسذمع وسقذول رأيذك  ،اا ول حسذودي ل ينبغي أن س ذون حاالذدي 
أَُلوا}اسأل أهل العلم:  لَ  فَاسم رد  أَهم ُ مم   إدنم  الوهدكم  [43: النحلسورة { ]ونَ سَذعمَلمُ  َل  ُكنذم

 واحلمد ب رب العاملنيأ
 

 سريا حياته بقلمه
فقذذد ك بهذذا البذذل وفاسذذر بشذذهور الليلذذة بطلذذب مذذن أسذذرة جملذذة )السذذ قامة(  ،أمذذا عذذن سذذملسر بقلمذذر

( مجذذادى 10 -9)العذذدد املذذ دوا  املذذوكورةعنذذدما زارسذذر   م  بذذر بدمشذذف، ويشذذرت   اجمللذذة 
 ، وهول هي:31 -28ص ،هذ1425 عام األوىل واآلدرة
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 ،وعلذذذى يفلذذذر وصذذذحبر أمجعذذذني ،احلمذذذد ب رب العذذذاملني، والصذذذالة والسذذذالم علذذذى سذذذيد املرسذذذلني
 وبعد: 
العائلذة، الدري بذن صذوالل األرانؤوط، و  اهلويذة ودفذحل  :امسي   األوراق الرمسية   دمشفف ن 

 وجواز السفر، و  مجيع األوراق ال بوسيةأ
 عبدالقادر األرانؤوط، والد جعل ر كوا منو أول شبا أ :نارول ن امسي املشهور بني ال

ا ملذذا فيذذر وهذذول ورالذذات لبيذذان مذذا ي علذذف   مذذن األمذذور  الواسيذذة، يسذذأل هللا سعذذاىل أن يوفقنذذا مجيعذذي
 دمل الدييا واآلدرةأ

 :فهاكم املوضو  ابلترصي 
ذذ)عبدالقادر األرانؤوط(، ولذذدت    الريذذة فذذريال  السذذم: الذذدري بذذن صذذوالل األرانؤوط، املعذذروف بذ

(Vrela يقول هلا: كوسوفا ( من إالليم كوسوفا ) ن األلباييني-  )والصرب يقولون: كوسذوفو
م( 1931م(، ودرجت مع أهلي وأان صغمل من كوسوفا، سذنة )1928  يوإوسالفيا، سنة )

وعمذذري جذذالث سذذنوات، ويشذذأت   دمشذذف الشذذام منذذو نلذذك الوالذذت، وحذذح اآلن، وكايذذت يل 
ات إىل كوسذذوفا، نع بذذاري أس لذذم اللغذذة األلباييذذة، ف نذذت أدطذذب وأدرر وأعذذظ وزًير جذذولت 

 الشعب املسلم   كوسوفا، وكايت يفدر زًيرة يل منو جالث سنوات سقريبياأ
ودرسذذذت   صذذذغري   مدرسذذذة اب دائيذذذة سسذذذمى مدرسذذذة ا سذذذعاف اخلذذذملي، وكايذذذت   نلذذذك 

لذى عذدة مشذايخ وأان صذغمل، الذرأت ويلذت الشذهادة الب دائيذة، والذرأت ع ،الوالت مخس سنوات 
،   الرأسذذر مذذرة أدذذرى مذذن أولذذر إىل -رمحذذر هللا  -القذذريفن و ويذذدل علذذى الشذذيخ صذذبحي العطذذار 
 -سلميذذو الشذذيخ حممذذذد احللذذواق ال بذذمل   دمشذذذف يفدذذرل علذذى الشذذذيخ حممذذود فذذاي  الذذذديرعطاق 

  ألباق رمحر هللامان إاوجي األ، والرأت شي يا من علم الصرف على الشيخ سلي-رمحهم هللا 
 -الشيخ سذعيد األمحذر أن أسعلم مهنة الساعات عن الساعا   -رمحر هللا  -وأراد مل والدي 

مهنذذذة فر ذذذي الشذذذيخ سذذذعيد األمحذذذر أن أشذذذ غل عنذذذدل    ،، وكذذذان درر   األزهذذذر-رمحذذذر هللا 
شذي يا مذن  فطلذب مذل أن أالذرأ ،الساعات ونع بارل درر   األزهر وررا منذر، أراد أن مي حنذل

القذذذذريفن  فقذذذذرأت عليذذذذر بعذذذذض اآلًيت، فأعاب ذذذذر الذذذذرا  ، فقذذذذال يل: علذذذذى مذذذذن الذذذذرأت القذذذذريفن، 
الشذذذيخ ،   علذذذى -رمحذذذر هللا  -ودرسذذذت ال اويذذذد  فقلذذذت لذذذر: علذذذى الشذذذيخ صذذذبحي العطذذذار 
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هذل  :، وسألل-رمحهم هللا سعاىل  -حممود فاي  الديرعطاق سلميو الشيخ حممد احللواق ال بمل 
درسذذت شذذي يا مذذن الصذذرف  ،ا مذذن الصذذرف والنحذذو علذذى املشذذايخ، فقلذذت لذذر: يعذذمدرسذذت شذذي ي 

السذذاعا :  ذذن ، فقذال يل الشذذيخ -رمحذذر هللا  -والنحذو علذذى الشذذيخ سذليمان إذذاوجي األلبذذاق 
ن ل يذذب عليذذر الصذذيام، اآلن   شذذهر رمضذذان،  ن الذذوي يذذب عليذذر الصذذيام   رمضذذان، ومذذَ مذذَ

 الفقذذر احلنفذذي مذذن الشذذيخ صذذبحي العطذذار وأان صذذغمل، وكنذذت الذذد حف ذذت بي ذذني مذذن الشذذعر  
 ومها: ،فوكرفما للشيخ الساعا 
 فرم غ َ وعوارت الصوم اليت الد يُ 

 رطَ س َ سع سُ طر سد للمر  فيها الفد 
 رفَ ل وإر اع وإكرال سَ بَ حَ 
 َ  كد   ش  طَ وعر عَ ت جهاد جُ رَ مَ 

أيذت ينبغذي أن س ذون طالذب فطلب مل أن أنكر معنامهذا، فذوكرفا لذر، ففذرح ك ذمليا، والذال يل: 
علذذذم، فشذذذاعل علذذذى نلذذذك، وأدذذذوت أدرر علذذذى املشذذذايخ، وكذذذان مذذذن مجلذذذة املشذذذايخ الذذذوين 

ور(   دمشذذف، ومسعذت علذذى عذدة مشذذايخ   جذذامع رفذذُ درسذت علذذيهم )الشذيخ حممذذد صذا  الفُ 
وأسقنذذذذت مهنذذذذة السذذذذاعات عذذذذن الشذذذذيخ سذذذذعيد األمحذذذذر، وكنذذذذت أعمذذذذل مهنذذذذة  ،بذذذذل أميذذذذة ال بذذذذمل

درر علذذذى املشذذذايخ   الصذذذباح بعذذذد صذذذالة الفاذذذر، وبعذذذد املغذذذرب والعشذذذا ،   وأالسذذذاعات، 
سذت   املذدارر ا عداديذة ر   املدرسة الب دائية اليت ررجت منهذا،   درَّ درهد أُ مل أن  بَ لد طُ 

شريف، وأول ك اب الرأسر حفظ احلديم النبوي ال ب إيلَّ وحبهد  ،وال ايوية القريفن و ويدل، والفقر
صذذذذحيح مسذذذذلم، وكنذذذذت أحفذذذذظ عذذذذدة أحاديذذذذم   كذذذذل يذذذذوم،   الذذذذرأت صذذذذحيح  :  احلذذذذديم

مل أن أعمل   امل  ذب ا سذالمي مذع  بَ لد البخاري، وك ب السنن األربعة، وه وا إىل أن طُ 
فعملذت عنذدل مذع الشذيخ شذعيب األرانؤوط، عشذر سذنوات   امل  ذب األس ان زهمل شاويش، 

، -رمحذذذر هللا  -شذذذيخ انصذذذر الذذذدين األلبذذذاق ا سذذذالمي، وكذذذان   نلذذذك الوالذذذت يعمذذذل معذذذر ال
فاشذذذحلكت معذذذر ب  ذذذاب )مشذذذ اة املصذذذابيح( لل  يذذذ ي   نلذذذك الوالذذذتأ وعملذذذت مذذذع الشذذذيخ 

  احلديم، والفقر الشافعي، كرو ة الطالبني ل مام النووي، شعيب األرانؤوط   عدة ك ب 
ي، وإذذملل، والذذد عملذذُت   وكال ذذا    الفقذذر احلنبلذذي ملوفذذف الذذدين ابذذن الدامذذة املقدسذذ  ،وإذذملل
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دقيف ك اب )جامع األصول( لبن األجمل ا، ري، واآلن أعيد دقيقر مذرة أدذرى، وسذيطبع   
ال حقيذذف علذذى ال ذذأليف ألن ال ذذأليف عبذذارة عذذن مجذذع معلومذذات  وادذذحلتُ ، دمشذذف إن شذذا  هللا
ى صذح ها دقيف، وأما ال حقيف فذ ن طالذب العلذم يقذف فيذر   املسذألة علذ دون .حي  ودون 

في ذون  ،وعدم صح ها  ألن انقذف عليذر أن يبذني احلذديم، صذح ر وحسذنر و ذعفر أو و ذعر
طالذذذب العلذذذم علذذذى بيهدنذذذة مذذذن أمذذذرل، وأان العبذذذد الفقذذذمل إىل هللا سعذذذاىل العلذذذي القذذذدير )عبذذذدالقادر 

 ،الصذذذذحيحة هذذذذي: جميذذذذ ن جذذذذازات مذذذذن املشذذذذايخ  ألق أرى أن ا جذذذذازة األرانؤوط( ه أهذذذذ م 
يعذل أن ي ذون الشذيخ اجمليذ ، والطالذب اجملذاز، وال  ذاب اجملذاز بذر، هذول هذي ، وجمذاز بذر، وجماز

ا جازة الصحيحة، وأن الولر: أج ت لك ولعقبك من بعدي، وللمسلمني مجيعيا، فهول إجذازة 
 ل يقبلها ك مل من العلما أمف وحة 
ر الدراسذذذات العليذذذا جامعذذذة ورذذذرا منهذذذا ودر كالشذذذهادة   زماينذذذا، رجذذذل درر     ،وا جذذذازة

ا إىل شذذهادات   وأدذذو أذذا شذذهادة، هذذول الشذذهادة املقبولذذة، والذذد وصذذل األمذذر   زماينذذا هذذوا أيضذذي
ا أذا، وهذو لذيس  كا جازات املف وحة، ف ن طالب العلذم يشذحلي شذهادة نملذال، ويصذبح مدرسذي

 أاملف وحة، ل يس طيع طالب أن ينفع أافم ل هول الشهادة كا جازة  ،أهالي لولك 
 ، هذذذوا والذذذد بلغذذذت ال  ذذذب الذذذيت حقق هذذذا   احلذذذديم والفقذذذر واألدب أك ذذذر مذذذن مخسذذذني ك ذذذاني

 هلا، وهي ك ملة أيضياأ متُ وهناي ك ب الدَّ 
وحسذنيا و ذعفيا، فهذو مف ذوح لطالذب العلذم   كذل والذت إنا   أما احل ذم علذى األحاديذم صذحةي 

القواعذد املصذذطلح  أهذالي لذولك، كمذا الذال بذولك مجذع مذن العلمذا ، ونلذك ي ذون حسذبكذان 
مني،  علمذذذذا  فذذذذن مصذذذذطلح احلذذذذديم، ول أبر أن يسذذذذ عني أبالذذذذوال العلمذذذذا  امل قذذذذدهد عليهذذذذا عذذذذن 

وإذذملهم مذذن العلمذذا   ،كاحلذذافظ العراالذذي، واحلذذافظ ابذذن حاذذر العسذذقالق، واحلذذافظ السذذخاوي
 إنا امل سذاهلنيأ  الذوين ليسذوا مذن امل شذددين ول مذن ومن امل وسطني  ،وانققني   هوا الفن

ه يذذذذد للحذذذذديم أالذذذذوالي للم قذذذذدمني، عليذذذذر أن يصذذذذحح أو  سذذذذن أو يضذذذذعف حسذذذذب الواعذذذذد 
 مصطلح احلديم، فهي عمدة امل قدمني وامل أدرينأ

أن يدرسذذذوا الواعذذذد مصذذذطلح احلذذذديم امل فذذذف  ،ر كلمذذذة لطذذذالب العلذذذم   هذذذوا العصذذذروإق أوجذذذهد 
، وأن ل يلعذب اهلذوى   النفذور، عند علما  هوا الفن، وأن يرجعوا إليها عند ال حقيذفعليها 
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ف األحاديذذم الذذيت ل سذذروق لنذذا، أو يريذذد أن يطعذذن ح األحاديذذم الذذيت سذذروق لنذذا، ويضذذعهد فنصذذحهد 
النفسي فن العب   األلفا ، والقواعد كما يريد، وإمنا علينا أن ببعض النار، فيأدوان اهلوى 

هللا عذ  وجذل  ى َ كل مسألة، ورد ي قي هللا سعاىل   نلك، وي ون الصدان الوصول إىل احلف    
 فيهاأ

واال صذذذار بعذذذض طذذذالب العلذذذم علذذذى حفذذذظ الصذذذحيحني فقذذذع، أو علذذذى حفذذذظ السذذذنن األربعذذذة 
الذذبعض حبفذذظ األسذذاييد، فهذذوا  ذذياع للوالذذت  ألن غل فقذذع، فهذذوا ل ي فذذي انذذدث، ورتذذا شذذُ 

ف وهنذذا والذذد كذذان امل قذذدمون  إىل حف هذذا، أسذذاييد األحاديذذم موجذذودة   ال  ذذب ول حاجذذة 
 ألن ال  ب ه س ن مطبوعة، فيح اا إىل يقلها من خمطوطة ول يوجد إملهاأ

ل مذذع ا يسذذان الرجذذوع إىل ههد سذذَ فذذأالول: ال مبيذذوسر يفلذذة سُ واآلن أصذذبح ال خذذري  علذذى ال مبيذذوسر، 
الفذذالق، ول ذذن ال مبيذذوسر يرجذذع   احلذذديم إىل ومعرفذذة وجذذود احلذذديم   ال  ذذاب  ،املصذذادر

 ذون احلذديم الذوي ورد   ال مبيذوسر فيذر لف ذة مذن احلذديم، ول ذن احلذديم األلفا ، فقذد ي
إىل أهذذل هذوا الفذذن   معرفذذة احلذذديم واحل ذذم لذيس   هذذوا املو ذذوع  لذذولك لبذد مذذن الرجذذوع 

ح ذذم عليذذر بعذذض أهذذل الفذذن املعذذروفني   هذذوا إل إنا كذذان احلذذديم بلف ذذر ومعنذذال والذذد  ،عليذذر
 العصر، فال أبر نألدو برأ

ا ف خ لذف مذن شذخ  ويفدذر، فرتذا  وأما املذدة الذيت   ذاا إليهذا طالذب العلذم ل ذي يصذبح حمققذي
 درر طالب علم   مخس سنني، ما ه يدرسر إملل   مخسني سنةأ

ا، لذذيس معذذ  ث والفقيذذر، فقذذد ي ذذون طالذذب العلذذم حمذذدهد هنذاي فذذرق بذذني انذذدهد  ، ول ي ذذون فقيهذذي  ي
يفهم بعض الشي ، ول نر ل يصلح أن ي ذون مرجعذيا   نلك أير ل يفهم   الفقر شي يا، بل 

 الفقرأ
صذذاحب ك ذذاب )املغذذل( الذذوي  -رمحذذر هللا  -فمذذ الي: الشذذيخ موفذذف الذذدين ابذذن الدامذذة املقدسذذي 

لذني لذداود لذني لذر الفقذر كمذا أُ بعضذهم فيذر: )أُ أ والذال بعض العلما : االذرأ املغذل واسذ غنالال فير 
 ن ليس مرجعيا   احلديمأاحلديد(، فهو مرجع   الفقر، ول 

  احلذديم، والفقذر عذن وعلى طالب العلم أن أيدو كل فن من أهلر، أيدو احلديم عن علمذا
مجعذوا بذذني الفقذر واحلذديم مذذن العلمذا  الليلذذونأ واللغذذة عذن علمذا  اللغذذة، والذوين  ،علمذا  الفقذر
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فهذم عمذدة طالذب  ،عن هؤل ، ونري هللا فيهم مجيعيا عند نلك يس فيد ويفيد، وليس لنا إ ي 
 العلمأ

وينفذع بنذا، وأن يعلنذا أداة والعمل الصا ، وأن ينفعنذا،  ،يسأل هللا سعاىل أن يرزالنا العلم النافع
ا بعناي ذذذر، إيذذذر علذذذى كذذذل شذذذي  الذذذدير، ون جابذذذة  دذذذمل للما مذذذع ا سذذذالمي، وأن ي ذذذولان مجيعذذذي

 ورمحة هللا وبركاسرأجدير، ويفدر دعواان أن احلمد ب رب العاملني، والسالم علي م 
بذذن اخلطذذاب ر ذذي هللا عنهمذذا الذذال: اللمذذا كذذان   جامعذذر عذذن عبذذدهللا بذذن عمذذر روى الحلمذذوي 

رسذذذول هللا صذذذلى هللا عليذذذر وسذذذلم يقذذذوم مذذذن جملذذذس حذذذح يذذذدعو أذذذؤل  ال لمذذذات ألصذذذحابر: 
غنررا برره بيننررا فبررني معاصرري ، فمررن طاعترر  مررا تبل ِّ  مررا  ررولُ  خشرريت   لنررا مررن  قسررمْ االلهررم »

وتنررا مررا عنررا أبمساعنررا فأبصرراران فقُ ن به علينررا مصرريبات الرردنيا، فمت ِّ ، فمن اليقني ما هتو ِّ جنت 
فانصررران علررى مررن عرراداان، فال الوارث منا، فاجع  أثران على مررن ظلمنررا،  أحييتنا، فاجعلهُ 

 ط علينررا مررنعلمنررا، فال تسررل ِّ  نررا، فال مبلررغ   ع  الدنيا أكح مه ِّ مصيبتنا يف ديننا، فال   ع ْ 
 أ وهو حديم حسنأ«ال يرمحنا
فالرجذا  عذدم املؤادذوة إنا الصذرت   بعذض  ،هول ال لمذات علذى عاذل لضذيف الوالذت ك بتُ 

 وج اكم هللا سعاىل كل دملأ ،األمور املطلوبة مل
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 حسني جميب املصري
 )عميد األدب اإلس مي املقارن(

 

 
 

 الرتمجة:
م ا يطاليذذذة مذذذن جامعذذذة القذذذاهرة، وسعلذذذَّ حصذذذل علذذذى الذذذدك ورال   األدب الحلكذذذي مذذذن القذذذاهرةأ 

ر اآلداب الفارسذذذية والحلكيذذذة   كليذذذة اللغذذذات والحلمجذذذة  امعذذذة األزهذذذر واألملاييذذذة والروسذذذية، ودرَّ 
ا، و  كليذذذات أدذذذرى، وكذذذان عضذذذويا   جممذذذع اللغذذذة العربيذذذة، 27) وك ذذذب   ال  ذذذمل مذذذن ( عامذذذي

سذراث إسذالمي ه أيلفذر النذار، وكذان ي بوجذود عالصحف واجملالت، وأحدث أجريا   إيقا  الو 
والغ يذر الذوي ه يسذبقر ا،يد  روعلى الرإم من إي اج أالارن بني األدبني العر  والحلكيأول من 

هناي صمت طويل وصل إىل ما يشبر ال ع يم على إي اجر، لعلر   ظل  إلير أحد، إل أير ظلَّ 
الندم على ما أبليت مذن ما أدركل »ل: جقافة الومية وعنصرية عاشها ا عالم العر أ وكان يقو 

شبيبيت وكهوليت وشيخوديت   دراسيت لذألدب ا سذالمي املقذارن ويفداب وحضذارات الشذعوب 
 أ«ا سالميةأأأ

اد والفسذذ والدذذ الف  ةوكذذان يؤكذذد أن احلذذداجيني والعلمذذاييني ل هذذمَّ هلذذم ول دور إل بذذمُّ الفرالذذ 
، بينمذذذا هذذذو إ ذذذا  كغ ذذذا  أن ي ذذذاجهم هذذذوا مي ذذذهد عني واألدذذذالق املنحرفذذذة بذذذني الشذذذباب، مذذذدَّ  ل أدني

  أأية اليمة أو مضمون أد  أو مجايلالسيلأأ وكالم فارمل، ل  مل 
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 ( مؤلفياأ 80والد بلغت مؤلفاسر أك ر من )
 مأ2004ديسم   13هذ، 1425 عام األول من شهر ني القعدة ،وسوفال هللا يوم الجنني

 
 هذا اللقاء:

، 15255القاهرة صالح حسن رشيد، ويشر   صحيفة )احلياة( العدد  أجرى اللقا  معر  
ذذذذذ، 1425ني القعذذذذذدة  24ب ذذذذذاريخ  ، وسذذذذذو  هذذذذذو   األول   ني (ينذذذذذاير)كذذذذذايون ال ذذذذذاق   5هذ

 جقاف نذذذا جغذذذر  حسذذذني جميذذذب املصذذذري البيذذذل رحيلذذذر: »القعذذذدة، وُك ذذذب   أعلذذذى احلذذذوار ن،ريذذذدة: 
 إير يفدر لقا  ي ون ظنيا إالبياأأ والقول «بر من الضرنت ووالعها يس  لُّ 

 
 قال حمافره:

عاميا(، عميذد األدب  88حسني جميب املصري )رحل عن ديياان إىل جوار ربر ال ر  الدك ور 
الدراسذذذات الشذذذرالية آبداب عذذذني  ذذذس واللغذذذات ا سذذذالمي املقذذذارن   الذذذوطن العذذذر ، وأسذذذ ان 

نقطعذذة الن ذذملأ ال قينذذال وهذذو علذذى فذذرا  والحلمجذذة نألزهذذر، بعذذد حيذذاة علميذذة وأكادمييذذة وأدبيذذة م
 املرت، واس معنا إىل يفرائر   األدب والف ر وال قافةأ وسألنال:

 
 نص احلوار )األفل( 

الرفحررري فاحلضررراري، السررريما يف آداب الشرررعوب خررر ل هرررذه الرحلرررة الطويلرررة يف تراثنرررا 
لررريت  صرررلص فاألمرررم اإلسررر مية غرررري الناطقرررة ابلعربيرررة، مبررراذا خررررجتم؟ فمرررا هررري الرائررردا ا

 لديًم؟
والحلكيذذة هذذو املوجذذود فقذذع   العربيذذة، بذذل هذذو   العربيذذة والفارسذذية * ًّطذذئ مذذن ي ذذن أن سراجنذذا 

واألرديذذذذة والسذذذذواحلية وإملهذذذذا مذذذذن لغذذذذات الشذذذذعوب ا سذذذذالمية الذذذذيت اسذذذذ  لت برايذذذذة ا سذذذذالم 
ب هذذذذي يفدا ،وحضذذذذارسرأ ومذذذذن املعذذذذروف أن األدب ا سذذذذالمي ت ابذذذذة الشذذذذارة الذذذذيت هلذذذذا فذذذذروع

سالفة الوكر، واليت  مع بينها روابع روحية وجقافية وأدبية واج ماعيذة، ل الشعوب ا سالمية 
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أسذرار ويفذائس واك شذاف العميقذة، سوجد   أية حضارة أدرىأ ومن دذالل ال وإذل والدراسذة 
ورًيدسنذذا العريذذف، املسذذ مدة مذذن ما ذذينا ل يل أن الوحذذدة ال قافيذذة دصذذَّ  ،هذذول اآلداب  (7)وددائذذل
ا بيننذا ف ذرًيي وأدبيذيا،   ظذل القطيعذة مذ ب أن يذدعمها اليذوم، نل واصذل فيهي الذيت يذ  ،األصيلة

فيمذا بيننذا، وسطذاول الم ًيليذة الغربيذة، والفاشذية األمملكيذة والصذهيويية علذى دًيران   السياسية 
لعربيذذة فبمذذانا   مذذي بعذذد أن س سذذرت عوامذذل القذذوة السياسذذية اأفغايسذذ ان والعذذراق وفلسذذطني! 

شذذذك   أن ال قافذذذة هذذذي املعذذذني البذذذاالي، وال غذذذر الذذذوي يسذذذ  ل ب لذذذر مذذذن والذذذع  ا سذذذالمية  ل
ا سذذذالمي  أليذذذر سذذذرائيليةأ كمذذذا ًّطذذذئ مذذذن يهذذذاجم مصذذذطلح األدب الضذذذرنت األمملكيذذذة وا 

  ،يديولوجيذذذة والدينيذذذةألن هنذذذاي يفداني اسسذذذمت نلسذذذمة األو موجذذذود بوجذذذودان كحضذذذارة وديذذذن، 
واألدب اليهذذودي، واألدب املسذذيحي، فلمذذانا يصذذادر علذذى ا سذذالم هذذوا  ،يكذذاألدب املاركسذذ 

 احلف املوجود أصالي 
 كيف استطعص أن  يد أكثر من مثاين لغات، فتطلع على آداب شرقية فغربية؟
ة واألملاييذذذة، * الذذد عشذذت   الصذذذر جذذد ، وكايذذت يل مربيذذذة منسذذوية سذذ قن الفريسذذذية والي لي يذذ 

ف علمت هول اللغات من طريقها صغمليا، البل أن أل حف نملدرسذةأ وملذا كذ ت أحسسذت أبيذل 
وفهذذذم أسذذذرارها، والنهذذذل مذذذن يفداأذذذا، وه ذذذوا اسذذذ طعت أن أالذذذرأ ل بذذذار أميذذذل إىل سعلذذذم اللغذذذات 

معذذذذة فذذذذؤاد ي لي يذذذذة والفريسذذذذية واألملاييذذذة، وملذذذذا ددلذذذت جااألدن  الذذذدمييا وحذذذذدي يا،   العربيذذذة وا 
يطاليذذذة علذذذى مذذذدرر دذذذاص  ، عذذذالوة األول،   ال الجينذذذات مذذذن القذذذرن العشذذذرين، درسذذذت ا 

 على الروسيةأ ل نل رصصت   اللغات الشرالية، وهي الفارسية والحلكية واألردية، وأسقن هاأ
وإليهذا، وأك ذب أذا، بذل إيذل أجيذد  ذاق لغذات، وأسذرجم منهذا  -وأان معيذد  -ومن هنا صرت 

 ب شعريا عربييا وفارسييا وسركييا وفريسيياأ ويل دواوين سذ ة نلعربيذة، وديذوان فارسذي سرمج ذر إىل أك
 العربية، ويفدر سركي سرمج ر إىل الشعر العر  املوزون املقفىأ ويل الصائد ك ملة نلفريسيةأ
، فينعتنا بنعوت عنصرية مررن قبيرر : اإل رهرراب يصرنا ا خر ابألمة املتخلرة فًراي  فحضاراي 

فنصرر  لقلررب هررذا ا خررر فعقلرره  ،فالعنف. ترررى كيررف نرررد علررى ذلرر ؟ فنصررةمح صررورتنا
 ففًره؟

 

 أ ه وا   األصل، ولعلها )ندائر(أ (7) 
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شذذذك   أن هذذذول معضذذذلة شذذذديدة الذذذوط ، د ذذذاا إىل جهذذذود ك يبذذذة، بذذذل ك ائذذذب مذذذدارر  * ل
والساسذذذة والفنذذذايني  ألن صذذذورسنا أصذذذبحت مهذذذ وزة وجامعذذذات مذذذن العلمذذذا  والشذذذعرا  واألدن  

ا، بل إائمذةأ  وعوامذل ال عريذةأ و  يقيذل أينذا  أالصذد -ي ياذة سقاعسذنا ومخولنذا  -ا وأصذاأجدي
والروحية الذيت أشذاد أذا واحلضارية إبحيا  أجمادان األدبية والعلمية  ا مضى  مطالبون اليوم أك ر

نليطذذذوا  علذذذى الذذذوات، ال فذذذرق وال شذذذرنم، واك فينذذذا ل ننذذذا ايغمسذذذنا،   أوحذذذال العذذذاه الذذذدميياأ 
ألطذذالل واللذذس املسذذ وب، وه يصذذنع شذذي يا وكيذذف يقذذف العذذاه، بذذل الذذرأي العذذام والب ذذا  علذذى ا

العذذاملي إىل جذذواران، و ذذن ل ينذذ   مذذا بكذذل، ول يصذذنع مذذا يلذذبس  وكيذذف يسذذ مع إىل شذذ واان 
معذذر، ول من لذذك أدوات فاعلذذة لل واصذذل هذذوا اآلدذذر امل عذذايل، و ذذن ل منلذذك لغذذة رصذذينة للحذذوار 

الرؤيذذذة وال صذذذور  ومذذذا هذذذي  :طشذذذة لالسذذذ ماع إلينذذذا  ول ذذذن أيذذذن املذذذنه مذذذع هذذذول الشذذذعوب امل ع
أدواسنذذذا الصذذذحيحة لغذذذ و اللذذذوب اآلدذذذر  وأبيذذذة لغذذذة ي فاعذذذل معذذذر  فذذذنحن اليذذذوم يذذذدعي احلذذذوار 

 احلضاري مع اآلدر،   حني أينا ضاطب أيفسنا فقعأ
ًم يف العررامل، فًيررف ذا  صرريتن لًم ت ميذ يف أكثر من اس فعشرين جامعة يف ييقال 

 اخلارج، بينما كان التجاه  فالنسيان فالصمص املطب  هو مصريكم يف الداخ ؟
* إيذذذذل مذذذذؤمن أبن علذذذذى املذذذذر  أن يعمذذذذل ويناذذذذ ، ولذذذذيس السذذذذ ادا  مذذذذن هذذذذوا ونايأ وهلذذذذذوا 

سذذذ ندرية، ومذذذن مذذذن أالصذذذى صذذذعيد مصذذذر إىل ا أدلصذذذت و بذذذرت، وف حذذذت بيذذذيت للبذذذاح ني 
ن م  بذذذيت وك ذذذيب النذذذادرة إذذذمل املوجذذذودة   أي م  بذذذة ل ذذذي يفيذذذدوا مذذذ  ،العواصذذذم العربيذذذة كلهذذذا

رشذذذذادا  ويصذذذذائحي املخلصذذذذة هلذذذذم، ومسذذذذاعد  الدائمذذذذة   إو أدذذذذرى، عذذذذالوة علذذذذى سوجيهذذذذا  
 رسائلهم للماجس مل والدك ورال  أليل ل أبل على أحد تعلومةأ
العذذراق وال ويذذت والسذذعودية و ومذذن هنذذا صذذار يل مريذذدون وسالميذذو   جامعذذات مصذذر واألردن 

سذذباييا وإملهذذا مذذن دول إوالذذولًيت امل حذذدة و يرلنذذدا وال ازيذذل أي لذذحلا و إوا، ائذذر واملغذذرب واجملذذر و 
العذذاهأ أمذذا ح ايذذة عذذدم سقذذديري   وطذذل، فذذأان ل أي  ذذر جنذذا  ول مذذد يا، ول أك ذذب اي  ذذاريا 

صر ودراسة مؤلفا ، ،ائ ة من هنا أو هنايأ ل نل أوالن أير سيأ  يوم، وي م احلفاوة     م
 ول ن بعد رحيليأ
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 (8) فمن هو مثل  األعلى الذي قادك
ا  ومذذا زلذذت برمذذ ين كبذذملين، كذذاان القذذدوة يل، مهذذا: أمذذمل الشذذعرا  أمحذذد *   صذذغري كنذذت م علقذذي

زكذي مبذاري، ف المهذا   ميدايذر كذان األول، وفذارر الرهذان، واحلذائ   «الدكاسرة»شوالي بك، و
ا عذن على الصب السبف، وهوا ه و السبب   عصامييت، واع مادي على س قيفذي الذوا ، بعيذدي

وامل قذف األصذيل هذو )دودة ك ذب( كمذا الذال العقذاد رمحذر املدرسة وا،امعة  ألن األديب احلذف 
 هللاأ وأالول ب ل فخر يعم أان دودة ك ب والرا ةأ

ه ه  أنص حزين لعدم صدفر أي كتاب لًم عن جهة حًومية، يف الوقص الذي تطبع في
؟  الدفلة أعمال من هم أق  شأان 

ل نذذل أع قذذد أبن ك ذذيب م ذذوافرة، وأبن مذذن يريذذد أن يقذذرأق * هذذوا الذذد يسذذبب يل بعذذض الغصذذة، 
فسيه دي إيلأ أما ح ايذة النشذر احل ذومي فهذي رضذع ملعذايمل أدذرى أرأب بنفسذي أن أدذدث 

 عنهاأ
 

 نص احلوار )الثاين( 
معذر انذاور السذابف )صذالح رشذيد(، ويشذر   جملذة  وهوا لقذا  يفدذر معذر أوردل للفائذدة، أجذرال

 (أ53 -52)ص ص 20/10/2001هذ( املوافف 4/8/1322) 1473)اجمل مع( العدد 
 قال حمافره:

وعن العديذد  ،وال  رميات اليت ح ي أا دارا مصر ،ال قينا   حوار شائف عن رحل ر العلمية
 من القضاًي الف رية املهمةأ

ابلشررأن اإلسرر مي فخدمررة قضررااي الشررعوب اإلسرر مية حبًررم  نعرررم أنرر  مهمرروم* بدايررة 
رايدت  حلق  األدب اإلس مي املقارن.. فًيف ترى صورا العامل اإلس مي اليوم؟! فه  

 أنص راٍض عنها؟!
بسبب ال خلف والبعد  ،شك فير أن العاه ا سالمي حالييا ميور، بل يغلي من دادلر  ا ل -

 

 أ ب امل ل األعلى وحدل (8) 
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سذذذالم   ربذذذوع العذذذاه، وسذذذري فريضذذذة ا،هذذذاد الذذذيت أمذذذران هللا عذذذن صذذذحيح الذذذدين، وعذذذدم يشذذذر ا 
أبدائهذذا، والن ياذذة هذذي مذذا يذذرال صذذباح مسذذا    ال لفذذازات   فلسذذطني ان لذذة، و ذذياع القذذدر 
 الشريف اليت سقطت على يد أحقر وأنل شعوب األرت، وهم اليهود ال لة األيبيا  والرسلأ

الفرالذذذة وال شذذذرنم وال خلذذذف والقطيعذذذة مذذذع العلذذذم،  ومذذذن هنذذذاأأ فذذذ ن املسذذذلمني اليذذذوم يعذذذايون مذذذن
دهم   العذادات السذي ة كالغنذا  واملالبذس قلذهد والهنماي   ال قليد وال بعية للغرب، لدرجذة أينذا يُ 

سذوا    العلذم أو  ،ات الشذعر واملاكيذاا، ول ي ذبعهم   األمذور الذيت يبغذوا فيهذاالفا حة، والصذَّ 
ات املوهلة   حقل ال  نولوجيا، وهلذوا فلذن سقذوم لنذا الائمذة، ال مدن أو الب  ارات والك شاف

ا مذذذا إل إنا .سذذذ نا بصذذذحيح ديننذذذا احلنيذذذف وجاهذذذدان أعذذذدا ان   فلسذذذطني،  ،ولذذذن ي قذذذدم يومذذذي
النذذذار، وعملنذذذا علذذذى يشذذذر ا سذذذالم السذذذمح بذذذني  ،بيننذذذاران القذذذدر األسذذذمل، وسعذذذاوانَّ فيمذذذا وحذذذرَّ 

 يب املر  نل  بة واحل ن ملا يفل إلير حالنا اليومأوسص ،ونل ايل فصورة املسلمني سي ة
فما رأي  يف الصةوا اإلس مية املوجودا حالي ا يف شىت ب د العامل العر  فاإلسرر مي.. * 

 فه  من مؤاخذات عليها؟!
إينا يشهد اليوم صحوة راشدة، سع مد على ك اب هللا احل يم، وعلى سنة النيب حممد صلى  -

 -مذذذذا أم ذذذذن نلذذذذك  -الج هذذذذاد علذذذذى إحيذذذذا  ك ذذذذب السذذذذلف الصذذذذا ، مذذذذع و  ،هللا عليذذذذر وسذذذذلم
س اد من أمور عصرية ه س ن موجودة مذن البذلأ إن صذحوة اليذوم سريذد أن سذوالظ ملواجهة ما يُ 

الغافلني عن دعوة هللا، ل ذي يهبذوا مذن أجذل سبليذغ الذدعوة ويشذرها صذحيحة كمذا فعذل الرسذول 
ة أو حذذح جمذذاوزة للحذذد، إل أيذذل يفدذذو علذذى هذذول بذذال سقصذذمل أو مبالغذذ  ،صذذلى هللا عليذذر وسذذلم

م ذذذذل الفرالذذذذة بذذذذني ال يذذذذارات  ،الذذذذيت مذذذذا كذذذذان ينبغذذذذي أن سس شذذذذري فيهذذذذاالصذذذذحوة بعذذذذض األمذذذذور 
ويذذرى   حياسنذذا، عذذالوة علذذذى الغلذذو الشذذديد   الف يذذذا، وا،ماعذذات ا سذذالمية م لمذذا يشذذذاهد 

ات ورمحذات، عذالوة علذى اه مذام وامليل إىل سرهيب النار وعدم سرإيبهم فيمذا عنذد هللا مذن جنذ 
كقضذذذية اللحيذذذة وا،لبذذذاب وسقصذذذمل   ،بعذذذض الشذذذباب نلقشذذذور واألمذذذور ال اهريذذذة علذذذى ا،ذذذوهر

ال ذذذوبأأأ إف، فبذذذدلي مذذذن البحذذذم عذذذن أفضذذذل السذذذبل لنشذذذر ا سذذذالم   الذذذدول الغربيذذذة، وذذذد 
احلساسذة الذيت  ول مذع القضذاًي ،شبابنا ينذاالش أمذوريا الدميذة ل س ناسذب حاليذيا مذع طبيعذة عصذران

 على مناالش هاأيب الل فات إليها وا حلاح 
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فمررا الروائررد املسررترادا منرره؟! فهرر  يف كترراابت * فمررا مرهومرر  يذن لررددب اإلسرر مي؟! 
 أبناء الشعوب األخرى غري العربية ما ميًن أن يريد األدب العر ؟!

ا أبنذا  الشذعوب ا سذالمية، األدب ا سالمي هو كل ال  انت امل أجرة ن سالم، اليت ك به -
يذ  لم بلغذات أدذرى، ومذن هنذا ع فذت علذى مجذع سوا  العربية أو الحلكية أو الفارسية، أو من 

هذذول اآلداب لدراسذذ ها دراسذذة مقاريذذة، للخذذروا بن ذذرًيت جديذذدة عذذن مسذذات هذذول الشذذعوب، 
املسذذلمني،  وكيفيذذة سف ملهذذا، ومذذا الذذروابع احلميمذذة بينهذذا، ونلذذك ل حقيذذف الوحذذدة العضذذوية بذذني

عذذذن طريذذذف الذذذحلاث ا سذذذالمي العذذذامر، الذذذوي مجذذذع بذذذني أبنائذذذر علذذذى اللذذذب رجذذذل واحذذذد   كافذذذة 
ر ك ذذمليا، بذذل وأصذذحح اع قذذاد الذذبعض أن سراجنذذا هذذو املوجذذود   العصذذور السذذابقةأ وأحذذب أن أيبذذهد 

مل كذايوا عذرني أم إذ   سوا ي  ،فقع، ألجبت هلم أن الحلاث يشمل كل ما صدر عن املسلمنيالعربية 
 نلكأ

وحاليياأأ يس فيد األدب العر  ك مليا من ك انت أبنا  الشعوب ا سالمية إمل الناطقة نلعربيذة 
واألف ذذار الذذيت دملهذذا ك ذذانفم، ومذذا ي وصذذلون إليذذر مذذن ي ذذائ  ودراسذذات مذذن دذذالل املضذذامني 

لذذيهم، ف العذذرب لبي ذذات أدذذرى جديذذدة عفضذذالي عذذن سعذذرُّ واب  ذذارات   حقذذول العلذذم املخ لفذذة، 
الذدول، ولسذمات اج ماعيذة ويفسذية وسربويذة واال صذادية يرون من دالهلا م اهر حضذارية هلذول 

 ه أيلفوها من البلأ
* حدثنا عن أبر  اجلوائز فالتًرميات اليت حصلص عليها يف حياترر  العلميررة املديرردا الرريت 

 جاف ت الستني عام ا؟!
الرفيذذذذع ا  احلذذذذف وسذذذام نكسذذذ ان م منحذذذل الذذذرئيس الباكسذذذذ اق األسذذذبف  ذذذي1980  عذذذام  -

وف ذذر شذذاعر وفيلسذذوف نكسذذ ان ال بذذمل حممذذد إالبذذال،  ،هذذودي امل ميذذ ة   ال  ابذذة عذذن أدب 
كما منح ل جامعة مرمرة بحلكيا الدك ورال الفخرية لبحوجي ال  ملة عن يفداأذم، والامذت طهذران 

ا، أمذذذا فريسذذذا وأعط ذذذل أوزب سذذذ ان درجذذذة الذذذدك ورال الفخريذذذة تنحذذذي أعلذذذى وسذذذام علمذذذي،  أيضذذذي
، كمذذا سشذذحلط ه  العذذاالذذوي .نحذذر للع مذذا ، وهذذو خمصذذ  للعبذذاالرة  «فذذارر»فذذأعط ل وسذذام 

سسذايلي عذن حيذا  اللانة املا ة نلك، ومنو سن ني الامت القناة ال ايية ا سبايية بعمل فيلم 
 ومشواري العلمي واألكادمييأ
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 * فماذا عن اجلوائز فالتًرميات العربية؟!
وإنا  أليذذل ل أحبذذم عذذن جمذذد زائذذل،   ان نحذذم وعذذاه ولسذذت مذذن هذذواة الشذذهرة وا،ذذوائ أأ أ -

ا الذذذذد أوصذذذذدوا   وجهذذذذي أبذذذذواأم، وه يه مذذذذوا   أو إبي ذذذذاجي  م لمذذذذا فعذذذذل كذذذذان العذذذذرب مجيعذذذذي
اآلدذذرون   اخلذذارا، فحسذذيب أن ك ذذيب ومؤلفذذا  الضذذخمة يدرسذذها البذذاح ون والعلمذذا  وينهلذذون 

االيمذذة عطذذائي األد  والف ذذذري،  مذذن معينهذذا، ويعرفذذون  فال ذذذاريخ  ،كمذذا أيذذل ل أسذذ ادي أحذذدي
 احلف يوميا سينصف امل لومني   كل م انأ

 * فما أبر  مؤلرات  العلمية؟!
وهذذذو دراسذذذة يفسذذذية وعلميذذذة للذذذروابع  «والذذحليصذذذالت بذذذني العذذذرب والفذذذرر »يل ك ذذاب عذذذن  -

ل صلى هللا علير وسذلم   اآلداب إ وات الرسو »القوية بني هول الشعوب ا سالمية، وك اب 
، «أبذو أيذوب األيصذاري»، «سلمان الفارسي»، وك ب عن «العربية والفارسية والحلكية واألردية

كمذا ،  «القامور العر  والحلكي والفارسي»، وموسوعة «املساد   العربية والفارسية والحلكية»
سذبايية وا يطاليذة، وا ارسذية والحلكيذة المت بحلمجة معاق القريفن ال ر  إىل اللغذات الروسذية والف

، «إالبذذذال واملصذذذلحون ا سذذذالميون»، «سراجنذذذا ا سذذذالمي وهنضذذذة املسذذذلمني»فضذذذالي عذذذن ك ذذذب 
، عذالوة علذى دواويذل «القدر الشذريف   العربيذة والفارسذية والحلكيذة واألرديذة الذدمييا وحذدي يا»و

وعذذذن الضذذذاًي أدبيذذذة  ،ت أبنائذذذرالشذذذعرية السذذذ ة الذذذيت س حذذذدث عذذذن ا سذذذالم والضذذذاًيل، وإسذذذهاما
، كمذا ك بذت شذذعريا «وردة وبلبذل»، و«مهسذذة ويسذمة»، «موجذة وصذخر»خم لفذة، فهنذاي ديذوان 

ا، ول سذذذنس ك ذذذيب األكادمييذذذة نللغذذذات الشذذذرالية  امل خصصذذذة   اآلداب الشذذذرالية ونلفريسذذذية أيضذذذي
 اليت أحبم من دالهلا عن الوحدة ا سالمية املفقودة اليومأ

ا؟ فملرراذا مل تعررا  * فه   ثر ي نتاج  العلمي بعد فقدان  حاسة البصر منررذ عشرررين عامرر 
 حىت ا ن؟!

مذذا زلذذت أؤلذذف وأك ذذب تسذذاعدة  -واحلمذذد ب  -لألسذذف أأ أتجذذر بعذذض الشذذي ، ل نذذل  -
سالميوي الوين ي  بون عل ما أملير عليهم من ك ب وحبوث ودراسذات، وه ذوا سسذمل حيذا  

  البيذت، وإمذال  لطلبذة املاجسذ مل والذدك ورال الذوين يفذدون لذ ًير  درور   الصباح اليومية: 
والذذرا ة مذذن أجذذل ال ذذأليف العلمذذي، أمذذا مو ذذوع عالجذذي، فذذ يل أفضذذل عذذدم اخلذذوت  ،لبعضذذهم
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ر فيها، ولك أن سعرف أهنم رهد فير، بسبب ال ااهل العام يل من البل جامعة عني  س اليت أدَ 
أدري سذذذبب نلذذذك، بذذذرإم أيذذل أفنيذذذت عمذذذري   كليذذذة  رفضذذوا عالجذذذي علذذذى يفقذذذة الدولذذة، ول

ا، والن ياذذة   ا وحب ذذيا وأتليفذذي اأأ اآلداب  امعذذة عذذني  ذذس سدريسذذي ا و ذذاهالي دائمذذي كايذذت إمهذذالي اتمذذي
إىل أن سفاالمت حاليت وأصبحت ل أرى مطلقياأأ ولك أن سعلم أن راسذيب الذوي أسقا ذال اليذوم 

ا    33 )( جنيهيا فقذع ل إذمل138من ا،امعة هو ) دولريا أمري يذيا(! بعذد ددمذة سذ ني عامذي
 ا،امعة!أ

* فمررا شررعورك بعررد اسررتبعادك مررن الرررو   ررائزا الدفلررة التقديريررة يف ا داب هلررذا العررام، 
 عبدالرمحن األبنودي؟!فذهاب اجلائزا لشاعر العامية 

بسذذبب نهذذاب  اي ذذابل شذذعور نلضذذيف واألسذذى، لعذذدم فذذوزي أذذا ل ذذاق مذذرة علذذى ال ذذوايل،   -
وهو شاعر ي  ب العامية وال جل، وهل يعقل أن سوهب أك  جذائ ة ا،ائ ة ملن ل يس حقها، 

أدبية   مصر إىل من يعادي العربية وي ن ر هلا،   مقابل علما  أفا ل ا اس بعادهم لسبب 
  الناالذذذذد األد -علذذذى رأسذذذذهم الذذذدك ورة يعمذذذات أمحذذذذد فذذذؤاد، والذذذدك ور عبذذذذدالع ي  محذذذودة  ،مذذذا

 وشخصي الضعيف!! -املعروف 
  إن الطامذذة ال ذذ ى كذذولك كايذذذت   عذذدم فذذوز العذذاه ال بذذذمل والناالذذد البذذارع الذذدك ور شذذذوالي 

 ذذائ ة مبذذاري لذذآلداب ل ذذاق مذذرة علذذى ال ذذوايل،  -رئذذيس جممذذع اللغذذة العربيذذة نلقذذاهرة  - ذذيف 
حذدث عذن األشذباح صاحب ال  انت الضذعيفة الذيت س  -ونهاأا إىل الصحفي أييس منصور 

 واألرواح، واليت ل .ت لألدب أبية صلة!
 * فماذا عن كتاب  اجلديد عن القدس األسري؟!

ا عذذن   - ك ذذا  عذذن القذذدر وجيقذذة اترًّيذذة سذذدافع عذذن القذذدر وس بذذت عروب هذذا وإسذذالمها، بعيذذدي
ن زيذذف ا سذذرائيليني والصذذهاينة، كمذذا ي بذذت دفذذاع الشذذعوب ا سذذالمية مجعذذا  عنهذذا، والنفذذور مذذ 

 بد يا من العصور الصليبية وحح اآلنأ ،أجلها
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 نص احلوار )الثالمل( 
وهوا حوار  لذم أجذري معذر البذل وفاسذر بنحذو عذام، وفيذر حذديم عذن أحذوال املسذلمني وأدب 
ا، والذد أجرسذر معذر جملذة )ال قذوى( الطرابلسذية، ويشذر   عذددها الذ  ذ ا سالم، أوردل للفائدة أيضذي

 :25 -24م، ص2004هذ، شباط 1424(   شهر ني احلاة 133)
 

مذذن العربيذذة  فمذذن املعذذروف أن ا سذذالم اي شذذر   وجذذود فقذذع ًّطذذئ مذذن ي ذذن أن سراجنذذا هذذو امل
ربوع العاه، ويفمن بر أهل فارر والحلي واهلنود وإملهم من البلدان، وهؤل  وأول ك سركوا إي اجيا 

ا سالمي هو امل  وب نلعربيذة والف ر  ولولك ف ن سراجنا  خميا ورصينيا من ا بداع واألدب 
والفارسذذية والحلكيذذة واألورديذذة، وبغذذمل نلذذك مذذن لغذذات الشذذعوب ا سذذالمية   الشذذرق والغذذربأ 
وضطذذذذئ ك ذذذذمليا عنذذذذدما هنمذذذذل هذذذذوا ا بذذذذداع اخلصذذذذب، وسلذذذذك ال  ذذذذانت املشذذذذرالة، بفعذذذذل ا،هذذذذل 

 ل الشعوب املسلمةأأو أية عوامل أدرى ي ياة معرف نا بحلاث هو ،والعنصرية العرالية واللغوية
أذذول املقدمذذة الضذذافيةأأ يؤكذذد الذذدك ور العالمذذة حسذذني جميذذب املصذذري عميذذد األدب ا سذذالمي 

 88املقارن   مصر والوطن العر  وأس ان اللغات الشرالية ويفداأذا  امعذة عذني  ذس املصذرية "
ا" أن إحيذذا ان لحلاجنذذا ا سذذالمي العريذذف، بلغاسذذر املخ لفذذةأأ  قذذف الوحذذد املنشذذودة، ة ال قافيذذة عامذذي

الذذذيت سقذذذوم علذذذى الذذذدين واللغذذذة وال ذذذاريخ والعذذذادات وال قاليذذذد، ونلذذذك بعذذذد أن فشذذذلنا   دقيذذذف 
الوحذذدة علذذى األصذذعدة السياسذذية والال صذذادية، مشذذمليا إىل رفضذذر احلذذاد لقصذذيدة الن ذذر والشذذعر 

األمسذاع، و ذوب القلذوب، العربية العمودية، اليت أتسر ال فعيلة، معحلفيا حبيوية ومجالية القصيدة 
أو الرافعذذذي  ،وسذذذدافع عذذذن الضذذذاًي األمذذذة املصذذذملية، م لمذذذا فعذذذل شذذذوالي والبذذذارودي وحذذذافظ وحمذذذرم

اليذذذوم!!أ وإىل سفاصذذذيل حذذذواران رم والعقذذذاد، ولذذذيس كمذذذا فعذذذل شذذذعراؤان ال فعيليذذذون اوالشذذذا  وا،ذذذ 
ألدب ا سذذذذالمي امل شذذذذعب معذذذذر   كافذذذذة الضذذذذاًيان السياسذذذذية والف ريذذذذة وال قافيذذذذة، وال عريذذذذف ن

 تفهومر العامأ
 العوملة .. شعوذا ابسم التقدم!!

التقررروى: حبًرررم مؤلرررراتًم الغزيررررا املتعلقرررة ابلتأصررري  لرررددب اإلسررر مي املقرررارن، فرسرررم 
خريطررة لرره فملبدعيرره.. كيررف ترررى صررورا ففاقررع هررذا األدب؟! فمررا جرردفاه اليرروم؟! فهرر  
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احلررر  فاخلرررري مرررن هرررذا العرررامل كمرررا  تسررتطيع العوملرررة كشررربمح  يرررف أن ترررزيمح األصرررالة فقررريم
 تريد؟!!

األدب ا سذذذالمي موجذذذود منذذذو ظهذذذر ا سذذذالم حذذذح اليذذذوم، و  كذذذل  ،سذذذيدي دأ املصذذذري: ًي
العصذذور والبي ذذات، وهذذو صذذورة صذذادالة وصذذاحلة للوحذذدة الف ريذذة وال قافيذذة القائمذذة علذذى الذذحلاث 

معهذم   لغذة واحذدة، ا سالمي ا،ذامع لشذعوب العذاه ا سذالمي علذى اللذب واحذد، والذوي ي
 هي لغة القريفن ال ر ، ووحدة ال اريخ واملشاعر والعادات وال قاليدأ

إن أمذذذذة ا سذذذذالم   شذذذذح اللغذذذذات د ذذذذوي علذذذذى أسذذذذاطمل األدب والف ذذذذر  :وأسذذذذ طيع أن أالذذذذول
وإليذذوت وهيمناذذواي وبذذرانرد شذذذو  وسذذرجو وال قافذذة الذذوين يفوالذذون إببذذداعهم املل ذذ مأأ ش سذذبمل 

ؤل  األدن  ا سذذذذالميني ال بذذذذار: شذذذذاعر ا سذذذذالم وفيلسذذذذوفر حممذذذذد إالبذذذذال، ي نذذذذ ، ومذذذذن هذذذذ دو 
لطذاف حذايل، وسذعدي الشذملازي، أوالشاعر الحلكي حممد عاكف، وشاعر الازادسذ ان يفني، و 

من أم ال: أممل الشعرا  أمحد  ،ية ال بار وشعرائهاعربلدين الرومي، إىل جايب أدن  الوجالل ا
ظ إبذذراهيم والرافعذذي والعقذذاد وسذذيد الطذذب وحممذذود شذذاكر وعلذذي شذذوالي ومطذذران البذذارودي وحذذاف

ا،نذذذديأ وأسذذذ طيع أن أؤكذذذد أن إمياينذذذا بحلاجنذذذا وأيذذذور   ذذذيفومحذذذد ا،اسذذذر وشذذذوالي الطنطذذذاوي 
ا سذذالمي كرافذذد حضذذاري لزم ولزب، وهذذو الذذوي يقينذذا مذذن أشذذباح وأوهذذام العوملذذة، ويقضذذي 

جقاف نذذا هلذذوا الذذحلاثأأ ف ينذذا سذذنقع أسذذرى العوملذذة عليهذذا نلضذذربة القا ذذيةأ أمذذا إنا أدران ظهذذران و 
ألن العوملة بال اليمة ول روح ول جقافذة ول ف ذر، فهذي  ،والغطرسة، وهو ما ل يريدل ول ي منال

 نسم ال قدم واملديية، وسرالة ألالوات الشعوب وجروافا!!أاس حوان وسيطرة وشعونل 
 هناك أدب ماركسي فصهيوين!!

يررررررتهم مررررررن ينررررررادي ابألدب اإلسرررررر مي، ابلعنصرررررررية فاالحنيررررررا  التقرررررروى: لًررررررن الرررررربعا 
 األيديولوجي فغري ذل  من األابطي .. فًيف تردفن على هذه االفرتاءات؟!!

  العربيذذذة  فمذذذن املعذذذروف أن  -فقذذذع  -دأ املصذذذري: ًّطذذذئ مذذذن ي ذذذن أن سراجنذذذا هذذذو املوجذذذود 
سماح ها، ويفمذن ن سذالم الف وحات ا سالمية اج ازت الشرق والغرب، وف حت دول العاه ل

ا فذذارر واهلنذذذد واألسذذراي، والشذذذعوب األدذذرىأ وهذذذؤل  وأول ذذك سركذذذوا سذذرا ي  أهذذذلُ  ورسذذال ر  ذذذخمي
ا  عنذذدما هنمذذذل ورصذذينيا مذذن ا بذذذداع والف ذذر، والذذوي ل يعذذذرف عنذذر شذذذي يا  ولذذولك ضطذذئ أيضذذذي
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، ربيةعالت إمل دراسة وكشف هوا الحلاث العميف الروحي للمسلمني   شح دول العاه، وبلغا
 ففي هول الوحدة املأمولة، وال عاون امل مر، واألمل املرسقب لغد أفضلأ 

أمذذذا عذذذن الفامذذذات الذذذيت سطذذذال األدب ا سذذذالمي مذذذن البذذذل العلمذذذاييني واحلذذذداجيني دذذذت زعذذذم 
األيذذذديولوجيا والذذذدين، فهذذذوا زعذذذم أعذذذوا منحذذذرف  ألن هنذذذاي أدني صذذذهيويييا مقذذذرو يا، وماركسذذذييا 

يعذذحلف بذذر األدن  هنذذا وهنذذاي، فلمذذانا املصذذادرة علينذذا وعلذذى األدب ا سذذالمي، الذذوي معروفذذيا، 
ا عذذذن السذذذطحية والركاكذذذة والغمذذذوت، الذذذوي  هذذذو أدب الذذذروح واحلذذذف والل ذذذ ام واألصذذذالة، بعيذذذدي

 ين اب أدب املوادمل واحلداجة !!أ
اليذذذوم  ألن يذذذاة وإن إحيذذذا ان هلذذذوا األدب هلذذذو الذذذدليل األكيذذذد علذذذى الذذذدرسنا علذذذى املواجهذذذة واحل

األدب ا سالمي هو الوي ين  م الشعوب ا سالمية   وحدة جقافية م ينة الويذة، ل س ع عهذا 
 احلوادث والعوائف!!أ

 رائد األدب اإلس مي
يف بنرراء صرررم األدب اإلسرر مي املقررارن التقرروى: فمرراذا عررن جهررودكم املشررًورا املعرففررة 

  لير ا فترمجة فشرح ا فتعليق ا؟!.
عنذذذدما أصذذذدرت أول ك ذذذاب يل بعنذذذوان  ،م1948صذذذري: مشذذذواري مذذذع األدب بذذذدأ عذذذام دأ امل

  سوالت املؤلفات البايية لصذرح األدب ا سذالمي، وال عريذف بقضذاًيلأ  ،"فارسيات وسركيات"
والذحلي" و"اتريذخ األدب الحلكذي" و"أبذو وركائ ل وشخصياسر، م ل "صذالت بذني العذرب والفذرر 

ا  العرب واألسراي" و"سلمان الفارسي   العربية والفارسية والحلكية" أيوب األيصاري بني الشعر 
أمذذذمل الشذذذعر الحلكذذذي  و"فضذذذويل البغذذذداديو"املسذذذاد   العربيذذذة والفارسذذذية والحلكيذذذة واألورديذذذة" 

إىل جايذذذذب مذذذذراجعيت لحلمجذذذذات معذذذذاق القذذذذريفن  أدراسذذذذة   األدب ا سذذذذالمي املقذذذذارن" :القذذذذد 
ريسية واألملايية وا يطالية والروسية، فذأان أجيذد احلذديم بعشذر لغذاتأ ال ر  عن ا ولي ية والف

إىل جايب سرمجا  ألشعار حممد إالبذال عذن الفارسذية واألورديذة، وسذرمجيت لذديوان "ا سذالم بذني 
لشذذذذاعر نكسذذذذ ان ألطذذذذاف حذذذذايل، و"املولذذذذد الشذذذذريف" لسذذذذليمان شذذذذليب الحلكذذذذي، مذذذذد وجذذذذ ر" 

ا سذذذالمية"أ وهنذذذاي سذذذ ة دواويذذذن شذذذعر يل نلعربيذذذة،  و"القذذذدر الشذذذريف بذذذني شذذذعرا  الشذذذعوب 
إن  -نلفارسذذية والحلكيذذة، مذذع سرمج هذذا إىل شذذعر عذذر  مذذوزون مقفذذىأ والريبذذيا سيصذذدر وديذذواانن 
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يل ك ذذاب "بذذني والذذد  وولذذدل   العربيذذة والفارسذذية والحلكيذذة واألورديذذة" وك ذذاب "بذذدائع  -شذذا  هللا 
 مسبوالة   العربيةأ وك اب "إذ وات الرسذول صذلى هللا إالبال   شعرل األوردي" وهو سرمجة إمل

 علير وسلم بني شعرا  الشعوب ا سالمية"أ
الرريت خرررجتم عنررد دراسررتًم فترررمجتًم  -مررث    -التقرروى: فمررا هرري الرردرفس املسررترادا 

ألدب ففلسرررررة ففًررررر حممررررد يقبررررال، خاصررررة يف ظرررر  املاديررررة الرررريت تسرررريطر علررررى عاملنررررا 
 الراهن؟!!

الذوي درر ال قافذة  ،مذد إالبذال مذن مصذلحي ا سذالم ال بذار   القذرن العشذريندأ املصري: حم
ي وافذذف مذذع الشذذريعة الدينيذذة، بعمومهذذا، واطلذذع علذذى ال قافذذة الغربيذذة، فأدذذو منهذذا مذذا ا سذذالمية 

منهذا: الوحذدة  ،ورلى عن كل ما هو بعيد عن أصال ناأ وسقوم فلسف ر الرائعة على عذدة أشذيا 
داعيذيا إىل أن ي ذون املسذلمون يسذيايا أا، وصدح من كذل م ذان يرددهذا،  ا سالمية اليت يفمن

، ففيهذاأأ صذالح املذر ، وصذالح  ا، وكيااني م المحياأأ جقافييا وحضذارًيي وعسذ رًيي واال صذادًيي واحدي
وأوشاأاأ أما أشعارلأأ فهي يفية من الشعر احلذف واملذدافع مسملسر، واب عادل عن أعالق األرت 

لذذذداعي إىل الفضذذذيلة، وال عذذذاون واألدذذذالق والقوميذذذة، وهذذذو منذذذونا رفيذذذع يقدمذذذر عذذذن ا سذذذالم، وا
لقضذاًي أمذ هم  الألدب ا سذالميأ وًيليذت بيننذا اآلن شذعرا  م ذل إالبذال، ي خذوون الشذعر سعبذملي 

املهمومني حبلها وعالجها، بدلي من هوا ال دم املوبو ، الذوي يطالعذر كذل يذوم، وهذو بعيذد عذن 
 مأأ وعاه البالإة والبلغا !!أوا سالح ملة األدب 

كمذذا أن إالبذذالي جذذار األرت، وطذذوف أذذا دطيبذذيا وداعيذذة ل سذذالم كحضذذارة ومدييذذة، ل إذذ  
ن سذالم، وهذذو مذا جعذل الغذذربيني    جامعذات الغذرب مبشذذريا هنذاي عنهذا للغذرب، كمذا دطذذب

 يق نعون أبن ا سالم دين الفطرة والعلم واملديية والروح والعمل اخلالقأ
 أحداث األمة الًحى .. فال شاعر هلا!!

التقرروى: فصرررًم شرراعر ا كبررري ا.. فلررديًم أشررعار ابلعربيررة فالرارسررية فالرتكيررة فالررنسررية..  
 كيف ترفن املشهد الشعري عربي ا اليوم؟!!

دأ املصذذذري: لألسذذذف الشذذذديدأأ فذذذال يوجذذذد اليذذذوم شذذذاعر األمذذذة الذذذوي سلهذذذب الصذذذائدل الناريذذذة 
شذعل ها  ذد األدطذار واملخذاطر وال ذداعيات الرهيبذة، الذيت منذر أذا اليذذوم، محاسذة األمذة، وسذوالظ 
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وأفغايس ان املغ صبة!!أ فذأين القصذائد الذيت  ،والعراق ان ل املهان ،لسيما   فلسطني السليبة
 ل ن يلاو األسمل واي هاي حرم ر، وعن اح الل بغداد،  األالصىسدافع نال دار عن حمنة املساد 

ل اليذذوم فهذذو الصذذيدة ي ذذر ؤ إسذذالمي دذذت مسذذمى ا رهذذاب!!أ وأمذذا مذذا يقذذر  هذذو عذذر ب ذذل مذذا 
ول سشذذ مل علذذى البالإذذة اآلسذذرة م ذذل الشذذعر اخللياذذي املل ذذ م!!أ إن  ،أتسذذر األمسذذاعركي ذذة، ل 

كذذذأدوييس وحممذذذود   ،شذذذعرا ان إرالذذذوا   احلداجذذذة الفاذذذة فمذذذات شذذذعرهم، وأصذذذبح كالمهذذذم هذذذرا ي 
 حاازي وإملهم!!أعبداملعطي وأمحد  درويش وانزي املالئ ة وسعدي يوسف
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 أمحد ديدات
 )مناظر العصر( 

 

 
 

 الرتمجة:
    اهلندسذذذذذذة لدسذذذذذذر   مدينذذذذذذة سذذذذذذملات نهلنذذذذذذد، ويشذذذذذذأ   دولذذذذذذة جنذذذذذذوب افريقيذذذذذذا، ورصذذذذذذَّ و 

والرًي ذيات   بذذرام  وسذذدريباتأ سولذدت لديذذر معذذاق ال حذذدي وا صذرار علذذى ال بحذذر   ديذذن 
ا سذذذالم وديذذذن النصذذذرايية، ل  ذذذرة مذذذا كذذذان يسذذذ ه ى بذذذر أيصذذذار ال نيسذذذة وطلبذذذة ا،امعذذذة مذذذنهم، 

م، وواصل الليل نلنهار، وصار انبغة   ا،دل واملناظرة، ودذدم درر وسعلَّ لع ناالر ا سالم، ف
ا، واشذذحلي   مذذؤ.رات إالليميذذة ودوليذذة، وألقذذى حما ذذرات   40الذذدعوة ا سذذالمية  ذذو ) ( عامذذي

أ ا  العاه، وعقد مناظرات ك ملة مع دصوم ا سالم واملناوئني لر، وداصة القساوسة وأنطذرة 
اأ أيشذذذأ نذذذاظرة )البذذذان( فلذذذم يسذذذ ابأ وكذذذان  فذذذظ النصذذذارى، وطلذذذب م ال ذذذوراة وا ويذذذل إيبذذذي

ا ومركذ يا عامليذيا للذدعوة ا سذالمية تدينذة ديذرنن   جنذوب إفريقيذا، ووزع مؤلفاسذر القيمذة  مسادي
ذذذأ وسوفذذذال هللا سعذذذاىل يذذذوم الجنذذذني 1416نملاليذذذنيأ وسذذذقع فريسذذذة ملذذذرت الشذذذلل منذذذو سذذذنة   3هذ

 مأ2005إسطس( يفب )أ 8هذ، 1426رجب 
 

 هذا اللقاء:
  صذحيفة  ،ويشر بعد وفاسر بشذهرينأجرى هوا اللقا  ) ىي إامن(   ديرنن  نوب إفريقيا، 

http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA&source=images&cd=&cad=rja&docid=JUn7kvDuwyXsEM&tbnid=sxumtSDsHxcrVM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fforums.mazika2day.com%2Ft152003.html&ei=ZjwHUeK8POe40QWy9YGQBg&psig=AFQjCNGcWDkERqlAJoA4SD9I-ErVzA28Zw&ust=1359515111336893
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ذ، وك ذب أعذالل: أمحذد ديذدات 1426رمضان  6( واتريخ 43406األهرام القاهرية، العدد ) هذ
   يفدر حوار البل رحيلر، والال حماورل:
ت تناظراسذذذر الذذذيت دذذذدى فيهذذذا العديذذذد مذذذن املس شذذذرالني اشذذذ هر الداعيذذذة ا سذذذالمي أمحذذذد ديذذذدا

واملش  ني   ا سالم ويبوة الرسول صذلى هللا عليذر وسذلم، وكايذت يفدذر منذاظرة لذر مذع جالجذة 
مذذذن هذذذؤل  املشذذذ  ني، مذذذع أيذذذر كذذذان الذذذد أصذذذيب نلشذذذلل الرنعذذذي، وفقذذذد القذذذدرة علذذذى احلركذذذة 

 اسر(أسنوات )من وف 10وال الم بعد املرت الوي أصابر منو 
وكان أإرب حوار دالل سنوات عملي الصحفي حح اآلن، فقذد كنذت ألقذي نألسذ لة نللغذة 

ولي يذذة، حيذذم إن الشذذذيخ ه يفقذذد حاسذذة السذذذمع، ونلذذك البذذل أن يبذذذدأ هذذو ا جابذذة عليهذذذا ا 
 حبركات عينير وجفوير، ل ي يحلمجها ولدل إىل مجل وإجانت مفيدةأ

 
 نص احلوار

ن توضرررمح لنرررا كيرررف بررردأن طريررر  الررردعوا، فمقارعرررة كبرررار * شررريخنا اجلليررر ، هررر  لررر  أ
 املشًًني يف اإلس م من مجيع دفل العامل يف مناظرات  الشهريا؟

، ونلذذك البذذل أن فذذاجر عذذائليت إىل جنذذوب أفريقيذذا 1918ولذذدت   سذذملات نهلنذذد   عذذام  -
ذ أجنا  دضوع البلدين لالح الل ال يطذاق، وكنذت   نلذك الوالذت  مذن العمذرأ  10ه أ ذاوز الذ

يع ذذذذار األو ذذذذاع العامذذذذة علذذذذى ظذذذذروف اوف جنذذذذوب أفريقيذذذذا   نلذذذذك الوالذذذذت، و وي ياذذذذة ل ذذذذر 
ه سذذ ح يل فرصذذة للحصذذول علذذى يصذذيب مذذن ال علذذيم سذذوى حمذذو األميذذة األ ديذذة، عذذائليت، ف يذذر 

ا  ونلذذذذك البذذذذل أن أمذذذذ هن أعمذذذذالي يدويذذذذة بسذذذذيطة  عالذذذذة يفسذذذذي وعذذذذائليتأ إل أيذذذذل كنذذذذت دائمذذذذي
ملحة   أن أعرف وأن أسعلم، ومن هنا كايت البداية   و ع ي ام نا  صذارم اس شعر رإبة 

 ل حصيل العلم واملعرفة   شح مناحي احلياةأ
املناظرات التليرزيونية اليت أجريتها مع العديد مررن املستشرررقني فرجررال * هناك العديد من 

فمررن  ، عليرره فسررلمالدين املسيةي ممن يشًًون يف اإلس م فنبوا سيدان حممررد صررلى هللا
بني أشهر هذه املناظرات تل  الرريت أجريتهررا مررع القررس الشررهري جيمرري سررواجرت، فغررريه.  

ا بشررً  مررذه كيف كنص تسررتعد هلررذه املنرراظرات، خاصررة أنرر    ا  ،كنررص تبرردف طلقرر  فملمرر 
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بًافة تراصرري  القضررااي املثررارا، برر  فبرردا األمررر يف بعررا اللةظررات أنرر  تقرررأ مررا يرردفر يف 
ا ابلرد املرةم فالقاطع لً  قول؟عق  مناظرك قب    أن ينط  به، فتًون مستعد 

منذذذذذاظرة القذذذذذس سذذذذذواجرت ه س ذذذذذن أفضذذذذذل منذذذذذاظرا ، وإن كايذذذذذت مذذذذذن أشذذذذذهرهاأ ونلنسذذذذذبة  -
لالس عداد للمناظرات، فقد كايت من دالل الع  اف مذدة شذهر البذل املنذاظرة، أالذوم داللذر 

لك   الوالت ناسر الوي أسبادل مع يفسذي القضاًي اليت س طرح، وننلبحم وال داليف   كافة 
 ،األدوارأ فمذذرة أالذذوم بذذ قم  شخصذذي، ومذذرة أدذذرى أالذذوم بذذ قم  الشذذخ  الذذوي سذذيناظرق

وم خيالي وم والعيا احلا  وال اهذني الذيت سذيلاأ هلذا، انهيذك عذن حماولي أن أف ر بنفس منطقر، 
ليذذذر، وه ذذذوا ه س ذذذن حماولذذذة سوالذذذع موا ذذذع هاومذذذر، ونلذذذك البذذذل أن أعذذذود لذذذ قم  نا  للذذذرد ع

املهمذذذة سذذذهلة علذذذى ا طذذذالق، ول ذذذن إحساسذذذي أبيذذذل مي ذذذن أن أدذذذدم ا سذذذالم، ولذذذو بسذذذهم 
 كان مينحل الدأب والقوة وا،لد، سوا    مرحلة ال حضمل أو أجنا  املناظرةأ  ،بسيع

أمل * هررذا النجررام الًبررري يف أداء تلرر  املهمررة العظيمررة، فهررذه الشررهرا فذاي  الصرريص، 
 أي فقص من األفقات ابلزهو فالرخار؟ يشعرك يف 

إنا كنت سقصد الفخار وال هو بديل، فبالطبع، أان كنت ومازلذت أشذعر أمذا حذح مذن البذل  -
 أما إنا كنت سقصد أما الغرور، ف ير ه يصبل   أي والت واحلمد بأبدأ طريف الدعوةأ أأن 
هللا تعرراىل ملًرررات  هررذا الطررود الشررامخ الررذي حيمرر  اسرررم أمحررد ديرردات الررذي منةرره -

احلجررة، فالتواصرر  على مقارعررة مترردا من العلم، فاللسان الطل  بشً  مذه ، فالقدرا 
ملًررات كلهررا عقليررة فذهنيررة فك ميررة، كيررف يشررعر الشرريخ ديرردات بعررد أن  ،مررع اجلمهررور

 قدر هللا تعاىل أن يذهب بقدرته حىت على جمرد النط ؟
هللا سذذبحاير وسعذذاىل، الذذيت سوجذذب لذذيس فقذذذع  ف هنذذا إرادة ،البذذل أي شذذي ، وبعذذد كذذل شذذي  -

ا وحيذذذم الطاعذذذة، وإمنذذذا الر ذذذا والسذذذذعادةأ  ف يذذذر الذذذد س ذذذذون  ،ن ل ذذذل فعذذذذل رنق ح مذذذةإأيضذذذي
ا، ف يذذر  احل مذذة مذذن ورا  نلذذك أن هللا سعذذاىل أراد أل أف ذذ( بقذذدرات وهبهذذا يل عذذ  وجذذلأ أيضذذي

ومي نذك  ،أعضا  جسدان يوم القيامذةاالر أبير تعا ة إيط ر وسعاىل أد ان   ك ابر الع ي سبحاي
ن إالبعض جايبذيا صذغمليا مذن سلذك املعاذ ة   الذدييا، حيذم  ير ن هللا سعاىل أراد أن يُ إأن سقول 

وأشذ ر هللا سعذاىل علذى كذل  ،هي اليت سنطف عذلأ و  كذل األحذوال، فذ يل راتوجفوق  عينىي
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 بر، وأول يعمة املرتأ ما أيعم عليَّ 
ال الطائلررة الرريت جنيتهررا مررن خرر ل مناظراترر  الشررهريا يف  سرريس * لقررد اسررتثمرت األمررو 

ديرابن، فمعهد الس م لتخريج الدعاا، فلًن أال تشعرفن املركز الدف  للدعوا يف مدينة 
ابلتقصرررري يف أنًرررم مل تقومررروا بتبرررين عررردد مرررن املوهررروبني لًررري حيملررروا عرررنًم رسرررالة علرررم 

 األداين املقارن فالذفد عن اإلس م؟
وجد بعض الصذحة فيمذا سقذول، ول ذن دعذل أؤكذد لذك أن هللا سعذاىل كفيذل أذوا األمذر، الد ي -

وكنذت أ.ذ  م ذات املذراتأ فهناي العديد من املواهب الشابة اليت هي أفضل من أمحد ديذدات 
وهذو أن س ورق منو شهرين، حيم كذان   زًير  أحذد هذؤل  العبذاالرة، وهذو ناكذر عبذدال ر ، 

جينيذذات مذذن عمذذرل، ويذذرأر مؤسسذذة البحذذم ا سذذالمي   مدينذذة مومبذذاي مسذذلم هنذذدي   ال ال
نهلنذذذدأ هذذذوا الشذذذاب يفذذذوق أمحذذذد ديذذذدات   الدراسذذذر وعلمذذذر، والذذذد أفذذذات هللا سعذذذاىل عليذذذر مذذذن 

علذذذذى مقارعذذذذة املشذذذذ  ني   ا سذذذذالم مذذذذن علمذذذذر، وطالالذذذذة لسذذذذاير، ولغ ذذذذر البديعذذذذة، والدراسذذذذر 
هذذذول النوعيذذذة مذذذن البشذذذر، ويلهمهذذذم دصذذذيل  يعذذذدُّ املس شذذذرالنيأ أتكذذذد ًيبذذذل، أن هللا هذذذو الذذذوي 

 العلمأ
 * مىت كانص آخر مناظرات  مع املشًًني يف اإلس م؟

 منو ما يقرب من جالجة شهور!! -
 * كيف... ؟!

وكذايوا جالجذة مذن ا،نذوب  ،)بدت ي رة سعيدة   عينير، ونلك البل أن يطلذب مذن احلضذور -
 يرووا يل ما حدثأأ(أأفارالة، والد شهدوا املناظرة األدملة أن 

 ةيذذذذ ال اجولي مذذذذن ال نيسذذذذة إيذذذذر منذذذذو جالجذذذذة شذذذذهور الذذذذام جالجذذذذة الساوسذذذذة  :ايذذذذ ى أحذذذذدهم يقذذذذول
 ، قبال الشذذيخ هلذذم وهذذو طذذريح الفذذرا عقذذب اسذذ والذذد أفصذذحوا عذذن مهمذذ هم  ،نلسصذذال للقذذائي

وصذفول ب عذدًيت ن الشذلل الذوي أصذاب الشذيخ لذيس سذوى عقذاب إهلذي علذى مذا إ :فقد الالوا
لى ال  اب املقدرأ وأعرب ال الجة عن اس عدادهم لعالا الشيخ عن طريذف اسذ  اب ر الشيخ ع

البل الشيخ سلك الدعوة على أن يقوموا تناظرسر وايضوائر دت لوا  ال نيسة ال اجولي يةأ والد 
 الناعذذرأ ودارت أإذذرب منذذاظرة بذذني جالجذذة مذذن رجذذال الذذدين امل م نذذني مذذن علمهذذم، وبذذني رجذذل 
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سذوا  لذر، أو للذدين  ،لنطف سوى بعينيذرأ وبذدأ ديذدات نلذرد علذى افامذافممشلول عاج  عن ا
مذذذن دذذالل يصذذذوص ال  ذذاب املقذذذدر ناسذذرأ وبعذذذد مذذا يقذذذرب مذذن السذذذاع ني، ندر  ،ا سذذالمي

 شعروا بغلبة منطف الرجل العاج  عن النطف بلساير!بعد أن  ،الرجال ال الجة تغادرة املن ل
 منطقة الشرق األفسط؟ * ما هو تصورك لنهاية الصرا  يف 

البذذذل أن ضذذذوت   سصذذذورات مسذذذ قبلية لنهايذذذة الصذذذراع، يذذذب أن يقذذذوم ب قذذذو  األو ذذذاع    -
رجذو مذن ا،ميذذع أملذا سصذفر ب صذورات عذذن النهايذةأ و  الوالذت احلا ذر، الذوي هذو األب الشذذرعي

فيمذذذذا ي علذذذذف أذذذذوا  ،بصذذذذفة عامذذذذةأن يقذذذذوم تراجعذذذذة مواالذذذذف العذذذذرب بصذذذذفة داصذذذذة، واملسذذذذلمني 
ل ذي يعرفذوا النهايذةأ ففذي الوالذت الذراهن، وذد املسذلمني والذد  ،ومدى مطابق ر لقذريفهنم ،صراعال

إل أن هللا سعاىل يبشران   الريفير ال ذر  أبن  ،أن يع صم بررلوا عن حبل هللا الوي أمران سعاىل 
 األو اع لن سس مر على ما هي علير اآلنأ ومن هوا مي ن أن س خيل النهاية هلوا الصراعأ

 قال احملافر:
ا،لسذة ال ال ذة  جذرا  احلذوار الذوي أهنذك شذيخنا أميذا إهنذايأ كان نلك هو السذؤال األدذمل   

والبل أن أرحل فوج ت بطلب أدهشل! فقذد طلذب الشذيخ ديذدات أن أالذرأ لذر جذ  يا مذن سذورة 
ا مذذن البقذذرة، وبعذذد الي هذذا  مذذن القذذرا ة، طلذذب مذذل أن أدعذذو لذذر نلرمحذذةأ بذذدا يل الطلذذب إريبذذي 

نلك الوي يب أن ينشد منر الدعا ، إل أيل اسذ ابت، وهذا أان نا أطلذب مذن كذل مذن يقذرأ 
 هوا العاه ال بمل أن يقرأ لر القريفن ويدعو لر نلرمحةأيفدر حوار مع 
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 مصطرى العقاد
 )املخرج العاملي(

 

 
 

 الرتمجة:
مري ذذا، واع ذذ  أشذذهر مذذن مواليذذد حلذذب الشذذهبا أ درر السذذينما إىل جايذذب الفنذذون املسذذرحية أب

 رامسذ  قذشَ ف شهرة على الساحة العاملية   هوليود   جمال ا دراا وا ي ذاا، ويُ خمرا عر  حقَّ 
 «الرسذذذذالة»مذذذع املخذذذرجني العذذذامليني عنذذذذدما أيذذذ   وأدذذذرا رائع ذذذني للسذذذذينما العامليذذذة، مهذذذا فيلمذذذا 

ل ذن ه سذ حمس  « األيذو صذالح الذدين »ر لفيلم أ وكان  ضهد «عمر املخ ار أسد الصحرا »و
عربية كما الذال، وكذان يع ذ  السذينما أحذد املنذابر املهمذة مذع وسذائل ا عذالم ل قذد  لر أية دولة 

شذوال  9ان يوم ا،معة صورة إيابية ملواجهة ا عالم الغر  والصهيوقأأأ ال ل   ايفاار بعمَّ 
 مأ2005سشرين ال اق  11هذ، 1426

 
 هذا اللقاء:

ب ارًّذذر بدينذذر و  صذذاحبر ائمذذة مذذن العلمذذا  والذذدعاة لف خذذارمن هذذول القأوردت هذذوا اللقذذا   ذذ 
حلضذذارة الغربيذذة بقذذوة، ولشذذهرسر ا عالميذذة والفنيذذة الذذيت ي ابعهذذا شذذر ة كبذذملة اا سذذالمي، ويقذذدل 

ا جملذة إسذالمية، هذي جملذة )املسذ قبل ا سذالمي(  من اجمل مذع، والذد أجذرت هذوا اللقذا  معذر أيضذي
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( م ضذمنيا هذوا 175صدر العذدد )دوة العاملية للشباب ا سالمي، والد اليت كايت سصدرها الن
ذذ، ديسذذم  1426احلذذوار، وهذذو ب ذذاريخ شذذهر ني القعذذدة   ففذذيمأ ويشذذر بعذذد وفاسذذر، 2005هذ

 أ«املخرا العاملي مصطفى العقاد   يفدر حديم لر مع املس قبل ا سالمي»أعلى احلوار: 
 

 فقال حمافره:
إىل عذذاه شذذبر  -  البدايذذة  -والعنيذذدة، الادفذذا روح املغذذامرة إيذذر صذذاحب الشخصذذية العصذذامية 
كفاية كبملة وعبقرية فوة، م ن ر من أن يقارع   -  النهاية  -مغلف، أو طريف مسدود، لي بت  

 أ«هوليوود»أك  خمرجي عصرل   مدينة السحر واخليال وا،نون 
لوحيد الوي اس طاع أن يذ ع   نل م هو املخرا السوري ال بمل مصطفى العقاد، إير العر  ا

والقسذمات، ل نذر بسذيطرة ماليذة يهوديذة وا ذحة املعذاه م ان صار ح ذريا علذى خمرجذي الغذرب 
أب ذذخم عملذذني يذذوودان عذذن حيذذات العروبذذة وا سذذالم مهذذا:  «هوليذذوود»اسذذ طاع أن ًّذذرا مذذن 

فذذل، واسذذ لهام رأيذذر أ ال قينذذال ملعرفذذة يفدذذر مشذذوارل ال قذذا  وال«عمذذر املخ ذذار»و «الرسذذالة»فيلمذذا 
 حول بعض القضاًي ال قافية والنقدية املطروحة للنقا أ

 
 نص احلوار

 أين أنص ا ن؟
 أين أنص ا ن؟! «عمر املختار»ف «الرسالة»* بداية بعد فيلمي 

ا  - فذأان ه أهذب يفسذي لألفذالم ال ارًّيذة  ،أمري يذةأان مازلت   الولًيت امل حدة، أالدم أفالمذي
والقوميذذة أي خمذذرا عذذادي، أمذذا األفذذالم ال ارًّيذذة والحلاجيذذة الذذيت سعذذ  نلذذوطن فقذذع، بذذل أعمذذل كذذ 

ا،  «حمرمذذة»فهذذي أمذذور  ،ورتذذا أجذذد فيهذذا يفسذذي ك ذذمليا ،والذذحلاث، والذذيت أعشذذقها   هوليذذوود .امذذي
ا إىل .ويذذل مذذن عاملنذذا العذذر  عمذذر »و «الرسذذالة»كمذذا حصذذل نلنسذذبة إىل فيلمذذي   ،ود ذذاا أيضذذي

 أ«املخ ار
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 ن أ م أصةاب احلضارايظنو 
 أف الذي أنص بصدد يلا ه؟ ،* لًن ما هو اجلديد عندك

ا  ،«صذالح الذدين»بصراحة، أان أدطع اآلن لعمذل فذل رائذع عذن  - بعذد أن نت سوالي ذر مهمذي
ا، وعمل يفدذر ل يقذل عنذر أمهيذة عذن  وهذي حضذارة وهلهذا  ذن العذرب حذح  ،«األيذدلس»جدي

الذذذذوين ي نذذذذون  ،هذذذذؤل    أورون وأمري ذذذذاعي احلضذذذذارة هذذذذا ملذذذذدَّ فامل قفذذذذون، ولذذذذولك لبذذذذد أن يعره 
أيفسذذذهم أصذذذحاب احلضذذذارة،   حذذذني أينذذذا  ذذذن الذذذوين علمنذذذاهم أ ذذذدًيت احلضذذذارة وطقذذذور 

والفذذن، ال مذذدن، والذذدمناها هلذذم، علذذى كذذل املسذذ وًيت،   العلذذم والرًي ذذات والفلذذك وال يميذذا  
 أو مهاأمويل فلن أس طيع أن ول ن ل يعوالل إل ال مويل، ف نا ه أجد ال 

 
 متوي  مشرفط!

 * ه  املشًلة أف العقبة ا ن هي التموي  فقط؟
ا مشذروط، وأان أب غذي ددمذة سذراث أمذة، مذن دون أي  - مع األسذف، هنذاي .ويذل ول نذر دائمذي

 عالالة نلسياسات احلاليةأ
 

 عدم االستس م
احلديمل مليء ابلرمو  علم أن فاقعنا مع ال ،الرمو  التارخييةأهلذا السبب تلجأ دائم ا يىل  *

 القوية فالسيما ما حيدث يف األراضي احملتلة؟
عمذذذر »بذذذل هذذذي الضذذذية مصذذذملية، وفذذذيلم  ،القضذذذية الفلسذذذطينية ليسذذذت نل أكيذذذد الضذذذية حمليذذذة -

يذذروي الضذذية فلسذذطني، فمذذ الي، عنذذدما يذذ ل الذذرئيس املصذذري أيذذور السذذادات   القذذدر  «املخ ذذار
وح اهل ميذذة والس سذذالم، لذذولك الذذررت أن أالذذدم مو ذذوعيا يرمذذ  إىل عذذدم شذذعران  ذذن   الغربذذة بذذر 

 «ال ر  اخلطذا عبذد»أو  «عذ  الذدين القسذام»ومواصذلة النضذال، طبعذيا ف ذرت   الس سالم 
  «عمذذر املخ ذذار»وإذذملهم، وهذذم كلهذذم ان ذذلوا يضذذالي مشذذرفيا، إل أن  «عبذذدالقادر ا، ائذذري»أو 

  أر ذذر احلذذرة، لذذولك الدم ذذر أن يس شذذهد  احلضذذاري، وأصذذرَّ كذذان أطذذوهلم جهذذاديا أمذذام العذذدو 
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 إبسقاط معاصرأ
 ألن هناي عدة عوامل  سقاطر: -من وجهة ي ري  - «صالح الدين»وكولك، سي ون 

: ا عذالم الصذذهيوق اآلن صذذبغ ا سذالم ن رهذذاب، وحذذني أسواجذر مذذع املف ذذرين   أمري ذذا أفال  
فلذيس هنذاي أك ذر مذن احلذروب الصذليبية  ،رهذاب الذديلا أالول هلم: إنا أردان أن ي حدث عذن 

 إرهاني نسم الدينأ
: و ع املنطقة اآلن أشبر بو عها أًيم صذالح الذدين، دويذالت بعضذها ي عذاون مذع العذدو اثني ا
لولك عندما جا  صالح الذدين ي ذف وطهذر، ووحذد ومجذع،   إذ ا، وبعذد  -سريا أو جهريا  -

(أ أ ذف إىل كذل نلذك األدالاليذات ا سذالمية الذيت . ذع أذا نلك أكد مبدأ )إسالمية القذدر
 صالح الدينأ

 بلغ هم و  ليهم وتنطقهمأفياب أن ي لمهم  ،وإنا أردان أن ي لم الغرب 
 

 صرا  احلضارات
 ؟؟«األندلس»* فماذا عن عم  

د ول ي ذرة م عاليذة، بذل جمذر  ،ه ي ذن األمذر عمليذة عبقريذة مذن البلذيعندما نهبت إىل أمري ا  -
مغامرة من شاب عر  ملي  تركذب الذنق أ ول ذن عنذدما وجذدت يفسذي   مقاعذد الدراسذة 

ا لألملذذذاق أو الفريسذذذي أو األمري ذذذي شذذذعرت ب قذذذة نلذذذنفس ف حذذذت أمذذذامي اجملذذذالت كلهذذذا،  ،يذذذدي
 ف لنا يشعر وكأينا عاه اتسع أو عاشرأ ،أميتوهول ال اربة أريد أن أيقلها إىل شباب 

وأان اليذذوم أسذذعى ألصذذور صذذراعنا مذذع احلضذذارات  ،طذذريقيت مذذا هذذو ا سذذالمأمذذا أان فعرفذذت علذذى 
 ول ن الدمت ال اق على األول ل روف .ر أا أم نا اآلنأ ،األدرى

 
 الغربة كبريا

حرردث انقرر ب يف النظرررا الغربيررة يىل اإلسرر م، فهرر  سرربتمح  11* يقررال: بعررد أحررداث 
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 االنق ب؟!أنص بصرت   رج ا عربي ا يف هوليوفد شعرت قذا 
ا  - شذذعرت نيقذذالب دطذذمل  ألن الضذذربة كايذذت كبذذملةأ اليهذذود يشذذيطون، و ذذن موزعذذون طبعذذي

ب  مذذذن دولنذذذا العربيذذذة بلفيذذذة ل سعذذذرف ال   ذذذل أو ال ضذذذامن، ويقلنذذذا معنذذذا أمرا ذذذنا  ،ومفرالذذذون
 احل بية والطائفية واملوهبية وإملهاأ

الرروا أن يسيطروا على عقول العاه  ،لقرون السابقةفألهنم ناالوا املرارة   أورون   ا ،أما اليهود
يل منذذا  لذذواويفذذووا نلذذك، ووصذذلوا نلفعذذل   ،عذذ  ا عذذالم، ونلذذك   بروسوكذذول صذذهيون السذذري

 ذذذن برسوكذذذول  اجذذذلأ أمذذذا أان ففذذذي وجذذذودي أبمري ذذذا أع ذذذ  أن ا،نسذذذية وجيقذذذة، ول ذذذل أمذذذارر 
دسذذذ ور  مذذذي كذذذل األدًين، ول ذذذن  الذذذومييت وأانفذذذح عذذذن ديذذذلأ   أمري ذذذا يعذذذيش علذذذى أسذذذار

سذذذذيطرة اليهذذذذود علذذذذى ا عذذذذالم سذذذذحلي أتجملهذذذذذا البذذذذالغأ مشذذذذ ل نا األوىل واألدذذذذملة هذذذذي ا عذذذذذالم 
ول طذذذائرات سفيذذذد بقذذذدر مذذذا يفيذذذد ا عذذذالم، و ذذذن إنا الذذذدران مي اييذذذات اخلذذذارجيأ فذذذال دننت 

اأ ل ذذل أان أطلذذب فقذذع  رين نملائذذة مذذن هذذول عشذذ الذذدفاع   العذذاه العذذر  وجذذدانها موهلذذة جذذدي
 ل عالم، ويس طيع من دالهلا فعل املعا ات   أمري ا والعاه كلر عن طريف الفنأاملي اييات 

وعنذذدما يقذذول إينذذا يريذذد أن  ،كمذذا أينذذا يقذذع   دطذذأ إ ذذا ، فعنذذدما يف ذذر   ا عذذالم املباشذذر
 ،إليهم بشذ ل مباشذرعربية انطقة نللغات األجنبية، ل يريد أن يقدم أيفسنا ينشئ فضائيات 

ا مذنهم وفذيهم ي  لمذون عنذا كمذا يفعذل اليهذودأ يذب أن يذ علم مذنهم، إن  ،ول ن يريد أشخاصذي
وإبم اينذذذذا أن يضذذذذع   الواجهذذذذة األمذذذذري يني أو األملذذذذان أو سذذذذيطرفم ماليذذذذة وليسذذذذت إبداعيذذذذة، 

 الوحيذذذدة الذذذيت مي ذذذن أن يعذذذد فيهذذذا  عذذذالم دذذذارجي إذذذملإذذذملهم ويذذذدعمهم، هذذذول هذذذي الطريقذذذة 
 ل ي ون فيها أي اسم عر  ظاهرأ ،مباشر

 
 ب  مضمون

ا عربي ا يف أمريًا ال تشعر أبن الرضائيات خترردم القضررااي  * هذا يعين أن  بصرت  مشاهد 
 العربية؟!

الفضائيات العربية كلها بذال مضذمون أو رسذالة، فلذم سسذ طع نلطبع ل، فأان   أمري ا أرى  -
مليذذذة هلدايذذذة البشذذذرية، وإدذذذراا البشذذذرية مذذذن ال لمذذذات إىل رسذذذالة عاأن سعذذذرت ا سذذذالم بصذذذف ر 
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النذذور، ومذذذن عبذذذادة الطواإيذذت إىل عبذذذادة الواحذذذد الذذذدًين، وإن كايذذت هذذذول الفضذذذائيات سذذذؤدي 
دورهذذذذذا   جمذذذذذال ربذذذذذع املغذذذذذحلب العذذذذذر  ببلذذذذذدل األم فقذذذذذع، ول ذذذذذن إنا أردت أن أدعذذذذذو أًيي مذذذذذن 

يذذة، وإنا كايذذت الذذ ام  انطقذذة بلغذذ هم فذذ هنم اللغذذة العربفذذ هنم ل يفهمذذون  ،أصذذدالائي األمذذري يني
سذذذيعرفون مسذذذبقيا اخللفيذذذات السياسذذذية العربيذذذةأ و  رأيذذذي أن هنذذذاي شذذذركات إعالميذذذة مي ذذذن أن 

 «املال العر رأر » -س ون لنا فيها أسهم يسيطر من دالهلا على سوجهافا، ول ن لألسف 
لضذذذغوط يشذذذعر أبمهيذذذة األمذذذر أك ذذذر ه يذذذددل بعذذذد جمذذذال ا عذذذالم، ورتذذذا إنا سعر ذذذنا مل يذذذد مذذذن ا

 فأك رأ
 

 لو مل أكن عربي ا..
ميارسها اللو  الصهيوين، فما هو نو  هذه الضررغوط الرريت ميًررن أن *  دثص عن ضغوط 

 ؟!-على سبي  املثال  -تشعر قا أنص 
  العمذذل العذذادي ل أواجذذر أي  ذذغع، ول ذذن اخلذذع األمحذذر يذذ ز فذذوريا نلنسذذبة إىل األو ذذاع  -

إيابية عن العرب أو القضية الفلسطينية، اآلن امسي صار أو أي شي  يقدم صورة  ،ةالسياسي
ويل حضوري   هوليوود و  النقانت الفنية وإملهاأ ول مي ذنهم منعذي أو سذواليفيأأأ  ،معروفيا

 عربييا مسلميا لرتا كنت وصلت بش ل أسرعأل ن لو ه أكن 
 من الشباب العرب يف هوليوفد؟!فحده ال نرى  رجني * ترى ه  هلذا السبب 

يعذذم، فرتذذا ليسذذت لذذديهم الشذذااعة،  ذذن لذذدينا فنذذايون مي ذذن أن يصذذبحوا عذذامليني، فالعامليذذة  -
موجذذود   العذذاه العذذر  ل ًّ لذذف عذذن أي فنذذان عذذامليأ هذذوا مذذا هذذي اللغذذة وال قنيذذة، وأي فنذذان 

عبذدهللا »مذع  «أيطذوق كذوين» عندما و عت أك    ل   العاه «الرسالة»برهنا علير   فيلم 
 أعطي هم يفس ال قنية أعطوق يفس الن ياةأوعندما  ،«إيم

لذذذولك أ.ذذذ  مذذذن الشذذذباب العذذذرب أن ي اهذذذوا أك ذذذر  ذذذو العامليذذذة، واحلضذذذور هنذذذاي لذذذيس عمليذذذة 
 ول د اا إل إىل ا،دية فقعأ ،عبقرية

فنذراهم  ، عيفة ن جوورهم و ا يؤسف لر أن العديد من الشباب العرب أيسون إىل أمري ا ول
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ا، ولذو اسذ هان ا،ميذع  سرعان ما يقلدون األمري يني ويغذملون أمسذا همأ أان ل أإذمل امسذي أبذدي
 ، ألير رم  لديل وجنسييت معيا، ومها مصدر فخري واع  ازي دائمياأ«مصطفى»اسم 
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 عبدهللا املطو  

 )الداعية املصلمح( 
 

 
 

 الرتمجة:
ف   أعمذذال ة واألمحديذة، ووفذذهد يذذ املباركويذذت، سعلذذم   املدرسذة وجيذر جذذري وداعيذة مصذذلح مذن ال 

 ارية، وعقد صالت الوية مع الدعاة إىل دين هللا،   ال ويت ودارجها، و  مقذدم ها حركذة 
اد العمذل الذدعوي واخلذملي   ا دوان املسلمني، واس ضاف العلما  وانا رين، واع   من روَّ 

مجعيذذة ا صذذذالح »أسذذذس محذذذار الشذذباب، وح مذذذة الشذذيوا،  بلذذدل، وكذذذان الذذوًيي   احلذذذف، مذذع
ا جمللسذ 1380الج ماعي   مطلع سنة  حذح  «اجمل مذع»إدارة ا،معيذة وجملذة  يهذ، وظذلَّ رئيسذي

ا سذذخييا وجذذواديا كرميذذيا، يسذذ قبل    وفاسذذر، وكايذذت أالذذوى صذذوت إعالمذذي إسذذالمي، وكذذان منفقذذي
والفقذذذذرا    الذذذذدول ل واملسذذذذاكني م  بذذذذر أصذذذذحاب احلاجذذذذات، وأوالذذذذف سذذذذبع عمذذذذارات لألرامذذذذ 

( ي يم، إ افة إىل إيشا  املدارر، ودور 50000ل من دالل مجعي ر أك ر من )العربية، وس فَّ 
ا  يذذ يا   أعمذذال اخلذذمل وكفالذذة طذذالب العلذذم، والذذد الرعايذذة ، ويفلف املخذذاب ، وصذذار رجذذالي عامليذذي

 صذالحأأ وسوفذال هللا واندى نوحذارب الفسذاد، دأب على مطالبة سطبيف الشريعة ا سذالمية، 
 مأ2006سب م   3هذ، 1427شعبان  10يوم األحد 
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 هذا اللقاء:
ويبذذدو أن حدي ذذر كذذان ملوالذذع حذذاورل   لقائذذر األدذذمل هذذوا األسذذ ان حممذذد حممذذد معذذال املهذذديل، 

أ والد «الرسالة»ملوالع الشيخ عبدهللا املطوع يقول كلم ر األدملة »، كما ورد أعالل: «الرسالة»
ذذ ص1427رمضذذان  29( واتريذذخ 1724يشذذر   جملذذة )اجمل مذذع( العذذدد ) أ والذذال 41 -39هذ

 حماورل   سقدمير:
ذ،  جذرا  مقابلذة 1427شذعبان  6كان موعد لقائي بر .ذام السذاعة اخلامسذة عصذر األربعذا   هذ

الذذوي أيسذذري ببشاشذذة  ،صذذحفية معذذر، ايطلقذذت وكلذذي سذذرور وأاذذة ملالالذذاة هذذوا الرجذذل الع ذذيم
يذذب كلماسذذر العطذذرة، وأيدذذو تاذذامع اللبذذك ب وا ذذعر ال ذذر  ودلقذذر ا،ذذم، ولذذني اللبذذر، وجهذذر وط

وفقهذذذر العميذذذف أبصذذذول ال  ذذذاب والسذذذنة، كنذذذت كلمذذذا اسصذذذلت بذذذر فيمذذذا البذذذل أيسذذذرق ب لماسذذذر 
 ،وكأن بيذل وبينذر معرفذة طويلذة، رإذم أق ه أعرفذر إل منذو  ذو شذهر، «أهالي ًي دوي»العوبة، 

باركذذذة الذذذيت يذذذدعو إليهذذذا العلمذذذا  وامل قفذذذني واألدن  والشذذذعرا  واملف ذذذرين، ديوايي ذذذر املمذذذن دذذذالل 
 وكنت كلما درجت من ديوايي ر أالول: هوا زادان لسنة كاملةأأأ وإىل احلوار:

 
 نص احلوار

يهرررديًم موقرررع الرسرررالة أطيرررب  ياتررره، فيشرررًر لًرررم  ،* فضررريلة الشررريخ عبررردهللا املطرررو  
جيررزيًم خررري اجلررزاء.. الوضررع العرراملي  تعرراىل نسررأل أن موافقتًم يجررراء هررذه املقابلررة، فهللا

رر  ،اجلديررد لرره الررذي تتزعمرره أمريًررا.. هرر  ترررفن  «النظررام العرراملي اجلديررد»أف مررا يسررمى بر
 أم أنه بدأ يف االنًسار فالرتاجع؟ ،ا دهار ا يف احلالة الراهنة

أمري ذذذا ل حقيذذذف هذذذو ي ذذذام اب دع ذذذر  ،أو مذذذا يسذذذمى الن ذذذام العذذذاملي ا،ديذذذد ،الو ذذذع العذذذاملي -
ودطوة ل مريذر مذا سريذدل مذن فذرت اهليمنذة والسذيطرة علذى ك ذمل مذن أجذ ا   ،وأإرا هامصاحلها 

الذيت سذذرى    ،شذذك مرفذوت عنذد مع ذم دول العذاه العذاه دذت هذوا املسذمى، وهذوا املسذمى ل
 أمري ية ل سقرهاأهوا الن ام هيمنة 

شذذك  ورا  نلذذك، وهذذوا أمذذر مرفذذوت، ول اخلطذذورة مذذنأمذذا الشذذعوب العربيذذة وا سذذالمية ف ذذدري 
 أير سيالالي ال دار وال قهقر وعدم ال ااوب معر إبنن هللاأ
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 ،دفر املثقف العر  ملواجهة اهليمنة األمريًية فالعوملةكيف تنظرفن يىل   ،* فضيلة الشيخ 
 فاحلصار الذي تررضه على العامل اإلس مي؟

 قذذذف العذذذر  أن يقذذذول: امل قذذذف املسذذذلم، املبذذذدل أن يقذذذول  ،احلقيقذذذة يذذذب أن يصذذذحح السذذذؤال
ويذذذرفض  ،ويذذذرفض العوملذذذة ،يذذذرفض اهليمنذذذة األمري يذذذةشذذذك أن امل قذذذف املسذذذلم  وهذذذول أبعذذذد، ل

 احلصار وهول املسمياتأ
وسوجهر اخلذاص الذوي ل ير ذى  ،ولر جقاف ر اخلاصة ،امل قف املسلم ينطلف من ال  اب والسنة

 أو أي طرح يفدرأ ،األمري ية، أو العلمنةبر بديالي، ول مي ن أن يقبل نهليمنة 
 ذذذن أمذذذة أع هذذذا هللا ن سذذذالم، فذذذ ن اب غينذذذا العذذذ ة بغذذذمل مذذذا أعذذذ ان هللا أنلنذذذا، فهذذذول املصذذذطلحات 

 مرفو ة عند امل قف املسلمأ
يذذب أن يذذرفض أي شذذي  ل ي فذذف مذذع ا سذذالم، وأن يقذذدم امل قذذف املسذذلم مذذا عنذذدل مذذن رؤيذذة 

لسذذذنة، ويطذذذرح هذذذوا الطذذذرح، وًيليذذذت هنالذذذك ح ومذذذة عربيذذذة أو وامسذذذ نملة سنطلذذذف مذذذن ال  ذذذاب 
الذوي ي خذبع اآلن ل حمل هذوا النذور للعذاه ا،اهذل  ،إسالمية س ب  هول الطروحات ا سالمية

  كل شي ، ل أالذول   اال صذادل، ول أالذول   جقاف ذر، بذل رذبع   كذل شذي أ أصذبح العذاه 
الذ ان نلع ذس رجذع حلالذة اجملذون، رجذع حلالذة  ،ميين ذر إليذر الذبعض علذى أيذر سقذدالغذر  الذوي 

وأدووا يعقدون للرجل على الرجذل نلذ واا امل لذي! ا ذدار  ،وا اللواطواخلنا والرنيلة، حيم أحله 
ويذذذذ أ إىل هللا منذذذذر، وهللا سذذذذبحاير وسعذذذذاىل  ،اتمأ وهذذذذوا أمذذذذر يرفضذذذذر مجيذذذذع أهذذذذل الفطذذذذر السذذذذليمة

 اآلن   هذذذول الرنائذذذل، كمذذذا حصذذذل لقذذذوم لذذذوط دسذذذف أبالذذذوام ا هذذذت كمذذذا ا ذذذر العذذذاه الغذذذر 
 وإملهم من األالوامأ

مرررا دفر  ،* يف غيررراب دفر املبرررادرات احلقيقيرررة للتغيرررري فالوعرررود اإلصررر حية للةًومرررات
 اجلماعات اإلس مية يف عملية اإلص م الشام ؟

هللا  احلقيقذة أن احل ومذذات عليهذذا مسذؤولية كبذذملة ودور كبذذمل يذذب أن سضذطلع بذذر، وسضذذع خمافذذة
 وأن العمل فيما ير ي هللا هو األسارأ ،يصب عينيها

فذال  ،أما احل ومات اليت س بع ورضع للسيطرة األجنبية واهليمنذة الغربيذة وسسذمل   نلذك ال وجذر
 دمل فيهاأ
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فهذذذي سعذذذي اخلطذذذر انذذذيع أذذذا وامل م ذذذل   واالعنذذذا اآلنأأ وذذذد اهلامذذذة  ،أمذذذا احل ومذذذات العااللذذذة
ولنن ذذر إىل األالطذذار العربيذذة  ،فلنن ذذر إىل فلسذذطنياملسذذلمني   أالطذذارل، الشرسذذة علذذى ا سذذالم و 

واسذذذذ ن اف جروافذذذذا   فلسذذذذطني والعذذذذراق وأفغايسذذذذ ان  ،األدذذذذرى، وحماولذذذذة اهليمنذذذذة ال امذذذذة عليهذذذذا
 وإملهاأ

 دورهاأفن م  أن س ون ح ومات الدول العربية وا سالمية نملس وى املنشود ل ي سؤدي 
ا ا،ماعذذات ا  سذذالمية وا،معيذذات ا سذذالمية والشذذعوب ا سذذالمية يذذب أن ي ذذون هلذذا وطبعذذي

ا ناتي   ،دورها امل مي    ا صالح ورفض ال غريب وما ل ي فف مذع دينهذا واليمهذا وعقيذدفا رفضذي
ومن عمل سعلن بر رفضها وسع  عن نلك بشح أيواع الوسائل امل احة، من اسصالت وإعالم، 

 ذذا جذذا    ال  ذذاب دينهذذا واليمهذذا وعقيذذدفا، وسقذذدم البذذديل الصذذا  الذذوي ل ي فذذف مذذع لل غيذذمل 
 ،ميع أموران   احلياةأوالسنة، وأن ي ون هوا املقيار 

يف الررروطن العرررر ؟ فهررر  مرررن بررروادر تلررروم يف األفررر  * هررر  تررررفن أن مثرررة أ مرررة دميقراطيرررة 
 النرراج هذه األ مة؟

يعذرف  ،يعرف احلقوق، يعذرف الشذورى املسمى الدميقراطي مسمى إريب على جم معاسنا،  ن
العذذذدل، فهذذذول هذذذي األشذذذيا  املطلوبذذذة الذذذيت يذذذب أن س م ذذذع أذذذا الشذذذعوب العربيذذذة وا سذذذالمية، 

 منطلقة من دينها وعقيدفاأ
إنا كايذذت سرمذذ  ملذذا يريذذد مذذن شذذورى وعدالذذة واسذذ قامة وسبذذل ال ذذال الصذذحيح  ،وأمذذا الدميقراطيذذة

أو ي عذارف عليذر دميقراطيذة، ل ذن  ذن ل يسذمير دميقراطيذة أمذر يسذمى السليم واحلرًيت، فهوا 
 بقدر ما يسمير نل سمية ا سالمية املناسبةأ

أما الدميقراطية الغربيذة الذيت ي عموهنذا فهذي ليسذت دميقراطيذة، إهنذا دك اسوريذة األحذ اب احلاكمذة، 
ا ملن ذور احلذ ب  ليسذت عدالذة وهذول  ،احل ب احلاكم ي صرف   السياسذة   سلذك األالطذار وفقذي

إمنذذا مفهذذوم احلذذ ب، فذذأان أمسيهذذا دك اسوريذذة األحذذ اب احلاكمذذةأ ولبذذد مذذن أن  ،وليسذذت شذذورى
يعرف أن الدميقراطية الغربية هي هيمنة احل ب احلاكم وسبذل دططذر وأف ذارل وسياسذاسر، وهذول 

 وهذذوا مذذا يسذذود   العذذاه الغذذر ، ويرجذذو هللا أن يناذذي الذذبالد ،وليسذذت شذذورى ،ليسذذت عدالذذة
وفذذرت الذذرأي الذذوي يذذرال  ،مذذن اليفذذراد نلسذذلطة وال سذذلع ،مذذن هذذوا ال قليذذد األعمذذىا سذذالمية 
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 احل ب أو سرال اجملموعة أو يرال احلاكمأ
وهذذي  ،وهذذي مذذا جذذا  بذذر املصذذطفى صذذلى هللا عليذذر وسذذلم ،عنذذدان أسذذس يبذذل عليهذذا جم معاسنذذا

وا األسذذار، وهذذوا األسذذار هذذو موجذذودة   ال  ذذاب والسذذنة، فعلينذذا أن يبذذل جم معاسنذذا علذذى هذذ 
ويفذذرت هذذوا ال وجذذر  ،الشذذورى والعذذدل، فنرجذذو هللا أن يهيذذئ هلذذول األمذذة مذذن يقودهذذا إبدذذالص

احل ومذذات جذذ  يا مذذن سلذذك الشذذعوب الذذيت س بذذ  هذذوا اخلذذع الصذذحيح علذذى شذذعوبنا، وأن س ذذون 
 ا سالمي الوا حأ

يًررا مصررطلةات علررى * كيف تقيمون ردفد األفعررال اإلسرر مية حررول يطرر ق الغرررب فأمر 
رر  ، فمررا رنيررتًم يف التعامرر  مررع هررذه املصررطلةات «الراشرريني»ف «اإلرهررابيني»املسررلمني كر

 الوافدا من فراء البةار؟
إمنذا سذ عم أمري ذا  ،واملسلمني مجيعيا بعيدون عن هول الفامات األمم ا سالمية   ن يعرف أنه 

 ،نذذة لضذذرب شذذعوب بذذوافات معيه وسعينهذذا أورون علذذى هذذول الفامذذات ل حقيذذف أهذذداف وأإذذرا
ولفذذرت الحذذ الل واهليمنذذة، كمذذا حصذذل   أجذذ ا  ك ذذملة مذذن العذذاه العذذر  وا سذذالمي وإملمهذذاأ 

و ذارب هذول املسذميات  ،جذا  ليحذارب ا رهذاب فا رهاب ليس موجوديا عنذدان، بذل ا سذالم 
ة الفلسذذطينية بذذدعم مذذا يذذرال علذذى السذذاح ،الذذيت سذذ هم أمري ذذا العذذاه ا سذذالمي أذذا، بذذل نلع ذذس

أمري ذذي هذذو ا رهذذاب بواسذذر، ومذذا يقذذوم بذذر الشذذعب اليهذذودي  ذذد املسذذلمني و ذذد العذذرب   
وليسذذذذت ا،ماعذذذذات  ،فلسذذذذطني و  لبنذذذذان و  إملمهذذذذا هذذذذو ا رهذذذذاب بعينذذذذر، وسدعمذذذذر أمري ذذذذا

ول .ذارر ا رهذابأ هذوا  ،ا،ماعذات ليسذت إرهابيذةا سالمية املوجودة على الساحةأ فهذول 
وليس هلا   الواالع العر  وا سالمي أي م ذان، وإن وجذدت فهذي  ،وسسميات داط ة ،إلع

فهو جهاد مشروع وليس  ،شوون اندر ومرفوتأأ أما مقاومة ان ل ودرير األوطان والشعوب 
 إرهاني كما س عم أمري اأ

 جديد؟حباجة يىل يعادا صياغة من  «الشرق األفسط»* ه  ترفن أن ما يسمى بر 
شذرق أوسذع »، أو «شذرق أوسذع كبذمليا»األوسذع يطلذف علذى منطقذة مذا، وأمري ذا سريذد الشرق 
ذ ،لفرت اهليمنة عليذر ،، أو شي يا من هوا«جديديا  ،«إسذرائيل» واعذحلاف الشذعوب   املنطقذة بذ

وإمل نلذكأ هذوا جذ    ذا سريذدل أمري ذا مذن  ،وسبادل ال م يل الدبلوماسي مع الوجود الصهيوق
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ل ذذي ل  ،ومذذا دلفهذذا ،ومذذانا يذذراد منهذذا ،هلذذول املسذذميات علينذذا أن ي نبذذر  هذذوا املسذذمى، فياذذب
 نلفخأيقع 
ا، وشذعوب  «الشرق األوسع» سلذك يطلف على منطقة ما، ليس لذر ي ذام ولذيس لذر  ذايس أبذدي

 املنطقة يطلف عليها شعوب منطقة الشرق األوسعأ
  «إسذرائيل»ن جديذد، سريذد فذرت مانا سريد أمري ا نلشرق األوسع ا،ديد  إهنا سريد اهليمنة م

كدولذة معذذحلف أذذا، وإبذذرا    كذل منذذاطف الشذذرق األوسذذع   «إسذذرائيل»وأن سذذددل  ،كذأمر واالذذع
نم هاأ هوا ما سريد أمري ا فر ر من هوا املسمى ا،ديدأ وهوا أمذر ل سقبلذر الشذعوب العربيذة 

 ا سالميةأ
 * يذن أنتم ال ترفن يعادا صياغة شرق أفسط جديد؟

إعادة صياإة الشرق األوسع ا،ديد على أسس ا سذالم، وال عذاون  -كمسلمني   -  ن يرى
وهو  ية،وهو الغا ،أن ي ون ال وجر ا سالمي هو اهلدفبني أالطار سلك املنطقة، على أسار  

ل أيمنذة صذهيويية بذدعم  ،الوسيلة، وطرد ان ل، وأن سعذيش شذعوب سلذك املنطقذة أبمذن وأمذان
 أمري يأ

ل أن سعذذذذيش    ،العربيذذذذة وح ومافذذذذا أن سس شذذذذعر أذذذذوا اخلطذذذذر، وأن س حذذذذريفعلذذذذى الشذذذذعوب 
م ناسية واجبها الديل وا سالمي، وم ناسذية أن هللا  مصاحلها اخلاصة وكراسيها اخلاصة أحالم

 كل صغملة وكبملة يوم ل ينفع فير مال ول بنون إل من أسى هللا بقلب سليمأسيحاسبها عن  
وهي مسؤولة أمام هللا عذن ال فذريع   أي شذ ، وال قصذمل    ،ها واجباحل ومات العربية علي

مناصذذرة الشذذعب الفلسذذطيل والشذذعوب ا سذذالمية املس ضذذعفة، وعذذدم . ذذني ح ومذذة فلسذذطني 
اسذ اابة للضذغوط األمري يذةأ هذوا دطذأ  أو دعمها نملال ل قف على رجليهاالشرعية املن خبة 

 مرفوتأوا ح وأمر 
وأن سذرسبع هذول الشذعوب  ،إة الشذرق األوسذع ا،ديذد علذى أسذار إسذالميأان مع إعذادة صذيا
ونل بذذادل  ،ونلال صذذاد املشذذحلي ،نل عذذاون املشذذحلي ،ا سذذالميةورنط األدذذوة  ،بذذرنط ا سذذالم

 وأبن ي ون ا طار العام إطار ا سالمأ ،وال بادل ال ااري ،الصناعي
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 التخذي ؟كم على دعاا * ما تقييمًم لدفر املقافمة اللبنانية، فما رد 
 أدي، أي مقاومةأأ مشذروعة للذدفاع عذن الذنفس، سذوا    لبنذان أو فلسذطني أو أي جذ   مذن
أجذذذذ ا  العذذذذاه العذذذذر  وا سذذذذالميأ  ذذذذن ل يريذذذذد مقاومذذذذة سع ذذذذدي علذذذذى النذذذذار أو سنذذذذ ق  مذذذذن 

إمنذا  ، حقوالهم، وليست عندان مقاومة ل   لبنان ول   فلسطني ول   إملها داول الع دا
 هول املقاومة الامت للدفاع عن النفس وللدفاع عن األوطانأ

ا، املقاومذذة   لبنذذان أنهلذذت اليهذذود وأهنذذم  ليسذذوا ب لذذك القذذوة الذذيت دذذدعوا العذذاه إعالميذذيا أذذا أبذذدي
لقذذذد أوالفذذذ هم اللذذذة مذذذن املقاومذذذة اللبناييذذذة عذذذن ال قذذذدم، وكبذذذدفم دسذذذائر كبذذذملة، وهذذذا هذذذي اآلن 

والح ااجذذات اليهوديذذة   الذذدادل  ذذد ح ومذذة اليهذذود القائمذذة حاليذذيا السذذ قالت اليهوديذذة 
 لل خبع الوي والعت فير، وأجب ت املقاومة اللبنايية أهنا مقاومة الوية وجيدةأ

ي صورون بسهولة، فذأان طبعيا اليهود سفوالوا بسالح ا،و وال دممل، ول نهم ه ي قدموا كما كايوا 
و ذد ان ذل و ذد املع ذدي، سذوا    فلسذطني  ،الذنفس مع أي مقاومة مشروعة   الدفاع عن

 أو   أي ج   من أج ا  العاه العر  وا سالميأ ،أو   لبنان
فالعررراق فلبنرران * مب ترسرفن ترجررر األحررداث يف عرردد مررن األقطررار اإلسرر مية كرلسررطني 

 اهلررزائم أم فالدا فجرررفالصررومال فغريهررا، هرر  هرري بدايررة أحررداث مأسررافية فسلسررلة مررن 
 جديد؟

يعمذذذل، وأمري ذذذا  «إسذذذرائيلي»ايفاذذذار األحذذذداث   العذذذراق لذذذر وجهذذذة أدذذذرىأأ فهنذذذاي موسذذذاد 
وهناي الوى أجنبية أدرى داول أن  عل من العراق عرااليا مقسميا، وهوا أمر  ،نح الهلا سعمل

 ًّ لف عما  صل   الصومال و  فلسطني وإملهاأ
سصذذذحيح املسذذذارأ فهذذذو إن شذذذا  هللا بدايذذذة  ،أمذذذا مذذذا  صذذذل   الصذذذومال و  فلسذذذطني وإملهذذذا

وح ومذذذة انذذذاكم   الصذذذومال هذذذي ح ومذذذة أصذذذلح ب  ذذذمل مذذذن املليشذذذيات السذذذابقة امل قاسلذذذة، 
 وأصلح ب  مل من احل ومات األدرى اليت سطرح يفسها على الساحةأ

ا وسقذف معهذ  ،فحبوا لو سعاون ا،ميع مع اناكم الشرعية الذيت سسذيطر علذى مع ذم الذبالد اآلن
 من العاه ا سالميألس مرار األمن والس قرار   نلك ا،    ،والفة إسالمية صحيحة
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وهذذي أيذذر جذذا ت ح ومذذة من خبذذة، هذذول  ،أمذذا   فلسذذطني، فاملؤشذذرات سبشذذر نخلذذمل إبنن هللا
وهذذذذذي دليذذذذذل علذذذذذى رفذذذذذض الشذذذذذعب الفلسذذذذذطيل أي أف ذذذذذار أو  ،احل ومذذذذذة هلذذذذذا طذذذذذابع إسذذذذذالمي

ير يرإذب   ا سذالم واي خذب هذول الف ذة الذيت دمذل ا سذالمأأ أو إمل نلك، وأأيديولوجيات 
ا سذالمي، ويرجذو هللا سذبحاير وأعذواهنم ل ير ذون نل ذال  «إسرائيل»ول ن الغرب أبكملر و

وسعذذذاىل أن يعذذذل كيذذذد ال ذذذاملني    ذذذورهم، وأن سقذذذوم هذذذول احل ومذذذة الذذذيت جذذذا ت ني خذذذانت 
عذذن الع قذذالت  «إسذذرائيل»  البلذذد، وأن س ذذف رار مشذذروعة إبرسذذا  العدالذذة واألمذذن والسذذ ق

ا الذذذوًيي مذذذن الذذذدول العربيذذذة وا سذذذالمية  إنا أرادت والإ يذذذالت املسذذذ مرة، وأن سالالذذذي اح ااجذذذي
يهودية، وكما ل ن ألالطارها ولبلداهنا وأليفسها من هامة  ]وحدها[، ليس لفلسطني ،النااة

 أ«ال ور األبيضأكلت ملا أكل »جا    امل ل 
 ماذا قدمص الًويص يف جمال الدميقراطية السياسية؟ *

ويع ذذ  مذذن ال ويذذت بلذذد ي م ذذع نحلريذذة وفذذف الوايينذذر وأي م ذذر أك ذذر مذذن الذذبالد العربيذذة األدذذرى، 
ا أك ذذر الذذبالد حريذذة   ال عبذذمل و  ا عذذالم وإملهذذا، ول ذذن هذذول احلذذرًيت  يذذب أن س ذذون أيضذذي

ا بطذذذوط رئيسذذذة ل رذذذرا عذذذن  إطذذذار ا سذذذالم، وأن س ذذذون منضذذذبطة وفذذذف املن ذذذور مل  مذذذة ال  امذذذي
 ا سالميأ

ول ذذذن حذذذرًيت إىل حذذذد مذذذا    ،ول أالذذذول حذذذرًيت مطلقذذذة ،فال ويذذذتأأ احلذذذرًيت فيهذذذا م احذذذة
ا عربييا مي از عن بعض البالد العربية    سفعيذل القذوايني ال عبمل، وال ويت ل ررا عن كوهنا بلدي

 واألي مةأ
الشذرعي فنقبذذل أذذا، أمذذا القذذوايني الذيت ل يقرهذذا ا سذذالم فذذال يقرهذذا  وهنالذك الذذوايني وفذذف املن ذذور

ول يع  هذذا حذذرًيت، بذذذل يع  هذذا سعذذدًيي علذذذى احلذذرًيت م ذذذل القذذوايني و ذذعية الذذذيت ل س فذذف مذذذع 
 ا سالمأ

* كررران جلمعيرررة اإلصررر م يف الًويرررص دفر ابر  يف نشرررر الصرررةوا اإلسررر مية قرررا، فمرررن 
فالدعويررة علررى السرراحة، ظهرررت بعررا التغيررريات السياسررية ريا املعلرروم أنرره يف ا فنررة األخرر 

 فما دفر اجلمعية من األحداث يف فلسطني فالعراق فلبنان؟
مجعية ا صالح مجعية كوي ية حملية دملية دعوية سنطلف من ال  اب والسنة   أمورها عامذة   
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 دادل ال ويت ودارجهاأ
ا هذذوا ًّضذذع  ، أالطذذارهموإنا كذذان هنذذاي  ذذة مسذذاعدات أو عذذون للمسذذلمني   لألي مذذة فأيضذذي

 والقوايني امل بعة نات اخلع ا سالمي   نلكأ
ا وسقذذذذذذوم بذذذذذذدور طيذذذذذذب إن شذذذذذذا  هللا    ،فامعيذذذذذذة ا صذذذذذذالح ل سذذذذذذددر وسذذذذذذعيا   نلذذذذذذك أبذذذذذذدي

 سوا    الدادل أو اخلاراأ ،املساعدات 
 * كلمة اي شيخ خنتم قا هذا اللقاء توجهو ا لقراء موقع الرسالة.

األفا ذل الذوين يذددلون علذى موالذع الرسذالة أن  ذددوا يقة أان أوجر كلمذيت ،ميذع ا دذوة احلق
هدفهم   هول احلياة الذيت ل يعلذم ا يسذان مذداها، فمذا مضذى منهذا أصذبح   ح ذم ال ذاريخ، 
واملسذ قبل هذو مسذ قبل جمهذول ل يذدري ا يسذذان مذح س خطفذر يذد املنذون، وا يسذان يعذذيش   

مذذا بقذذي مذذن أعمذذاران   مر ذذاة وأن يسذذ قيم  ،ة أو األدذذملة، فياذذب أن ي قذذي هللاحل اسذذر احلاليذذ 
والعمل املخلذ  ا،ذاد، أبن  مذل لذوا  ا سذالم ويذور ا سذالم للاميذع،  ،والدعوة إىل هللا ،هللا

وكمذا جذا   ،الطرح السليم نحل مة واملوع ة احلسنة كما جا    حم م ال ن يذلويطرح ا سالم 
 لسنةأ  ال  اب وا

ير ذذي هللا، وأن يعمذذل مذذا  ،ر وهدفذذر   احليذذاةوهذذول هذذي رسذذالة كذذل مسذذلم، أن ي ذذون هللا إاي ذذَ 
وليعلم أن احلياة مهما طالت فهي الصملة، وهول اآلجذال سذ ن هي   يذوم مذن األًيم، وسذيقف 

م  ومذذانا عمذذل  فلذذي ن مذذا يقدمذذر ومذذا يفعلذذر مجيعذذر   ا يسذذان بذذني يذذدي هللا يسذذألر مذذانا الذذدَّ 
و  هذذوا ال وجذذر للذذدعوة ا سذذالمية الصذذحيحة، ولذذن ن إن شذذا  هللا أمذذة سذذدعو إىل  ، ذذاة هللامر 

 وسدعو النار إليرأ ،وسعمل بر ،اخلمل
ا عبذذذاديا  ،وأن يبذذذاري جهذذود ا،ميذذع ،وهللا يسذذأل أن يوفذذف ا،ميذذع وأن يعلنذذذا إن شذذا  هللا مجيعذذي

 ويل ال وفيفأخملصني، ويس غل حياسنا وما بقي منها   مر اسرأ وهللا 



149 

 

 صري الرمحن املباركروري
 )العامل فالباحمل السلري(

 

 

 
 الرتمجة:
ر الفقذذذر ا   عذذذدة مذذذدارر ي اميذذذة هنذذذاي،   درَّ   إحذذذدى الذذذرى بنذذذارر نهلنذذذد، ورذذذرَّ ولدسذذذر 

هلنذد، ورأر واحلديم ن،امعة ا سالمية   بنارر، وأصبح أممل مجعية أهل احلديم املرك يذة ن
ث(، كمذذا عمذل   ا،امعذذة ا سذذالمية نملدينذذة املنذورة عشذذر سذذنوات، ونح ذذيا دريذر جمل هذذا )حمذذدهد 

ف ك بذيا اشذ هرت، وحذاز بعضذها جذوائ ،   م  بة دار السالم نلرًيتأ وكان سلفييا حب م، وألذَّ 
( لغذذةأ 15) الذذوي سذذرجم إىل أك ذذر مذذن «الرحيذذف املخ ذذوم: حبذذم   السذذملة النبويذذة»م ذذل ك ابذذر 

 هذ، األول من ديسم أ1427ني القعدة  10والد سو    الري ر يوم ا،معة 
 

 هذا اللقاء:
  الصذذادرة  أجذرى معذر هذذوا اللقذا  األسذ ان دالذذد بذن عبذذدهللا الراشذد، ويشذر   جملذذة )الذدعوة(

 أ77 -76ني القعدة ص 16( واتريخ 2071الرًيت،   عددها )
 ر:والدم لر تا يصَّ 

أًيم الشيخ ا،ليل الداعية وانقذف املعذروف صذفي الذدين املبذاركفوري   اهلنذد بعذد أن سو  البل 
ا، حيذذم 64أالعذذدل املذذرت، والذذد لالذذى وجذذر ربذذر   وليذذة يذذو  اهلنديذذة عذذن عمذذر ينذذاه  ) ( عامذذي
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أك ذذر مذذن مذذرة حذذح أالعدسذذر عذذن احلركذذة،    -رمحذذر هللا  -دماإيذذة س ذذررت عليذذر أصذذيب  لطذذة 
 م أجريا أاأسو  رمحر هللا 

دطيب نرز وجميد ألسلوب املناظرات، ولر مناظرات مشهورةأ كما أير  -رمحر هللا  -والشيخ 
ف  وهذو يؤلذهد  -رمحذر هللا  -سذو   ،مؤرهدا ومفسر ومه م نلسنة النبويذة، ولذر العديذد مذن املؤلفذات 

ا عن احل  والعمرة، وه يبذف   ال  ذاب إل القليذلأ وكذان يفدذر ك فذر الشذيخ  ذاب ألَّ ك اني جديدي
 الوي طبع نللغات العربية واألوردية وا ولي يةأ ،م ة امل رمة واتريخ املدينة املنورةهو اتريخ 

 :ينقلر ل م بنصر -رمحر هللا  -كايت ال قت مع الشيخ البل وفاسر   «الدعوة»
 

 * سريتًم الذاتية؟
د، وهذذي نيفحسذذني  م بقريذذة1942امسذذي صذذفي الذذدين املبذذاركفوري، ولذذدت   أواسذذع سذذنة  -

، سبعذذد أك ذذر مذذن كيلذذذومحل، إىل الشذذمال منهذذا، ومبذذاركفور مدينذذذة مذذن  ذذواحي مدينذذة مبذذذاركفور
صناعية معروفة بصناعة أالمشة احلرير، يقوم أهلها نلنسذ  وا عذداد وال لذوين وال طريذ  وكذل مذا 

 ي علف أوا الفنأ
 * سريتًم العلمية فاملؤلرات؟

علذذى جذذدي وبعذذض عمذذوميت،   ال حقذذت نملدرسذذة العربيذذة دار سعلمذذت أولي القذذريفن ال ذذر   -
تبذذاركفور وأكملذذت هنذذاي الب دائيذذة،   ال حقذذت تدرسذذة إحيذذا  العلذذوم تدينذذة مبذذاركفور ال علذذيم 

واألدب العذذذر  وعلذذذم املنطذذذف،   ال حقذذذت ودرسذذت هنذذذاي ال  ذذذب الب دائيذذذة للنحذذذو والصذذذرف 
سذذت هنذذاي إ ذذافة إىل مذذا سذذبف ك ذذب احلذذديم تدرسذذة فذذيض عذذام تدينذذة م ذذوانت بذذنان، فدر 

مأ وبعذذد 1961والفقذذر والبالإذذة وال فسذذمل واملصذذطلح وإذذمل نلذذك حذذح ررجذذت منهذذا   سذذنة 
ا نل ذذأليف   أوالذذات الفذذرامل جنبذذيا إىل جنذذب، حذذح  ،ال خذذرا بذذدأت نل ذذدريس وكنذذت أالذذوم أيضذذي

عذدد مذن املذدارر  ت بعض الرسائل وال  ب أتليفيا وسرمجة، والد الضذيت عذدة سذنوات  دأعد
م، فدرست هناي  و أربعة 1974عيت أدمليا إىل ا،امعة السلفية بنارر اهلند   سنة حح دُ 

ا عيذذذت إىل مركذذذ  ددمذذذة السذذذنة والسذذذملة النبويذذذة ن،امعذذذة ا سذذذالمية فا ذذذت حذذذح دُ  ،عشذذر عامذذذي
السذذالم  هذذذ وأعمذذل اآلن رئذذيس اللانذذة العلميذذة والبحذذم ت  بذذة دار1409هنذذاي   انذذرم سذذنة 
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 للنشر نلرًيت، أما املؤلفات فهي كما يلي:
منة املنعم شرح  -سعليف بلومل املرام  -رو ة األيوار   سملة النيب املخ ار  -الرحيف املخ وم  -

احلف والصذواب   مسذألة السذفور براز إ -سطور الشعوب والدًيانت   اهلند  -صحيح مسلم 
 -احل ذذم ا سذذذالمي وعذذدد األحذذذ اب السياسذذذية  -سعليذذذف علذذى رًيت الصذذذاحلني  -واحلاذذاب 

 -البشذذارة تحمذذد صذذلى هللا عليذذر وسذذلم عنذذد اهلنذذدور  -أاذذة الن ذذر   مصذذطلح أهذذل األجذذر 
 تحمد صلى هللا علير وسلم عند البونيني والفررأالبشارة 

 ، ه  تعطي القارئ نبذا عنه؟«الرحي  املختوم»* من مؤلراتًم يف السريا النبوية كتاب 
أن مذذواد   الذذرأت   ك ذذاب العالمذذة أبذذو ال ذذالم أزاد  ،ت الذذرأت بعذذض ال  ذذب   السذذملةكنذذ   -

وأيذر الذام  ،السملة موجودة   القريفن، وأير مي ن إعداد ك اب كامل   السملة من القريفن ال ر 
ف ايذت ف ذرة إعذداد السذملة نلقذريفن ال ذر  ونلسذنة النبويذة سذراودق  ،أوا العمل وأعذد ال  ذاب 

 ةك ابذذذ عذذذن سن ذذذيم مسذذذابقة  ]رابطذذذة العذذذاه ا سذذذالمي[ فلمذذذا أعلنذذذت الرابطذذذة  ،  دلذذذدي وسذذذدور
لقيذذذذل عذذذذدد مذذذذن أهذذذذل العلذذذذم ورإبذذذذوا   مشذذذذاركيت   هذذذذول  ،مو ذذذذوع السذذذذملةأحسذذذذن حبذذذذم   

املسذذابقة، فقمذذت بعمذذل ال ذذأليف، وحيذذم إن الوالذذت كذذان  ذذيقيا ومذذا كذذان يسذذمح نل بسذذع   
ومذذا اسذذ طعت أن أوذذ  سلذذك الف ذذرة الذذيت كايذذت  ،ى عاذذلال حقيذذف واملراجعذذة، فقذذد ألفذذت علذذ 

سذذدور   دلذذدي ول ذذل إىل حذذد مذذا، والذذد وجذذدت فرصذذة أربعذذة أشذذهر لذذر نا العمذذل، فواصذذلت 
أجبت على ما الصدت، وه اس طع أن أوذ  مذا كنذت أف ذر، وبعذدها أعلنذت الليل والنهار حح 

ألول علذذذى الفذذذائ ين   حبذذذم الرابطذذذة أمسذذذا  الفذذذائ ين   كراسشذذذي شذذذهر شذذذعبان والذذذد ادذذذحلت ا
مت جذذذائ   مذذذن صذذذاحب السذذذمو املل ذذذي األمذذذمل وسسذذذله  ،  السذذذملة النبويذذذة «الرحيذذذف املخ ذذذوم»

أمذذمل منطقذذة  -يفيذذواي  -سذذعود بذذن عبدانسذذن بذذن عبذذدالع ي  انئذذب أمذذمل منطقذذة م ذذة امل رمذذة 
ول سذذنة ربيذذع األ 12ونلذذك يذذوم السذذبت  ،حائذذل حاليذذياأ ونلذذك   حفذذل الرابطذذة ت ذذة امل رمذذة

 هذأ وأعلنت الرابطة عن طباعة مجيع البحوث ومن  منها حب ي هواأ1399
 * موقف شدك فأنص تًتب هذا الًتاب؟

اي بذذاهي موالذذف أول ذذك الصذذحابة الذذوين  فة، ول ذذن شذذدَّ كذذل مواالذذف الصذذحابة مواالذذف مشذذرهد   -
الذف بذالل بذن ومذن سلذك املواالذف مو  ،ر هلذا القلذوب أونوا   سبيل هللا أبيذواع مذن العذواب س فطذَّ 
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وموالذذذف أبذذذو ب ذذذر الصذذذديف  ،رنح ر ذذذي هللا عنذذذر عنذذذدما أوني   م ذذذة علذذذى أيذذذدي املشذذذركني
ر ي هللا عنر عندما الام إبيقان النيب صلى هللا علير وسلم عندما هامجر املشركون وحاول عقبذة 

 ،وموالذف الصذحابة ر ذوان هللا علذيهم   ا،هذاد ،بذن معذيع ال ذل الرسذول صذلى هللا عليذر وسذلم
 هللا عنر   إ وة أحدألسيما موالف ال بمل بن العوام ر ي و 

 * شخصية من الصةابة أعجبص قا؟
فة   كذذل مرحلذذة مذذن شخصذذية أبذذو ب ذذر الصذذديف ر ذذي هللا عنذذر، فقذذد كذذان لذذر مواالذذف مشذذرهد  -

مراحل السملة    أتييد النيب صلى هللا علير وسلم والدفاع عنر، والي صار لر، ففي إ وة أحد 
رجع من الصفوف األوىل إىل النيب صلى هللا عليذر وسذلم حذني حصذل ال طويذف للذدفاع  أول من

 افذ ن النذيب صذلى هللا عليذر وسذلم أدذ  أبن الريشذي  ،عنرأ واملوالف ال اق موالفر   صلح احلديبية
كفذذار فاس شذذار الصذذحابة نهلاذذوم علذذى الذذوين درجذذوا مذذن   ،اج معذذوا لذذر ويصذذدون عذذن البيذذت

 ،ل أبذذو ب ذذر الصذذديف ر ذذي هللا عنذذر إمنذذا درجذذت لعمذذرة وه رذذرا لق ذذالفقذذا ،الذذريش ومذذن معهذذم
 حيم كان رأير عدم الق الأ ،ومن صدان عن البيت الاسلنال

 * ما هو أمج  كتاب يف السريا النبوية فتنصمح بقراءته؟
فوري   جملدأ والد سرجم للغذة العربيذة للقا ي حممد سليمان املنصور  «رمحة للعاملني»ك اب   -

دار السذذذالم، ويبذذذدو مجذذذال هذذذوا ال  ذذذاب ألن مؤلفذذذر الذذذد ك بذذذر وهذذذو مسذذذ غرق   حذذذب طباعذذذة 
 وهو ك اب جامع ودقيف داليفأ ،الرسول صلى هللا علير وسلم

 * ه  هناك مؤلرات مل خترج للساحة؟
  أربعذة جملذدات سذوف يصذدر الريبذيا مذن  «منة املنعم   شرح صذحيح مسذلم»هناي ك اب  -

جملذد واحذد يصذدر  «احل م ا سذالمي وسعذدد األحذ اب السياسذية» م  بة دار السالمأ وك اب 
مذذن مركذذ  البحذذوث والدراسذذات ا سذذالمية ال ذذابع لذذوزارة الشذذؤون ا سذذالميةأ والذذد سذذرجم نللغذذة 

نللغذذذة العربيذذذة  «البشذذذارة تحمذذذد صذذذلى هللا عليذذذر وسذذذلم   ك ذذذب اهلنذذذدور»األورديذذذةأ وك ذذذاب 
 واهلندية   جملد واحدأ

   قضى على أمهية الًتاب فاملًتبة؟* الًمبيوتر ه
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ال مبيذذذذوسر ه يقذذذذذض علذذذذذى أمهيذذذذذة ال  ذذذذذاب وامل  بذذذذذة، فالباحذذذذذم   ذذذذذاا إىل أن ي ذذذذذون لديذذذذذر  -
معلومذذذذات سفيذذذذدل وسغنيذذذذر   املو ذذذذوع، ول يذذذذ م ن مذذذذن نلذذذذك إل بعذذذذد مراجعذذذذة ال  ذذذذب، يعذذذذم 

 األيفسأ ال مبيوسر سهل املهمة لدى الباحم، ويعلر ي م ن  ا ل ي م ن منر إل بشف
 * الرضائيات فاإلنرتنص.. ه  سرقص القارئ؟

فهذذذي مذذذن  ،القذذذارى، وإمنذذذا سلف ذذذر إىل يفسذذذهالذذذيس إبم ذذذان الفضذذذائيات وا يحليذذذت أن سسذذذرالا  -
ا يقذذال إهنذذا سذذرالت  لفذذت ي ذذر القذذارى وا اهذذر، وفعذذالي حصذذل هذذوا، فذذ ن مسيذذ م هذذوا سذذرالة فطبعذذي

 القارى، وإل فالأ
 هد فعرق الباحثني ه  هذا صةيمح؟* دفر النشر يقال ي ا تسرق ج

ويس فيدون  هودهم من حيذم يذوز، ومذن ك مل من دور النشر ل يبالون حبقوق الباح ني،   -
هنا سسذرق جهذد وعذرق البذاح ني، ومذن أهوا الوي يسموير نلسرالة، فصحيح حيم ل يوز، و 

ر جهذذدل فقذذد الباحذذم عذذن يشذذ فذذ نا هنذذى  ،الغريذذب أهنذذم   اذذون أبهنذذم يريذذدون ددمذذة ا سذذالم
أالذذذام عقبذذذة   يشذذذر ا سذذذالم، ول ذذذن مذذذانا علذذذيهم لذذذو الذذذدموا حذذذف الباحذذذم إليذذذر   الذذذاموا بنشذذذر 

وهذذل مطذذالب هم حبقذذوالهم إل عقبذذة   ا،شذذع املذذادي   أل ي ذذون نلذذك ددمذذة ل سذذالمجهذذدل، 
 أ هلؤل  أصحاب دور النشر

 * من الذي خدم السنة يف العصر احلديمل؟ فمن الذي أساء هلا؟
والشذذيخ حممذذد  -رمحذذر هللا  -ادمون للسذذنة   العصذذر احلذذديم الشذذيخ عبذذدالع ي  بذذن نز اخلذذ  -

وا ؤ ، أمذا الذوين أسذا-رمحذر هللا  -ق الرمحذاوالشذيخ عبيذدهللا  -رمحذر هللا  -انصر الدين األلباق 
أو مذذن املب ذذدعني الذذوين  ،إىل السذذنة ف  ذذملون مذذن العقالييذذني الذذوين رجحذذوا عقذذوهلم علذذى السذذنة

 اون ما ألفوا علير يفن همأين ه
 * ما هي أبر  املؤلرات حديث ا يف السنة؟

م ذذذذذل سلسذذذذذلة األحاديذذذذذم  ،مذذذذذن أبذذذذذرز املؤلفذذذذذات حذذذذذدي يا   السذذذذذنة ك ذذذذذب الشذذذذذيخ األلبذذذذذاق -
 وما إىل نلك من مؤلفاسر األدرىأ ،والضعيفة ،الصحيحة

ذا الوقررص * ملرراذا كرر  هررذا اهلجرروم علررى السررنة مررؤخر ا مررن بعررا احلاقرردين؟ فملرراذا يف هرر 



154 

 

 ابلذات؟
أو درسذذوا العلذذوم األوروبيذذة وأتجذذروا أذذا أي  ،ألن هذذؤل  احلاالذذدين ا ذذدروا مذذن أصذذول مب دعذذة -

أتجر،   اح لوا م ان الدعوة وال عامة، فلم يدوا شي يا يعذوق ايفسذادهم العقلذي والبذدعي م ذل 
 ،عذذدوهم اللذذدود فذذرأوا أن السذذنة هذذي ،مذذا سعذذوق السذذنة، وأهنذذا سطلذذب مذذنهم ال وا ذذع وا دذذالص

 وأدووا يهامون على السنة هاوميا ل هوادة فيرأ ،فعادوها
 * مراكز السنة اليوم يف بعا البلدان اإلس مية ماذا حققص؟

كما   ،الصحيح املطلوب خلدمة السنة والقيام أامراك  السنة أدرجت رجالي اد اروا املنه   -
 را أأدرجت ك بيا مفيدة   السنة ومعرفة الشريعة الغ

 * ماذا تقرتم من أج  عناية أكثر ابلسنة؟
أتليفهذذذا علذذذى ال بويذذذب األحسذذذن، سذذذدريس السذذذنة   مراحذذذل الب دائيذذذة وال ايويذذذة وال ليذذذة، و -

حبيذذذم س ذذذون أالذذذرب إىل فهمهذذذم  ،وسقذذذدميها إىل عامذذذة املسذذذلمني ،وسرمج هذذذا إىل خم لذذذف اللغذذذات 
 املسذاجد والج ماعذات والنذدوات وأيسب ل مس هم أذا، واله مذام إبلقذا  الذدرور حوهلذا  

 وإمل نلكأ
 ؟«الدعوا»* كلمة أخريا لقراء 

أن يه مذوا بدراسذذة ال  ذذاب والسذذنة وي عمقذذوا   معاييهمذا ويسذذ فيدوا أذذا   سوحيذذد صذذفوف  -
 اومهذذ  ،وال مسذذك نل  ذذاب والسذذنة ،املسذذلمني، فذذ ن سوحيذذد ال لمذذة إمنذذا  صذذل ب لمذذة ال وحيذذد

ما أيصحهم بقرا ة السملة النبوية ملعرفة ما كان للصحابة ر وان هللا األسار لنبو اخلالفات، ك
 نلغايل والنفيس   هوا السبيلأونل ضحية  ،عليهم من جهود   إعال  كلمة هللا
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 حممد عمرف عبداللطيف 
 )من علماء احلديمل( 

 

 
 

 الرتمجة:
الشذيخ حممذد ويذب  من مواليد القاهرة، من أصل شنقيطيأ درر   كليذة ال اذارة، وأدذو عذن

املطيعذذي، وسعلذذف نحلذذديم الشذذريف وشذذغف بعلذذوم رريذذر، ف ذذان جذذلُّ مذذا ك بذذر فيذذر، وهذذو مذذن 
ا ورعذياأ ولذر مؤلفذات عديذدة نكرهذا  مدرسة الشيخ األلباق وإن ه يدرر عليرأ وكان حيي،ا زاهدي

 مياأ( عا53م نلقاهرة عن )2008يناير  21هذ، 1429حمرم  13  هوا احلوارأ مات   
 

 هذا اللقاء:
وعذُرت عليذذر وأالذرَّل بعذذد سعذديالت عليذذر   يفدذر شذذهر رمضذان مذذن عذذام  رأجذري هذذوا اللقذا  معذذ 

ذذذذذ، وسذذذذذو  هذذذذذو   1428 مذذذذذن الشذذذذذب ة العامليذذذذذة  اسذذذذذ فدسرحمذذذذذرم مذذذذذن العذذذذذام ال ذذذذذايلأ والذذذذذد  13هذ
 للمعلومات بُعيد وفاسرأ

 
 نص احلوار

نا مبوجز عن سريتًم الذاتية، فنود من فضيلتًم أن تعرف  ،فضيلة الشيخ.. نرحب بًم  -
 فنبدأ ابالسم فاملولد فالنشأا؟



156 

 

السم: حممد عمرو بن عبداللطيف بن حممد بن عبدالقادر بن ر وان بذن سذليمان بذن مف ذاح 
ذذ )حممذذد عمذذرو( اسذذم مركذذب، مسذذاق والذذدي سيمُّ  ا تليذذويمل مسذذَّ بذذن شذذاهني الشذذنقيطيأ فذ ى ابنذذر نذذي

العلذذم، وسرجذذع أصذذولنا إىل شذذنقيع، حيذذم حضذذر  بَّ حممذذد عمذذرو، فاحلمذذد ب الذذوي وهبذذل حذذ 
 أاأ بعض أجدادي إىل مصر الدمييا فراريا من ال انيد واس قره 

أما املولد والنشذأة: فقذد ولذدت   حذي مصذر ا،ديذدة مذن حماف ذة القذاهرة، عاصذمة مصذر،   
 مأ5/2/1955املوافف  ،هذ1374املباري عام احلادي عشر من شهر رمضان 

   منطقة املعاديأ -أان أصغرهم  -ائلة امل وية من س ة أفراد   اس قرت الع
 ونلنسبة لشهاداس م العلمية، وحياس م العملية  -

   -القسذم العلمذي  -وا عذدادي وال ذايوي سلقيت   منطقة املعادي مرحلة ال عليم الب ذدائي 
يلذر وأان   السذنة ال ال ذة مذن الوي سقذرر دو  ،و ة(ل الرَّ يَ نذم ال حقت تعهد الس راترية تنطقة )مَ 

ا  الدراسذة إىل )كليذة ال اذذارة وإدارة األعمذال( ال ابعذذة ،امعذة حلذذوان، كمذا ا يقذذل مو ذعر أيضذذي
 من املو ع السابف إىل منطقة )ال مالك(،   املو ع احلايل مع كلية ال اارة اخلارجيةأ

 ( جنيهياأ38) حرير براسب شهري موظفيا تديرية القوى العاملة   جممع ال نتُ يهد بعد ال خرا عُ 
ل ن ه أس مر   الوظيفة احل ومية سوى شهرين فقع  ونلذك ملذا   العمذل مذن ادذ الط بذني 

 الرجال والنسا ، وما فير من م  جاتأ
جذذت السذذميا مذذن ة   رذذري  األحاديذذم نلسذذاعة، فخرَّ وسفرإذذت للقذذرا ة والطلذذب، وعملذذت مذذره 

 ألهد "عمل اليوم والليلة" لبن السُّ 
 فضيلة الشيخ.. تذكر لنا بداية ا اهًم يىل طلب العلم؟ -

أول مذذن لفذذت ي ذذري إىل  -جذذ ال هللا دذذمليا  -كذذان األا "عبذذدالرمحن بذذن يوسذذف بذذن حسذذني" 
 ( عامياأ18 -17الرا ة بعض ك ب العقيدة السلفية، يوم كان عمري  و )

حممذذذد ع وشذذذرح الشذذذيخ:  ذذذب -رمحذذذر هللا  -وكذذذان عنذذذدان ك ذذذاب الحلإيذذذب والحلهيذذذب للمنذذذوري 
فقذذرأت سعليذذف الشذذيخ عنذذد حذذديم دعذذا  حفذذظ القذذريفن الذذوي روال  -رمحذذر هللا  -دليذذل هذذرار 

فقذذذال فيذذذر عنذذذد الذذذول الحلمذذذوي "حسذذذن إريذذذب": وأي حسذذذن فيذذذر ًي عالمذذذة  ،الحلمذذذوي واحلذذذاكم
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 عد هوا فيما دسن أو سصحح من حديم سرمو  وهل يصدالك بَ 
علذى شذرطهما":   أتمذل سذباح احلذاكم والولذر صذحيح والال معلقيا علذى الذول احلذاكم "صذحيح 

علذذى شذذرطهما، ل وهللا مذذا هذذو علذذى شذذرطهما، ولذذو روال أحذذدمها لسذذقع ك ابذذر   امليذذ ان كمذذا 
 أيها احلاكمأ ك سقع مس درك

يسمي املس دري: املس حلي، أي: الوي يس حف  -رمحر هللا  -وكان الشيخ حممد دليل هرار 
   حب هوا العلمأ عليَّ جمل كبمل الحليأ ف ان لر أت

نكذذذذرهم أجنذذذذا   الذذذذوين مذذذره  ،كمذذذا أن املنذذذذوري   يفدذذذر ك ابذذذذر سذذذرد أمسذذذذا  الذذذرواة املخ لذذذذف فذذذيهم
 علم الرجالأ وحبب إيله  ال  اب، فهوا أيضيا  ا أجر  ه 

فضيلة الشيخ... مسعنا أنًم تقسررمون حيرراتًم يىل مرررحلتني: مرحلررة املعررادي، فمرحلررة  -
 لنا معىن هذا التقسيم؟مدينة نصر، فه  تذكرفن 

  مرحلذذذذة املعذذذذادي كنذذذذت   بدايذذذذة الطلذذذذب، وكنذذذذت أيذذذذ ه  مذذذذنه  امل ذذذذأدرين   احل ذذذذم علذذذذى 
ابذذذن األحاديذذذم، ومي ذذذن أن يسذذذميها: مرحلذذذة ال قليذذذد  حيذذذم كنذذذت أع مذذذد علذذذى سصذذذحيحات 

 نرأحبان واحلاكم م الي،   اع مدت مجيع ما يصححر العالمة األلباق و سهد 
البحذم بذاع  فهذي س ميذ  ببذول الوسذع   يصر فيم ن أن يسذميها مرحلذة السه  أما مرحلة مدينة

مذن سصذحيح أو دسذني أو  ،وال حليل، واي هاا منه  األئمة امل قدمني   احل م على احلديم
سضعيف أو إعالل، عذن طريذف مجذع طرالذر، والن ذر فيهذا، ومقاري هذا، وس بذع هذل س لذم فيذر أحذد 

 اد من األئمة النقَ 
  انتقالًم من املعادي يىل مدينة نصر، فملاذا؟فمىت ن -

م، حيذذذم حضذذذر إيل الشذذذيخ عبذذذدالرمحن بذذذن عقيذذذل ومعذذذر الشذذذيخ أبذذذو 1987كذذذان نلذذذك سذذذنة 
 إسحاق احلويل، وطلبا مل الل حاق نلعمل   دار ال أصيلأ

وكولك كان من مجلة مذن ا اسذ دعاؤهم للعمذل   الذدار األدذوان الفا ذالن أبذو سذراب عذادل 
 مد وأبو معان طارق بن عوت هللاأبن حم

 هذا ابلنسبة ل نتقال املًاين... فماذا عن االنتقال املنهجي؟ -
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ل يفسي، ول ن خمالطيت لألدوين الفا ذلني عذادل أ  سذراب وطذارق بَ طبعيا ه ي ن نلك من الد 
أ  معذذذان ومدارسذذذيت معهذذذم جعل ذذذل أسعذذذرف علذذذى مذذذنه  امل قذذذدمني   احل ذذذم علذذذى احلذذذديم، 

 ع بر، وأرول منهايا يلأوأال ن
 فضيلة الشيخ... ه  تذكر لنا نتاجًم العلمي بناء على هذا التقسيم؟ -

 نلنسبة ملرحلة املعادي ألفت فيها اآل :
ا،نذذذة، ومعذذذر األنكذذذار الصذذذحاح واحلسذذذان    أدذذذو ا،نذذذة حبسذذذن حذذذديم الرسذذذع   رًيتد  -1

 الصباح واملسا  وبعد الصالةأ
 م األكيارأالقسطار   سصحيح حدي -2
 يفداب محلة القريفن لآلجري، الوي طبع زوريا نسم: أدالق أهل القريفنأ -3
 ما اش هر على األلسنة، ا،   األولأالبدائل املس حسنة لضعيف  -4
 رري  أحاديم احلقوق )حقوق دعت إليها الفطرة والررفا الشريعة للشيخ ابن ع يمني(أ -5
مررنهجًم القرررد  عررردم رضررراكم عرررن هرررذه  فضرريلة الشررريخ... هررر  معرررىن ترررراجعًم عرررن -

 املؤلرات؟
" علذذى األحاديذذم، نسذذ  نا  ك ذذاب "رذذري  أحاديذذم احلقذذوقالذذد ل أر ذذى عذذن احل ذذم النهذذائي 

 إل  و حدي نيأ ،عنر فأان رات  
    عليها فاالسترادا منها؟لًن أليس من املمًن لط ب العلم االط ِّ  -
   ب إمل م وفرة اآلنأشك، مي ن أن يقرؤوها، ول ن إالب هول ال ل
 فابلنسبة للًتب اليت ترضون عنها؟ -
 حدي يا(أ 50سبييض الصحيفة أبصول األحاديم الضعيفة )ج  ان،   كل ج    -1
 حدي يا(أ 25س ميل النفع تا ه ي بت بر والف ول رفع )ج   واحد فير  -2
حلنبلذي، اشذحلكت   رري  أحاديم ك اب: "الول والي سار للع ي  ا،بار" لبن رجب ا -3

 ل ن الد   اا حديم أو حدي ان فير إىل إعادة ي رأ ،دقيقر مع حسني ا،مل
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سعليقذذات علذذى ك ذذاب: )إماطذذة ا،هذذل حبذذال حذذدي ي "مذذا دذذمل للنسذذا " و"عقذذدة احلبذذل"(  -4
 مجع وسنسيف زوجي: أم عبدالرمحن بنت النو أ

والد طبع مفذرديا  -يس"   املي ان أحاديم ومروًيت   املي ان، فير حديم "اللب القريفن  -5
 أأأ"   املي انأوحديم "ما من عبد مؤمن إل ولر نيب يع ادل الفينة بعد الفينة  -البل نلك 

 فابلنسبة للمؤلرات اليت مل تطبع بعد؟ -
 أك رها م فرالات، ه س  مل، منها:

لطبذذع   سذذحب ر، س ميذذل النفذذع تذذا ه ي بذذت بذذر والذذف ول رفذذع )ا،ذذ   ال ذذاق( كنذذت الدم ذذر ل -1
حذذذديم دعذذذا  بعذذذد الو ذذذو  "اللهذذذم اجعلذذذل مذذذن ال ذذذوابنيأأأ" الذذذوي أ.ذذذ  إفذذذرادل ومذذذن مجل ذذذر 
 ب صنيفأ

 مازلت أمجع فيها منو سنوات(أ ،فاست أئمة وسادات )م فرالات أحاديم ورواًيت  -2
 ج     رري  حديم: "ما السماوات السبعأأأ" )شرعت   سبييض بعضر(أ -3
   حديم: "جالث جدهن جد" )أأأ كامل عندي ل نر ه يطبع(أج     رري -4
5-  

ُ
 ة وامل ون الشانة )م فرالات(أعلَّ الدراري الفانة   األحاديم امل

ا بيه  -6 ضذذذت منذذذر جذذذ  يا،   سوالفذذذت، والذذذد حذذذديم "ل يذذذددل ا،نذذذة عاذذذوز"   امليذذذ ان )أيضذذذي
 سنر(أح مت حبُ 

ض حذذح اآلن، ولذذر عذذت طرالذذر، وه يبذذيه   دطبذذة احلاجذذة )مججذذ   فيذذر زًيدة "ويسذذ هدير"  -7
ا، وال الم من ر(أ  جالجة أساييد: أحدها معضل، واآلدر  عيف جدي

خم صذذر فضذذل ني ا،ذذالل ب قييذذد مذذا فذذات العالمذذة األلبذذاق مذذن الرجذذال )مذذا زال   مرحلذذة  -8
 ال بييض، والد  اوزت يصفر، وهو ا،   األول منر حبول هللا والوسر(أ

ل( ل بذذذذن إمساعيذذذذل أو )املعاذذذذم املعلذذذذل لشذذذذيوا العذذذذدوي مؤمذذذذَّ وهذذذذام املؤمذذذذَّ اهلاذذذذر ا،ميذذذذل أل -9
 ض(أضت منر ج  يا، والباالي ه يبيه )بيه 
 فضيلة الشيخ... ه  ميًن أن تذكرفا لنا أبر  مشاخيًم؟ -
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لذيس يل مشذذايخ إل الشذيخ: حممذذد ويذب املطيعذذي )صذاحب س ملذذة اجملمذوع( رمحذذر هللا، حيذذم  
أدالطذذذر  ، مذذع أيذذل ه لفذذ ح نملعذذادي، وكذذان الشذذيخ ي ذذف  ه كنذذت أحضذذر دروسذذر   مسذذاد ا

 ك مليا، وه أل مرأ
اف(   مجلذذذة وكذذذان يقذذذول   أجنذذذا  بعذذذض دروسذذذر: )ل أجذذذف إل   حممذذذد عمذذذرو وحممذذذد الصذذذوَّ 

 الطلبة الوين  ضرون لر هول اجملالسأ
الذذم عشذذر مذذن   بعذذد مذذدة أعطذذاق ا جذذازة دون أن أطلبهذذا منذذر، فقذذال: انهذذب إىل ا،ذذ   ال 

اجملمذذذوع، ودذذذذو إجذذذاز  )ومهذذذذا إجذذذازاتن، إحذذذذدامها إىل النذذذووي، واألدذذذذرى إىل البخذذذاري إسذذذذناد 
 رين(أمَّ املعَ 
 فابلنسبة للع مة الشيخ األلباين رمحه هللا؟ -

ا إىل مسذذاد أيصذذار السذذنة بعابذذدين، فرأيذذت رجذذالي  أبذذيض رأي ذذر مذذرة واحذذدة حذذني كنذذت م اهذذي
، والنار جم معون حولر   إرفذة صذغملة، وهذو يذ  لم عذن حذديم مشرني حبمرة، لر حلية بيضا 

ا، فقذذذذذال: و  روايذذذذذة: )الذذذذذوين ل يرالذذذذذون ول يسذذذذذحلالون( وزًيدة ل يرالذذذذذون شذذذذذانة  ،السذذذذذبعني ألفذذذذذي
 والشوون من سعيد بن منصورأ

 واألدذملة الذيت أرى فيهذا الشذيخ، وملذا رأي ذر كنذت ل أعرفذر،   بعذد وكايت هول هذي املذرة األوىل
 عامياأ 21عرفت أن هوا هو الشيخ األلباق، وكان عمري حينها  و نلك 

 نريد أن نتعرم على شخصية كان هلا ابلغ األثر فيًم؟ -
ك ذذذب األا "عبذذذدالرمحن بذذذن يوسذذذف بذذذن حسذذذني" الذذذوي كذذذان سذذذببيا   لفذذذت ي ذذذري إىل الذذذرا ة  

 نل ليةأالعقيدة السلفية كما نكرت من البل، وكولك األا احلبيب "حممود ي مي" زميلي 
 فابلنسبة للًتب اليت أثرت فيًم؟ -

ومن خذذذب النفذذذائس" للشذذذيخ عبذذذدالرمحن الصذذذفوري، وك ذذذاب "الحلإيذذذب ك ذذذاب "ي هذذذة اجملذذذالس 
 ار رمحر هللاأوالحلهيب" للحافظ املنوري رمحر هللا،  بع وشرح الشيخ حممد دليل هره 

 ل  لقانه؟ رفضيلة الشيخ... اذكر لنا شخص ا كنص تتمىن أن تلقاه فمل يقدَّ  -
 الشيخ األلباق رمحر هللاأ
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 لًنًم ذكرن أنًم رأيتموه يف مسجد أنصار السنة بعابدين؟ -
ل يعذذل مصذذاحب ر  لميذذ،ا، فذذأان أالصذذد كنذذت أ.ذذ  لقذذايعذذم، ل نذذل ه أكذذن أعرفذذر، وه ي ذذن لقذذا  ع

 وال علم منرأ
 ه، فمل تلقه مطلق ا؟ءلًن نريد شخص ا معاصر ا كنص تتمىن لقا -

 املعلمي رمحر هللا سعاىلأ الشيخ
 فضيلة الشيخ... نريد أن تذكر لنا كتب ا تنصمح ط ب علم احلديمل بقراءهتا؟ -

 ك اب ال ن يل للشيخ املعلمي رمحر هللاأ
 أوسالسل الشيخ األلباق رمحر هللا، وإروا  الغليل لر، ونالي مؤلفات الشيخ رمحر هللا

 فالًتب اليت تنصمح بعدم قراءهتا؟ -
  ،ن السذذقاف" لغذذمل املذذ م نك ذذب "حسذذ 

َ
ق مذذا أذذا مذذن شذذبهات، وم لذذر ن مي ذذن أن يصذذدهد أو ملذذ

 "حممود سعيد  دوح" ومن كان على شاكل هماأ
 فابلنسبة للمتمًن من ط ب العلم؟ -

 يس طيع أن يرد هول الشبهات بسهولةأ
 ه  هناك أشخاص معاصرفن تنصمح ابلقراءا هلم؟ -

 سأنكر   جمال علم احلديم فقع 
 م، هذا ما نقصده.نع -

الشذذيخ أيصذذح تؤلفذذات الشذذيخ محذذ ة املليبذذاري حف ذذر هللا، وكذذولك مؤلفذذات سلميذذوي النايذذب 
 طارق أ  معانأ

 فابلنسبة ل ستما  يف علم احلديمل أيض ا؟ -
أيصح بسماع الشيخني: عبذدهللا السذعد، وسذعد احلميذد، وكذولك القذرا ة هلمذا، وللشذيخ دالذد 

 يضيا، وإن كنت ه أالرأ هلم ك ملياأالدريس، والدك ور الالحم أ
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 فضيلة الشيخ... نريد أن تذكر لنا موقر ا من املواقف العامة اليت ال تنسى؟ -
كان نلك مع الشيخ املطيعي، حيم كان بيننا بعض مساجالت، أنكر منها أير مرة الذال: ل 

 يوصف نلقد أ -سبحاير وسعاىل  -دليل أن هللا 
ن يذا دخرر  املسررجد قررال: أعرروذ ابهلل العظرريم، فبوجهرره كررا"فايصذذرف نهذذل إىل حذذديم: 

احلذديم   سذنن أ  داود، فحذاول الشذيخ  "انه القد  من الشيطان الرررجيم...الًر  فسلط
 أتويل هوا احلديمأ

    يوم ا،معة اليت سليها، الال الشذيخ: ًي شذيخ عمذرو، هذول سذنن أ  داود، هذات احلذديم 
 رأع َ الوي ضََ 

وجلذذذس علذذذى املنذذذ  وأان أمامذذذر، فف حذذذت ال  ذذذاب واسذذذ خرجت لذذذر أ  داود، وكذذذان معذذذر سذذذنن 
 احلديمأ

فقال الشيخ: ظنن ك سقول دعا  ددول املن ل وليس دعا  ددول املسادأ ل ن هوا احلديم 
 أان م والف   جبوسر اآلنأ

 نريد أن تذكر لنا موقر ا رمضاني ا ال ينسى. -
لذذة اإ يذذال حسذذن أ  نشذذا، وكنذذت أسذذ ن   م، عنذذد ادعذذا  حماو 1987يعذذم، كذذان نلذذك سذذنة 

ق البذذذاب فاذذذأة، رد ؤوق نلفذذذول )طعذذذام السذذذحور( حذذذني طذذذُ فاذذذاؤوا وأدذذذووق وه يهنذذذهد  ،املعذذذادي
 لألنىأ( يوميا، ل ن احلمد ب كايت برديا وسالميا، وه ي عرت فيها 34وظللت مع قالي )

 يف  اية احلوار... تعطي نصيةة عامة للمسلمني. -
 فسي ب قوى هللا   السر والعلنأأوصيهم وي

 فنصيةة خاصة لط ب العلم. -
سة، يعل ل يس عال أن ي ون شي يا، فأوصيهم نلصذ  اأيصحهم نلص  وعدم اس عاال الر 

 سبة معينة   عدد معني من السننيأبصفة عامة، وعدم دديد الوصول إىل مر 
 فضيلة الشيخ... أخري ا كلمة ختتم قا احلوار. -
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 وأن يرفع هللا عل البال أ ،ل م أن سدعوا يل نلعافيةأسأ
يسأل هللا سباري وسعاىل أن يشفي م من كذل مذرت، ويعذافي م مذن كذل سذو ، وأن يبذاري لنذا   

 عمركم وعلم مأ
 ج اكم هللا دملياأ
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 عبداحلميد طهما  
 )العامل الداعية( 

 

 
 

 الرتمجة:
ملها الشيخ حممد احلامد رمحر هللا، وينذوب عنذر عا من مدينة أ  الفدا  محاة، وكان من دواصهد 

ر   املسذذذذاجد،   اخلطذذذذب والذذذذدرور، كمذذذذا س لمذذذذو علذذذذى العالمذذذذة مصذذذذطفى السذذذذباعي، ودرَّ 
ر   معهذد ل ذدريب اخلطبذذا  واع قذل، وعنذد أحذداث محذاة املؤملذة اي قذل إىل بذالد احلذرمني، ودرَّ 

 جذمه   علذى علذم   ف ك بذيا عديذدة، سذدلُّ وألذَّ والدعاة ت ة امل رمة، وأوفد إىل بالد أجنبيذة للذدعوة، 
ر، منهذذذا: ال فسذذذمل املو ذذذوعي لسذذذور القذذذريفن ال ذذذر ، معذذذان بذذذن جبذذذل إمذذذام العلمذذذا  م مذذذرهد واللذذذم 

ومعلم النار اخلمل، الفقر احلنفذي   جوبذر ا،ديذد، كمذا ألذف ك ذاني عذن شذيخر بعنذوان: العالمذة 
ذ، 1431صذفر عذام  15ال هللا ليلذة السذبت اجملاهد الشيخ حممد احلامد رمحذر هللا سعذاىلأ وسوفذ  هذ

 أم2010كايون ال اق   30
 

 هذا اللقاء:
هذذذ(، ولعلذذر يفدذذر 1430أجذذرال معذذر الفا ذذل النايذذب فيذذات علذذي   العذذام الذذوي سذذبف وفاسذذر )

 لقا  معر، ويقل ر من موالع )أحباب ال ل اوية(أ
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 نص احلوار
 )سريته أفال ( 

 
يخ ر نبذا عنًم فعن سريتًم الذاتية فالعلمية لو  بداية ... حبذا أن تعطوان ر فضيلة الش 

 .تًرمتم
 

 . امسي: عبد احلميد حممود طهماز احلموي:امسه
 

م ، ويشأت أا ، وسعلمت  1937هذ /  1356ولدت   مدينة محاة بسورية عام : مولده
 .   مدارسها حح يلت الشهادة ال ايوية 

 
وررجت فيها مع الدفعة ال ايية اليت   ،ة دمشف  اي سبت إىل كلية الشريعة  امع :دراسته

 . م 1959ررجت من هول ال لية عام 
 

مالزمة اتمة ، ملدة سبع سنوات ، واس فدت  مت الشيخ حممد احلامد رمحر هللالز  :شيوخه
 . من علمر ال  مل

الدك ور مصطفى السباعي ، واألس ان حممد املباري ،   :ومن شيودي   كلية الشريعة بدمشف
والعالمة مصطفى ال رالا ، والدك ور حممد معروف الدوالييب ، والشيخ حممد املن صر ال  اق ،  

 . والدك ور حممد ف حي الدريل ، والدك ور مصطفى اخلن ، وإملهم أأأ رمحهم هللا سعاىل
 

االشيخ الدك ور حممد هشام ال هاق ، والشيخ الدك ور   :ومن أالراق   كلية الشريعة :أقرانه
حممد عااا اخلطيب ، والدك ور حمب الدين أمحد أبو صا  ، والدك ور حممد فاروق بطل ،  

 . وإملهم
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ا ملادة الحلبية ا سالمية ،    عملت بعد ررجي من كلية الشريعة ، مدرسي  :أعماله ففظائره

 .  يوًيت: أ  الفدا  ، والسيدة عائشة ، وابن رشد ، تدينة محاة
ا للشيخ حممد احلامد رمحر هللا  ا  امع السلطان حبماة دلفي ا ومدرسي دطيبي  ن  افة إىل عملي

 . سنة 12، ملدة 
ا   معهد سعليم اللغة العربية لغمل م ، وعملت معيدي  1980  سافرت إىل الرًيت عام  

الناطقني أا ال ابع ،امعة ا مام حممد بن سعود ا سالمية ، ملدة سن ني ، وشاركت   
 . نه  الدراسي للطالب إعداد امل

  نهبت إىل املدينة املنورة ، فدرست   املعهد العلمي ملدة سن ني ،     املعهد العلمي   
م ، ودرست   املعهد  1988وران ، ملدة سن ني أيضا ،   اي قلت إىل م ة امل رمة عام 
 . العايل  عداد األئمة والدعاة ، ال ابع لرابطة العاه ا سالمي

 أن أحلت إىل ال قاعد ، أشرفت   دالل عملي على رسائل املاجس مل لبعض الطالب إىل
امل خرجني منر ، وبعد سقاعدي عن العمل   املعهد سفرهإت للبحم وال أليف أ وأالمت   

 . م ة امل رمة     الرًيت 
 

الب   أوفدسل رابطة العاه ا سالمي لعمل دورة علمية لبعض الط :نشاطه فمشاركاته
 . اتياليد 

وكولك إىل جنيف بسويسرا ،  لقا  دطب مجعة ودرور وحما رات   املرك  ا سالمي ،  
مرات ( ، ومرة إىل روماييا وبولندا ، ل صالح بني املسلمني هناي ، مع وفد ش ل ر   3)

 . الرابطة لولك 
 . يشرت بعض املقالت عندما كنت أعمل   الرابطة

 . م ، مع حمسن احلامد ، ابن أا للشيخ حممد احلامد 1969حاات أول مرة   عام 
وه أكن أالدر على فراق شيخي حممد احلامد ،   حاات واع مرت ك ملا واحلمد ب ، بعد  

 . وفاة الشيخ حممد احلامد رمحر هللا 
 ،وأرى أن على من يريد س رار احل  أن    حاة كاملة مس وفية لألركان والشروط والسنن
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الرد  واألالوال الضعيفة   أدا  هول الشعملة أ وإن كان عاج ا عن نلك ف ن  ول ي  بع
 . الشرع ه ي لفر ب  رار احل 

 
أجازق شيخي حممد احلامد ،  ميع ا جازات اليت حصل عليها ، عن مجيع   :يجا اته

 . شيودر ، ول سيما الشيخ حممد أبو النصر دلف احلمصي رمحهما هللا سعاىل
 

: والد أجازق الشيخ عبد احلميد طهماز ، ب ل ما أجازل بر شيخر  علي[ ]فيات اللت
العالمة حممد احلامد ، رمحهما هللا سعاىل ، ونلك حبضور ولدل الدك ور حممود طهماز حف ر  

 . هللا
 

 :مؤلراته
 . إرشاد النار إىل أح ام احليض والنفار
 . الصحيح أن كل ما   البخاري صحيح 

 . ل واحلرام   ا سالم للدك ور يوسف القر اويي رات   ك اب احلال
 . العالمة اجملاهد حممد احلامد
 . مي ات الشريعة ا سالمية

 .ات(نفي   جوبر ا،ديد )مخسة جملدالفقر احل
 . السيدة عائشة أم املؤمنني وعاملة يسا  ا سالم

 . ا مام البحر عاه عصرل :بد هللا بن عبار ر ي هللا عنهما ع
 . مالك اخلادم األمني وانب الع يمأيس بن 

 . السيدة ددية أم املؤمنني وسباالة اخللف إىل ا سالم
 . أبو موسى األشعري الصحا  العاه اجملاهد

 . معان بن جبل إمام العلما  ومعلم النار اخلمل
 . أمهات األيبيا 

  . لوالة من يورللرد على من يقول أبن الوات النبوية الشريفة خم النور والسراا املنمل
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 . األيساب واألولد
 . حقوق ا يسان   ا سالم

 . ف يان أسلم أأأ الص  من السملة النبوية 
 . فرسان خم وم أأأ الص  من السملة النبوية

 . حياسنا واملوعد اجملهول
 . صور من ا عااز العلمي   السنة النبوية :األربعون العلمية

 . السنن ا هلية   اخللف
 . املو وعي للقريفن ال ر  أأأ ه يطبع بعد ال فسمل

 . أح ام الصيام ، طبع مس قال ،    م إىل ك اب: الفقر احلنفي   جوبر ا،ديد
 . ًي بل إسرائيل

 واملواهب املعاصرة والفرق والنصرايية واألدًين ، وأصول اخلطابة ،  موكرات   العقائد
 . درر احلديم والفقر وال فسملكان الد درسها   معهد إعداد الدعاة أأأ كما 

 
اي قل فضيلة العاه الصا  الفقير املفسر الشيخ عبد احلميد طهماز احلموي إىل رمحة   :ففاته

م    2010/  1/  30هذ / املوافف  1431صفر اخلمل  15هللا سعاىل مسا  يوم ا،معة  
عاىل وج ال عما الدم لدينر  رمحر هللا س. مدينة الرًيت ، عن عمر يناه  ال ال ة والسبعني عاما

 . وأم ر دمل ا، ا 
 

 ة( نص املقابل) 
 

 ر من أهم شيوخًم الذين  ثرن قم فأفدن منهم ؟1
الشيخ حممد احلامد رمحر هللا سعاىل ، والد لزم ر مالزمة اتمة ، ملدة سبع سنوات ، وما كنت  

 . أس طيع مفارال ر
 

 رمحه هللا تعاىل ، فيًم ، فيف مدينة محاا ؟ر ما أثر الع مة الرقيه الشيخ حممد احلامد 2
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 . لر أجر طيب وكبمل جدا أأأ فهو شيخي وشيخ مدينة محاة
 

 ، فما رأيًم يف الدعاا اجلدد ؟ ر ما أهم مقومات فصرات الداعية3
يريد بدعوسر وجر هللا سبحاير ، وهوا سر   ،أهم صفات الداعية هي ا دالص ب سعاىل

ا كما ينبغي على الداعية أن ي ون على علم وبينة ، م حليي   واحر وسوفيقر   دعوسر ،
  . تا يدعو النار إلير نألدالق النبوية الشريفة ، عامالي 

 
 ر ما فصيتًم فنصيةتًم للدعاا فط ب العلم ؟ 4

والدعوة إىل هللا سعاىل نحل مة   ،يسأل هللا سعاىل أن يرزالنا ا دالص   القول والعمل
 . واملوع ة احلسنة

 
 ر لًم كتاب قيم بعنوان: الرقه احلنري يف ثوبه اجلديد، ما اجلديد الذي أضرتموه فيه ؟ 5

الفقر احلنفي ذ فقر العبادات ذ ألف ر   محاة ،   الدرور اليومية ، وهو مأدون من ك اب: 
اهلدية العالئية ، مع إ افات وسعليقات للشيخ حممد احلامد ، وسعليقات داصة يل ،  

دويت فير أهم مسائل الفقر احلنفي  ، سودة الفقر احلنفي   جوبر ا،ديد وعملت منها م
 . أبسلوب سهل ووا ح ، مع نكر بعض أدلة املوهب

 
 امرأا بشهوا، فقد حرم عليه أصوهلا ففرفعها ؟ ر ما رأيًم يف هذه العبارا: من مسَّ 6

موا السبب مقام فأالا ،، ألن املس سبب داع إىل ا،ماع  هوا موجود   ك ب الفقر احلنفي
 . املسبب   مو ع الح ياط

 
 ، ه  جيو  أن يتزفج قا أبوها من الزان ؟ ر فكذل  بنص الزان7

ملا فير من إشاعة   ، ا ، ألهنا أي ى خملوالة من مائر حقيقة وإن كايت ل سنسب إلير شرعي ل يوز
 . الفاحشة
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 املشرفة ؟  ر ه  جيو  للةائا قراءا القرآن الًر ، فالطوام حول الًعبة8
 . الطواف ل يوز، وأجاز املال ية هلا القرا ة

 
 ر ماذا عن املين ، ه  هو طاهر أم لس ، مع أنه أص  اإلنسان ؟ 9

إنا جف يطهر نلفري ، واألصل عند احلنفية أن كل ما ًّرا  ،  املوهب احلنفي: املل وس
وكوير أصل اآلدمي ل ينفي  من بدن ا يسان  ا يب بروجر الو و  أو الغسل فهو وس ، 

 . ألن الس حالة مطهرة عندهم ،ا ، ألير إنا اس حال إىل إيسان ف ير يطهرأن ي ون وسي 
 

 ر ما حًم القراءا خلف اإلمام يف الص ا ؟ 10
 . الرا ة ا مام الرا ة للمأموم أأأ وأان أالرأ   السرية

 
 يف الص ا تبط  الوضوء ؟  ر ه  القهقهة11

ا عند وإن كان  عيفي  ،ا نحلديم ال ابت عندهملصالة عند احلنفية ، أدوي سبطل الو و  وا
  . بعض اندجني

 
 ر ما حًم الرتتيب يف الوضوء عند السادا احلنرية ؟12

 . ا من واجبات الو و  عند األحناف الحلسيب ليس واجبي 
 

 ، أف صدقة الرطر ؟ و  يعطاء الذمي الرقري من الصدقةر ه  جي13
 . نلك  ة رمحر هللا أجاز أبو حنيف

 
، ن العصمة بيدها، فأن تشرتط على  فجها أن تًو ر ه  جيو  للمرأا أن تزفج نرسها14

 أف عدم الزفاج عليها ، أف عدم السرر دفن أن يصةبها معه ؟
 . ، إنا كايت نلغة عااللة راشدة أأأ واملسلمون عند شروطهمكل نلك يوز
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حبان شيخهما أاب حنيرة النعمان رمحهم هللا  ر ما أهم املسائ  اليت خالف فيها الصا15
 تعاىل ؟

، وعلى الوهلما الف وى   ك مل من هول املسائل  مسائل ك ملة دالف الصاحبان أن حنيفة  
 . عند انققني وامل أدرين من علما  املوهب

 
را ة يف الص ا   وا  قراءا ال ب يىل اإلمام أ  حنيرة من القولر ه  يصمح ما نس 16

 ، فه  تراجع عن ذل  أم مل يرتاجع ؟ غة الرارسيةابلل
 . ، و ل أدري إن كان سراجع عن نلك ارسيةأجاز أبو حنيفة القرا ة نلف 

 
 ر فكذل  القول  وا  أخذ الراب من الًرار؟17

 . ا   بالد احلرب يوز نلك ملن كان مقيمي 
 

 احلديمل الشريف ؟ ر ما ردكم على من يتهم أاب حنيرة ابإلرجاء، فقلة البضاعة يف 18
 . ا أأأ وا رجا  إرجا  أأأ ليس هناي إرجا  سنةهوا ليس صحيحي 

 
ن يثري شبهات حول السنة بشً  عام، فصةيمح البخاري رمحه هللا،  ر ما قولًم فيم19

 بشً  خاص ؟ فأ  هريرا رضي هللا عنه
، وال ش يك سالم بنقض أصولر اليت بل عليهايريدون أن ينقضوا ا  ،هؤل  أعدا  ل سالم

ف نلسنة هو سعطيل لنصوص القريفن ال ر  وألح امر ، ألير ل مي ن فهم القريفن ال ر  وسطبي
  :، والد رددت عليهم منو سنوات طويلة   رسالة يل بعنوانأح امر تع ل عن السنة املطهرة

 . الصحيح أن كل ما   البخاري صحيح 
 

 دت قا السيدا عائشة رضي هللا عنها؟ ر ما أهم ا راء فالرتافى اليت انرردت فترر 20
، وكان األكابر من أصحاب النيب كبار علما  الصحابةالسيدة عائشة ر ي هللا عنها من  

ية اليت دالفت أا  ، والد ايفردت ببعض اآلرا  الفقه علير وسلم يسألوهنا ويس ف وهناصلى هللا
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 ،وجواز صيام أًيم ال شريف ،، كقوهلا  واز ال نفل بركع ني بعد صالة العصرمجهور الصحابة
، يوجد ك اب ل مام ال ركشي رمحر  ن سن الر يعوحرمة املصاهرة   الر اع س بت مهما كا

هللا سعاىل مجع فير املسائل اليت اس درك ها السيدة عائشة ر ي هللا عنها على الصحابة ر ي  
 . هللا عنهم
 

لسيدا الطاهرا املصون  ، اليت اهتمص به اما قولًم فيمن يثري حادثة اإلف  -21
، أها هللا تعاىل من فوق سبع مسوات، فبر بنص الصدي  عائشة رضي هللا عنهماالصديقة 

 يف عشر آايت من سورا النور يف حمًم كتابه العزيز ؟
عن   أي واحدة من أمهات أو يط  ، من يش ك   طهارة السيدة عائشة ر ي هللا عنها

 . ألير م وب لصريح القريفن ال ر  ،فر، فقد ح م علير العلما  نل املؤمنني
 

 ر ما أهم اجتهادات عبدهللا بن عباس رضي هللا عنهما؟22
ب كة   ،علما  الصحابة   الفقر وال فسملعبدهللا بن عبار ر ي هللا عنهما كان من كبار 

أ وكان عمر ر ي  " اللهم فقهه يف الدين فعلمه التأفي ": عوة النيب صلى هللا علير وسلم لرد
 عنر   أًيم دالف ر يديير ويس شملل   املعضالت رإم حداجة سنر، ول ي اد ًّلو نب هللا

، والد يسب إىل ار ر ي هللا عنهما   بعض مسائلرمن أبواب الفقر من اج هاد لبن عب
 . اأبو ب ر حممد بن موسى أير مجع ف اوى ابن عبار   عشرين ج  ي 

 
للدكتور يوسف   "احل ل فاحلرام"  ا يف كتابملسائ  اليت رددن عليهر ما أهم ا23

 ؟ ، فه  تراجع عنهاالقرضافي حرظه هللا
أئمة السلف إىل أالوال شانة أو  عيفة     بعض املسائل عن أالوال الدك ور القر اوي درا

، وليس عليها دليل يع د بر ، كقولر  واز أكل ننئح  بوت أو منحولة مدسوسة على الائلهاال 
لو ه يوكوها الوكاة الشرعية، والقول ب حليل الغنا  واملوسيقى، ولي ر  أهل ال  اب حح و 

، فال  أحلر هللا واحلرام ما حرمر هللا والف عند املبدأ الوي الررل   أول ال  اب أن احلالل ما
 . ي ون منر ال فات إىل م ل هول اآلرا  الشانة
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 . م أأأ وه يحلاجع عنهاوالد نكرفا   ك اب: ي رات   ك اب احلالل واحلرام   ا سال
 

للدكتور   "كحى اليقينيات الًونية"  ر ما أهم املسائ  اليت رددن عليها يف كتاب24
 البوطي ؟ 

ات ، ول ل عندما الرأت ال  اب ك بت بعض املالح ليس يل أي رد على الدك ور البوطي
، وكايت هول قل الدك ور حممد سعيد   أك رها، والد وافعلير وأرسل ها لر برسالة دطية

  . الرسالة بداية سعارف وصداالة بيننا
 

  ر ماذا عن لقائًم ابلشيخ األلباين رمحه هللا ؟25
لل عارف، وطرحت علير ررير ألحاديم ك اب شرح   ج معت مع الشيخ األلباق   محاةا

، ع أن فير بعض األدطا    العقيدة، مية املنسوب لبن أ  الع  احلنفيالعقيدة الطحاو 
 . ، فأي ر الشيخ األلباق رمحر هللا أن ي ون  ن يقولون أا عليهاويبهت الشيخ األلباق 

 
 ر فما أهم األخطاء اليت يف شرم العقيدا الطةافية ؟26
أا بعض  ، وهي من القضاًي اليت زلَّ وا ال  اب هي القول بقدم األيواعوأدطر الضية   ه

 أجرين نلفالسفة الوين يقولون بقدم العاه، والد ردالعلما  كابن سيمية رمحر هللا، وإملل، م 
  . على هول العقيدة ك مل من العلما

 
حممد بن علوي املالًي رمحه  ، هو رد على الدكتوره  كتابًم: النور فالسراج املنري ر 27

 ، يف حديمل: نور نبي  اي جابر ؟هللا
وإمنا هناي   ،وات  ي رمحر هللا نلا على الدك ور حممد علوي املالالنور والسراا املنمل ليس ردي 

علير وسلم املادية خملوالة اع قاد عند بعض الصوفية منو زمن بعيد أبن نات النيب صلى هللا 
، ويس دلون حبديم جابر هوا، فبينت   هول الرسالة العقيدة الصحيحة   هوا من يور

  ،يور سعاىل من ا،ايب الوي ي صل نلنبواتأ كما رددت فيها على القائلني أبن نات هللا
 . وبينت أن النور ما هو إل خملوق من خملوالاسر سبحاير وسعاىل
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، فما أهم ما متيزت به الشريعة اإلس مية كتاب عن ميزات الشريعة اإلس ميةر لًم  28

 عن غريها من الشرائع األخرى ؟
مها، الائمة على  مرية   أح ا ،الشريعة ا سالمية شريعة رنيية  ب ة   مصادرها ومبادئها

 .   واالعية ووسطية واع دال ،العدل وا حسان واملساواة، كاملة وشاملة ،ميع جوايب احلياة
 

 ر ما ضوابط الترسري العلمي للقرآن الًر ؟ 29
د ملها اللغة العربية   يوز سفسمل القريفن ال ر  نحلقائف العلمية ال اب ة والقطعية، واليت

، وينبغي أن ى هللا علير وسلم   سفسمل اآليةجبت عن النيب صل ، ول سعارت ما والواعدها
يوكر هوا ال فسمل على أير أحد الوجول ان ملة   سفسمل اآلية دون ا، م أبير املع  املقصود 

  . أو الوحيد
 

 ما املقصود ابلترسري املوضوعي للقرآن الًر  ... فما أمهيته ؟ ذ 30
وم على إبراز الوحدة املو وعية ل ل سورة من القريفن ال ر  ال فسمل املو وعي الوي ك ب ر يق

وإبراز عناصر حبم  ،حيم المت ب حديد املو وع األساسي للسورة ،من دالل سفسملها
   يا بد ،ودراسة عالالة كل مقطع أوا املو وع ،وسقسيمها وسبويبها ،هول السورة للمو وع 

 ارة أن ل ل سورة   القريفن ال ر  مو وعي تقدمة السورة واي ها  با. هاأ وهو يقوم على ف 
،  مل إلير السورة إالبا   بداي هاوسش  ،سرمي إىل إيضاحر وبياير وسفصيل جايبر وأبعادل   ا،رئيسيي 

وس ز هول الطريقة   ال فسمل  ، يع املوا يع اليت سطرحها يفًيفاوسدور   فلك هوا املو وع مج
 . كما سساعد على سدبرل وفهمر   ،ال ر  ا من وجول ا عااز   القريفنا جديدي وجهي 

 
عن هذه األسئلة  نشًر لًم ر شيخنا الراض  ر طيب استجابتًم ، فترضلًم ابإلجابة 

 .، فالس م عليًم فرمحة هللا فبركاتهالرقهية فالعقدية، فجزاكم هللا خريا
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 عبدالصبور شاهني 
 )العامل اللغوي الداعية( 

 

 
 

 الرتمجة:
من مواليد القاهرة، حصل على الذدك ورال مذن كليذة دار العلذوم  امعذة القذاهرة،   عمذل أسذ انيا 

د أبذرز وجذول أا، وكان دبمليا تامع اللغة العربية، وحا ريا   الساحة الف رية وا عالميذة، أحذ 
الف ذذر ا سذذالمي والذذدعوة   مصذذر والعذذاه ا سذذالمي، وسذذاهم   عقذذد العديذذد مذذن اللقذذا ات 

ة سفذذي   مجذذل معذذ هد والنذذدوات واملذذؤ.رات الف ريذذة واحليويذذة، وأسذذري بقيذذة سرمج ذذر ملذذا أوردل حمذذاورل 
 مأ2010سب م   26هذ، 1431شوال  17بولكأ والد سو  يوم األحد 

 
 هذا اللقاء:

أك ذوبر،  9( ب ذاريخ 1922ورل األس ان عامر أمحذد عذامر، ويشذر   جملذة )اجمل مذع( العذدد )حا
 أ«البل وفاسر بقليل»أي بعد وفاسر بشهر كامل، ونكر أير أجرى هوا اللقا  معر 

 احلوار معر: الال حماورل   سقدمير للقرا  البل إيراد ي هد 
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مل دأعبدالصبور شاهني، وهذو اسذم لمذع   مسذا  راي املف هر ا سالمي ال بحل عن عاملنا مؤدَّ ر 
الف ر ا سالمي واللغة العربية، ولر إسهاماسر ال  ملة فيهما و  إملمها، الضى حينذاي مذن الذدهر 

ونانهي عذذن ا سذذالم   وجذذر كذذل حاالذذد أو جاحذذد أو جاهذذل،  ،مذذدافعاي عذذن لغذذة القذذريفن ال ذذر 
رة حذذذح إذذذدا مذذذن أعذذذال م اخلطابذذذة البذذذارزين، وكذذذان أبذذذرز املنذذذابر الذذذيت واع لذذذى املنذذذابر   سذذذن مب ذذذه

اع الها منذ  مسذاد »عمذرو بذن العذاص« تدينذة القذاهرة، وهذو أالذدم مسذاد   أفريقيذا كلهذا  
حيذذذم بذذذدأ مذذذن فوالذذذر رحلذذذة سفسذذذمل ك ذذذاب هللا عذذذ  وجذذذل، وعمذذذل علذذذى إ.امهذذذا مذذذن فذذذوق منذذذ  

 ليذذذة دار العلذذذوم  امعذذذة مذذذن دذذذالل عملذذذر أسذذذ اناي ب -مسذذذادل حبذذذي اهلذذذرم   مصذذذر، والذذذد أجذذذَّر 
  أف ذذار وسوجههذذات ك ذذمل مذذن الطذذالب مذذن خم لذذف أ ذذا  العذذاه، داعيذذاي إىل الوسذذطية  -القذذاهرة 

   ،امل  بذذة العربيذذة تذذا يقذذرب مذذن سذذبعني مؤلفذذاي  -يرمحذذر هللا  -الذذيت هذذي هنذذ  ا سذذالمأ وأجذذرى 
د كان جميداي للغات عذدهة إذمل اللغة والف ر ا سالمي املس نمل وبعض الحلمجات اليت الام أا، فق

علذذى رأسذذها الفريسذذية، وسذذملسر الواسيذذة   ل ذذة تذذا سعاذذ  عذذن ا ملذذام بذذر هذذول ال لمذذات  ،العربيذذة
 القليلةأأ والد كان لنا معر هوا اللقا  البل وفاسر بقليل: 

 
 نص احلوار

 
> يف ظررر  اهلجررروم املت حررر  علرررى اإلسررر م، مرررا السررربي  يىل الوقررروم يف فجررره املعتررردين 
 فاملهامجني، السيما أن بعا هذه اهلجمات لدسف  يت من داخ  صروم املسلمني؟ 

ل بذذد أن يقذذف موالذذف املؤسسذذة ولذذيس موالفذذاي فذذردًيي، ف قذذف املؤسسذذات ا سذذالمية )األزهذذر  -
ا سذالم وسسذبر  -كدولذة   -م الي( موالفاي يشرفها ويدافع عن ا سالم، فحينما فذاجم الذدمناري 

ل سوجذذد دولذذة أدذذرى سذذرد عليهذذا، فهذذوا دليذذل علذذى الفو ذذى، وأن ا سذذالم وسسذذي  إىل يبيذذر، و 
 ليس لر من يدافع عنر، وهول هي املش لةأ

 صررلى هللا عليرره فسررلمبرردعوى أن النررا  ،> الرربعا يرررى أنرره ال داعرري للرررد علررى هررؤالء 
أفذي فصح، فعلينا أن نصح حنن كصحه على أذاه، فقد صح هررو مررن قبرر ، مررا تعلرريقًم 

 هذا الً م؟على 
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هذذوا كذذالم امل هذذرهبني، فالواجذذب أن سذذدافع عذذن دينذذك، ألينذذا   عذذاه إن ه سذذدافع سذذيأكلك  - 
سدافع عن ا سالم ب ل ما سسذ طيع، ل ذي  ،وسيقضي عليك، فالبد أن ي ون موالفك إيابياي 

ة ُيشعر هؤل  أبن ا سالم لذر مذن يذدافع عنذر، والغريذب أينذا بذدلي مذن أن وذد   صذفوف األمذ 
ا سالمية مدافعني عن الدين، درا علينا مذن انسذوبني عليهذا لألسذف مذن يقذول: إن القذريفن 

 صنعة بشرية، فبأي وصف مي ن أن يصف هؤل  ! وأي رد مي ن أن يرد بر عليهم ! 
> بصررريت فررردا  مررن أفررراد األمررة اإلسرر مية، مرراذا ميًنررين أن أقرردم ألمرريت فلررديين يف فجرره 

 هؤالء املعتدين؟ 
ع ميذ لهم  حيذم ل  ذدي مواالذذف األفذراد، فذ نا اسذ طعنا أن يوحذذد ل - بذد للمسذلمني مذن  مذذه

وأن ومع إدواينا حولنا، وأن يقف سداي منيعاي   وجر هذؤل  اجملذرمني فسذنردعهم عذن  ،جبه نا
اهلاذذذذذوم علذذذذذى ا سذذذذذالم وسذذذذذنخيفهم، ل ذذذذذن إنا كذذذذذان السذذذذذاب يسذذذذذب و ذذذذذن يقذذذذذول لذذذذذر: »هللا 

 ن دملاي«، فمانا ين  ر منر ! يساحمك«، »ج اي الشيطا
 فحدا األمة

 تركزفن يف خطابًم على فحدا األمة، فًيف ترفن السبي  يىل هذه الوحدا؟  
نة والشذذيعة أمذذة واحذذدة«  - أليذذل أرى أيذذر لذذيس هنذذاي  ،ك بذذُت أدذذملاي ك يبذذاي دذذت عنذذوان »السذذُّ

}إدنَّ ل هللا سبذاري وسعذاىل: طائفة امسها ُسنة ول طائفة امسها شيعة، إمنا  ن أمة واحذدة كمذا الذا
مم فَاعمُبُدوند  َدةي َوَأاَن َربُّ ذذُ ةي َواحذذد ُ ُ مم أُمذذَّ ودلد أُمذذَّ أمذذا الد الفذذات العقديذذة  [،92: األيبيذذا ]سذذورة {هذذَ

 بني السُّنة والشيعة ف هنا سووب عندما يؤمن نلوحدةأ 
ماعررات لررو قلنررا: دعررائم فحرردا الصررف مررع اخررت م فجهررات النظررر بررني احلركررات فاجل 

 اإلس مية.. فماذا ميًننا أن نًتب  ص هذا العنوان؟
ُلوام } الدعائم هي الرجوع إىل ك اب هللا الوي يقذول: -  وَلُر َولَ سَذنَذاَزُعوام فَذ َذفمشذَ ِهَ َوَرسذُ َوَأطديعذُوام ا

ِهَ َمَع الصَّابدردينَ  ُوام إدنَّ ا َهَب ردُ ُ مم َواصم د  لدعائم هي الذيت سقذول:ا ،[46: األيفال]سورة  {َوَسوم
ِهَ أَلذَّ } َ الُذلُذوأددمم َولَذذ دنَّ ا يعاي مَّا أَلََّفتم بَذنيم َ الُذُلوأددمم َلوم أَيَفقمَت َما  د اأَلرمتد مجَد نَذُهمم َوأَلََّف َبنيم َف بَذيذذم

َبذملد }وَ الدعائم هي اليت سقول:   ،[63: األيفال]سورة  {إديَُّر َع دي   َح ديم   ُموام حبد ِهد اعمَ صد يعذاي ا  مجَد
وام  هذذذول هذذذي الذذذدعائمأأ فهذذذل يسذذذ طيع أن وذذذد دعذذذائم  أ[103: يفل عمذذذران]سذذذورة  {َولَ سَذَفرَّالذذذُ
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 أفضل من هول  مس حيلأ
 > كيف نرتجم هذه الدعائم على أرض الواقع؟ 
أن منسك عن اس خدام اهلاا  والسب وال  فمل   سبيل أن ي ذون طوائذف، فذنحن لسذنا  - 

ة، و  ك ذذا  الذذوي أشذذرت إليذذر مذذن البذذل م يذذد مذذن ال فصذذيل حذذول هذذوا إمنذذا أمذذة واحذذد ،طوائذذف
 املو وعأ 

 
 اخلطاب الديين

مناديرررة بتجديرررد اخلطررراب الرررديين، فًيرررف يرررراه د.  > تتعررراىل أصررروات برررني حرررني فآخرررر 
 عبدالصبور شاهني؟

 ن ل يس طيع أن ي حدث عذن اخلطذاب الذديل جمذرداي مذن عر ذر علذى املمارسذة واجمل مذع،  - 
كيف ي ذون اخلطذاب الذديل    إمنا هو واالع، فعلينا أن  دد ،طاب الديل ليس جمرد عنوانفاخل
ن الوين سُيخاطَبون أوا اخلطاب  هل هم املسلمون أم إمل املسلمني  لبد مذن ال حديذد، ومَ 

بذذذد مذذذن دديذذذد اخلطذذذاب الذذذديل ول يفهموهنذذذا، فالألن ال  ذذذمل ل يذذذدركون البعذذذد األد  ل لمذذذة 
د  وا طذذذار الذذذديل حذذذح يفهذذذم أولي املصذذذطلح   يذذذ  لم فيذذذر، واملو ذذذوع   ذذذاا إىل ا طذذذار األ

سف مل وسرسيب عناصر، حح ل س ون املسألة ار الي يقال فير أي كالم، فاملو وع ليس هينذايأ 
ون مذذذن ورائذذذر، صذذذحيح أن اخلطذذذاب  واملهذذذم أن ي  ذذذب   املو ذذذوع املؤمنذذذون نلذذذدين ل املحلحبذذذه

ليس الائماي تا هذو منذوط بذر، ل ذن لبذد أن يوكذل األمذر إىل أهلذر وس  ذر ال  ذانت الديل اآلن 
   هوا ال ال حح يصح أن يقول: إن هناي شي اي امسر  ديد اخلطاب الديلأ

> ال خيررررى علرررى انظرررر يف أخررر ق جمتمعنرررا فأمتنرررا ا ن مرررا تعانيررره مرررن تطررررم فًرررري  
 فكيف يُعا ؟ فأخ قي.. برأيًم ما أسباب هذا التطرم؟ 

املهذذم أيضذذاي أن  ذذدد أولي معذذ  هذذوا ال طذذرف وكيفيذذة املعا،ذذة، وهذذل يذذراد نملعا،ذذة أن يقذذول   -
ولذذذيس هذذذو اخلطذذذاب األدالالذذذي وإمنذذذا جمذذذرد كذذذالم   وع يذذذاي مي ذذذن أن يُنسذذذب إىل الذذذدين كالمذذذاي 

يذذذد مذذذن وال ذذذالم عذذذن هذذذوا ل ي ذذذون تاذذذرد سذذذؤال يُطذذذرح ويذذذُرد عليذذذر، بذذذل   ذذذاا األمذذذر إىل امل  
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الدراسة وال أمل وال ف مل والبحم، وكلما مضى ال مان ظهرت لنا رؤور مو وعات مي ن أن 
. ذذل ا اهذذاي معينذذاي  ذذب أن يركذذ  عليذذر وينطلذذف منذذر، وكذذل نلذذك لذذر أبعذذادل الف ريذذة وإسذذهاماسر 

 الف رية أيضاي، وعلينا دديد املفاهيم أولي   ال حدث حوهلاأ 
فيثراء الساحة اللغويررة فالرًريررة.. كيررف يرررى د. عبدالصرربور  > بعد رحلة حافلة ابلعطاء

 شاهني نرسه؟  
ول أسذذ طيع أن أالذذول إيذذل مف ذذر إسذذالمي   ،أحذذاول أن أكذذون مفيذذداي مذذن الناحيذذة ا سذذالمية -

كما يقولون، إمل أيل واحلمذد ب سذعيد تذا وصذلت إليذر مذن سفسذمل للقذريفن علذى املنذ ، حيذم 
جذ ا ، أسذأل هللا أن ي مذر علذى دذمل، وابذل يقذوم علذى مجذع هذول أ 8ونالذي  ،جذ  اي  22فسذرت 

 اخلطب   ك بأ
  

 س فاجب مقدَّ 
 > كيف ترفن اللغة العربية يف فسائ  اإلع م؟

ويشذذذذذعرون  ،اللغذذذذذة العربيذذذذذة مصذذذذذوية وحمفوظذذذذذة، وأع قذذذذذد أن الذذذذذوين  رسذذذذذون العربيذذذذذة ك ذذذذذملون - 
 ،اي، فحراسذة اللغذة العربيذة أمذر مقذذدرطذون   هذوا الواجذذب أبذدول يفرهد  ،نلواجذب الذوي علذيهم

ول يسذ طيع أبذذداي أن يغفذذل عنذذر، واملسذذابقات الذذيت يسذذمع عنهذذا   الفضذذائيات وإملهذذا ل شذذك 
 سوا  كايت مسابقات شعرية أو إمل نلكأ ،أن هلا أتجملها   اله مام نللغة

ا مررن فسررائ  > مب توصرري القررائمني علررى أمررر اللغررة العربيررة يف اجلرائررد فاجملرر ت فغريمهرر  
 اإلع م؟ 

إن  حذح مي ذن أن يقذيم هلذا بنذا   ذخماي أبن يصروا على ال ذ ام الفصذحى مهمذا س ذن إريبذة،  -
و ذن  ،شا  هللا، ويس طيع أن يقول: إينا منلذك لغذة معذ ة، وأل يس سذلموا، فاللغذة العربيذة لغ نذا

 حسذار تذا علينذا بذد مذن عذودة الفصذحى بعذد أن ُأمهلذت، وإحيذا  امصرون على ال  امها، ول
 من أماية  اههاأ 

 > كيف ميًننا أن نر   أبناءان على الرصةى؟
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م أطفالنذا طريقذة النطذف عذن طريذف دفذذي هم ولبذد مذن أن يعلذذهد  ،الع لذة اللغويذة ل فائذدة منهذا - 
نن اللغذة  ي َّ  القريفن، فال شك أن حفظ األطفذال القذريفن هذو احلذارر األول ل نشذ  هم علذى سذَ

  نا الرأ األطفال الفصحى ويطقوها ف ير مي ن أن ي ون هلا رصيد عندهمأالفصحى، ف
> أقامرررص ف ارا األفقرررام فالشرررؤفن اإلسررر مية يف الًويرررص مشررررفعا  ُيسرررم ى »علمررراء  

فهتيئررتهم فتررربيتهم  ،املستقب « يقوم على اختيار جمموعة مررن األطرررال ففرر  شرررفط حمررددا
 املستقب ، فما رأيًم يف هذا املشرف ؟دينيا  فلغواي  ففًراي  ليقودفا األمة يف 

هذوا املشذروع مي ذذن أن يسذفر عذذن رصذيد كبذذمل ًّذدم اللغذذة الفصذحى والذذدين أيضذاي ويفيذذدمها  - 
أك  فائدة، وأوصي القائمني عليذر أبل يفرطذوا فيذر مهمذا س ذن الصذعونت، فذنحن يشذأان علذى 

ل اآلن ك ذذذملة، فلذذذي ن الفصذذذحى أليذذذر ه ي ذذذن مذذذن سذذذبيل إل هذذذي، ل ذذذن امللهيذذذات أمذذذام الطفذذذ 
 اج هادان   س بيت الطفل على املطالبة نلفصحىأ
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 علي جريشة
 )الداعية الشجا (

 

 
 

 الرتمجة:
ف علذذذى مجاعذذة ا دذذذوان املسذذذلمني وهذذو   العاشذذذرة مذذذن مذذن الذذذرى حماف ذذة الشذذذرالية تصذذذرأ سعذذرَّ 

حلقواليذذة حذذح  عمذذرل، وحصذذل علذذى إجذذازة   احلقذذوق مذذن جامعذذة القذذاهرة، وسرالذذى   املناصذذب ا
والذذد عمذذل أربذذع سذذنوات   جملذذس الدولذذة، واع قذذل، ولبذذم   السذذان احلذذر  كذذان مس شذذاريا، 

ر ن،امعذذة ا سذذالمية، وألقذذى أول دطبذذة  ذذاق سذذنوات، سذذافر بعذذدها إىل املدينذذة املنذذورة ليذذدرهد 
نسذذر   أول مجعذذة مذذن شذذهر رمضذذان تسذذاد األمذذم امل حذذدة   ييويذذوري، وك انللغذذة ا ولي يذذة 

ا، محاسذذية والويذذة إىل أبعذذد حذذده  م ة ، وكأهنذذا صذذوت القعقذذاع   معذذاري ا سذذالم، لشذذدَّ ميذذ ة جذذدي
الذرئيس حسذل مبذاري  ا سالم، و  أًيمر األدذملة الامذت ال ذورة الشذعبية  ذدَّ إملسر على شريعة 

مجذذذذادى األوىل  23  هلذذذذا،   يذذذذوم األربعذذذذا  وأطاحذذذذت بذذذذر، وسذذذذو  البذذذذل العذذذذودة الذذذذيت كذذذذان يهذذذذهد 
 مأ2011أبريل  27هذ، 1432

 
 هذا اللقاء:

بيذذل األسذذ ان أسذذامة اهل يمذذي الُ  مذذن البذذل عذذ  الشذذب ة العامليذذة للمعلومذذات  رأجذذري هذذوا احلذذوار معذذ 
م،   يشذر 2011ييسذان )أبريذل(  27وفاسر، ويشرل   يذوم وفاسذر   موالذع )عالمذات( ب ذاريخ 

   مواالع أدرىأ
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 يقول حماورل:

ا لذذر ال ميذذل ا عالمذذي هذذاق علذذي جريشذذة الذذوي رحذذب جذذدي أعذذددت األسذذ لة وسواصذذلت مذذع و
الذذوي الذذام بذذدورل  ،إبجذذرا  احلذذوار، وسلقذذى عذذ  ا مييذذل أسذذ ل ر الذذيت أرسذذلها بذذدورل للشذذيخ الوالذذد

 إبرسال إجانفا يل ع  إمييلر اخلاصأ
إذذذمل أيذذذر ه .ذذذر أربذذذع وعشذذذرون سذذذاعة علذذذى سلقذذذي إجذذذانت فضذذذيل ر حذذذح هذذذاسفل أحذذذد الذذذ مال  

 إلير راجعونأ ب وإان ف ان ،وأير اآلن   نمة هللا ،ق أبن الدك ور جريشة فارق احلياةليخ  
 أأأكلمات فضيل ر   يفدرُ  ا ف ن هوا احلوار مع اللة كلماسروإزا  هو

 
 نص احلوار

*سيادا املستشار.. ظللتم فيخوانًم لعقود طويلررة تنتظرررفن حلظررة التغيررري يف مصررر فالعررامل 
 ؟موا لنا األفضا  اليت تعيشها البلدان العربية يف الوقص احلا ن تُقي ِّ العر  .. ه  ميًن أ

َمنَّ هللا على بعض البالد العربية نل غيذمل أأ وبعضذها   الطريذف إليذر، وبعذض  لذم يسذارع فيذر 
يرجذذذو أن يوفذذف هللا ا،ميذذذع، بيذذذد أق أحذذور هذذذؤل  وأول ذذك مذذذن الذذذوين  ،احل ذذام إىل شذذذي  منذذر

 أو ددمة وعمالة ،هات أجنبيةأ ،ا  داصة اولون القف  ملص
*بعررد مرررفر أكثررر مررن شررهرين علررى انتصررار ثرروريت مصررر فتررونس .. هرر  ترررفن أن مسررار 
الثورتني يسري يف اال اه الصةيمح؟ فما هي برأيًم اخلطوات اليت جيب أن تتخذ من أجرر  

 ضمان لام الثورتني؟
ا مذذن ال وفيذذف، ي مذذ  هلذذم م يذذدي  ،صذذحيحال ذذوراتن   مصذذر وسذذويس أأ دذذاولن سَلمذذس الطريذذف ال

ولضذذمان وذذاح ال ذذورسني ينبغذذي أن ي ذذون علذذى ال غذذرات ال بذذملة مذذن يُطمذذأن إلذذيهم، مذذن دذذالل 
 املعرفر الداليقة أبشخاصهم، ومن دالل اترًّهمأ

منهررا ليبيررا فالرريمن فسرروراي .. هرر   ،*تعيش بعا البلدان العربية حالررة مررن الغليرران الثرروري
 شعوب هذه البلدان ميًن أن  ق  ما حققته ثوريت مصر فتونس؟ تعتقدفن أن ثورات

  ،د ذذاا إىل دعذذا  أبنائهذذا، ودعائنذذا معهذذم كذذولك  -كمذذا سعذذ    - جذذورًيي  الذذبالد الذذيت سعذذيش إليذذااني 
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ا   أتدذذمل النصذذر، ود ذذاا كذذولك إىل كمذذا د ذذاا إىل رلذذي  صذذفوفها  ذذن الذذد ي ويذذون سذذببي 
 ف هلذذذذذا نلذذذذذك فسذذذذذوف سصذذذذذل إىل مذذذذذا سصذذذذذبوا إليذذذذذروإن دقذذذذذ  ،ووحذذذذذدة ال لمذذذذذة ،وحذذذذذدة الصذذذذذف

َِّ يُذؤمسدير َنلدكَ }  {أَمنم َيَشا  َفضمل ا
*مررا ين أعلررن الرررئيس املخلررو  مبررارك تنةيرره عررن احلًررم حررىت تصرردر اإلسرر ميون املشررهد 

 السياسي يف مصر..كيف تنظرفن يىل هذه احلالة؟
مذذذا شذذذا  أهذذذل م ذذذة أدرى بذذذدروأا، وكنذذذت أفضذذذل الذذذحلوي وعذذذدم السذذذ عاال، ل ذذذن الذذذدَّر هللا و 

 فعل، واخلملة فيما اد ارل هللاأ
* افل بعا التيارات فالقوى السياسررية ياثرا حالررة مررن القلرر   رراه اإلسرر ميني .. برأيرر  
مرررا مغرررزى ذلررر ؟ فهررر  تررررفن أنررره قلررر  طبيعررري أم مبرررالغ فيررره؟ فمرررا سرررب  تعررراطي احلركرررة 

 اإلس مية مع هذا الوضع؟
أن ي ب ذوا لسذائر ال يذارات أصذال هم،  ان ال حريذرع )ا سذالميون(   ميذدحبمد هللا وفضلر اسذ طا 

فالقلف منهم بعد هول ال اربة مبالغ  ،تا أ ر إعااب ال  ملين حح   اخلارا ،وعدم أانيي هم
مذذن يف ر م ذذر الليذذل والنهذذار مذذن القذذوى احلاالذذدة، أو  -إن وجذذد  -لذذر، ولعلذذر  بذذل ل حمذذلَّ  ،فيذذر

 بقاًي احل ب الفاشل والعهد البائدأ
هرر  ترررفن أن هررذه  ،مررص الع قررة بررني ا اهررات احلركررة اإلسرر مية يف فرررتا مررن الررررتات*   

 الع قة يف ا اهها للتةسن؟
 تشي ة هللا،   حب مة القائمني على هول ال اهات، ومراعافم ملا يحلب  بر أعداؤهمأ

مررا هرري خارطررة الطريرر  الرريت جيررب أن  ،*مررن خرر ل خررحتًم الطويلررة مررع العمرر  الرردعوي
 تتبعها احلركة اإلس مية يف املرحلة املقب ؟ 

نلنسذذذذبة ملذذذذا ينبغذذذذي أن س بعذذذذر احلركذذذذة ا سذذذذالمية   املرحلذذذذة املقبلذذذذة، أُفضذذذذل أن ي مذذذذع لذذذذولك 
 دطمل أأ ول أود أن أعطي فير يفرا  فرديةأ ألن األمر جدُّ  القيادات ونوو الرأي أأ

 ، ررا حسررمص مسررألة الشرررعيةأقلهررا أ ،*خرجص مجاعة اإلخوان من الثررورا مبًاسررب كثررريا
 فًيف ترى فجود اإلخوان ف ركهم بعد لام الثورا؟.
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ل شذذذذك أن العذذذذحلاف ال ذذذذر  الذذذذوي ا ،ماعذذذذة ا دذذذذوان منذذذذو أن اسذذذذ دعاهم انئذذذذب رئذذذذيس 
   ي ري هدية رنيية على ص هم الطويل ا،ميل أأ هو ،ا،مهورية السابف عمر سليمان
ة أأأفينبغي   نلك كولك سبادل الرأي بذني القيذادات أأوبذني أما ما يفعلون   املرحلة القادم

 إىل الرأي السديد إبنن هللاأ القواعد كولك أأ وصولي 
*تشهد مجاعة اإلخوان حالة من اخل فات يف فجهات النظر بني بعا الشباب فقيررادات 

 اجلماعة.. ما تقييم  هلذا اخل م .. فكيف ميًن  اف  ذل ؟
ون  }دذذذذذذذذذذذذذ الف أأ فهذذذذذذذذذذذذذي ظذذذذذذذذذذذذذاهرة طبيعيذذذذذذذذذذذذذة وصذذذذذذذذذذذذذحية نلنسذذذذذذذذذذذذذبة ل ذذذذذذذذذذذذذاهرة ال ف ال  ير ز الرررررررررررررُ

ني   نم  يِّالَّ  * ُ ْت لِّررررِّ م  ر برررُّ    مذذذَ  ذذذية إنا ل نهذذذا سصذذذمل حالذذذة مرَ  [119-118]سذذذورة هذذذود:  {ر حرررِّ
 أو عالجان: ،و هلا  ابطان ،وصلت إىل إعااب كل ني رأي برأير

 يوالر الصغمل ال بمل، وأن يعطف ال بمل على الصغملأ]أن[  –أ 
فقذد كذان ا مذام  ،مجيل الدمر لنا األئمة وهم من السلف الصذا بني ال بار هناي أدب  -ب 

 يقول: رأيي دطأ   مل الصواب، ورأي إملي صواب   مل اخلطأ(
كذذذل نلذذذك مذذذا دمنذذذا   دائذذذرة الدذذذ الف الذذذوي ل يوجذذذد معذذذر يذذذ  الطعذذذي، فذذذ نا وجذذذد الذذذن  

 (أافي ا ل اد الوإل كان األمر )دالفي  ،القطعي فينبغي على ا،ميع أن ينصاع لر
*يف أعقرراب انتصررار الثررورا برردأ يعررود لًرر  مررن مصررر فتررونس عرردد مررن رجرراالت الرردعوا 

 الذين اضطرفا ملغادرا الب د.. ماذا يعتزم املستشار جريشة قذا الشأن؟
 تشي ة هللا أيوي احلضور الريبا )بس إًيي س حملوق( !

قرررود .. مرررا فغررراب عرررن الرررب د لع ،*املستشرررار علررري جريشرررة.. تعررررض ل عتقرررال سرررنوات
 شعوركم ا ن فقد  ق  ما حلمتم به؟

شذذذذعور احلمذذذذد ب والشذذذذ ر لذذذذر، مذذذذع الشذذذذعور أبن مذذذذا والذذذذع كذذذذان م افذذذذأة رنييذذذذةأأعلى الصذذذذ  
 والح سابأ

*صرحتم أبنًم تتمنون ترشمح الرردكتور أمحررد كمررال أبررو اجملررد ملنصررب الر سررة يف مصررر .. 
ا: ا ال ترًرررفن أنررتم يف الرتشررمح .. فاثلثرر  ا: ملرراذ: مررا هرري دفافعًررم هلررذا التمررىن؟.. اثنيرر  أفال  
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 ماذا لو ترشمح للر سة يس مي من غري اإلخوان؟
: دوافذذع سرشذذيحي لألسذذ ان الذذدك ور أمحذذد كمذذال أبذذو اجملذذد أيذذر إذذمل حمسذذوب علذذى ا ذذال أولي  -أ

 فهو أالرب للحيدة أأ واحليدة مطلوبة   الفحلة القادمةأ ،حمدد
 أأف  ويت عندل )دلفية ود ة سياسية كافية(أا( مرسنيا: ألير عمل )وزيري و ييي 
 ،ا من األدالق واملواصفات اليت سؤهلر هلوا املنصب   العهد ا،ديدا: ألق أعلم فير ك ملي و ل ي 

 رتا ل يعرفها ك مل إمليأ
ا هلذذول املسذذؤولية، وصذذدق نلنسذذبة لحلشذذيحي لنفسذذي أأ ل أوافذذف أأ ألق ل أراق صذذاحلي  -ب 

ا عذرف الذدر يفسذر(، وصذدق الرسذول صذلى هللا عليذر وسذلم حذني الذال هللا امذر ي  من الذال: )رحذم
 أ(9)"خزي فندامة امةِّ القي ي ا األمانة، في ا يوم  "أل  نر 

   -دذوان أأ ل مذايع عنذدي ول عنذد أحذد يفدذر ونلنسبة لحلشيح إسالمي من إذمل ا  -جذ 
ومذن  ،)املنصذب س ليذف ل سشذريف( وعلينا أن ي م ذل احل مذة ،ا للم انما دام صاحلي  -ظل 

 َ َّ ُيشفف على من اب لي بر ول  سدل عليرأ

 

 أ (1825روال مسلم   صحيحر، ك اب ا مارة، نب كراهة ا مارة بغمل  رورة ) (9) 
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 داحلليم عويس عب
 خ فاملرًر اإلس مي()املؤر ِّ 

 

 
 

 الرتمجة:
مذذذن الذذذرى حماف ذذذة الغربيذذذة تصذذذر، حاصذذذل علذذذى درجذذذة الذذذدك ورال مذذذن كليذذذة دار العلذذذوم  امعذذذة 

( 17وعمل أس انيا   جامعات إسالمية عديدة، وأمضى   جامعة ا مام نلرًيت )القاهرة، 
ا،  كذذذان دبذذذمليا تامذذذع فقهذذذا  الشذذذريعة أبمري ذذذا، ( مذذذؤ.ر عذذذاملي، و 100وحضذذذر أك ذذذر مذذذن )عامذذذي

وانئذذذب رئذذذيس رابطذذذة األدب ا سذذذالمي نلقذذذاهرة، ورأر دريذذذر جملذذذة )ال بيذذذان( ال ابعذذذة للامعيذذذة 
كبذذملة، منهذذا موسذذوعة   الفقذذر ا سذذالمي، وسفسذذمل للقذذريفن   علميذذةالشذذرعية، وأوذذ  موسذذوعات 

املطبوعذة، منهذذا: ، وعشذرات املؤلفذات للناشذ ني، ولذر م ذات املقذالت والبحذوث املنشذورةال ذر  
 14سذذو  يذذوم ا،معذذة والغذذارة املعاصذذرة علذذى املسذذلمنيأ  ،( دولذذة إسذذالمية30دراسذذة لسذذقوط )

 مأ2011ديسم   11هذ، 1433حمرم 
 

 هذا اللقاء:
)البيذان( الصذادرة   الذرًيت، العذدد األس ان مجال سذاه، ويشذر   جملذة  معر أجرى هوا احلوار

 ، ونكر يل أير يفدر لقا  معرأ39 -34هذ، ص1432شعبان ( ب اريخ 288)
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 نص احلوار
 

البيان: يعتقد كثري من أعداء أمتنا أننا جيب أن حنارب الناس حىت نرغمهم علررى عقيرردتنا  
 عانهم استخدام السيف لدعوا البشر للدخول يف دين هللا؟مبعىن آخر هو اد ِّ 

علذذى نلذذك هذذو ال ذذاريخ يفسذذر  حيذذم سوجذذد عذذا  كذذانب، ودذذمل شذذاهد دأ عبذذداحلليم: هذذوا الدهد 
س ال سعيش أطيذب حيذاة   كذل الذبالد ا سذالمية، ومذع نلذك ول أالليات إمل إسالمية عاشت 

إل  ،لغذذذمل مسذذذلم  جبذذذارل علذذذى الذذذددول   ا سذذذالمه يسذذذال ال ذذذاريخ حالذذذة إصذذذب واحذذذدة 
رهذذاب العقذذدي حذذالت فرديذذة الذذام أذذا بعذذض ا،هذذال  ويرفضذذها ا سذذالم  بذذل إيذذك سذذرى أن ا 

السذذطنطني وكاميليذذا شذذحاسر   مصذذر عنذذا وفذذا   مذذن دادذذل ال نيسذذة يفسذذها، ومذذا حذذدثُ أي  
 ببعيدأ

مذع أهذل الومذة البذل ال سامح كان صيغة أصيلة   كل سلوكنا وأحوالنذا  وأيضيا شهد ال اريخ أنَّ 
حلمد م : }-سعذذاىل  -أهذذل امللذذة، وهذذا هذذو الذذول ربنذذا  بديلد َربذذهدَك ند َنةد ادمُع إدىَل سذذَ سذذَ ةد َوالمَمومعد ذذَةد احلَم مذذَ

َ ددينَ  لمُمهم َنم َ لَّ َعنم َسبديلدرد َوُهَو أَعمَلُم ند َسُن إدنَّ َربََّك ُهَو أَعمَلُم تد لَّيتد هدَي َأحم ُمم ند سورة { ]َوَجاددهلم
مم ويقول أيضيا: }[، 125النحل:  ة  َعَمَلهذُ لهد أُمذَّ [، و ذة 108 األيعذام:سذورة { ]َكَولدَك َزيذَّنَّا لد ذُ

علذذى الطبيعذذة السذذمحة للمذذذنه  ا سذذالمي   ال عامذذل مذذذع عشذذرات اآلًيت الذذيت سبذذني وسذذذ هن 
العقائد األدرى  ف ن مذا بيننذا وبذني العقائذد األدذرى   األرت الذدمييا وحذدي يا، إمنذا هذو سعذايش 

 مساه من جايبناأ
احترررر  فلدسررررف  البيرررران: شررررهدت العصررررور احلديثررررة خلرررر   يف مرررروا ين القرررروى يف العررررامل،

 فما أسباب ذل  من فجهة نظركم؟ ،املسلمون مًانة متأخرا فيها
دأ عبذذداحلليم: مذذن أهذذم أسذذباب مذذا نكذذرت: أن أمهذذل املسذذلمون األدذذو أبسذذباب القذذوة املاديذذة 
والف ريذذذة، والركذذذون إىل الدعذذذة والسذذذ ون، والع مذذذاد اخلذذذاطئ علذذذى املفذذذاهيم املغلوطذذذة   حذذذف 

، وأصبح القذريفن ل يذاوز حنذاجرهم، وأدذووا ببعضذر وسركذوا بعضذر فأصبح ال هد سواكالي دينهم  
سذذأل: هذذل يركنذذون إىل العقذذل أم إىل قهذذم وجمذذدهم، ف ُ عذذن عصذذور أتلُّ اآلدذذر، وايفصذذلوا حضذذارًيي 

 ذذدان ل ي معذذان، وسفشذذت أمذذرات ك ذذملة حذذول هذذوا املو ذذوع الذذوحي  وكذذأن العقذذل والذذوحي 
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لم احلضذاري، وأبن رن ال امن عشر أبهنذم   يفدذر السذُّ ومن هوا القبيلأ فوجئ املسلمون   الق
 رةأ، وحل م اير عصر املدفع والقنبلة والوَّ الد وىلَّ عصر السيف والرمح 

 البيان: فما النتائج املرتتبة على ذل ؟
 
ُ
رون نلرعذذذب نصذذذَ دافع، بعذذذد أن كذذذايوا الذذذادة األرت  يُ دأ عبذذذداحلليم: أدذذذو املسذذذلمون موالذذذع املذذذ

هم ب ذذذذل جقلذذذذر، هم صذذذذلى هللا عليذذذذر وسذذذذلم، فذذذذأجه  علذذذذيهم عذذذذدوُّ يهد شذذذذخ  يبذذذذ مسذذذذملة شذذذذهر   
الوسائل إمل الشريفة، وأفاق املسلمون على أدطذا  دامهذة: مذن سنصذمل ل  ذاور  س خدميا كلَّ مُ 

وسق سذذم  ،نحلاذذة  وإمنذذا نملذذدفع السذذ عماري، ومذذن يهوديذذة س عذذاون مذذع ال نصذذمل   هذذوا الغذذ و
لذذدما  املسذذلمني، عنهمذذا دب ذذيا ول سذف يا  ية جدليذذة ل سقذلُّ ومذن شذذيوعمعذر األسذذالب واملغذذامن، 

ا علذذى عقائذذدهم، ومذذن وجنيذذات وفو ذذوًيت دذذاول بذذدورها أن سغذذ و الذذحلاث ا سذذالمي  وفامذذي
 ب ل الصور واألش الأ

ا مشرررف ا مررن النصرررانية، ا مل يشرررتك لبيان: تؤكدفن أنه منذ ظهور اإلسرر م، فقررد أخررذ موقررر 
 فضةص لنا أكثر؟ فيه دين غريه  فه َّ 

دأ عبذذداحلليم: هذذول بديهيذذة مذذن بذذديهيات ال ذذاريخ ل د ذذاا إىل ك ذذمل مذذن األدلذذة، وحسذذبنا أن 
)مطذذذذران مدريذذذذد، ورئذذذذيس  «سراس ذذذذونأيري ذذذذي »يس شذذذذهد   هذذذذوا اجملذذذذال نل لمذذذذة الذذذذيت ألقاهذذذذا 
إن  ا سذذالمي واملسذيحي تدريذذد، حيذذم الذذال:أسذاالفة إسذذباييا(   مناسذذبة اف  ذاح يذذدوة للحذذوار 

علينا  ن املسيحيني أن يعحلف نليشراح الوي يشذعر بذر إزا  امل ايذة الذيت   لهذا عيسذى وأمذر 
  ا سذذالم  فهنذذاي ك ذذمل مذذن النصذذوص القريفييذذة الذذيت سسذذمي عيسذذى  -عليهمذذا السذذالم  -مذذر  

َِّد مسذيحيا ورسذول هللا وكلم ذذر: } وُل ا رمَ َ َرسذذُ ى ابذمُن مذَ يُح عديسذذَ َا المَمسذد رمَ َ إدمنذَّ ا إدىَل مذذَ وََكلدَم ُذُر أَلمَقاهذَ
لدرد  َِّد َوُرسذذذُ ُنوا ند َ مد ُر فذذذَ نذذذم ا } وسؤكذذذد ب ذذذارة مذذذر  والداسذذذ ها: [،171النسذذذا : سذذذورة { ]َوُروح  مد مذذذَ

دهديَقة   ُر صذذد ُل َوأُمذذُّ نم الَذبملذذدرد الرُّسذذُ ول  الذَذدم َدلذذَتم مذذد رمَ َ إدلَّ َرسذذُ يُح ابذذمُن مذذَ ، [75املائذذدة: سذذورة { ]المَمسذذد
هذذو يذذر ملذذن العذذدل العذذحلاف أبن ا سذذالم إو ، املسذذيحيني معاملذذة أدويذذة حمحلمذذةوسوصذذي تعاملذذة 

 بال ريب الدين الوحيد إمل املسيحي الوي يع م املسيح سع يميا كبملياأ
رد ولعذذل أيري ذذي ل يذذدري أن هذذوا جذذ   أساسذذي مذذن ديننذذا يذذؤمن بذذر: } وُل تذذدَا أُيذذم دَل إدلَيذذم َن الرَّسذذُ يَفمذذَ

نم رَ  لدرد مذذد رد َوُرسذذُ َِّد َوَماَلئدَ  ذذدرد وَُك ُبذذد َن ند ل  يَفمذذَ نذذُوَن كذذُ ويع ذذ  أي [، 285البقذذرة: سذذورة { ]بذذهدرد َوالمُمؤممد
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وا سذذذالم م ذذذل ال فذذذر إمنذذذا هذذذو كفذذذر نب  -عليهمذذذا السذذذالم  -مسذذذار بشذذذخ  عيسذذذى وأمذذذر 
 ،يفذة مطيعذة لرأذاتحمد صذلى هللا عليذر وسذلم، وسذارت شذعوبنا ا سذالمية   هذوا ا،ايذب ي 

 مل  مة ب عاليم دينها وإسالمهاأ
 

 مقارنة بيننا فبينهم
البيان: يذا عقدان مقارنة بني حال األقليات غري اإلس مية يف الدفل اإلسرر مية، فأقلياتنررا 

 اإلس مية يف الدفل غري اإلس مية، فًيف ستًون النتيجة يف رأيًم؟
ة   اجمل معذات ا سذذالمية علذى  ذذو أرالذى ب  ذذمل املسذذيحيدأ عبذداحلليم: لقذد عاشذذت األالليذات 

ت هلذا حمذاكم قذدَ هد أببشذع صذور ال ذطهاد  فعُ ضذطَّ من حياة األالليات املسلمة اليت ك ذمليا مذا سُ 
سف ذذذيش   اجمل معذذذات املسذذذيحية، بذذذل إيذذذر ل وجذذذر للمقاريذذذة أصذذذالي، وهذذذي الصذذذورة يفسذذذها بذذذني 

وبذني معذامل هم لشذخ  يبينذا صذلى هللا  -عليذر السذالم  -سعاملنا مذع شذخ  يذيب هللا عيسذى 
واللوبنذاأ علير وسذلم  فاملسذيح   ديننذا ل   ذاا إىل ال ذالم فيذر، فال ذل يعلذم م اي ذر   ديننذا 

دة، والغريذب أن هذؤل  مذن رجذال ال نيسذة، ولقذد فقد أسا  املس شذرالون بصذورة م عمذَّ  ،أما هم
صذذلى هللا عليذذر وسذذلم، وهذذي الذذيت حلبيذذب العلميذذة والف ريذذة واملعلوماسيذذة عذذن انكذذروا مغالطذذافم 

 روجوا هلا وددعوا أا ا يسان األورو  الرواني طويلةأ
البيررران: قرررد يقرررول قائررر : هرررذا كررران يف العصرررور السرررابقة  فمررراذا عرررن الوضرررع يف العصرررر 

 احلديمل؟
ومذذع ا سذذار دور ال نيسذذة الروحذذي   اجمل معذذات األوروبيذذة دأ عبذذداحلليم:   العصذذر احلذذديم، 

مري يذذة، واهن امهذذا ال ذذام   روسذذيا والصذذني ودول ال  ذذل الشذذرالية الذذيت كايذذت املسذذيحية هذذي واأل
ت علذذى أمرهذذا   مواالعهذذا احليويذذة واألساسذذية، ف هنذذا مذذا لبذذَ السذذائدة فيهذذا، مذذع أن ال نيسذذة الذذد إُ 

جمذذال الف ذر أو احلركذة، وهذي   نلذذك نحلذروب الدائمذذة  ذد ا سذالم  سذوا    زالذت م شذب ة 
واالي ملنذذذع يها   أيذذذدي السذذذ عمار احلذذذديم، ولعلهذذذا صذذذورت لذذذر أهنذذذا هذذذي السذذذ ار الذذذ سضذذذع أيذذذد

ال حف ا سالمي الوي من شأير أن  ول دون دقيف األطماع الس عمارية   إفريقيا ويفسيا، 
 ال نيسة أن يهدد أورون وأمري اأوالوي مي ن كما س صور 
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 املسيةية الصهيونية

 صهيونية فمعاداهتا لإلس م؟البيان: فماذا عن املسيةية ال
دأ عبداحلليم: سواطؤ ال نيسة مع الصهيويية  د ا سذالم   أمري ذا وأورون وإفريقيذا ويفسذيا ل 

برهذذذان، بذذذذرإم أن اليهذذذود هذذذذم أك ذذذر مذذذذن أسذذذاؤوا إىل املسذذذذيحية، وإىل املسذذذيح، عليذذذذر   ذذذاا إىل 
ون دذت ظالهلذا بعذض ا ينسذ هذي الذيت  عذل أصذحاأ -ًي صذاحيب  -السذالم  ل نهذا السياسذة 

 أساسيات الدين  وصولي للمصلحة املرجوة من ورا  سلك ال حالفات الشيطاييةأ
املسيحية وا سالم إىل ما هو أك ر من احلذروب العذابرة، والسفاالذات مذع   سطورت األمور بني 

، أعدا  ا سالم وأعدا  األدًين كلها  د ا سالم، ف طورت األمور إىل ما هو أك ر من نلذك 
منذذر فأعلنذت ال نيسذذة   العصذذر احلذذديم حذذرني عامليذذة شذذاملة علذذى ا سذذالم راإبذذة   الذذ خل  

 إىل األبد )كما ًّيل هلا(أ
البيان: ما هي األسباب اليت تلجأ يليها الًنيسررة يف حرقررا علررى اإلسرر م رغررم  عمهررا أ ررا 

 تتةافر معه؟
)واملي يذذذافيللي( ألسذذذلوب السياسذذي دأ عبذذداحلليم: سلاذذأ ال نيسذذذة   حرأذذا مذذذع ا سذذالم إىل ا

ا املعذذروف  فهذذي سسذذ غل كذذل  الوسذذائل املشذذروعة وإذذمل املشذذروعة  ذذد ا سذذالم، كمذذا أهنذذا أيضذذي
 س عدة أن س عاون حح مع الشيطان  د ا سالمأمُ 

م  ررة عن  ذرورة احلذوار بذني املسذيحية وا سذالم، إل أينذا ه  «إعالانت نبوية»ومع أينا يرى 
 ذد ا سذالم  حذح نسذت  ذرنفا هديذة واحذدة   حذرب ال نيسذة العامليذة  -ة ولو حل  -ير 

اآلن   اللذذذذب العذذذذاه ا سذذذذالمي ورمذذذذ  ا شذذذذعاع الروحذذذذي للمسذذذذلمني، فذذذذحلى أن خمالذذذذب الغذذذذ و 
كالصذذذومال وجنذذذوب السذذذودان الذذذوي اشذذذحلال ال نصذذذمل   ،ال طذذذويقي الذذذوي ددذذذل القذذذرن ا فريقذذذي
ا اآلن هلذوا ت   ال ذاريخ،  الفاسي اق   صفقة من أإرب الصذفقا كمذا أن أك ذر اخلطذوط سعر ذي

ومصذذذر    ودذذذع يياذذذملًي ،وإيدوييسذذذيا   يفسذذذيا الذذذدمار ال نسذذذي هذذذو دذذذع الفلبذذذني واتياليذذذد
 إفريقياأ
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 الترسري التارخيي

 احلم ت التنصريية يف قلب عاملنا اإلس مي؟البيان: ه  مثة ترسري مترخيي لتل  
كذذذان ارسذذذداد فلذذول الصذذذليبيني منه مذذذة أمذذذام جيذذذو  املسذذذلمني   دأ عبذذداحلليم: نل أكيذذذد! لقذذذد  

دام الصذدام  احلروب الصذليبية نع ذيا علذى ال ف ذمل   وسذيلة أدذرى للقضذا  علذى املسذلمني  مذا
املباشذذر واملسذذلح ه يفلذذح   ا جهذذاز علذذى هذذول األمذذة  بذذل كذذان   أك ذذر األحذذايني نع ذذيا علذذى 

 وحدفا وإظهار معدهنا األصيلأ
ر ح اسباعذذُ صذذلُ قذذدت مذذؤ.رات عذذدة، ودار جذذدل جديذذد حذذول األسذذلوب ا،ديذذد الذذوي يَ د عُ ولقذذ 

.خضت هول املؤ.رات وهوا ا،دل عذن للقضا  على الغارة ا سالمية والعاه ا سالميأأأ   
 ا ميان تعادلة بسيطة وا حة:

م ناسذذر، إنا كذذان هذذدف الغذذرب هذذو القضذذا  علذذى املسذذلمني، فالبذذد مذذن القضذذا  علذذى ا سذذال»
كذذة للعذذاه ا سذذالمي، وبضذذربر لذذن سبقذذى هلذذم والوسذذر السياسذذية واملعنويذذة  فا سذذالم هذذو الطاالذذة انرهد 

 أ«طاالات أدرى: كاملسيحية أو الشيوعيةة، وسي  ون وال ها فرامل مي ن ملؤل أبي عَ نذَ الوة ول مَ 
يذذو  الصذذليبية وكايذذت هذذول املعادلذذة هذذي املذذنه  الذذوي سذذار عليذذر الغذذرب منذذو ه ميذذة وارسذذداد ا،

وحذذذح اليذذذوم، وه ي ذذذن سصذذذادمر املباشذذذر مذذذع املسذذذلمني   القذذذريني ال اسذذذع عشذذذر والعشذذذرين إل 
واملعنوية، على أير   يفس مرحلذة سر السياسية مرحلة أتكيدية للقضا  على ا سالم، وعلى الوَّ 

ي مذذذن السذذذ عمار العسذذذ ري هذذذول كذذذان يسذذذ غل اي صذذذاراسر الذذذيت كذذذان يطذذذوق أذذذا العذذذاه ا سذذذالم
في بعهذذا فذذوريا تخطذذع سنصذذملي يقضذذي بذذر علذذى مذذا ي ذذون الذذد بقذذي لذذدى املسذذلمني مذذن  ،أطرافذذر

 كةأطاالة إسالمية حمرهد 
ا مباشذريا علذى املسذلمني  ألن عذُ الذد سبلذورت فلذم سذَ أريد أن أالول: إن إسذحلاسياية الغذرب  د هاومذي
كذذذذايوا يعذذذذودون   ،رمذذذذوا فيهذذذذا عسذذذذ رًيي علذذذذى يذذذذد ا سذذذذ عما د املسذذذذلمني حذذذذح   احلذذذذروب الذذذذيت هُ 

 ن سالم أالوًي  من جديدأ
مي اييذذة دول الذذنفع ويذذب إعذذالم ا،ميذذع أن املي اييذذات املخصصذذة للحمذذالت ال نصذذملية سفذذوق 
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أن  ،جم معذذة  فعذذن يفدذذر ا حصذذائيات اخلاصذذة نل نصذذمل، وكمذذا ورد عذذن مصذذادر كنسذذية موجقذذة
ا   أعذذذذذداد املؤسسذذذذذات واهلي ذذذذذات  ا وم  فذذذذذي ا شذذذذذديدي ال نصذذذذذملية العاملذذذذذة   العذذذذذاه هنذذذذذاي ارسفاعذذذذذي

مؤسسذذذة سنصذذذملية، وأن عذذذدد مؤسسذذذات ال نصذذذمل   العذذذاه بلذذذغ حذذذوايل ربذذذع مليذذذون  ،ا سذذذالمي
شذذذب ة إل حلوييذذذة موزعذذذة علذذذى  35وأك ذذذر مذذذن  ،. لذذذك أك ذذذر مذذذن مائذذذة مليذذذون جهذذذاز كمبيذذذوسر

واجملذذذذذذالت املطبوعذذذذذذذة ال نذذذذذذائس ال ذذذذذذ ى، وسصذذذذذذذدر م ذذذذذذات اآللف مذذذذذذذن ال  ذذذذذذب والصذذذذذذذحف 
النذذذاة فضذذذائية وأر ذذذية  500وهنذذذاي  ،لغذذذة، وكلهذذذا رذذدم ال نصذذذمل 150حلوييذذة أبك ذذذر مذذذن وا ل 

  100أن هنذذاي حذذوايل جديذذدة، كمذذا 
ُ
رين علذذى نصذذهد ألذذف مركذذ  ومعهذذد ي ذذوىل سذذدريب وأتهيذذل امل

 مس وى العاه ا سالميأ
 

 مناذج صارخة
ا مررن منرراذج التنصررري فالتبشررري أفردان للقررارئ الًررر   البيرران: هرر َّ  الصررارخة يف العررامل  منوذجرر 

 اإلس مي  ليقف على حجم اخلطر احلقيقي احملدق ابألمة فاإلس م؟
  جنذذذوب دأ عبذذذداحلليم: ي  فذذذي بنقذذذل سقريذذذر سذذذري أصذذذدرسر إرسذذذاليات ال نصذذذمل ال وسسذذذ اييت 

إن مذذا ينفذذف علذذى ال نصذذمل سذذنوًيي   إيدوييسذذيا ي يذذد عذذن »نكذذرت فيذذر مذذا يصذذر: شذذرق يفسذذيا، 
 أ«هامليون دولر ألعمال ال نصمل ا عالمية وحدَ  50منها مليون دولر،  350
س ة ماليني دولر سنوًيي إىل ح ومة إيدوييسيا ملساعدة م هي ة املعوانت ال اجولي ية قدهد كما سُ 

وسقذذوم إحذدى اهلي ذات ال نصذملية األجنبيذذة   إيدوييسذيا ب قذد  املعذذوانت الطذاع ا منذا  القذرويأ 
ين مذذون إىل خم لذذف دور األي ذذام  ،مذذن خم لذذف أ ذذا  إيدوييسذذيا ألذذف شذذخ  320الغوائيذذة إىل 

واملؤسسذذذات الصذذذحية ومالجذذذئ العاذذذ ة  ذذذاكراتأ كمذذذا سقذذذوم هي ذذذة سبشذذذملية بروسسذذذ اي ية ب قذذذد  
إيدوييسذذذيا، كمذذذا أهنذذذا سقذذذوم ب قذذذد  ألذذذف شذذذخ    خم لذذذف أ ذذذا   31إىل املعذذذوانت الغوائيذذذة 

 ذذات املشذذروعات القرويذذة ل منذذا   لحلاليذذة مسذذ وى ن  ذذافة إىل م ،معذذوانت طارئذذة عنذذد احلاجذذة
ا  فلمانا كل هوا   ي ري   إي اا املواد الغوائية جدي
فضذذذالي عذذذن شذذذب ة طذذذائرة،  71فهذذذي . لذذذك  ،أمذذذا املؤسسذذذة ال نصذذذملية العاملذذذة   أيذذذرًين الغربيذذذة
ف ميا   العذذاه  كمذذا . لذذك مخسذذة مطذذارات، وسقذذ اسصذالت لسذذل ية مذذن أعلذذى الشذذب ات سقذذدُّ 
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الذذيت سسذذ هدف فصذذل أيذذرًين  ،وإم اييافذذا ورا  احلركذذة اليفصذذاليةهذذول املؤسسذذة ب ذذل كياانفذذا 
 ية مس قلة عن إيدوييسيا املسلمةأ وإالامة دولة يصراي ،الغربية عن إيدوييسيا

ببنذذا  املذذدارر العامذذة، واملذذدارر  «موي فذذورت فذذانر»و  الطذذاع الشذذؤون ال عليميذذة سقذذوم مؤسسذذة 
  كذذذذذل مذذذذذن سذذذذذن اا وبينومذذذذذارسينور  ،ر ال مذذذذذريض، والعيذذذذذادات، والصذذذذذيدليات املهنيذذذذذة، ومذذذذذدار 

 وبوسور سيبا وسيغرام وبنغهابينا وبي ا وسراوايأ
ال ذذذذ ى ب قذذذذد  املسذذذذاعدات الغوائيذذذذة  يةمل ال بشذذذذ املؤسسذذذذات و  الطذذذذاع مالجذذذذئ األي ذذذذام سقذذذذوم 

ات ال قنيذذة، وسقذذد  واملالبذذس مل ذذات مالجذذئ األي ذذام هنذذاي، كمذذا سقذذوم ب قذذد  الذذ ام  واملسذذاعد
املذذذذواد الغوائيذذذذة واملالبذذذذس واألدويذذذذة ملن ذذذذو  ال ذذذذوارث الطبيعيذذذذة والالج ذذذذني والفقذذذذرا    منذذذذاطف 

 إسحلاسياية لل نصملأ
مرك هذذا جذذاكرات  -ف قذذوم مؤسسذذة سنصذذملية م خصصذذة  ،أمذذا   ميذذدان النشذذر والشذذؤون ال عليميذذة

 لذذف املو ذذوعات ال قافيذذة والفلسذذفية   خم ،بنشذذر ك ذذمل مذذن ال  ذذب سذذنوًيي  - وهلذذا فذذروع أدذذرى
 والدينيةأ

ومي لذذذذك  ،الدينيذذذذةكمذذذذا سقذذذذوم املؤسسذذذذة ب سذذذذهيل سعلذذذذيم الشذذذذؤون الفنيذذذذة اخلاصذذذذة بنشذذذذر ال  ذذذذب 
، و  الطذاع امل  بذات  املنصرون مطابع م خصصة   طبع األانجيذل وبيعهذا أبالذل سذعر أو جمذااني

 أنشر ال نصمليةس صدر عمارة دار النشر املسيحية  اكرات م  بات دور ال
مل صذحيفيت كومبذارر وأسذينارهانن الل ذني سطبعذان يوميذيا زهذا  و  ميدان الصحافة ميلك ال نص

ملس شذذذفيات ومطذذذابع علذذذى يذذذة ال نصذذذمل   سذذذومطرا ل د ألذذذف يسذذذخة، هذذذوا فضذذذالي عذذذن مُ  200
عة أبربعة يفلف ه  ار، وأسطولي من السفن، وطائرات، وزوارق سري  -سقريبيا  -ر  مساحة سقدَّ 

ا، وسيارات ودراجات بارية، وإمل نلك  ا الد   اجوير    سضليل املسلمني وجذوأم إىل جدي
 النصرايية، وداصة   ظل صمت وإياب من الدول ا سالميةأ

 
 الوجود اإلسرائيلي يف يفريقيا 

 البيان: ما هي األهدام السياسية للوجود اإلسرائيلي يف يفريقيا؟
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ل حقيذذف ك ذذمل مذذن األهذذداف ا سذذحلاسياية الذذيت مي ذذن إيازهذذا   ل دأ عبذذداحلليم: سسذذعى إسذذرائي
 النقاط ال الية:

: السذذعي ل حقيذذف م طلبذذات األمذذن ا سذذرائيلي   جذذوهرل: فلقذذد رأى ا سذذرائيليون بذذ عمهم أفال  
 «جي ذذو»أن دطذذر الع ذذدا   ذذيع أذذم و ذذاي  ذذدهم مذذن جذذرا  إحاطذذة العذذرب هلذذم  وأهنذذم   

نلضذذغع  ذذو الطريذذف دذذارا حذذدود ا،ي ذذو عملذذوا علذذى دذذرق ا،ي ذذو، علذذى شذذ ل دولذذة  وهلذذوا 
والل فذذذات  ذذو العذذذرب نع بذذارهم عناصذذذر هذذوا احلصذذذار، وكذذان نلذذذك يعذذل النذذذ وع إىل  ،امل عذذوم

ا هذي أهذم أالطذاب هذوا  دُّ عذَ أ وسذُ «اجملال ا سحلاسياي احليوي»سوزيع ما أطلقوا علير  إفريقيذا دائمذي
سحلاسياية سع ي  الوجود ا سرائيلي   إفريقيذا  ألن اوا سرمج ها    ا سحلاسياي احليويأاجملال 

 «ايعذدام األمذن»والوي يعذل   املقابذل  ،«فنألمن املطلَ »يسمى إسرائيل سسعى دائميا إىل ما 
الذذ ح م   املنطقذذة، مذذن دذذالل جمموعذذة ومذذا يذذرسبع بذذولك مذذن  ذذرورة  ،نلنسذذبة للذذدول العربيذذة

دلف عالالات ودية مع الدول ا فريقية، والوجذود العسذ ري   بعذض  من اآلليات، من أمهها:
كايذذذت انذذذاولت ا سذذذرائيلية للحيلولذذذة دون أن يصذذذبح البحذذذر األمحذذذر حبذذذملة املنذذذاطفأ ومذذذن هنذذذا  

 عربية، و مان هارة اليهود األفارالة إىل إسرائيلأ
حماولذة كسذب الواعذد لل أييذد فر ذ ها عليهذا الذدول العربيذة، و الع لة الدوليذة الذيت  : كسر حده اثني ا

و  هذذذوا ا طذذذار  أعليهذذذا   السذذذاحة الدوليذذذةواملسذذذايدة، وإ ذذذفا  يذذذوع مذذذن الشذذذرعية السياسذذذية 
 ي رت إسرائيل إىل الساحة ا فريقية نع بارها ساحة للن ال بينها وبني العربأ

ا ف الرؤيذذذة فذذذم : كسذذذب أتييذذذد الذذذدول ا فريقيذذذة مذذذن أجذذذل سسذذذوية الصذذذراع العذذذر  ا سذذذرائيلي وَ اثلثررر 
ا فريقية بعيدة عذن أي ا يذاز سذابف ألي مذن الطذرفني، وهذو مذا نع بار أن الدول  ،ا سرائيلية

 يعلها وسيطيا مقبولي لدى إسرائيلأ
ا إسذذرائيل علذذى أهنذذا دولذذة : العمذذل علذذى دقيذذف أهذذداف أيديولوجيذذة سوراسيذذة داصذذة ب قذذد  رابعرر 

ا علذى سقذد  املسذاعدات منونجية لشعب هللا املخ ار، ويفسر نلذك أن إ سذرائيل اع مذدت دائمذي
معهذذاأ ويعذذد حذذح   حالذذة عذذدم وجذذود عالالذذات دبلوماسذذية  ،ال قنيذذة وال نمويذذة للذذدول ا فريقيذذة

انئذذذب وزيذذذر اخلارجيذذذة، هذذذو الذذذوي يرأسذذذر  «املوشذذذاف»مركذذذ  ال عذذذاون الذذذدويل   وزارة اخلارجيذذذة 
 «املوشذاف»الذدول ا فريقيذة، وكذان ا،هاز املسؤول عذن سصذميم وسنفيذو سياسذات ال عذاون مذع 
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مذذن وسذذائل السصذذال السياسذذية مذذع كبذذار املسذذؤولني   الذذدول ا فريقيذذة، وعلذذى الذذرإم مذذن الطذذع 
العالالذذات الدبلوماسذذية كمذذا حذذدث مذذع كينيذذا وزامبيذذا وسن اييذذا وأجيوبيذذا  حيذذم كايذذت العالالذذات 

 الال صادية والفنية أك ر الوة من العالالات السياسيةأ
 

 تنصري التصدي لل
 البيان: كيف نتصدى هلذه احلم ت التنصريية الًثريا على طول العامل اإلس مي؟

لذذدينا صذحوة ويق ذذة إىل سلذك احلمذذالت ال نصذملية املن مذذة علذذى دأ عبذداحلليم: لبذذد أن س ذون 
العسذ رية  دطرها وشراسذ ها عذن احلمذالت الصذليبية  مجيع أ ا  العاه ا سالمي، اليت ل يقلُّ 

أل وهذذي حماولذذة ال شذذ يك   الذذحلاث  ،سسذذ حل   جوأذذا ا،ديذذد، وس قلذذد أسذذلحة جديذذدةول نهذذا 
واليمذذر، وسفريغذذر مذذن حم وًيسذذر ا يسذذايية واحلضذذارية، كمذذا أهنذذا دذذاول الطعذذن   رمذذوز ا سذذالمي 

وا   جذذدُّ  مذذن دذذالل مواالذذف وسذذقطات بسذذيطة ،ال يذذار ا سذذالمي والعذذر ، والغمذذ    رجالسذذر
 وهو ما ير هم ويشرح صدورهم و قف م رأمأ ،لهاسضخيمها وفوي

ولألسف ف يك  د أن   بالدان ا سالمية من يساعدهم   دقيف أهدافهم  ف اد مذن يريذد 
منذذع مجذذع ال كذذاة، وإيقذذاف العمذذل اخلذذملي ال طذذوعي، وإيهذذام املسذذلمني أن مذذاهلم يذذوهب   إذذمل 

سرهب النار من  -ولألسف إسالمية  - حملر إىل ا رهاب وال ل النار، و د فضائيات عربية
اخلمليذذذة   دولذذذة  مجيذذذع مي اييذذذات كذذذل ا،معيذذذات ]أن[ ا يفذذذاق   سذذذبيل هللا  علذذذى الذذذرإم مذذذن 

 مؤسسة سنصملية إربيةأ ل سصل إىل مي ايية أاللهد  -م الي  -كمصر 
 

 املطلوب:
القذذريفن، وعلذذى  * إيذذاد دعذذاة مل ذذ مني ب عذذاليم الذذدين ا سذذالمي، فذذامهني ومطبقذذني ملذذا جذذا   

 سملة الرسول صلى هللا علير وسلم وهنار سائرونأ
والبي ة اليت سيدعو النار فيها، ومعرفة األم ذال الذواردة   القذريفن *  رورة دراسة معرفة القبيلة 

،ذذذوب املسذذذلمني وإعذذذادفم إىل ديذذذن رأذذذم  ،نة عذذذن الذذذدعوة، واسذذذ غالهلا أبحسذذذن صذذذورهاوالسذذذُّ 
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 احلنيفأ
 على العقبات اليت سقابلنا   الدعوة  داصة مع األوروبينيأ ب* حماولة ال غلُّ 

األعذدا   ذد ا سذالم كذذذ *  ذرورة ال عامذل الذوكي واحلذور   الذذرد علذى الشذبهات الذيت يطلقهذذا 
)املذذرأة، والذذرق، وعذذدم املسذذاواة، وإكذذرال النذذار   ددذذول ا سذذالم، وربذذع ا رهذذاب ن سذذالم، 

ضر وال مدن، وإالصا  اآلدذر(، وإملهذا مذن الشذبهات الذيت وال خلف والرجعية، والبعد عن ال ح
أ ، دها موجودة   أعدائنا  ويربطوها بنا ظلميا وجوريا وعدوااني

ل يعرفذذذذذذر إل جقافذذذذذذة اسذذذذذ عال ، واملسذذذذذذيحية ديذذذذذذن الطبقذذذذذة العليذذذذذذا، والذذذذذذدين  * ال قافذذذذذة األوروبيذذذذذذة
  م ل هول ال روفأالقساوسة، فعلينا أن يوجد جيالي يس طيع ال عامل مع م ل هؤل ،  

* سقذد  اخلذدمات ال عليميذذة والصذحية والغوائيذذة وامليذال للفقذذرا  وان ذاجني  علذذى األالذل   بذذالد 
 ا سالم  لنقطع الطريف على املبشرين واملنصرين وا رساليات ال بشمليةأ

لة، ول ي قبلذذون الرسذذاان الفطذذرة السذذليمة املشذذبعة نلذذروح ا سذذالمية لذذدعوة الذذوين يذذب أن سقذذودَ 
 ي والف على إفهام املسلمني دينهم فحسبأ

 ذذذرورة سفهذذذم جقافذذذات وي ذذذام اآلدذذذرين، والرفذذذف   دعذذذوفم، ودذذذويلهم دطذذذوة دطذذذوة ليفهمذذذوا 
 هم ال قافيةأرد طُ ال قافة ا سالمية، و رورة ال أجمل عليهم من دادل أُ 
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