
  

 

 منتدى د. عبد العزيز الُعمري الثقايف  15

 ندوة

 *لقاء ثقافي مفتوح

 

 :السرية الذاتية للمحاضر 

 هلل اهلويريين.اعبدبن لي ع /املفكر األستاذ  

ممقررررل وورررري  ومفكرررري وفيلسررررو    -

 سعون .

 م.1945من مواليد  -

  مدينرررة عنيررر ه لرررا   االبتداإليرررةنرس  -

التحررررررق مبيكرررررر  الترررررردريب اف رررررري 

ا وحصررل علررى افتوسرراه منتسررب  الدراسررةواصررل  ،بالييرراث

بافع ررد  افتوسرراه    اف ررة البررداإل  لررا التحررق   تةكفرراال

الييررررراث  بإعاعرررررةوعمرررررل  ،افلكررررر  الفررررري و ررررري  منررررره

لرا كمةري  إعاعرر     ،كم نردس إعاعر  فردة لررالا سرنواف    

                                      
أكتررروبي  17افوافرررق ررررر 1437السررربت اليابررر  مرررن  ررريم  أةيمرررت مسرررات  *

 ،علررر  برررن عبرررداهلل اارررويييي سرررعانة األسرررتاع اففكررريةررردم ا  ،م2015

 بدالع ي  بن إبياريا الُعمي .وأناررا سعانة األستاع الدكتور ع
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 ألمييكرررا نراسرررية ةفررردة لرررالا سرررنواف وحصرررل علرررى بعقررر  

، وأول سرررعون   صرررل علرررى   السرررينماإللدراسرررة االخررريا  

عررري  عنررره   ،مرررن روليرررون   هررر انة   ااخررريا  السرررينماإل  

  .انتقاناته القاسية للوسء الفي السعون

عمررل   العديررد مررن ا رراالف الفنيررة من ررا  ررال ااندسررة       -

ا يتوةرررف عنرررد ااخررريا  برررل امترررد     وااخياتيرررةااعاعيرررة 

لييارك بالتمقيل   بعا افسيحياف من را: آآخري افيروار،    

ا أيض ررةاررار احلرر ، كررور كواالفبررور، ال إلبررق األمحرري ، و

 ررررا: آيوميرررراف  لرررره ميرررراركاف   الرررردراما التلف يونيررررة من  

 ا انمة . ،أ د روص ،العون ،وضا 
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 :السرية الذاتية ملدير الندوة 

 العزيز بن إبراهيم الُعمري.األستاذ الدكتور/ عبد 

 رر.1376بييدة  مكان افيالن وتارجه:

.                هنكتررررررررررررررورا افؤرررررررررررررررل العلمرررررررررررررر :

: تامعة اامام مصدره رر.1408 تارجه:

سالمية ر كلية العلروم   مد بن سعون اا

 .اليياث ،االتتماعية

 أستاع. اليتبة العلمية:

    .تاري  وحضارة إسالمية التةصص العام:

 .  ا لفات الياهدينالسهة النبوية وعصي  التةصص الدةيق:

 باللغة األفانية. ابسيًا اإفام وااللي ية : اللغاف

 لعمل احلال : ا

 آ  حينه  ثا لس البلد  مبدينة الييا ناإلب رإليس. 

 .صاحب "منتدى الُعمي  الققا " باليياث 

  امعرررة اامرررام  مرررد برررن سرررعون    أسرررتاع الدراسررراف العليرررا 

 . اآسابًق باليياث ااسالمية
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         مسرتقمي ومارور عقرار  وفنردة    عردن مرن مردن افملكررة

 وخارت ا.

 األعمال:واهمعياف 

 و ا ان افؤرخ  العيب.  عض 

   . عضو ا ان افؤرخ  ا لييي 

 اهمعية التارجية السعونية. عضو   

 .عضو ععية نراساف الييق األوسء األمييكية 

 .رإليس  لس إنارة هيكة وافر  العافية 

 .عضو  لس إنارة اهمعية ا هية ليعاية األيتام 

 . عضو ععية مكافحة التدخ 

  ن افررررؤمتياف والنرررردواف   أمييكررررا  هررررارك   العديررررد مرررر

 با واس اليا ونيوصيلندا والعاا العيب .ووأور

   كنرررردا وراف العلميررررة   أمييكررررا و أنار العديررررد مررررن الررررد

 نيوصيلندا وآسيا.اس اليا وو

  ولاللر    النران و الاللر  ثق را منيرور    مخسة وله ما ي يد على

 : ررمن ا ،امابوع  اب اكت

 .رعصوالفتو  ااسالمية عل ال -
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 الوالية على البلدان   عصي ا لفات الياهدين. -

 .احلي  والصناعاف   احلياص   عصي اليسول  -

 كتاب افغاص  البن أب  هيبة. -

 أبو بكي بن أب  هيبة وآلاره التارجية. -

يرررة واةتصرررانية واتتماعيرررة وتقنيرررة   السرررهة   ارأبعررران إن -

 النبوية.

 .[علي ا السالم]األمن   حياة األنبيات  -

 البلدية رر جتيبة عاتية رر اليياث.انتةاباف ا الس  -

 حضارياف   الفتو  ااسالمية. -

 اس اتييياف مدنية وعسكيية من عصي الياهدين. -

 مبانئ التةايء واانارة   السهة النبوية. -

 لوحاف ولنية. -

 القوى العافية وافكاييل. -

 فضاتاف لقافية   العدل والتاري  وااعالم. -

 أت ات . 5 وخامت النبي  نين ونولة آرسول اهلل -

  لس اليياث البلد  من الداخل. -
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 أت ات . 8حصان منتدى الُعمي  الققا  آ -

 .االصافات من سهة افصافى  -

 .بنات ا تم  افدن  وتنميته   السهة النبوية -
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 :تقديم احملاضر 

 الدكتور/ عبدالع ي  الُعمي :   :افقدمآ 

اليمحن اليحيا، احلمد هلل رب العاف ، والصالة بسا اهلل 

، نبينا وحبيبنا واآلخيين والسالم على سيدنا وسيد األول 

صلى اهلل عليه وعلى آله وصحبه   مد بن عبداهلل افصافى

ومن سار على ن يه وارتدى ب ديه إىل يوم الدين؛ الل ا أورننا 

يا ةيوم، وات ه حوضه وال تفتن ا بعده واحيينا   صميته يا ح  

   خه اه ات عن ااسالم وافسلم  مبا ضح ى من رييته 

ڦ  ڄ  ڄ  چ :ريه األيام ال  نتيكيرا   ةوله تعاىل

   ڍچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چڄ  ڄ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ

راتي  ح  [.1٠٨التوبة: ] چڍڌڌڎ

بنى هلل مسيد ا رو مسيد ةبات، الي  ا ي عمي  افصافى 

من ريه اآلية بداية تاري   امستيًف من احلدا  بن ا اابا

أول ما  كان راُّ رسول اهلل  حي  ممي  ألمة  مد 

تعاىل، وولأف ةدماه ليبة الايبة أن يبي مسيد ا هلل سبحانه 

واللِبن    غي  وحيياف صغهة من ا وص   وةت عاش 

والا ، فصلواف رب  وسالمه عليه، وله حق علينا أن نكقي 

 صالة والسالم عليه.ال
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وةبرررل أن ِأنِلرررف فوضررروعنا اررريا اليررروم، أون   احلقيقرررة أن    

عبررداهلل  أهرركيكا علررى حضرروركا، وأهرركي أسررتاعنا أبررا   

األستاع عل  بن عبداهلل اارويييي، علرى تيرييفنا   لقرات رريا      

اليرروم، وسررو  ِأنلررف بعررد ةليررل   تيعررة لرره، وإن كرران هرر       

ن اناباعراف مرن خرالل الرال      علينا ب ا، لكن ما خي  لرد   مر  

 وتلف ايا األسبو .

مررديي  منيونررة كمررا أهرركي حقيقررًة اف نرردس  مررد عررامي  

افيرراري  لرردينا الرري  ري ررأ لنررا ررريا افكرران األوسرر  مررن السررابق   

، اهميلررة ترر اه اهلل خرره ا، وأررردانا ب رريه افناسرربة ررريه الررورون  

فلررره منرررا ت يرررل اليررركي. كمرررا أن اليررركي موصرررول هميررر    

يا اللقررات ُينقررل صرروت ا  وة افتعرراون  معنررا. وكمررا تعلمررون ررر ااخرر

، إضافًة  www.satel.sa/alomaryآا عل موة  افنتدى وصورًة حيًّ

ا اصررة بافنترردى    youtubeآ إىل أنرره ُييفرر  علررى ةنرراة اليوتيرروب  

اهلل، لرا   دن برإعن وال   و  عير  اماضرياف السرابقة وتتير    

وموةررررررررر  افنتررررررررردى    www.liveislam.netافوةررررررررر  الصررررررررروت  آ 

علرررررى ااررررروات  اللقرررررات كلررررر ا ُتنقرررررل    www.omaryforum.comآ

مباهرررية، وتأتينرررا بعرررا األسرررالة والتعليقررراف مرررن األخرررواف ررررر     

اإلياف خصوص ا رر حي  يسرتفدن مرن رريه ا دمرة. ولردينا إحصر      

تقول أن اليين يياردون افوة    نفس وةرت اللقرات ةرد يصرلون     

 إلة هةص   وتلف أحنات العاا.اإىل ةيابة ا مسم

http://www.satel.sa/alomary
http://www.omaryforum.com/
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وأبييكا بفضل اهلل، أنه صدرف سربعة  لرداف عرن رريا     

افنتدى، وسُت دى إليكا إن هات اهلل   الندوة القانمة، حير   

ف سرررتكون ترررار ة، سررربعة  لرررداف كاملرررة حصررران السرررنوا   

أن يع نررر   أسرررأل اهلل سررربحانه وتعررراىل السرررب  الفاإلترررة. رررريا، و 

 حرد مرن ا لرق   ييلنا أللنا بافعصية وال وإياكا بااعته، وأال يي

 إنه ول  عل  والقانر عليه.احلق  إله

حقيقررة حاولررت مرر  أبرر  عبررداهلل أن أحرردن موضرروع ا بعينرره،     

 مفتوح را.  سيتكلا، لكنه آلي أن يكرون لقرات    ماعاعن وأعي  

أحصررل منرره علررى سررهة عاتيررة، ووترردف   ا إنرري حاولررت أن كمرر

يرره هرريا ا مررن التواضرر ، فقررد أعارران  سررهة مقتضرربة، ممررا       لد

اضرراين  إىل أن أخرري  باناباعرراف معينررة عررن هةصرريته وعمررا  

سرريايحه   ررريه الليلررة بررإعن اهلل. األسررتاع علرر  آأبررو عبررداهلل   

داإل ، نرس االبتداإليرررة   مدينرررة عنيررر ة، وأ رررن افررريالن   البررر   

صررحي ن نعررا، افرريالن   البررداإل  ونراسررة االبتررداإل    عنيرر ة،  

وافتوسررراة    اف رررة البرررداإل ، لرررا التحرررق بافع رررد افلكررر     

الفرري، و رري  منرره، وعمررل بإعاعررة الييرراث كم نرردس إعاعرر  

فرردة لررالا سررنواف، لررا كمةرري  إعاعرر  فرردة لررالا سررنواف لررا   

والتليف يرررون ،  ابُتعررر  ألمييكرررا لدراسرررة ااخررريا  السرررينماإل  

حي  أمضى ما يقيب من مثانية سنواف، وكران فيمرا أعلرا لره     

عالةة ب وليون! ال أنر  ما رر ! لعلره يكيرف لنرا علر ؛ واليروم       
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حنرراول أن نكيررف أوراةرره   ررريا اهانررب. وبررالاب  رررو مررن       

أواإلرررل اِفةررريت  السرررعوني ، وكصررروص مررريالنه، أكيرررف     

علر  برن    آاماضري األسرتاع  عبرداهللن ررر    افيالن أم ال أكيفه أبا

عبداهلل ااويييي: ةل ما تييد، العمي ال يعي هيا ا، أررا هر ت   

آافقردم يسرتأنف : نسرأل اهلل     صرحة  ررر  بأن يكون اانسان فيره  

 م.1945ل  الصحة، افيالن   

عرراش   الوسررء الفرري وااعالمرر  فرر ة لويلررة، وعمررل فيرره  

وعمل    راالف   ومارسه ةبل أن يسافي للدراسة   أمييكا،

وتلفة   ااعالم وم  ااعرالم، وامتردف ميراركاته، ال أريرد     

أن أ دا عن ا، لكن مياركاف إعالمية ومسيحية وغهرا. 

ومن خالل مترابع  لربعا أهريلته، ومرن خرالل لقاإلنرا اففترو         

ارررريا اليرررروم، لعلرررره ميررررركور ا أن يتارررريق حلياترررره، ولفن ررررره،      

ه أن أترريُّلكررا علرر    رردا ويترره، ولن يترره للحيرراة، وإن ولفك

 مبا أستاي .

أباعبرررداهلل كالنةلرررة األصررريلة، مرررن مناقرررة البرررداإل  كمرررا 

نعي ، ور  مناقرة صراعيرة   مناقرة القصريا، وررو عران مرن        

حيرر  برردأ ألصررالته ولعااإلرره   ررريه البقعررة النيديررة األصرريلة،   

وما صال  ب ا حتى كان يتحدا م  اليي  إبرياريا برن  مرد    

ل ةليرررل عرررن ةصررريدة لررره، لعلررر ا أيض رررا تررر ت ممرررا  مررري ، ةبرررالُع
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سيتحفنا به   ريه الليلة ررر برإعن اهلل ررر هريا ا مرن تلر  القصراإلد        

ال  نتيوق اا، وأعيب هةصري ا حلف ره، أسرأل اهلل أن يرديا     

 عليه العافية.

ااعرررالن وااعرررالم، كلمررراف رن رررت   عرررري حينمرررا كنرررت 

سررررتعمار، أسررررتم  لرررربعا مقابالترررره، والعصرررري احلرررردي ، واال

والقررورة الفينسررية، وأهرريات أنررا كمررؤرخ عيبررت لوت ررة ن رريه،    

ونييد أن نسم  منه ريه الليلة، وةبل أن نتي  ا ال لره، نعونرا   

نيررررارك   الرررردعات بررررأن  فرررر  اهلل بالننررررا مررررن كررررل سرررروت   

ومكرريوه، وأن يررديا علينررا األمررن واألمرران والعافيررة، وأن يرريحا 

ن، وأن  ف  ويريحا  افستضعف  من أمة  مد   كل مكا

و قرررن نمرررات إخواننرررا   سررروريا و  كرررل مكررران، وأن يعررر      

ااسالم وأرله، ويدف  عنرا عيع را كرل برالت، وأن يسردن أرلنرا       

ل  عل  والقانر عليره.  وةانتنا لكل خه ويقي ا كل هي، إنه و

 عبداهلل.  وليتفضل أبا
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 ة:احملاضر 

  : األستاع/ عل  ااويييي: آاماضي 

 الرريمحن الرريحيا، احلمررد هلل، والصررالة والسررالم    بسررا اهلل

علرررى عيررر  افيسرررل  مرررن السرررف  إىل األمررر ، وأخرررص خرررامت  

 األنبيات الي  تات بيسالة كمال الدين أال ورو ااسالم.

إخوت ، حينما نييد أن نتحدا عرن ااعرالم، جيرب أن نضر      

خيربة  ف يرون و اعرة اليانيرو أو   هرة التل له إلرار ا أوسرع ا مرن ها   

اليين دأ باليسرل علري ا الصرالة والسرالم،    فسي . إن ااعالم يبا

تاؤوا لُيْعِلمونا ماعا يييد اهلل منا. أمرا اهلل سربحانه وتعراىل فقرد     

خلق له ةلم ا ُينبئ عنه ريا ا لق الي  نياه بالليل والن رار، متري   

آيرراف نعلرررا، بعضررنا يقرريأ، وبعضررنا ال يقرريأ، ولكررن ررريا رررو 

م فقد تات به اليسرل علري ا الصرالة والسرالم     الدليل؛ أما ااعال

وأمّتوه، وا يكن اا حٌ  فيه إال كحر  صراحب موسرى مرن     

 تدار اليتيم ، ال يأخيون عليه أتي ا، أال ورو الدعوة هلل.  

وررريا ااعررالم ييررمل اليرراعي والكاتررب ومررا يسررمى أيض ررا       

بالصررحف  واانار  الرري  يييررد أن ُيوص ررل ررريا ااعررالم للنرراس؛  

ل للناس عن األمرن وعرن افروروا وعرن افيتعيرة وعرن افرال.        ليقو

حينمرا تكررون  مرل ررريه اليسرالة، فييررب أن تكرون اليسررالة     

أوس  من أن تكون ضريقة    رال واحرد. أن تكرون كاتب را،      
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أو تكون إعالمي ا تتحدا للنراس مبرا   عيمتر  ومرا ععتره      

لري   بفضل اهلل مما أعاراك مرن السرم  والبصري وعلر  الفرؤان ا      

 جيانل فيما ييى ويسم .

حنن   ميحلة تسمى لوفان ااعالم!، رريا ااعرالم الغ يري    

الرري  انكررب علينررا بالتواصررل االتتمرراع  وبغررهه مررن وسرراإلل        

ااعرالم، سرر ى أن ررريا ااعررالم لوفران!، فإمررا أن نغرريق فيرره،   

وإما أن حنيك ريه السفينة، أال ورو العقل، العقل رو السرفينة  

ا   ررريا ااعررالم رررر الاوفرران اااإلررل رررر هررارد مررا    الرر  ُنبحرري ب رر 

 هات، لكن بعقل.

رررريا ااعرررالم إمرررا أن يكرررون ُمصرررلح ا أو يكرررون صررراحًلا،    

ولكررن الصررا  ال يفيررد بيرر ت، إ ررا ااعررالم جيررب أن يكررون  

ُمصلح ا ال صاحًلا، فرالن  عليره الصرالة والسرالم حينمرا كران       

نمرا  رول إىل     مكة، كان صاحًلا وكرانوا  بونره. أمرا حي   

 ُمصل  كيروه؛ ألنه ال يأت  وال يتماهى م  أرواإل ا.

إن ااعالم افصل  رو خه من ااعالم الصرا ، وصردةون :   

  ا تم  مصل  واحد، خره  مرن ألرف ألرف صرا  ال ي مره إال       

صال  نفسره. ولكرن اهلل سربحانه وتعراىل أمينرا برأن نقريا رريه         

  لنرا مرن أنيران مرن السرف  إىل      احلياة مبا يييده اهلل لنا مبا هي
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 فيره تعراىل:   األم ، نستقيا على ريا الردين القري ا، الري  يقرول    

 [.19آل عميان: ] چگ     چڃ  ڃ  چ   چ  چچ

وريا ااعالم رر الاوفان رر الي  نعييه، صدةون  فيره ميْيرل،   

وريا افيل ال نستاي  أن نعد له برالكالم، برل باليؤيرة الصرانةة     

عليره. ولنعري  وننرتو علر  العقرل الري  ُيقري ا         واحلكا الصرانق 

ررريا ااعررالم مررن أولرره إىل آخرريه، فلررن نسررتاي  أن نصررد  ررريا      

ونقرول:    نولرول آالاوفان رر ال حول وال ةوة إال براهلل ررر وال للرس    

  ورررررريا   اليوتيررررروب  WhatsAppب آاسررررررررررريا يرررررأت    الوات 

العقرل     وريا    اة كيا. هارد بعقل، واعلا أنYoutubeآ

 تا  إىل وع ، وريا العقل ررو معير ة اهلل   اانسران، وررو     

اس اتييية بقات اانسان؛ رو العقل، كيف ينرتو العقرلن العقرل    

رررو مررا جتررانل فيمررا ترريى وتسررم ؛ ال تققررف رأسرر  بكتررب أو        

ةياتاف لا ال جتانل في ا لتصرن  من را فكرية!. إن الققافرة الر       

أ  رلرريأ  إعا ا تأخرريه مررن  ال تلررد فكررية ررر  لقافررة عرراةي. وا  

كان! خيه وتانل فيه نفس  ل ى رل ريا اليأ  علرى صريا    

 مستقيا أو عو عو ن:

 ىعا الةحته بيؤ إ   فحل أوالي

 اِقواليؤى ُع نفع ا  أالييد  ُيرل 
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نييد أن نكون أةويات بعقولنا، وريا العقل رو هي  الردين.  

بغ  أن نن ري إىل  إخوت  إعا أرننا أن نن ي إىل ريا ااعالم، فين

: رررل نرريى اه يررية  مرراعا جيرري  فيرره ومررا نيررارده!، لنقررل مررقالً  

لنقررريأ رويت ررران! لنعررري  مررراعا تييرررد رررريه اه يررريةن! مرررا رررر       

سأل واةريأ    أأرداف ان! ال تيارد فقء وتقول لا تنقل رواية، 

رررروامل تلررر  امارررة أو غهررررا مرررن اماررراف. رنالررر  ةنرررواف 

عرن لورررا!، تييرد أن تأخري افريأة       إعالنية م مت ا إخيا  افيأة

إىل مقررام آخرري باسررا مررا يسررمى بيغبرراف اهسررد ال تررب  افرريأة     

بعقلرر ا!. حنررن نييررد امرريأًة ت  رري لتةالبنررا بالعقررل، ال بررالعي       

والسرررريقان!. صرررردةون !، مع ررررا القنررررواف الرررر  نيرررراردرا،      

نستسرر ب ا حينمررا نرريى أن رنالرر  فتيرراف  رري  نصررف صرردررا   

في ران! أنرا أريرد مراعا تقرول تلر  افريأةن ررل          عار !، ماعا ي مي

عقلررر ا  ررردلين! أم جرررالبي تسرررردران!. رررريا ااعرررالم برررره      

خاورة، وةد رأى بعا ااعالمي  أو ااعالميون إن أرنمت لغرة  

العريب العاربرة، لقرد رأوا أنره ال  كرن أن ُتفسرد السياسرر  إعا       

ىل كران ا تمرر  صرراحًلا، أفسرد ا تمرر ، لتسررتاي  الرردخول إ  

عقل السياس  افسانه. وصدةون  لن يفسد سياس     تم  

صرررا ، ورررريا ررررو نيررردن ااعرررالم. ولررريس إعالمنرررا   العررراا    

العيبررر  فقرررء، برررل ااعرررالم   العررراا كلررره الررري  بررردأ يتةررري  

ُمنحنى مني احليب العافية القانية   عملية الضيب علرى ركرن   
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الرري  برردأ بعررد افرريأة، ويقررون ررريا ااعررالم ترريل فينسررا احلررية 

احليب العافيرة القانيرة بغر و العراا ولريس فقرء العراا العيبر .         

إال أننا نلمس من العاا العيب  ما وتدناه   برهوف والقرارية،   

وأيض ا ما حيك افيأة ال  بدأف ت  ي باييقرة وكأن را لييقرة    

سرر لة، مررن امرريأة كانررت تسررتح  أن تكيررف يرردي ا،   رريف    

بررل  ألن ررا  سررب أن الصرري  مررات!   امرريأة تكيررف سرراةي ا، ال   

 ألن ا تعلا أن الصي  ميآة يعكس ما فوق الساة !.

رريا ررو ااعررالم الري    ري لنررا وةرد أفسرد العرراا مرن ثرري        

ال لمرراف األوىل حتررى الصرر  وافرريأة برردأف تتحرريك، لرريل  برردأ  

ي  ي رريا ااعرالم، واسرتةف العراا براألخالق، و  ريف رريه        

يسررت مررن األخررالق. لرريل  برردأ العقررل    مررن العرراناف والتقاليررد ول 

اانسان  يتوس  حتى يستقبل تل  األورام. وان ريوا إىل العراا!   

إن أمييكررا وررر  العرراا احلرري بواسرراة ااعررالم برردأف تترري  أو   

جتي  بأخالق علر  ااعرالم ترواص افقلري !! أرأيرتا كيرف يصرل        

اانسرران إىل ميحلررةن!؛ أال إنرره ااعررالم، إعا ررربء ررري ااعررالم     

بأخالةرررره، رباررررت معرررره األمررررا، وإعا ارتقررررى ررررريا ااعررررالم       

بأخالةرره، ارتقررت معرره األمررا. وصرردةون : ال  كررن أن تسررقء  

 .أمة، إال واا إعالم خاإلب!

ريا  ال واحد. ولكن   ااعالم أيض ا يوتد الفرن، الفرن   
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افعلقرة علرى نكران كرل مرن يلبسر ا ي رن   نفسره          رو العبراتة 

. ورريه العبراتة ُبرينة سرياة إعا لبسر ا      أنه يدخل إىل عقول الناس!

سر ت، وُبرينة منمقرة عيلرة إعا أخريرا عاةرل. ولكرن ررل حنررن         

 ي  ب  الاقاةة وافلكةن!   رريا ااعرالم الري  رأينراه اآلن،     

يصررررن  مررررن احلقرررره أمرررره ا! ومررررن الاقاةررررة ملكررررة!. ِأنرررراس ال  

 لكرررون   رؤوسررر ا علرررا وال معيفرررة يرررأتون إلينرررا عرررل رررريا     

، فرراعان! ألن البيرري بابيعررت ا مفتونررون بعمليررة ال  ررور      ا ررال

وحب الي ية، ا  را الير ية، ورر  احلقيقرة رغبرة األتسران!.       

ريه األتسان ال  عي نا عن إهباع ا! عي نا أن نقول لليسد 

 فرريق ةررف!. ررريا اهسررد رررو مقرري للررنفس!. وبرر  الررنفس والعقررل 

عبردة   ف نال  عقل ه ا،  ل  النفس ويقونرا، ثي  تكرون 

لررره، يأميررررا برررالعي ، وين اررررا عرررن ااررروى، و رررف ب رررا عرررن    

الي واف. ورنال  عقل اهحل! تي يه النفس! فيكون عبرد ا  

اررا! تأخرريه إىل مارب ررا حتررى إعا ةضررت منرره ولرري ا، ةيفترره         

غيابرررة ترررب اليررر واف!، يلتقاررره هررريالين ا األربعرررة: ال لررروم،    

ليررر واف واه رررول، والعيرررول، والكفرررور، فتبيعررره   سررروق ا  

بررقمن كررس نرارررا معرردوناف!. علينررا أن حنصرر  ررريا العقررل،      

علررر  افعيررر ة، علررر  السرررفينة لنرررا   ثررري أررررو  مرررتاللا مرررن  

الي واف. إعا ا حنيك ريا العقل الي  رو هي  الردين ررر ف رو    

مررن هرريو  الرردين رررر وال نيررن فررن لرريس لرره عقررل، ولرريل  ُهرري       
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هرر ت، فرراهلل   الرردين بالعقررل، بررأن يكررون رررو األول ةبررل كررل     

سررربحانه وتعررراىل ال يسرررأل مرررن لررريس لررره عقرررل. لررريل  علينرررا أن   

نكررون أمنررات   كلمررة نالق ررا إن كنررت كاتب ررا أو هرراعي ا أو   

مررييع ا رررر أنررا ال أعرري  افرريي  إال أنرره يعيررد الكررالم   عافنررا رررر      

ولكررن رنالرر  مررن رررو يسررمى صررحف ، علرر  الصررحف  الرري      

ىل ا تمرر  بن ررية   يكتررب رسرراإلل، علرر  الناةررد الرري  ين رري إ     

افصح  الي  يقيا اعوتات ا   النراس، ال جيلرس علرى لاولتره     

وعنررده إضرراتة ويكتررب مررا يييررد النرراس لهضررى النرراس! النرراس    

نرمررررات؛ الكاتررررب احلررررق الرررري  يعرررري  أن اهلل سيسررررأله يرررروم   

احلساب عن كل كلمة يقواا وسريتحمل رريا؛ يقرف ويكترب     

تررا  النرراس بكررل  مررا يييررده   سرربيل إصررال  النرراس يقرريا اعو  

ترريأة، ويقررول كلمررة احلررق أو  رروف نون ررا. ال جتامررل أحررد ا،      

ستحاسررب لوحرردك، سُتسررأل عمررا تقررول   كررل هرر ت!، مرراعا    

فعلتن!. ااعالم   مصي! اسألوا أنفسكا! مصي ال  كانرت  

مصرردر ا للققافررة   األرث، أصرربحت تتسررول مررن كررل غيباإل ررا 

وكلر ا يتمناقرون أن    أن يأتوا ليعاورا! السرينما افصريية تبردأ   

الواحد من ا را  لباريس ووتد أحد ا يستقبله يصفق له رنراك،  

يررا أخرر  يعرري ررريا مررا تقولرره األم إفييقيررا تقررول: فلررتعاي يررا         

سيد  رر تعي الفينس  رر من فيا خه  لقمرة لقانعرة وُمعر ى،    

فرراعا ررريا ااعررالم الرري  اجترره بكتابرره وأنباإلرره وهررعياإله، إىل     
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وبرري ن! كررانوا رعرراة أغنررام إىل القررين ا ررامس  اس ضررات األور

عيي، وكنا أرةى من ا، ولردينا احلكمرة وحنرن نتقمرل خلرف      

محهنررا، فمررا الرري  ترريىن!. رنالرر  كت رراب يكتبررون وهررعيات     

رومانسيون ال يتحردلون إال عرن تسرد افريأة!، أماترت احلكمرة       

دروس! ااعرالم  افغه ل العيبن!. ريا رو خاي ااعالم   عقو

  ال يتحدا بالعقرل! حير  يتمناقرون فيره بالققافرة. الققافرة       الي

ال  ال تلد فكري ا رر  لقافرة عراةي، ال  كرن تنرتو فكري ا. ال        

تررريى وتسرررم  وتتبررر  كاامعرررة! برررل ترررانل فيمرررا تررريى وتسرررم ،  

ليكررون لرر  الرريأ  ا رراص فيرر ، وتولررد الِفك رري مررن خررالل         

ارون ررا اهرردل فيمررا ترريى وتسررم ، ال جتررانل ةارون ررا! بررل تررانل ر  

لتعلا، ألنه من جيانل ةارون ا ريا معاند، أما من جيانل رارون را  

ف ريا مررتعلا يييرد أن يعرري . وال تقرل لرر : كيرف أةرريأ بقلررا اهلل     

ألعرري ن اسررألوا: مررا ررر  ةصررة اليرريية برر  اهرري  والقمرريةن       

سأةول كالم ا ةد يكون غييب ا عليكا، يسألي بعا الناس 

ن: مراعا تييرد مرين أن أةرف     ورا  ملرون هر اناف عليرا، يقولرو    

أمرام اليررييةن رررر ةلرت وةررد ةااررا إمررام مسريد رررر رررل تييرردن  أن    

ن ري إىل اليرمسن ةلرت: ال، يرا أخر  اليرمس       اأصحى الصرب  و 

حيررة اهلل علررى ةرروم إبررياريا، منرري أن تيرريق حتررى تغرريب فإن ررا  

تكتررب ةصررة فررن لرره  رر  وبصرري وةلررب يقرريأ مررا يرريى ويسررم .     

 القمررية تكتب ررا   أغصرران ا   وةصررة اليرريية مررن اهرري  إىل
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أوراة ررا لتقررول لرر : أي ررا اانسرران، ورررل أمرر  الرر  تصررن  لرر       

الدوات افي وتض  فيه بعا السركاكي؛ لتستسريغهن!، أليسرت    

ريه الييية ال   و  كل ريه الفيتاميناف افوترونة آألرف،   

وبرررات، وتررريا، ونال  لرررو أنررر  ع لرررت رررريه الفيتامينررراف، ررررل     

م ررا سرر ت، لرريل  ررريه اليرريية الرر  وضرر    تستسرريغ ان! إن لع

اهلل ل  في را الردوات أحرنُّ علير  مرن أمر ، وضر  لر  الردوات            

بيتقالررة!   تفاحررة!   مرروصة!   عنررب!. أال نقرريأ ررريه األهرريات      

البسياةن! أال نقيأ   أنفسنان! اةيأوا فقرء   ةصرة حيراتكا    

 من ا يو :  

 اةيأ بنفس  إن أرنف تبصي ا 

   رب  أوله  أضيق احليف

   أحسن التقويا أبد  خلقه 

 هرررررررغ أرعلررررراه ليبلرررررلا رننن

ال أريررد أن أليررل   ررريا افوضررو . ةصرر  عررن ااعررالم: رررل  

لرردينا إعررالم يتحرردا عررن أمننرران! مورولنرران! ميتعيتنرران! ماِلنرران! 

ريا افال اف را، حنرن أمرة أةويرات، ا ُنةلرق صرناع ا، مرن رحلرة         

لصرريف، واهلل يقررول لنررا أنررتا جتررار، افررال بأيررديكا     اليررتات وا

ورو ةيامكا!، إن صنتا رريا افرال وا تسريفوا فيره، فرإنكا      

ستكونون أةويات فيه!. وصدةون : لو أننا  دلنا عن ريا افرال  



  

 

 منتدى د. عبد العزيز الُعمري الثقايف  35

أكقرري ممررا نتحرردا عررن أننررا سنصررن  مررن اابررية إىل الصرراروخ!   

تنرا الفرال    ريا ريات لن نصن  ال إبرية وال صراروخ ا، وإ را أخي   

من وان  النيل، تل  األرث ال  تيك را فيعرون تنراف وعيرون     

وكنرروص ومقررام كررييا، ان رريوا إلرري ا: يسررتورنون القمرر  مررن       

أمييكررا ومررن روسرريا!؛ والسرربب رررو إعررالم فاسررد، ا يوصررل      

للنفس افصيية القوة احلقيقية، أو   السونان، ور  أن رنراك  

صررنا . علينررا أن  مصررانر، حنررن صرا  وحنررن جتررار، حنررن لسررنا     

نوصررل ررريه اليسررالة عررل ااعررالم، لنقررول حنررن أمررة ةويررة، ال       

تيربعوننا لعن را   الرياف، الردراما العيبيرة  ري  العيبر  كأنره         

هرروارب اليتررال  يةعنيررد ضررعيف، إمررا أربررل ص  الرردراما اليررام 

تاارن ورارا احلرييا! وا لريو ُرب رل يارارنون ورات حرييا!، أيرن       

كررران يقدمررره األمييكررران ويضرررعون  ااعرررالم القرررو  كالررري  

خيررال ن! ليةررلوك فقررء أن األمييكرر  ال يرردخل    سرروبي مررانآ

مكررران إال وييتفررر  بررره ويكرررون ررررو األةررروى. م رررا ترررد ا رررريا     

ااعررالم، م مررة تررد ا ررريه األهرريات الرر  حنررن نسررت   ب ررا عنررد    

 الغيب ورا يصنعون من ا رتااا.

دا عرن  أما حنن، فنحن نقدم امريأة علرى حافرة السرييي تتحر     

م وحترى  1927رومانسية خاوية! من أوارا إىل آخيررا! مرن عرام     

اآلن والسينما العيبية أو الدراما العيبية تقدم صرابونياف كلر ا   

ميرراكل صوا  ولررالق وحررييا! أكقررري مررن أن تقرردم لنررا ةيمرررة       
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افال، ةيمة األمن، ةيمة افوروا، وميتعيتنرا الردين. ال  كرن    

ة؛ ألن ررا مصرردر السررعانة،    أل  ألمررة أن تعرريل مررن نون ميتعيرر   

ورررر  الررريكن اليابررر    سرررعانة البيررري: الصرررحة، والكرررد،      

والتمييررر ، وافيتعيرررة. ان ررريوا إىل اليررريوعي ! كرررانوا بررردون     

ميتعيررررة، و لكررررون القرررروة وافررررال، وال أوسرررر  مررررن اال رررران   

السوفي !؛ ولكن حينما ريموا! ورريم هرياان ا   ناخلر ا!؛    

! وان ردف اليريوعية و ولرت    لار  لس الدوما على الكريمل  

روسررريا إىل نولرررة ضرررعيفة تعررريل   ح رررهة اال ررران األوروبررر     

 ن ررون علي ررا أن ييرر ون من ررا الغرراص أو الررب ول! ورررا ررر  اآلن      

تتعلررى   سرروريا، لعلرر ا تقبررت بعررا ةوت ررا علررى ِضررعا  ت رردُّ          

 علي ا بيوت ا بعد أن عي ف أن تكون نولة ةوية.

نونررة البيري   تانررب الرردين،  إخروت ، ااعررالم تر ت مررن كي  

النقد؛ ألنه منل للنقد، والنقد من أساس الكينوناف وال توترد  

ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ          ڱچ ةررال تعرراىل: ،عقيرردة برردون نقررد

 ةررررال اهلل تعرررراىل: [،٨7األنبيررررات: ] چۀۀ   ڻ  ڻ

مررررررن رررررررون: ] چڃ   چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  چ

يكررون لرردينا ناةررد     توآمرران ال ينفصررالن، جيررب أن    [،47اآليررة  

حقيقررررر  يتحررررردا عرررررن ااعرررررالم بصرررررياحة، ال يأكرررررل علرررررى  

تاف الكرربهة يمواإلرردافنتي  ويبرردأ يكتررب   صررحيفته افنيرر   

آالعمرررل الفالنررر !  وررررو عمرررل سرررةيف ال يسرررتحق مرررن العقرررالت 
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افيرراردة. ررريا ترر ت فقررء بسرريء مررن ا لررل   ااعررالم. أنررا         

ق را! تصروروا   أ دا عن ااعرالم   العراا، حترى أمييكرا حل    

  Rupert Murdoch يررأت  صررحف  مررن أسرر اليا آروبرريف مررينوخ

إىل بيياانيررررا، لررررا  ولونرررره إىل أمييكررررا، لييرررر   ةنررررواف    

ويتحول ااعالم األمييك  إىل إعالم مسر  وعير  اانترا  مرن     

عرررام مثررران  إىل اآلن كلررره إنترررا  أمييكررر . فكمرررا أفسررردوا    

ا يسرتةدمون رريا   مناقة الييق األوسء والص  واانرد، بردأو  

السررال   فررا محرراس األمررييكي  عررن أنفسرر ا! حتررى يررأت    

الوةت الي  تيتك  فيه أمييكرا مرن فسران إعالم را مبمرقل       

يأتون من أس اليا وكنردا غيبرات يردخلون وبأ رات أمييكيرة،      

احلقيقرررة ال تسرررتحق وال تتسررراوى مررر  أعمرررال   ويقررردمون أعمرررااًل

، حينمررا كرران ااعررالم  األربعينرراف وا مسرريناف وال السررتيناف 

األمييك  يتحدا عن ةروة األمييكر  مرن آغر و الفضرات  إىل      

  الررر  ال Superman   إىل آالسررروبي مررران Batman آالبررراف مررران 

نيارا إال أن ا خيافة! لكن ا تعي هيا ا!. كانوا يقدمون األمرن  

وافرروروا وافيتعيرررة وافررال مرررن خررالل أعمرررااا. لكرررن اآلن      

عنرد ميراردة األهريات     ينرا أن نصرحوا ةلريالً   ااعالم لألسف! عل

 ونقيأ   روامل األهيات.

هركي ا لكررا، رريا مررا أرنف أن أ ردا فيرره عرن ااعررالم،     

وكررل مررن لديرره سررؤال أو احتيررا  خفيررف، فأنررا صرردر  رحررب   
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وأحب من جيانلي أكقي ممن ياألأ رأسره ويسرم  ويسركت.    

 هكي ا لكا.

 الدكتور/ عبدالع ي  الُعمي :  افقدمآ 

كي ا لررر ، رررريه صرررفحة أوىل مرررن رررريا اللقرررات، بررردأف      هررر

  األسررالة  رررر إن هررات اهللرررر بررااعالم وسرريكون  ررال ل خرروة   

افكتوبة أو التعليقراف واألسرالة افباهرية   حين را. رنراك عردة       

صررفحاف نييرردك تتحرردا عن ررا، لعلرر  تتحرردا عررن هرر ت مررن      

عنررا ِصررباك   البررداإل  أو   عنيرر ة وتلحق ررا بالقصرريدة الرر   

 عن ا ةبل ةليل.

 األستاع/ عل  ااويييي:  اماضيآ 

أنا ولدف   البداإل ،   بيت كان والرد  حيفي را، رغرا أنره     

يقرريأ ويكتررب ألنرره كرران يررأت ، ووالررد  صرراحب سررفي، وا        

يرر ك ررريه افملكررة مررن غااررا إىل غيب ررا حتررى اسررتقي بعررد         

د علر   األربع . وكان إمام مسيد   فر ة مرن الفر اف. لرا بعر     

ترراته األسررتاع رررر اهلل ييمحرره رررر افيحرروم محررد القاضرر ، وةالرره:     

نبغاك مدرس ا، أول ما فتحت مدرسة البداإل    آأم تلعة ، ةرال  

له: ال، واهلل، أنا تو ا اه يت بعهين وليس لد   وةت، سرأعتي  

بصغاررا ألنراس!. ووالرد  ال يردر  مرا القصرة، كران ي رن أنره         

ن ررريا، ف ك ررا، والرربعهين واحررد سررييلس يياةررب أو هرريا ا مرر
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مررن ا باعرره وواحررد مرراف. و ررل حيفي ررا رررر رمحرره اهلل رررر وعيررنا          

بالبررداإل ، عيررت معرره كرران نعررا الناصرر  ونعررا افعلررا. وكرران       

أيض ا هاعي ا ولكنه هاعي ريات، ليل  كانوا يبتعدون عنره،  

لررره ريبرررة مرررن لسرررانه، فكررران صررراحب هرررعي وصررراحب وصرررف  

ن معلم ا، وكان ةارإل ا للقيآن وكران  ، كارر رمحه اهللرر نةيق، 

يعررري    القررريآن أهررريات كرررقهة. علمررري ررررر رمحررره اهلل ررررر رررريا  

الكتررراب منررري أن كررران عمررري  سرررب  سرررنواف، أنرس القررريآن   

نراسرررة مرررن رررريا الوةرررت واحلمرررد هلل، علمررري كيرررف أنرس       

القيآن، حتى إنه علمي ما الفيق ب  أصحاب الك ف والريين  

 ةالوا أرنا اهلل ت ية.

لا بعد عل  نرست افتوسء   مع رد افعلمر    عنير ة فردة     

سنت ، ا أرغب   التعلريا حقيقرًة وا أكرن أحرب أن أكرون      

معلم رررا، ال أنر  ررررل رررريه ورالرررة أم ال. ورتعرررت للبرررداإل  معررر       

الي انة االبتداإلية لبع ا االبتداإلية أخيت ا من عنير ة يروم كنرت    

  عنيررر ة.  سررراكن ا عنرررد عمررر  أخرررت أبررر  كانرررت سررراكنة      

فيتعررت للبررداإل ، تصررًور هةص ررا ييررتغل حيفي ررا تارًكررا مع ررده  

افعلمررر  االبترررداإل ، تيكتررره وأنرررا بالقانيرررة علرررى فكرررية، مرررا     

عيبي نحي  واعلولق برالنحو، كران مردرس يردرس لنرا النحرو       

والفعررل اليبرراع ، فرريربت للبررداإل  وتلسررت فرر ة أهررتغل عنررد       
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بسريء، فقرء الري     فال ، والياتب عيية ريال بالير ي، هر ت   

 باليار . ية ريال أرا ه ت إن  ما تكون تتسول يي ، عي

وفرررا صرررار عمررري  سررربعة عيررري سرررنة، هرررعيف احلقيقرررة أن     

وتررررون  بالقييررررة وأنررررا لويررررل القامررررة!، الصم أخرررري ، وعربررررت  

سرلًفا مرن راعر      لليياث م  راع  آونيت ، أخريف أربعر  ريراالً   

ه وجير اه خره ا   نكان وكتب ا عل   وموتون اهلل يريكيه برا   

ما ةصي واهلل، نفعت من ا عيية ريال ولالل  ريال وضرعت ا    

تي . أنا لبع ا ّفا عربت إىل اليياث ا أعرب عبق را، برل كران    

ت وليةت الباب   ي ل  تاره عم  باليياث ساكن ا، فلما أتي

 ن! وسرربعة ش بنسرروررراحل  وووه  هرردوا وراحرروا!، أ والةررال: ع

ش عنردكن ةلرت: واهلل أنرا ترا  أنور     ضل وعيي سنة، ةال : تف

هرغل، ةرال: واهلل، مرا هرات اهلل علريكا آالقصرمان  هرربابكا       

ييتغلون، هو  عند  رالولد ما ييرتغل ترالس ب ريا!، الوليرد     

 ريا صيف أنا ورو أصدةات فيما بعد.

اهلل رررر مررن بكررية رحررت لليمرري  اليرري  عبرردالع ي  اهمرري     

، ةرررالوا مكتبررره ررررر يررريكيه برررا ه وييمحررره إن كررران متررروفى 

بالباحات وأنخل وأةدم الي انة االبتداإلية، وللر  لر  وةرال تر      

و يفررةن مررا عنررد  و يفررة عنررد  عامررل، ةلررت لرره عامررل عامررل.    

وأعرب فصن  البيبس  ررر عاران  ورةرة ررر وأرو  للمصرن ، كران       
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على السيارة حضيم ، ةال متى تبدأن ةلت له احل ، ةال برس  

ون معر ،  ، ةلرت ال يرا رترال تكيمر    تيى اليومية  سب نصرف ا 

 .واليومية كانت ستة ريال!

وأهررتغل مع ررا هرر ي ا، كنررت سرراكن ا برردكان بيررار  سررليا 

وم الصررب  وأترر ت  نكرران آهررينكو . ةلررت لنفسرر  يررا ولررد أةرر      

لعرب! تنر ل صرندوق مرن السريارة      الساعة أربعرة! كريا مرا رروب     

قررر  للبقالرررة مقرررل مرررا يفعلررره اآلن العمرررال العررراني !. اف رررا يررروم ب  

 كررن يرروم علررى ن ايررة اليرر ي، تيررت عصرريية و ررت وأغلقررت     

بلعررب مقررل ررراحل !   ان، وصمرران األمرري بررافعيو ! مررا رررو الرردك

ة يف عن ررا هرروية. مررا   ررت أغلقررت الرردكان وصررالة العصرري هرر  

، وإالن تاررق البرراب ييفعررون البرراب اللرر  برريه   نريررت إال ا يرر را

يقولره عنره   يييلون  ااياة، ااياة بيار  سرليا عنرد بيرت واحرد     

افالق ررر اهلل ييمحه ررر كان متلع ا به لل ياة، ويصكون علينرا  

بغيفررة ونقعررد العصرري وافغرريب والعيررات،  سرربونا صررلينان! مررا    

صلينا، أنا واهلل أصل  اهلل جير يكا خره ا، لكرن أرره تيتر       

 اليوم تعبان  ت العصي وريا الي  حصل.

نررا  انيررة  مع ا، مسرركوتللعونررا وتلسررنا بعررد صررالة العيررا   

، وعاررورا كررا ومعنررا واحررد حيرراص  مررن افدينررة ا رره محرر ة  

 جيلدن  ةلرت مرا جتلردن ، أنرا أصرالً      عصا وللعورا، ويوم تات
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مرررا صرررليت افغررريب وال صرررليت العيرررات حرررات يي رنرررا، أنرررتا       

حييص  على الصالةن! ةال واهلل خصيا مب ! ةلت إ  خصريا  

ييرررد احلررر  مرررب ، مرررا تررريكتي أصرررل  افغررريب وال العيرررات وت 

د جتلرردن  علررى صررالة العصررين!. ةررال: أنررت اسرركت بررس، واحرر  

ال الوليرد أنرا عارفره رررر مرن أررل        ةال: رالبّاا  بيكريب ةرال: ال  

الي س اهلل ييمحه ررر ةال ال، أنا عارفره يصرل ، ونفريف من را مرا      

عةررت العصرريان. ررريا، يعرري ويررن أرو ن! اهمرري  مرران  برررياي         

مارررة وسرررتون ريرررال، وأرو  اسرررتلمت راتررر  وصرررار معررر  احلررر   

 ه. ةررالوا واهلل، مررا فيررهرر انات ميكرر  الترردريب اف رري، وأةرردم 

إال ةسا احلدانة واللحامة احل ، الك يبات واألةسرام األخريى   

مآلنة، ةلت لره: خرالص، حردانة وحلرام حردانة وحلرام، وأنخرل        

، ومررن كفيلرر ن! النقيرر ! رررو الرري  تاررت لرره، ةررال  رررياالقسررا 

يف  عيان أوة  ل ، ف و العمردة، ةلرت   اث  ل  عن واحد يع

ال، وكررران معررر  مخسرررة أريرررل تيررريرررا ابرررن احلرررالل حررراول أنرررا ري 

ب وأضع ا بيده، وخرت ا، وأرو  بعرد، كفالرة يعري تريى مرا رير       

س لة! لكن من األول الناس بسريا . وأنخرل ميكر  التردريب     

اف رري لرررا أ رري ، وأرو  للقصررريا ف ي ح ررا معررر  هرر انت ، ةررريأ     

علررر : تبغرررى تيضررريين! ةلرررت إ ، ةرررال أعاررري  الوالرررد، فقرررال 

 ه انت   
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ةلررت ليررهن! ةررال يررا وليررد ، ررريا حلررام، مررا  النررار أحا ررا ب ررا

ك برالاييق،  نة إال وعيون  ت  حرد يقرون  تصل عميك أربع  س

ةلت له ال أنا ألبس واة ، ةال ال أنا عارف  أنت م مرل واهلل مرا   

 أ تلح ا.  صيف  ا ا فوق رأس  وتبدإعا بديت بتلبس هيا ا، 

، أخرريف يا، وعربررت ألواصررل افتوسررء منرراصل رنررا نسرريت ررر

األوىل متوسء باليياث ولان  متوسء، ورحت البداإل  كملرت  

الكفاتة، لا رتعت نخلت افع د افلك ، أنرا مرا كنرت نراو      

صناع ، كنت أريد أنور لر  و يفرة وأواصرل علرى      أجته أصاًل

مرر  هررباب  القررانو  منرراصل، لكررن يرروم نخلررت افع ررد افلكرر        

ف يررون ، يانيررو وتلكررانوا راحرروا مقرردم  وةررالوا يوتررد ةسررا آر 

ف يرون! وأسريل بافع رد. افع رد     ي ! رانيرو وتل عيبتي الكلمة ع

كرران منالررق احلقيقررة، وكرران فيرره األسررتاع حامررد مابقرران      

وأخرروه  مررون، ةرراموا بافع ررد خرره ةيررام وكرران فيرره مسرريح ا      

. وفرا  يترت مرن    وكان فيه أنياة كقهة، مما هي  الواحد

ة تأخرررينا وصارة الرردفا ، وكرررل هرررو   افع ررد، كانرررت احلقيقرر  

 ر ، مررراوصارة الررردفا  ألن رررا تررر  تونيررر  اهنررروب ورررريا بعيرررد   

  بالييررراث. وأنرررا أعكررري اختبرررار االةتصررران سرررنة لالقرررة  ترررالث

سرراكن أنررا  صميلرر  كنررت أمسرر  الكترراب وأهررق وأرمرر ، ةررال

ررررر  يرريكيه بررا ه معرره بالييرراث عبررداهلل تررابي احلمررون ررررر اهلل  

 ، وأعرررب الختبررار  ابسررق تررياك ترر  تسررقء! ةلررت لرره: مرران      
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االةتصرران كررل مررا  ررء تواب ررا أحررء هررةًاا! وأرسررب وأعيررد     

نور ا لاني ررا!. لبع ررا إعا كنررت تيسررب مررا تأخرريك وصارة الرردفا ؛      

رررريه مرررن احليرررل الررر  فّكرررتي ورحرررت لررروصارة ااعرررالم. وصارة    

العمررل ب ررا، ب ررا تسررييالف،   ااعررالم بااعاعررة، وااعاعررة  ررب 

وب ا يعي ما يسمى عب  اليباب، تقدر  رء موسريقى وتقردر    

 ء صوت ا، ورراللامو يعري تلقرى نفسر  فيره، ويالر  ا ر         

مررررا كنررررا    التسررررييالف الصرررروتية علرررر  ااررررويييي مررررن أول 

 انررتلرر  األول أيررام أم حرردجيان ك وه عرران ااعاعررة   حنسرربه، أ

و  النيررا  مررن ة أهررتغل في ررا، هرر بسرريا . لررا إنرره لررد   ورهرر 

هررتغل باهمعيررة ععيررة الققافررة والفنررون أاألول عنررد  ورهررة، و

وأهرررتغل بااعاعرررة واهررر كت مبسررري  نررران  اارررالل، أرترررو ال  

ي علون إن كان فيه نصرياوية، لكرن أنرا واهلل، مرا أهري  أنرا       

أةول: إلل  يلعب أحسن أهريعه، ألنر  أحرب الكرورة فرن يلعرب       

ة، لكن أنرا مرا  لكري اسرا وال أهري       أحسن، أهارد كور

فانيلة. سو ينا أول مسيحية به ا  را آافيرعوع ، عيييبيرت وري      

ف يون، كرران يبررالتل احلفررل آسررعد الفرريي  ؛ فأعاانررا مسلسررالً  

األباال إلل  فيه آ مد الاويان، وعبدالع ي  احلمان  كرانوا  

را   ألمييكا، صيف أنا و مد العل ، يقول  مرد العلر    

رر اهلل ييمحه رر لو رؤالت ما سافيوا كان ما جييبنرا رريا ررر يعري     

سررررعد الفرررريي  رررررر اهلل يرررريمح ا أععرررر  ُتوفرررروا. ورنررررا برررردأف    
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االناالةررة. لررا تررات افسرري ، وبرردأنا نيررتغل برره، وكرران الواحررد 

متل ف أنه ييتغل أ  هريا ا!. لكرن فرا رحرت ألمييكرا ونرسرت       

يرررون أنرس ااعرررالم، ااعرررالم، أنرررا ةعررردف مثانيرررة سرررنواف ب ول 

من كيرررف وأنرس األنب، وأ ررردا: كيرررف جالرررب ررررااعال  

  لألهرريات ررريهن. وفررا رتعررت Editorialآالواحررد يقرريأ ااعررالم الررر

إىل رنررا بعررد التةرري ، وبرردأف أهررارد مرراعا جيرري ، عيرر ف أن   

أتقبرل؛ لرريل  أبعردف يررد ، وعير ف أةبررل هةص را يررتكلا عررن     

ك أعري  أن افيراكل   صوا  ولالق وميراكل عاإلليرة! وأنرا رنرا    

العاإلليررة والرر وا  ررريه مررا ُتعرريث إال الصررب  للحررييا، يسررمون ا    

الصرررابونياف. فوتررردف أن عيررر  أعمالنرررا العيبيرررة صرررابونياف!    

  ال تصررل  أن ُتعرريث لليتررال   افسررات،   Soap Oprahكلرر ا آ

ليل  ابتعدف. وفا رتعت إىل بلد ، اهتغلت باألمن العام سربعة  

 ررا بقرردر اامكرران أن أخرردم بإيصررال     عيرري عام ررا، حاولررت في  

الن ام عل وارء، ورريا افةارء كتبتره وةلرت فرديي األمرن        

العررام ررريا رررو، تتعرراون وصارة التعلرريا ووصارة ااعررالم وواألمررن       

بافتتررررا  افرررردارس، بررررأن ينقررررل   العررررام علررررى وضرررر  مررررا ُيسررررمى 

ف يررون علررى اارروات افتتررا  مدرسررة  ضرري األمررن العررام يعلررا  يالتل

 صغهين على آالًدبي اب  على السيارة واألنواف،  اليباب ال

 



 

 
 

 هـ1437 تاسعال العاممنتدى الُعمري الثقايف ــ حصاد  46

.......................... 

 الدكتور/ عبدالع ي  الُعمي :  : افقدمآ 

عبرداهلل، ولريل  يالرب الربعا هريا ا مرن        أسالت ا عند  أبا

هعي احلكمة الي  ن مته، وةد أهريف ةبرل ةليرل إىل ةصريدة     

 ن عل .تيتبء بالبداإل ، فلعل  أن ُتتحفنا بي ت م

 األستاع/ عل  ااويييي: : اماضيآ 

ررريا مررن هررعي اليلررات، وررر  مررن اليررعي اليررع ،   مقدمررة 

البداإل  ةيية تسمى آاليبيبية  ريه القيية كانت تعرو باليترال   

والنسرررات الررريين كرررانوا ُيحيرررون األرث ويتحيكرررون وينالقرررون 

واررا   ررريا ترراري . لررا، سرربحان اهلل الع رريا! مرراتوا وانقيضرروا 

وا يبقرررى إال مقرررلة!. و  يررروم مرررن األيرررام كنرررت ةانم رررا مرررن        

الواليررراف افتحررردة ل يرررارة أرلررر  بالبرررداإل ، حترررى إنررر  مسرررتعه    

السرريارة مررن واحررد مررن أصررحاب  مررن الييرراث ورا رر  علي ررا،   

لكن فا ةدمت من عنرد  ارة بنر ين، كانرت افقرلة يفصرل ا       

وةفررت خررء األسررفلت اليإليسرر  عررن القييررة، فليسررت متباعرردة. ف

فرت أتأمرل النصرايل،    أن ي  انب افقلة، ترداررا ةصره، فوة  

مسرحت القبرور وحوارا األهريار اليمر ، فرأن ي       والنصايل ةرد  

وأةول يا سبحان اهلل! كرا كانرت رريه القييرة حي رة لرا انتقلرت        
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إىل ةييررة الصررمتن!. ةلررت كررل النرراس، رررؤالت النرراس، البررد أن  

   .را أض  اا هيا ا أو لوحة هعيية ُتبي ن من

   .لا بديت أعدُّ سكان ا اليإليسي 

وسالمتكا. وريا من اليعي اليع  ألن  نانر ا ما أةولره إال  

لررو ةلررت    ، ألنرره النرراسليرر ت، ورررو سرر ل احلقيقررة وتسررتايع   

كالم رريه القصريدة باللغرة العيبيرة كانرت سرتكون تارحرة،        

  .لكن ا س لة ومتيُّ بسالسة، لكن يف م ا احلكيا

عي اليررع ، وررريا احلقيقررة مررا اةتصرريف   ررريا بالنسرربة لليرر 

علي رررا ةصررراإلد  باليرررعي اليرررع  الررري  ةلتررره. البررراة  باللغرررة      

الفصررحى، وأنررا أميررل للسرران العرريب افسررتعيبة، لسرران مكررة،    

لسان القيآن، رو أةريب األهريات للف را، والري  يييرد أن يعري        

الفررريق بررر  لسررران العررريب العاربرررة والعررريب افسرررتعيبة، فليقررريأ   

س وليقرريأ لرر ره بررن أبرر  ُسررلمى؛ إعا ةرريأف هررعي       المرريئ القرري 

امرريئ القرريس  تررا  إىل واحررد مفص ررالف اللغررة يف مرر  ويررل        

يقرررول!. وإعا ةررريأف هرررعي صرررره برررن أبررر  ُسرررلمى، جترررده رابعرررة     

 ابتداإل  يف مه! وريا الفيق ب  اللسان .

 أنررا  رردلت كررقه ا عررن اليومانسررية وسأضرريب لكررا مررقالً    

لياعي كعب بن صرره حينمرا ترات    كقه ا، ومن ا من يستدل با

للرررن  عليررره الصرررالة والسرررالم وكسررراه الرررلنة لليرررعي. كلررر ا   
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يقولررون لرر  حتررى إن رنالرر  رتررل مررن الرردكاتية   علررا الرردين   

على اليومانسية رر    وتاتن  بالكتاب وةال ل : يا أخ  ما ب 

رنررررراك فررررريق بررررر  العالفرررررة   ،ال :ةلرررررتتررررر ت مرررررن الررررررعالفة  

عقلر  لبيعر  يولررد معنرا، ولكررن     واليومانسرية، العالفرة هررأن  

الغيي ة رغبة تسدية تسمى اليومانسية أ  الليلة احلمريات، أمرا   

  ور   تلف. ليل  حينما تات ريا الياعي Emotionالعالفة آ

  كررالم ةالرره مررن ةبررل، ترراته     الرري  أخاررأ علررى اليسررول   

ليقول له هيا ا، فبدأ بوصف الدنيا، لا إن الناس أخريورا علرى   

، يستحيل أن يكرون نر  رريه األمرة يسرتم  إىل رترل       أنه يتغ ل

يتغ ل باميأة وب يه األوصا  ال  وصف، ولكن ا كلر ا مرن   

العريب افسررتعيبة يعيفررون مررا معنرى البالغررة   الوصررف. رنالرر    

آبانت سرعان  ، رو يصف الدنيا، لريل  بردأرا: برر   فيق   البالغة

ن ررا فقلررب اليرروم متبررول  لررا يسررتاين   وصررف ررريه الرردنيا وأ      

غرريورة، ومررا إىل علرر  حتررى إنرره وصررف ا بقولرره: عيرر ات مرردبية،  

الردنيا   مدر  ويل يقولن مقبلة، إ ا يصرف ا ب ريا، ألن را فعرالً    

إعا أنبيف تلحق ا وإعا أةبلت تأت  إلي ا تستكيف ا. لا  ردا  

عررن الناةررة الرر  رحلررت ب رريه الرردنيا، ولرريس أنل علررى األول إال     

اإلم ررا  مررل الرردنيا والررينوب،    وصررف الناةررة تلرر  التوبررة الرر  ن   

الدنيا افغيية، حب الي واف مرن النسرات، والبرن ، والقنراله،     

إ ررا تلرر  التوبررة ويصيررفي الناةررة ووصررف ا بوصررف نةيررق. حتررى إن   
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القرريان ي لررق مررن فرروق تلرردرا، كمررا جتررب التوبررة الررينوب مررن    

؛ لريل   أواا إىل آخيرا، ليل  وصف ا. لا بدأ  د  اليسول 

نة، فرررال تنةررردعوا بررراففيناف ةبرررل أن تغوصررروا    كسررراه الرررل

معنررررى البالغررررة. وبالغررررة العرررريب افسررررتعيبة تعايرررر  أهرررريات ،     

وارتعوا، من نرس القيآنن أنا ا أةيأ كتاب ا مني عييين عرام  

غه القيآن نرسته نراسة، فف  القيآن علرا وِتبيران لكرل هر ت     

لكل ه ت! ا يقرل للردين برل لكرل هر ت، ولكنره  ترا  إىل        

نراسررة القرريآن لتعرري  مررن خررالل ررريا الكترراب الع رريا        .رتررل

كيررف تسررتاي ، ولكررن اف مرره بلسررانه، وان رريوا إليرره حينمررا    

، ال يعرررري القيرررراب الرررري  [4افرررردلي: ] چڭ  ۇ     ۇچيقررررول 

تلبسرره!، وإ ررا بيترر !، القرروب رررو البيررت، أ  ال يرردخل بيترر         

فررإن افرريأة إعا فسرردف فسررد البيررت وإن كرران القرري ا       ميرريك، 

بي را، وإعا صررلحت صرل  البيررت وإن كران القرري ا فيعون را. لرريل      ن

  فا رري وإعا أرنف أن تعيف ررا فررارت  إىل  نف ررا مررا معنررى وليابرر 

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ      ې     ې  چ  ةررال تعرراىل:  ،سررورة نررو  

، أ  نخلرررررروا  [7نررررررو :  ] چې   ې  ى  ى  ائ   وئ  

 چں    ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃچ  تعراىل:  بيوت ا، ويقرول 

ەئ  ەئ    چ ، ويقرررول اهلل   سرررورة يوسرررف  [221البقرررية: ]

وفسررررري احللرررررا برررررأن    ،[4 يوسرررررف:] چوئ  وئ  ۇئ  ۇئ   

عرن عقيردة    اليمس ر  األم مصدر العقيدة. فأنا لست مسرؤوالً 
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أن أخترررار األم الررر  تيبررر  أبنررراإل  علرررى      أبنررراإل ، أنرررا مسرررؤوالً  

العقيدة، ف   مصدر العقيدة، فرإعا صرلحت صرل  البيرت، وإعا     

اخ  صوتتر  أن تكرون صراحلة، وةررل:    فسردف فسرد البيرت، فرر   

اللرر ا وفقرري المرريأة صرراحلة حليلررة تيبررى أبنرراإل  علررى الرردين.         

كانرررت األم ررراف جتلرررس علرررى   ررري الولرررد حترررى  يتررره إىل      

افسرريد! ال تنت رري أبرروه  سرر  يررده يأخرريه إىل افسرريد، وإ ررا    

رررر  الررر  توة ررره وتقرررول: ةرررا خرررا  اهلل، ررررل رررريه األم ررراف    

نررا   ينررا بررااعالم الرري  يقررول: تعبرران،    موتررونة بيننرران! أمررا أن 

البار  س يان خله ينام!. ل  عمة تات ولدرا من تدة له سرنة مرا   

هافته، وفا تات بالليل ونام عربرت لتوة ره لصرالة الفيري، فمرا      

الكررافي    تقررول مسرريد البررداإل   إىل ةررام! واهلل، إن ررا لالعررة  

د برري ، ألن ررا عنرردرا والت وبرريات، ررريه ررر  احلقيقررة، وتوترر      

ناإلم ا عند األم، فال أحد يقول: أنا أسرياي علرى أبنراإل ! ال، لرن     

جتلس  ت سدرة السلاان، تنرو  من را عصراك لتكريه ابنر       

 على أن يكون مؤمن ا، بل اخ  صوتة صاحلة، وهكي ا لكا.

 الدكتور/ عبدالع ي  الُعمي :  :افقدمآ                   

األسرالة، إن هرات   هكي ا ألب  عبرداهلل، ورنتنرا الكرقه مرن     

 اهلل سنقيأ علي  من ا، لكن نييد ةصيدة فصحى.
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 األستاع/ عل  ااويييي:  :اماضيآ 

فيررره ةصررريدة أهرررغلتي احلقيقرررة، ورررر  األوىل الررر  أحرررب      

وأهرركي اهلل أن ررردان  ألن أصررل إىل ررريه القصرريدة، أال وررر  

آالقلررا األ ررى . والقلررا األ ررى رررو ةلررا ا لررق، مررن الرريرة إىل 

ة، ومن البيرة إىل اليريية، ومرن الفرهوس إىل احلروف. ال     ا ي

تف مون  خاأ: آإ ا ر  ةريآن خلقره اهلل وةرال لنرا اةريأوه وررو       

فررريث، وأنررر ل اهلل كتاب رررا نقررريأه وررررو نليرررل   القررريآن الررري   

ُخِلررقي، ررريا نافلررة وررريا فرريث  سُتسررأل يرروم القيامررة عررن ررريا      

ی  ی    ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ    ی  ی          چ القرررررررررررررررريآن

اةرريأ بقلررا اهلل، لتعرري  اهلل عررن علررا،    ،[36ااسرريات: ] چجئ

فررإن األنبيررات ال يعي فونرر    اهلل، وإ ررا يقولررون لرر  مرراعا يييررد   

أمررا معيفرررة اهلل، فقررد تعرررل اهلل لرر  األنواف الررر      ،اهلل منرر  

 ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈچ  تعيف رررررررررررررررررا

أن  كل ا يعيفون اهلل، ليل  اتت ردف    ،[25لقمان: ] چې

أُبرري ن للنرراس مصرردر العلررا احلقيقرر  الرري  اكتيررف ررريا العلررا   

الي  نعييه اآلن مرن علروم التكنولوتيرا وغهررا كلر ا تراتف       

من ِأمي  كانوا يقيأون بقلا اهلل!. فالي  اكتيف اميك ا 

يكن   السوربون وال   اكسفورن، بل كان ثار ا يقيأ ةروة  

عيررنا آال  السررن     البةررار، علرر  السرري الرري  أونعرره اهلل،   

األرث، ا يررررأف إال ررررريا اليتررررل ليكتيررررف أن ةرررروة البةررررار 
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تسرررتاي  أن تيفررر  الغارررات، لرررا بعرررد علررر  حررريك األرث معررره      

بالسياراف بفضل اهلل، وريا سي أونعه اهلل   ا لرق علينرا أن   

نقيأه. كيل  اليين اكتيفوا العلوم ا يكونوا   اهامعاف 

، بررل كررانوا يقرريأون بقلررا اهلل،  هوا  ملرروا هرر انة الرردكتورا

تل  السدرة الع يمة ال  تعلر ا اهلل مصردر ا فعيفتره، نسرمي ا     

 :         مالع ا السدرة، وأةول

  ا  خاويةررررريا سدرة احلقف واألحق

 اررريوه اليمرا ترررتيو  ب  اليي  ما ل 

لويلرة لكن را رسرالة أنرا حبيرت أةوارا للنراس،        ور  ةصيدة 

 قلا اهلل لن يصل للعلا   ه ت.من ال يقيأ ب

 الدكتور/ عبدالع ي  الُعمي :   : افقدمآ 

ترر اك اهلل خرره ا أبررا عبررداهلل، لررد  ةيابررة عيرريين سررؤال،     

أن  وألبدأ بأسرالة ااعرالم، لعلر    سأضاي لدمو الكقه من ا، 

 تاف من ا ما هات وترد  مرا تيرات. رريا السرؤال يقرول: ُيقرال        

ا عن االختاا  ررر فمرن افةتارفن   إن ااعالم وتاف ررر نتحد

واآلخي يسأل: رل يوتد إعرالم برديل فوات رة ااعرالم افعاصرين      

ولررران  يقرررول: كيرررف  كرررن التفييرررق بررر  ااعرررالم الصرررانق     

والكراعب    رل رريه ال رريو  السراإلدةن والقالر  يقرول: فرراعا       

يتأخي إعالمنا العيب  ويتقدم إعالم الغهن والعاهي بعرد القالر    
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يسأل عن إحدى القنرواف الفضراإلية  كرن مقرل: ا رد      وجي ت 

واليسرررالةن وسرررؤال أيض رررا يررريتبء برررااعالم يسرررأل: ررررل رنررراك   

عالةة هةصية م  الدكتور سليمان القنيان وةد خاث جتارب 

وررو مرن نفرس بلردكن، فلعلر  خافرت        اخصوص ااعالم سابًقا 

 هيا ا من ريا االختاا  الي  عكيناه.

 ل  ااويييي:  األستاع/ ع : اماضيآ      

، ااعالم ُمةتا رف، لكنره لريس ب ريا االختارا  الري        أواًل

يررقي يديرره وراه! إ ررا ِأِخرريي ااعررالم باليرركل، نعررا باليرركل!    

الناس حتى افيي  الي  ال يتييأ أن يال  إعا كان كرده حبرة،   

لررريلن! ألننرررا ِأِخرررينا باليررركل، وسرررياي رررريا اليررركل علرررى   

يكل يا أخ  ما ي مري إعا كران عنرد     العقل، أنا ال ي مي ال

حبررة، أصرربحنا نتقرردم فيرره. وةررد  رردلت   مقارر    اليوتيرروب 

 عن اليكل.  

 

 الدكتور/ عبدالع ي  الُعمي :                              : افقدمآ 

سؤال  أب  عبداهلل، يقول: رل ل  ةصاإلد باللغرة االلي يرة   

يررر  بقصررراإلد اليررراعي   أو مرررن العيبيرررة إىل االلي يرررةن ومرررا رأ   

افصرري  ريررام اهرر  وناصرري الفياعنررةن ومررا حكايررة اهررن     

 ةصاإلد بعا اليعياتن  



 

 
 

 هـ1437 تاسعال العاممنتدى الُعمري الثقايف ــ حصاد  54

 األستاع/ عل  ااويييي:   : اماضيآ 

، أنررا نررانر ا مررا أةرريأ لليررعيات، أمررا الفياعنررة ف ررو كمررا     أواًل

يتحرردا، يتحرردا ليعرريل بيررعيه، رنالرر  اصررايان احلكمررة      

  مفتونرررون   افترررن .  حينمرررا يقوارررا احلكررريا، كمرررا رنالررر   

ولكرررن ان ررريوا   رررروامل رررريا اليترررل، تصررروروا أن رنالررر   

حكيم ا  ل  مال الدنيا، لا بعد عل  معه صحفة ييحي في را  

علررررى األبررررواب، اةرررريأوا   ررررروامل اليرررراعي ةبررررل أن تقرررريؤوا  

، تهستاي  صياغأوللياعي. أما اللغة االلي ية فدرست األنب 

 ول ةصيدة بااللي  نلكن رل منكا يأعن ل  أن أة

 الدكتور/ عبدالع ي  الُعمي :                              : افقدمآ 

 نعا مالوب ريا، ومع ا احلاضيين جييدون االلي ية.

 األستاع/ عل  ااويييي:   : اماضيآ 

 UncleSamآ :صين، ريه ةصيدة من مسيحية كتبت ا ا  ا

& Three Hyenas وأةصد  Uncle Sam ألمرييكي ، والضربا    ا

بررري : آبيياانيرررا، وتررريل فينسرررا احلرررية،     والقاللرررة ررررا األور 

وأفانيا . رؤالت القاللة يتكالبون على أمييكا! ليفتتوررا كمرا   

فتتروا اال ران السروفي ، لرا بعررد علر  يبحقرون ارا عرن مررأوى،         

ويلتفترون إىل مناقرة ومصرانر الااةررة ثييرة كاملرة   مناقررة      

إفييقيا. لريل  ال جترد لألمرييكي  مولرأ     الييق األوسء و  
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ةررردم   إفييقيرررا وال   مناقرررة اليررريق األوسرررء، مولرررأ ةررردم   

 اةتصان  نعا، أما العسكي ، ف ا جييون ا، ليل  أةول:  

  يورن ةصيدة لويلة بااللي يةآ

  Uncle Sam & Three Hyenasرريا ررو افردخل فسرريحية آ   

ات ررام بررأن ررريا  لكررن حينمررا يتحرردا الضرربا  القاللررة عررن ةصررة

الغييررب رررومهوس، ف ررو يقررول: واحررد أنررا ةيأت ررا   الكترراب، 

وواحد يقول أنا ةال ل  افدرس، والقال  يقول ةال ل  بالكلية 

 ةيأت ا، ف و يقول:

 . يورن ةصيدة بااللي يةآ

تيعت ررا: اةرريأ، تررانل فيمررا تقرريأ، أو تاعررا عيفررات تأكررل  

يا ونم ال جرري  لبن ررا،  ون ررار ا، باررن ال ييررب  كفررار ا، فرر   لررياًل

تحررل  مررل أسررفار ا، لررا بعررد علرر  تنت رر  إىل وةوفرره ووصرروله 

 Uncle Samحتى مسكوه   الن ايرة ليقتلروه، فيقرول أنرا لسرت      

 ولست رومهوس، من أنتان يقول أنا:  

  .باللغة االلي ية هعيآ

  يبتعرردون يصررّلبون فيقولرروا:   The Mary Motherأم مررييا آ

  ي يةباللغة االل هعيآ

  .باللغة االلي ية هعيآيقول: 
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رررريا مرررا يييرررده األوروبيرررون مرررن الواليررراف افتحررردة مرررن عرررام   

م يييررررردون أن ينقررررريوا الررررردوالر األمييكررررر  بالفضرررررات     1960

ا رررارت  ويقيةعرررون إعالمي رررا، ووضرررعوا هررريكة ناسرررا كرررل    

العلمررررات العررررامل  ب ررررا رنررررون وعرررريب مررررن نول الكومنولرررر       

اسرراف خنفيررارية!. نعررا، غرر وا وأسرر ال  وكنررد ، يقرردمون نر

سرررررا  القمررررري لكرررررن كب ررررروا مليررررراراف الررررردوالراف  يررررروب   

 واليررررريل األوروبررررري ، امررررريك إلليررررر   والوةرررررون فينسررررر    

آالعررواصل  أفانيررة. وركرريا األمييكرران صرريفوا نم ةلررب ا علررى    

ررريه الرريحالف للفضررات وهرروف ا ررراحل  يرر  يغرر ون افيرر        

نفر  الردرارا    علرى  Uncle Sam اون فيره ميكبرة واهلل يعر     

هيروب االلير  اففلسر  الريين مرا وراررا وال ةريش، يعييررون        

على احليل، ومستةدم  فينسا كلب حياسة يعمل ا األعمال 

القيرة، وتيل فينسا احلرية الري  بنتره بيياانيرا ألنرات احلريب       

العافية القانية، وانبسات فا نخل رتلي باريس؛ ألنه ةضرى علرى   

ية احلقيقية، واستبدلت به اهيل، رريا اهريل   القورة الفينس

رو الي  أفسد األرث لصا  الليااني ، ليل  ريه اه يية 

 الداتة تأكل باحليلة. .الفقهة
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 الدكتور/ عبدالع ي  الُعمي :   : افقدمآ 

آخرري سررؤال، معنررا مخررس نةرراإلق بررإعن اهلل و ررتا، السررؤال     

 ، وت رة ن ريك   يقول: ت  ي   بعا افقال  نون ال   الي ر 

   ريا األمي، ولعله باختصارن

 األستاع/ عل  ااويييي:   : اماضيآ 

رررو لررين، أخرري النرراس مررن عمليررة الن رري إىل اليرركل، ال        

تن ررري إىل هررركل ، ان ررري إىل مرررا أةرررول، أصررربحنا باليررركل    

جيلررس واحررد ّ لررء عمرريه سرربع  سررنة هرركله مررن أرو  مررا         

و ص رل آتير ال   يكون وحرالق ومحري و ير  ويرتكلا بيةرة،      

خررور   تالسررة عبرره  دلرره ب رريه افواضرري  ويتمارر    عمليررة 

اختيار: كيف افريأةن! ونصره افريأةن! وكلره مرا ير  ين ري إىل        

افرررريأة! ين رررري إىل ةررررا  افرررريأة!. لرررريل  أنررررا أحررررارب الن رررري إىل  

اليكل، وأةول: ويل ألمة رأس مااا ما جي  من احلقرل ال مرا   

أن حنرريك ررريا العقررل، ال نن رري إىل   يصررنعه العقررل، حنررن نييررد 

األهكال، ليل    ريف بفانيلرة وبسرالة وعنرد النرار وأ ردا       

ې        ېچ  :م  النار وأناةي ا ولقد ةال اهلل تعراىل عرن النرار   

[ وررر  صررفحة بيضررات، الرري  مررا   71الواةعررة: ] چې    ې  ى  

[ 6٨الواةعرة:  ] چے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭچ يقيأ رريه اآليراف   

الواةعرة:  ] چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  چسرورة الواةعرة    ريه اآليراف:   
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ڳ  ڳ  چ  [71الواةعرررررررررة: ] چې  ې     ې    ې  ى  چ [ 5٨

[ كررررل واحرررردة مررررن ررررريه اآليرررراف  63لواةعررررة: ا] چڳ   ڱ  

وراترررا علررا وتنبارر  لررو سرررألت ا، لرريل  أنررا أخالررب العقرررل ال        

أخالب اليكل، وسبحان اهلل الع يا! مرن نرس القريآن ِأوِتر ي    

 احلكمة:  

 ال يؤت ا كتاب أرل القلقلة ...يتل القيآن يؤتى حكمة من ي

وسعوا بأم كتراب ا ال   ... تيكوا كتاب اهلل خلف   وررا

 ...أم له

ررريا ترر ت مررن ةصررة اِهني ررة، أمررا أنررا فيررعيات اهررن والرريين    

يتحدلون عن اهن، فأنا أؤمن بأن اانسان فيه ِتني ته الداخليرة  

ا مررا جيررن عنرر  وجيررن ال يعيف ررا، رررل تعرري  مررا   نفسرر ن ررري

عي أنرا، فأنرا ال أعلرا حترى مرا   نفسر ، لريل  أنرت بالنسربة          

ل  نفس  ِتن ة، وأنت بالنسبة ل  نفس  ِتن رة ال يعملر ا إال اهلل،   

 چں  ڻ      ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ھ   ں   چ اهلل تعررراىل: يقرررول

ررريه ررر  اِهني ررة الرر   رردلوا عن ررا، لرريل       ،[116افاإلرردة: ]

 م أةول:  ا تا

 ...سألتي ِتني ة يوم ا عن إعالم عو أةالم ممدوة

 ...فأتبت بايبة ةلب: أ حيُسونةن

 ...ةالت بل عاكية مفقونة 
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  ...وأماناف موؤنة

  ...وسُتسأل تل  افوؤنة

 ...ُتعاى  ع ا ُتعاى بصي ا

 ...واا ةلب ينبا كل ا يسق  لين ا

 ... ي  باي ا   األرث 

 ...ى األ ا يقيأ   ةلا اهلل

 ...أن ملوك األرث تلبس صينت ا 

 ...هينقة  ي  من نونةمن  

 هكي ا لكا.

 الدكتور/ عبدالع ي  الُعمي :   : افقدمآ 

سررؤال أخرره أليحرره علررى أبرر  عبررداهلل يقررول: إنرر          عنررد 

أمت إىل أن القيآن ولوق وأيض ا أهيف إىل أنه ُمن  ل ررر ورريه  

منرا أن القريآن كرالم اهلل، فلعلر      إضافة من عند  رررر بينمرا تعل  

 ُتيّل .

 األستاع/ عل  ااويييي:   : اماضيآ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ     ٻ    پ      پ   چ  ، بسا اهلل اليمحن اليحيا أواًل

پ        پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  
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آل ] چچ ڤٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ

  ل على الن  [ يا إخوت ، ريه كتاب من4رر  1عميان: 

واألنبيات بالوح  ولكن ا لق، ريا كتاب با لق كيف 

تقيأ الييية، وحيكة الييية، وما في ا، وتقيأ   القمي 

آياف هلل، ريا ةيآن خلقه اهلل وفيضه علي ، وليس فقء 

القيآن رو ما ِأن ل، ريا من ل وريا نافلة، وريا خلقه اهلل 

چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ    چچ  وةال ل  اةيأ، وةال للن  األم  

 چڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ      ڑ 

[ وريا القلا رو ةلا ا لق ما أمي اهلل به حينما 4رر  1العلق: ]

ةال للقلا اكتب فكتب، ريا ا لق الي  أمامنا سُنسأل عنه 

يوم القيامة، لن تعاى ريا السم  والبصي والفؤان الي  جيانل 

ه انة النحلة يوم القيامة حينما فيما ييى ويسم  وستييب 

تي د على ريا الي  ِأعا  السم  والبصي، وتقول رب  إن   

علم ا ل  وعلم ا فن حول  وا يقيأ ريا الي  ِأعا  السم  

والبصي!. سُنسأل عن ريا الكتاب الع يا، ولكن ريا 

من  ليعد:]ا چەئ  وئچ الكتاب افن ل نليل   الكتاب

[ يعي  دا ٩ :من اآلية وم:الي] چڍ  ڍچ [41 :اآلية

اهلل سبحانه وتعاىل وحض   على القياتة بالقيآن الي  خلقه 

من القيآن الي  أن له ريا وريا العلا بين ما من ال يقيأ بقلا 

اهلل لن يعي  العلا، إعا أرنف أن تعي  القيآن، فحاول أن 
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تقيأ، وستعي  أن اهلل سبحانه وتعاىل ي دي  إىل افعيفة إعا 

ّلة إبياريا م  اهللن رو أنه أن  اور رب ، ما ر  ِخ أرنف

كان يقيأ ويسأل وجيانل فيما ييى ويسم  ليعي  اهلل عن 

علا، ُتسم ى صحف إبياريا وأ ي ا مدرسة األنبيات اليين 

كانوا رعاة أغنام ا يكونوا علمات بل كانوا رعاة أغنام 

ن فأن ل ّلة م  اهلل يناةيوةيأوا بقلا اهلل فكانت اا اِ 

علي ا الوح . ال يأت  ريا العلا فقء من أن تقيأ القيآن من 

 چ ٱ چوأنت لو سألت  ما معنى  چٱ چالغال  إىل الغال  

تقول ل  اهلل أعلا مبيانه، اهلل أعلا مبيانه   خلق الكون 

كله، ولكنه ةال ل  اةيأ   ريا ا لق، يقيؤونه من 

 الغال  إىل الغال ، وأةول: 

 اةد  عت أن   القيآن هيا ا عيب ةعي  من أم

 ااصه اهن وةد ِأعِي  اهن به ريبأيقنت إعي 

 ا ةيأوه يتغنون به بإمام يتغنى ليب 

 ونسوا أنه معي ة كعصى موسى به ضيبا 

 ا ةي ُسالل عيبومن الص ضيب البحي فيات ا سباًل

 أكتاب خي  الاون له كيف ال ُيةِي  لين ا ل بان! 

 
فيرره حكمررة وعلررا فررن يرردرس القرريآن يقررول اهلل  ررريا القرريآن

[ ورتلرره وِفرر  أرتالرره، 4اف مررل: ] چٿ  ٿ    ٿ  ٿ چ للررن  
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ولتكون   ًفرا   فر  القريآن كالري  يعري  كيرف  ريك        

رررريه السررريارة أو تلررر  اآللرررة ويفك رررا ةاع رررا ةاع رررا ليدرسررر ا       

وئ  ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    چ  وتعيف ررررررررررا أرترررررررررراالً 

ىئ  ىئ  ىئ  چ [ يقرررررررول اهلل 3الفيةررررررران: ] چجئېئېئ

[،  رريُّ علررى ررريه اآليررة   32الفيةرران: ] چی  ی  جئ  یی

ونعي  أنه علة واحدة ال يقبت بالفؤان إ ا  ترا  إىل نراسرة،   

ال متضررر  حرررديق ا للبةرررار  لرررا جتلرررس أسررربوع ا تبحررر  وتررردةق  

وجتلررس وترر ك القرريآن، ال، اصرري  نراسررت  علررى القرريآن، ا  

ٿ  ٿ    ٿ  چ ل ِكلِّفررت بررر  ُتكلررف بدراسررة األحانيرر ، برر   

[، اصرررري  الليررررل واتلررررس علررررى 4مررررن اآليررررة  اف مررررل:] چٿ  

القرريآن، اهررعل نررار ا رانإلررة؛ لترريكيك تلرر  النررار، فقررد وتررد        

علي ا موسى رد ى، لتعي  أن ريا القيآن ال  تا  إىل مفسري،  

ې  ې  ى  ى   چ[ 35]النور: مرن اآليرة    چۅچيقول اهلل 

فررن أران أن يرريكي   [، 35يررة  النررور: مررن اآل ] چائ   ائ  ەئ  

جيلس، وييتل القيآن، ليل  رناك فيق ب  القيآن الي  خلقره  

اهلل والقرريآن الرري  أن لرره اهلل، أنررا حاهررا هلل أن أن عرر  أن ررريا     

الكتاب الري  بر  أيردينا ولروق، وإ را ررو كرالم اهلل منر ل         

ی  جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب  حب  چعرررر  مررررن أم الكترررراب   

أ  أن    [19رررر  17القيامررة: ] چحت   خت     خب     مب  ىب  يب    جت

القريآن ُيفًسري القريآن، وسررييد مرن نرس القريآن أن كرل هرر ت       
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موتررون فيرره، وهرركي ا لكررا، فررال أحررد يررت مي بررأن  معترر ل،  

وناإلم ا عندنا ةوالب، ةد يكون رنال  سوت ف را لكرن رنالر     

ةيآن فيضه اهلل علينا ورنال  ةيآن نافلرة، بر  القريآن  يوترد     

 لعلا.ا

 الدكتور/ عبدالع ي  الُعمي :   : افقدمآ 

ترر اك اهلل خرره ا أبررا عبررداهلل، ووفقنررا وإيرراك للحررق وأبعرردنا   

عن البالل، أسأل اهلل سربحانه وتعراىل أن يبرارك لنرا عيع را        

أعمالنا وأعمارنا وأنفسنا وأرلينا وأموالنرا وسراإلي أحوالنرا، وأن    

وييصةنرا   يينا البالرل برالالً  ييينا احلق حًقا وييصةنا اتباعه وأن ي

اتتنابه، وأن  ف نا وأرلنا وبالننا ور  بالن أوالننا برإعن اهلل  

تعرراىل مررن كررل سرروت ومكرريوه، وأن ُيعرر  احلررق وأرلرره وييفرر        

ال لررا عررن اف لرروم    كررل مكرران إنرره ولرر  علرر  والقررانر         

عليرره، هرركي ا لضرريوفنا الكرريام عيع ررا، واليرركي مكررير       

 فنا   ريه الليلة افباركة.ألب  عبداهلل الي  أ 

 األستاع/ عل  ااويييي:   : اماضيآ 

، بسا اهلل اليمحن اليحيا، ةبل أن تتحيكوا، أةول أواًل

احلمد هلل الي  أورلنا ريا الولن واخت له لنا حينما كان 

باإلنا خلف اابل واألغنام، لا را صحيات ةاحلة، حيف تي أعقاب آ

ا الولن اآلمن. علينا أن نيكي اهلل ر  النعا تأت  إلينا   ري
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من حف   لنعا وحنم  ريا الولن ونكون ت ت على ريه ا

افال، فأنا أةول ليس اللص الي  يسيق البنوك، وإ ا اللص 

يور ا لبنيه أةل ما ييا عن أبيه، يقول اهلل سبحانه ال الي  

ڦ  ڦ  ڦ     ڄ    ڄ  ڄ     ڦچ :وتعاىل   سورة البقية

ڃ  چ    چ    چ  چ  ڇ  ڇ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ 

ڎ ڈ     ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڇ ڇ

[ إن اليري ة حينما ييلون من أبي ا 266البقية: ] چگژڈ

ال ُينم ونه، را ااعصار الي   يق افال، فعلينا أن نصون  مااًل

 افال، ورو ةيامنا كما ةال اهلل ةيام ا للناس.

 الدكتور/ عبدالع ي  الُعمي :   : افقدمآ 

ه ا، ولعررل أبرر  عبررداهلل كمررا عكينررا بصرريانة ترر اك اهلل خرر

افررال، عكينررا أيض ررا بصرريانة الررولن الرري  نسررأل اهلل سرربحانه    

وتعرراىل أن نور لرره ألبناإلنررا سرراًفا آمن ررا   نعررا اهلل ييفررل. ولرريل        

ِأعّكي نفس  وإخوان  ناإلم را أن رريه األمانرة الر  بر  أيردينا ال       

سربحانه وتعراىل أن     ص تيلنا بل رو ألتيال ةانمرة نسرأل اهلل  

 ف نا وبالننا ويردف  عرن افسرلم  كرل هري وبرالت وحيراكا        

 اهلل عيع ا.
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 صور من الندوة:
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 :من التغطية الصحفية للندوة مناذج
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