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المقدمة

احلمد هلل والصالة والسالم على سيدنا رسول اهلل وعلى آله
وصحبه ومن واله ،وبعد؛
بفضل من اهلل وتوفيقه واصل منتدى العُمري الثقرا والري
يعقرررد

أول سرررب مرررن كرررل شرر ي هجررري طررروال العرررام عررردا

اإلجازات الصريفي واليمسير فعالياتره عر لقاءاتره املختلفر مرن
حماضيات وندوات للعام الثامن على التوالي لسن 1436هر.
وكانر أول ندواترره هلرريا املوسر

يرروم اجلمعر الثررامن مررن

حميم 1436هر املوافق األول من نوفم 2014م.
واملنتررردى مسرررتمي بفضرررل اهلل من جررره ،حيرر ي رررد إىل
إجيرررا منرر ثقرررا للتواصرررل واحلررروار جيتمرر فيررره أهرررل الررريأ
واألكرررا يون العلررروم الشررريعي واالقتصرررا ي واالجتماعيرر
والسياسرري واإل اريرر والثقافيرر وأصررحا التجررار واخلرر ات
املمير ر ة ،لتسرررلي الضررروء علرررى القضرررايا الررري ت ر ر اجملتمر ر ،
وكيفي التعامل مع ا ،والعمل على إبياز اجيابيات ا واحلرد مرن
سرررلبيات ا ،وتنميرر املعلومرررات وعررري التجرررار وإثرررياء احلررروار
وتبررا ل األفكررار املتعلق ر بررالوعي الثقررا املعترردل واحلرروار بررن
مثقفرري اجملتمر وتواصررل مر اجلم ررور ببسرراط وعفوير بعيرردا
عرررن اليمسيرررات ،ممرررا يعرر ز األمرررن الفكررري ويقرررو الرتابر ر
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الررروطي وينمررري الوسر ر ي مر ر احملافظر ر علرررى قيمنرررا الثقافير ر
واللغوي وموروثاتنا احلميدة م إبياز اليوا واالحتفاء ب .
وقد حظي العرام الثرامن للمنتردى بالعديرد مرن اللقراءات الري
ت يقر ر ملوضررروعات حير ر وقت رررا رأينرررا طيق رررا مرررن خرررالل
املتخصصن وهي على النحو التالي:
نررردوة" :لقررراء علمررري" ،وقررردم ا معرررالي الشررري
. 1
الرردكتور عبرردالكيي بررن عبررداهلل بررن عبررداليمحن بررن
محد اخلضري.
نرردوة" :س رالح العصرري" ،وقرردم ا فضرريل الشرري
. 2
الدكتور عبدالع ي بن فوزان الفوزان.
نرردوة" :رؤي ر حررول التعلرري " ،وقرردم ا الرردكتور
. 3
عبدالع ي ابن عبداليمحن الثنيان.
نررردوة" :األطرررال التارخيير ر و ورهرررا إبرررياز
. 4
احلقرررا ق املغيبر ر " ،وقررردم ا الشررري األسرررتا سرررامي برررن
عبداهلل بن أمحد املغلوث.
ندوة" :نشأة اجملتم املدني اململكر العيبير
. 5
السعو ي " ،وقدم ا األستا حممد عبداليزاق القشعمي.
ندوة" :مشيوع الندوة العاملي للشبا اإلسرالمي
. 6
للت رررويي أقسرررام اللغرر العيبيرر للنررراطقن بغريهرررا
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اجلامعررات احلكومي ر العاملي ر (التجيب ر واملنج ر ات "،
وقدم ا الدكتور خالد بن عبداليمحن العجيمي.
ندوة" :ال َوهْنُ" ،وقدم ا الشي األستا الدكتور
. 7
ناصي ابن سليمان بن حممد العُمي.
وك حنن سعداء ب ؤالء األعالم ومشاركت لنرا
املنتدى الثقا .

نشرا

كما أننا سعداء الوق نفسه جبم ور احلضرور ومتير ه
وحيص ر ومشرراركات ومررداخالت  ،كرريلك حنررن سررعداء
باالمترردا اإلعالمرري للمنترردى ونشررري أخبرراره وحماضررياته عرر
األوعير ر الصرررحفي والفضرررا يات اإلعالمير ر  .أكرررير الشررركي
لل ر مالء املسرراعدين تنظرري املنترردى ،وعلررى رأس ر امل نررد
إبياهي امل يد  ،واألستا حممد بن سرعد امل نرا ،واألخ الع ير
سرررلمان برررن حممرررد العُمررري وأبنا ر ره ريررران وعبرررداهلل ،واإلخررروة
العرراملن باملكت ر  ،مصررع البشررري ،وحممررد أمحررد ،وأمحررد
بكي  ،وعبدالل يف هاسرو ،واألبنراء مجيعرا ون عرد وكرل
املشررجعن ومقرردمي األفكررار لنررا .حفر اهلل اجلمير مررن كررل
مكيوه وأعاننا على اخلري .وحفر بال نرا وأهلر ا وسرد خ رى
املسؤولن في را علرى رو اخلرري ،وجعرل عملنرا خالصرا لوج ره
الكيي .
عبدالعزيز بن إبراهيم العُمري
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ندوة
*

لقاء علمي خاص

 السرية الذاتية للمحاضر:
 معـ ــال الشـ ــي الـ ــد ت  /عبـ ــدال ريم بـ ــن عبـ ــداه بـ ــن
عبدالرمحن بن محد اخلضري.
مكان وتاري الوال ة :بييدة ،سن 1374هر.
العمل:
قس السن وعلوم ا كلي أصول
عضو هيئ التدري
الردين جبامعر اإلمرام حممرد برن سرعو اإلسرالمي بالييررا إىل
أن تقاعد تقاعدا مبكيا 1424/8/27هر.
و يوم السب 1430/2/19هر صدر األمي امللكي بتعرين
الشرري (حفظرره اهلل عضرروا هيئ ر كبررار العلمرراء متفيغًررا

* أقيم مسراء السرب الثرامن مرن حمريم 1436هرر املوافرق األول مرن نروفم
2014م ،قررردم ا معرررالي الشررري الررردكتور عبررردالكيي برررن عبرررداهلل برررن
عبرداليمحن بررن محررد اخلضررري ،عضررو هيئر كبررار العلمرراء وعضررو اللجنر
الدا م للبحوث والفتوى ،وأ ارها سعا ة األسرتا الردكتور عبردالع ي برن
إبياهي العُمي .
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اللجن الدا م للبحوث والفتوى املتفيغ من هيئ كبار العلمراء
بامليتب املمتازة.
راسته النظامي :
خل املدرس االبتدا ي سرن 1381هرر ،ثر ختري من را سرن
1386هرررر ،علرررى إثيهرررا خرررل املع رررد العلمررري

بييرررده سرررن

1387هر وختي فيه سرن 1393هرر ثر التحرق بكلير الشرييع
بالييررا

وخترري من ررا سررن 1397هررر ،علررى إثيهررا عررن معيرردا

بكلي ر أصررول الرردين

قس ر السررن وعلوم ررا ث ر واصررل وترراب

الدراس ر العليررا فحصررل علررى رج ر املاجسررتري سررن 1402هررر،
وكان رسالته بعنوان" :احلردي الضرعيف وحكر االحتجرا
برررره" .ثرر ر بعررررد لررررك

سررررن 1407هررررر حصررررل علررررى شرر ر ا ة

الدكتوراه وكان رسرالته بعنروان" :حتقيرق النصرف األول مرن
فررررت املغيرر ر بشرررريح ألفيرر ر احلرررردي للحرررراف حممررررد بررررن
عبررداليمحن السررخاو " .عررن علررى إثيهررا أسررتا ا مسرراعدا
قسر السررنه وعلوم ررا بكلير أصررول الرردين ،وعمررل ب ررا أسررتا ا
مسرراعدا إىل أن تقاعررد تقاعرردا مبكرريا

1424/8/27هررر.

وهو ابن مخسن سن .
و يوم 1403/2/19هر صدر األمي امللكي بتعرين الشري
(حفظه اهلل عضوا

هيئ كبار العلماء.

16

منتدى العُمري الثقايف ـ حصاد العام الثامن  1436هـ

طلبه للعل :
سررنينه األوىل قرريأ علررى الشرري حممررد بررن صرراح امل رروع
(رحمهههه

العلرررروم (ثالثررر األصررررول وآ ا املشرررري إىل

مبررررا

الصررالة ،وزا املسررتقن وكتررا التوحيررد  ،وغريهررا مررن املتررون
أصول العل .
ثر ر قر ريأ والزم صررراح الفضررريل الشررري صررراح برررن أمحرررد
ري

اخلييصي (رحم

ثرر ر انتقررررل إىل الييررررا

حماك القصي

وقته.

فقرررريأ علررررى الشرررري عبررررداهلل بررررن

عبرررداليمحن الغرررديان (رحمههه

أصرررول الفقررره والقواعرررد

الفق يه.
وقررريأ علرررى مساحرر الشررري عبررردالع ي برررن عبرررداهلل برررن بررراز
(الفرررريا

(رحمهههه

الرتمي
و

و تفسررررري ابررررن كررررثري و سررررنن

وغريها من الكت  .وقد الزمه وقيأ عليره

بيته (رحم

املسرجد

.

ث بعد ختيجه من كلي الشييع و السن التم يدير تفري
جلي امل والت وقياءت ا والتعليق علي را واسرتخيا مكنونات را.
فقرررد قررريأ (حفظررره اهلل
العقا د .وقد قيأ أيضا

كترر التفسرررري واحلررردي وكترر
كت الفقه والتاري واأل .

ث قيأ على الشي صاح بن عبداليمحن األطريم (رحمه

أوا ل شيح البخار للحاف بن حجي.
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وأمرررا بالنسرررب لشررريوخه

املع رررد العلمررري

بييرررده فمرررن

الشرري صرراح السرركيي والشرري علررى الضررال والشرري حممررد
الرريوق (رمح ر اهلل والشرري ف ررد بررن حممررد املشرريق (حفظرره
اهلل وغريه .
وأمررا بالنسررب لشرريوخه الرريين تتلمرري علررى يرردي

كليرر

الشييع فنيكي مرن الشري ف رد احلمرن والشري عبردالع ي
الررررداو (رمح مررررا اهلل والشرررري عبرررردالع ي الفرررراح والشرررري
عبرررداليمحن السررردحان (حفظ مر را اهلل وغريهر ر مرررن العلمررراء
واملشا .
كما يتجلى حيص الشي (حفظه اهلل على طلر العلر مرن
خالل مكتبته العلمي العامية بأصرنا الكتر واملخ وطرات.
وتعد ميجعا لكثري من الباحثن.
مشاركاته العلمي :
للشرري مشرراركات علميرره كررثرية مررن خررالل إشرريافه علررى
اليسررا ل املقدمرر لنيررل رجرر املاجسررتري والرردكتوراه

قسرر

السررن وعلوم ررا ،ومررن خررالل ورات ره العلميرر املتنوعرر الرري مت
تسررجيل كررثري من ررا .ومررن لررك (شرريح كتررا الصرريام مررن زا
املسررتقن  ،وكتررا احل ر مررن الكتررا نفسرره ،وشرريح حرردي
جابي

احلر  ،وشريح خنبر الفكري ونظم را ،وشريح الورقرات

ونظم ا وشيوح كثرية ،وأكثيها مسجل وهلل احلمد.
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ورات علميرر

ولقرررد شرررار الشررري

كرررثري مرررن أحنررراء

اململك .
كمررا أن للشرري أيضررا مشرراركات إ اعيرر

إ اعرر القرريآن

الكيي وهي:
موكر الرردعوة حترردث في ررا عررن

 -أول هرريه الر ام لقرراء

حياترره العلمير والعملير  ،أجرريى هرريا اللقرراء األسررتا حممررد
املشوح ،أ ي سن 1420هر.
 -كمررا أن لرره ثالث رن حلق ر

فقرره الصرريام نشرري

رمضرران

سن 1421هر.
 -كما أن له أيضا رسا أسبوعيا

اإل اعر نفسر ا

شريح

خمتصي صحي البخار لل بيد .
 -كما أن لره ثالثرن حلقر

اهلرد النبرو

رمضران أ ير

سن 1423هر.
 -كما أن له ثالثن حلق

الشما ل النبوي أ ي

رمضران

سن 1424هر.
 كمررا أن لرره ثررالث عشررية حلق راحل أ ي

موس احل سن 1424هر.

 كمرا أن لرره لقرراءاتالعل .

فقرره اإلمررام البخررار

اال اعر نفسر ا حررول مكتبر طالر
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 كما أنه جيي عن أسئل املستمعنكل يوم مجع

إ اع القريآن ويبر

اليابع عصيا.

روسه:
للشررري

رو

علميررره متفيقر ر علرررى فررررتات

األسبوع .وقد قيأ عليه (حفظه اهلل

رو

أكثررري أيرررام

سابق كثري مرن

املتررون والشرريوح العلمي ر من ررا مررا أمت كررامالً ،ومن ررا مررا قرريأ
بعض ا نيكيها بإجياز:
( -شيح الورقات للمَحلَّى ،القال رد العن ير

شريح املنظومر

البيقوني  ،خالص الكالم ،التعليقات السني على العقيدة
الواسرر ي البرررن سررعد  ،التوحيرررد البررن خ

رر  ،خمتصررري

قواعررد ابررن رج ر البررن سررعد  ،شرريح علررل الرتمرري  ،فررت
البررار  ،ألفي ر احلرردي  ،البلبررل

أصررول الفقرره ،الباع ر

احلثي ر  ،قص ر السرركي ،املوطررأ ،مسررند اإلمررام أمحررد،
املنتقررى ابررن تيمي ر  ،فررت اجمليررد ،كتررا التوحيررد ،تيسررري
الع ير احلميرد ،قرية عيررون املوحردين ،اآلجيومير  ،أخصرري
املختصيات ،املف شيح خمتصي صرحي مسرل للقريط ،
املوقظ لليه  ،فرت املغير  ،الكرا البرن قدامر  ،ثالثر
األصرررررول ،األربعرررررن النوويررررر  ،الررررردرر السرررررني  ،تفسرررررري
اجلاللن ،تفسري ابن كثري .
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مؤلفاته:
 احلدي الضعيف وحك االحتجا به (م بوع . حتقيق النصف األول من فت املغي للسخاو (م بوع . حتقيق اليغب شيح النخب (م بوع . شيح قص السكي (خم و . شيح الورقات (خم و . شررررريح التجييرررررد الصررررريي ألحا يررر ر اجلرررررام الصرررررحي(خم و .
 ولرره تعليقررات وتنبي ررات عل رى أم ررات الكت ر والشرريوح مررنكت التفسري واحلدي والعقيدة وغريها.
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 السرية الذاتية ملدير الندوة:
 األستاذ الد ت  /عبدالعزيز بن إبراهيم العُمري.
مكان امليال وتارخيه :بييدة 1376هر.
املؤهل العلمي :كتوراه .تارخيه1408 :هر.
مصررردره :جامعر ر اإلمرررام حممرررد برررن سرررعو
اإلسررررالمي ر كليرررر العلررررروم االجتماعيرررر ،
الييا .
اليتب العلمي  :أستا .
التخصص العام :تاري وحضارة إسالمي .
التخصص الدقيق :السرية النبوي وعصي اخللفاء الياشدين .
اللغات :اإلجنلي ي وإملامٌ بسي ٌ باللغ األملاني .
العمل احلالي:
 -نا

ري

اجملل

البلد مبدين الييا

(سابقًا .

 صاح "منتدى العُمي الثقا " بالييا . أسررتا الدراسررات العليررا جبامعرر اإلمررام حممررد بررن سرررعواإلسالمي بالييا

(سابقًا .

 -وكيل مع د العلوم اإلسالمي والعيبي بواشن ن (سابقًا .
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اجلمعيات واألعمال:
 عضو احتا املؤرخن العي . عضو احتا املؤرخن اخلليجين. عضو اجلمعي التارخيي السعو ي . عضو مجعي راسات الشيق األوس األمييكي .-ر ي

جمل

 -عضو جمل

إ ارة شيك وافري العاملي .
إ ارة اجلمعي اخلريي ليعاي األيتام.

 عضو مجعي مكافح التدخن.العديرررد مرررن املرررؤمتيات والنررردوات
 شررراروأوربا واسرتاليا ونيوزيلندا والعامل العيبي.
 أ ار العديررررد مررررن الرررردورات العلميرر رواسرتاليا ونيوزيلندا وآسيا.

أمييكرررا

أمييكررررا وكنرر ردا

 له ما ي يد على مخس وثالثن حبثا منشورا وواحد وثالثرنكتابا م بوعا ،من ا :رر
 الفتوح اإلسالمي ع العصور. الوالي على البلدان -احلي والصناعات

عصي اخللفاء الياشدين.
احلجاز

عصي اليسول .
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 كتا املغاز البن أبي شيب . أبو بكي بن أبي شيب وآثاره التارخيي . أبعرررا إ ارير ر واقتصرررا ي واجتماعير ر وتقنير رالنبوي .
 -األمن

السررررية

حياة األنبياء [علي السالم].

 انتخابات اجملال -حضاريات

البلدي رر جتيب اتي رر الييا .

الفتوح اإلسالمي .

 اسرتاتيجيات مدني وعسكيي من عصي الياشدين. -مبا

التخ ي واإل ارة

السرية النبوي .

 لوحات وطني . القوى العاملي واملكاييل. -فضاءات ثقافي

العدل والتاري واإلعالم.

 رسول اهلل وخامت النبين ين و ول ( 5أج اء . -جمل

الييا

البلد من الداخل.

 حصا منتدى العُمي الثقا ( 7أج اء . االص فاء من سرية املص فى . -بناء اجملتم املدني وتنميته

السرية النبوي .
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لمـ ــة (املضـ ــي ومـ ــدير النـ ــدوة  :األسـ ــتاذ الـ ــد ت /
عبدالعزيز بن إبراهيم العُمري:
بس اهلل اليمحن اليحي ؛
احلمد هلل ر العراملن والصرالة والسرالم علرى سريدنا وسريد

األولن واآلخيين املص فى املختار والسيا املرنري نبينرا وحبيبنرا
حممررد صررلى اهلل عليرره وعلررى آلرره وصررحبه ومررن اسررن بسررنته
واهتدى ب ديه إىل يوم الدين.
الل أور نا حوضه وال تفتنا بعده واحشينا
يا قيوم .أحبي

زميتره يرا حري

اهلل ليلر مباركر نسرأل اهلل سربحانه وتعراىل

أن ينفعنرررررا ب رررررا ومبرررررا سررررري يحه فضررررريل الشررررري الررررردكتور
عبدالكيي بن عبداهلل بن عبداليمحن اخلضري .فميحبا برأبي
حممد (حيَّاه اهلل وبياه ومعالي الدكتور عبدالكيي غي عن
التعييف لكي سأور بع

ما عثيت عليه ممرا يتعلرق بالسررية

الياتي ملعاليه ،معاليه ختي من االبتدا ي
1387هرر ،كمرا أن فضرريلته ختري

مدينر بييردة سرن

املع ررد العلمري

بييدة سن 1393هرر والتحرق بكلير الشرييع بالييرا

مدينر
وختري

في ا سن 1397هر وحصل على املاجسرتري سرن 1402هرر ،عرن
رسرررالته الررري كانررر بعنررروان" :احلررردي الضرررعيف وحكررر
االحتجررا برره" .وكرريلك

سررن 1407هررر حصررل علررى ش ر ا ة
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الرردكتوراه ،وكان ر بعنرروان" :حتقيررق النصررف األول مررن فررت
املغير لشرريح ألفير احلرردي " للحراف حممررد برن عبررداليمحن
السخاو .
كلي أصول الدين

وعمل

قس السن وعلوم ا أستا ا.

تنقل بعد لك حتى عُرين (حفظره اهلل عرام 1430هرر عضروا
هيئ ر كبررار العلمرراء ،ث ر صرردر أم ريٌ ملك ريٌ كرريي بتعررين
الشري (حفظره اهلل عضروا متفيغًرا

اللجنر الدا مر للبحرروث

والفتوى املتفيع من هيئ كبار العلماء.
ر

(حفظه اهلل رر وتيكيت حينما رأي شيوخه رر شريوخا

أعالما ر

علي من فضيل الشي حممد بن صاح امل روع

العامل الورع املش ور

مدين بييدة ،و ر

صاح بن أمحد اخلييصي ر ي
مدين بييدة ،كما ر

على فضيل الشي

حماك القصي رر

حينره ررر

على عد مرن العلمراء الف احرل

مدينر بييرردة ،ومررن علررى سرربيل الرريكي ال احلصرري كرريتي
سريته الياتير جر اه اهلل خرريا مبرار برن حسرن الرياج (رحمه

والشرري إبررياهي بررن حممررد العبرردالع ي املشرريق وحممررد
اكررري (رحمههه

والشررري صررراح السررركيي والشررري علررري

الضال والشي حممد بن علي اليوق والشي ف د بن حممرد برن
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محرررو املشررريق هرررؤالء

الغالر ر مرررن أسررراتية املع رررد العلمررري

ب يدة.
و الييررا

تتلمرري علررى مساح ر الشرري عبرردالع ي بررن برراز

والشي عبداهلل الغديان والشي عبداليمحن السدحان والشري
عبرردالع ي الررداو والشرري عبرردالع ي الفرراح والشرري صرراح
األطيم.
وله مؤلفات زا ت على الست عشري كتابرا ررر حترى اآلن ررر قرد
يصررع إييا هررا كامل ر  ،ولرره برريام متعررد ة (حفظرره اهلل
اإل اع ر  ،وخصوصررا إ اع ر القرريآن الكرريي وحلقررات متعررد ة
و رو

مستمية طوال األسبوع.

أسررأل اهلل سرربحانه وتعرراىل أن جيعلرره وإيانررا وإيرراك مجيعررا
ممن نفر اهلل بعلمره ،وأن جيعلره وإيانرا مجيعرا مبراركن حير
ما كنا.
أكررررير الرتحيررر بفضرررريلته وبكررر  ،وأسرررأل اهلل سرررربحانه
وتعرراىل أن ينفعنررا ،ونسررتفت بر
الشي أيو األركاني فليتفضل.

مررن كتررا اهلل يقيأهررا علينررا

منتدى د .عبد العزيز العُمري الثقايف
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(بعد التالوة :
جرر ى اهلل خرررريا الشررري أيرررو وممرررا قررريأ :ﭽﮔﮕﮖ

ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﭼ [إبرررررررررياهي ،]47:
أع اهلل أم حممد  والل أع نا ب اعتك وال تيلنا ألحد مرن
خلقك.
أريررد أن أ كرري أن هرريا اللقرراء يُنقررل صرروتيا فق ر بنرراء علررى
طل الشري  ،وجريت العرا ة أن يُنقرل علرى اهلرواء مباشرية صروتا
وصررورة ،لكررن الشرري (حفظرره اهلل رأى والرريأ لرره أن يكررون
النقل صوتيا فق علرى ثرالث أو أربعر مواقر حاليرا علرى اهلرواء
مباشررية ،من رررا قنرراة (اليوتيرررو  Youtubeاخلاصرر بفضررريل
الشي واإلخوان الفنين يتابعوننا اآلن ،ومن ا البر اإلسرالمي،
ومن ررا موقرر املنترردى  ،www.omaryforum.comكمررا أن ررا
تبقى ملدة ش ي كامل رر إن شاء اهلل رر على هيه املواق ملرن يييرد
أن يستم هلا.
وجريت العررا ة أن يُترابَ هرريا اللقرراء صروتيا مررا يقرار (500
شررررخص وخصوصررررا النسرررراء

مسرررراكن ن ،كرررريلك نتلقررررى

األسرررئل مباشرررية علررررى اإل يرررل املوجرررو علررررى موقررر املنترررردى
 ،www.omaryforum.comوتصلنا األسئل م بوع إن ور نرا
شيء من لك .احلقيق الشي (حفظه اهلل رأى أن يكون لقراء
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علميا مفتوحا ،وتُررت فيره األسرئل أيضرا لإلخروة .وأنرا سرأتي
الشرري ليتفضررل مبررا لديرره
وتعاىل أن ينفعنا وإياه.

هرريا املسرراء .نسررأل اهلل سرربحانه
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 احملاضرة:
( احملاضرري الشرري الررردكتور /عبرردالكيي بررن عبرررداهلل
اخلضري.
السررررالم علرررريك ورمحرر ر اهلل وبيكاترررره ،احلمررررد هلل ر
العررراملن ،وصرررلى اهلل وسرررل وبرررار علرررى عبرررده ورسررروله نبينرررا
حممد وعلى آله وأصحابه أمجعن.
جيت العا ة عند بالنسب للردرو

واحملاضريات أن يكرون

مكانٌ ررا املسرراجد .وإ ا كرران املكرران املسررجد فرراملعلوم أنرره إ ا
كررران ر

علمير را ،فرررإن احلضرررور يكرررون مرررن طرررال العلر ر

وطالباترره ،وترري ت كررثريا

املوضرروع الرري أطيقرره

هرريه

الليلر  ،ظنررا مرري بررأن احلضررور مررن هرريه األسررية الكي ر مررن
كبار السن وطال العل واملثقفن من  ،فررت ت

املوضروع

الرري أطيقرره ،ألن املعررامل ليسر واضررح عنررد ومل أترربن مررن
أبي عاصر أو أبري ريران عرن طبيعر األمري .لكرن وأنرا أرى هريه
الوجوه املبارك النرية وفي ا من طال العل وفي ا مرن األخيرار
ما يناسب ما كن ألقيه

املساجد و احملاضن العلمي

اجلامعات ،فكثري السرؤال عرن الرتغري الشرديد

طرال العلر

والنفررية والشررق واهلرروة الواسررع الرري تكررون بررن ال ر مالء مررن
طررال العلرر  .والسررب

لررك بُعررده عررن قررياءة مررا جرراء
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الكتا والسن مما جيم الكلمر ويوجرد األلفر  ،فتجرد هريا
ي عررن

هرريا وهرريا يتررنقص ا  .وال جتررد التعرراون والتحررا

ال عرن طرال العلر .
والتوا امل لو برن املسرلمن عمومرا فضر ً
وهنا خلل كربري

طييقر الرتعل عنرد كرثري مرن املرتعلمن،

أ كي مثاالً كلك توافقوني عليه؛ يوجد

طرال العلر مرن

حلْقات التعلي  ،وإ ا أميته أمه برأ أمري اعترير من را
يرت على َ
وقال :أنا مشغول ،أنا عنردى ر !! طير الردر

مرا حكمره

واسررتجاب أمرري الوالرردة مررا حكمررره الرر بالوالرردة مررن أعظرر
الواجبررات بعررد حقرروق اهلل رررر جررل وعررال رررر وهرريا الرردر

الرري

تيه إليه ال شك أن فيه خريا ،وفيه نف تنتف به لكنره أقرل،
هيا خلل

التصور و املن جي العلمي .

كي اخل ي البغدا

وغريه أن رجالً ح من بغدا ثرالث

مرريات ماشرريا يرريه إىل مكرر وييجرر علررى قدميرره ،بعرررد أن
وصررل بيترره أو بير أهلرره فررى بغرردا فررى املررية الثالثر فررت البررا
بيفق ،وجد األم نا م فاض ج جبوارها ،انتب

األم فقالر :

يا فالن اسرقي مراء ،يقرول :فتثاقلر ؛ تثاقرل آال األميرال علرى
قدمي ر فأكيررد أنرره تعبرران ،فقال ر  :يررا فررالن ثاني ر اسررقي مرراء
وتثاقررل ،فقال ر الثالث ر  :يررافالن اسررقي مرراء ،فعررا إىل رشررده
فقال :أح نفل على قدمي آال األميال واملاء على بعد راعرن
أو ثالثر ! ومررن ي لبرره ت لبرره األم ،واهلل إن

نرريي خلرالً ،و
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إخالصي ضعفًا ،قد يكرون عردم توفيرق .قرام وأحضري هلرا املراء
فشيب  ،وملا أصب

ه يسأل ،ماحُك صنيعهِ هيا

تعيفررررون العلمرررراء والفق رررراء مررررن مررررن ينظرررري إىل ظررررواهي
األعمررررال ،وعليرررره تصرررردر الفترررروى إ ا كرررران العمررررل مكتمررررل
الشرريو واألركرران والواجبررات صر وأسررق الواجر وأسررق
ال ل وال يؤمي باإلعرا ة .ومرن مرن ينظري إىل مراوراء لرك مرن
املقاصد والنيات الي تصح هيه األعمال ،وقد وُفِّ َق بِعامل مرن
النوع الثاني ،قال له :ح حج اإلسالم ،أنر إىل اآلن ماسرق
عنك الواج فنيتك باطل  ،بدليل أنك أمام النا
ماشيا وتيج ماشيا والنا

تيه وحتر

يتحدثون بيلك ،واألم علرى مسراف

يسرررية ت ل ر املرراء وأميهررا مررن أوج ر الواجبررات وتتلكررأ .هرريا
ليل على خلل.
وعندنا ويوجد رر وم األسف رر

املرتعلمن مرن ترأميه أمُّره أن

يوصل ا إىل مشوار قيي ألخت ا مرثالً فيعترير! واهلل أنرا مريتب
برردر  ،وإ ا طلبرره أحررد زمال رره بررا ر غررري مرررت ولررو اقتضررى
األمرررري أن يسررررافي معرررره ،علينررررا أن نياجررر أنفسررررنا .وإ ا وُجررررد
اإلخرررالص الررري هرررو الررريكن األول والشررري األول لتصرررحي
األعمال بعض يسميه ركنا وبعضر يسرميه شريطًا ،والفريق
واض أن اليكن اخل املاهي والشي خار املاهي .
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وال شررك أن اإلخررالص مصرراح للعمررل مررن أولرره إىل آخرريه،
على كل حال هيا هو الشي األول.
والشي الثاني لتصحي العمل املتابع للنبرى ررر عليره الصرالة
والسالم رر فقرد قرال ررر عليره الصرالة والسرالم ررر« :إِنَمَرا األَعْمَرالُ
بالنِيَاتِ» وقرال أيضرا« :مَرنْ عَمِرلَ عَمَرالً لَريْ َ عَلَيْرهِ أَمْيُنَرا فَ ُروَ
رَ ٌ» .وكررل عمررل يتقرري برره إىل اهلل ويبتغرى برره وج رره ال بررد أن
يكون خالصا صوابا كما قال الفضيل برن عيرا

فرى قولره ررر

جرررل وعرررال ررررر :ﭽﭰﭱﭲﭳﭴﭼ [هرررو ]7:؛ قرررال:

أخلصه وأصوبه ،قيل :يا أبا علي ما أخلصره وأصروبه قرال :إ ا
كان العمل خالصا هلل ومل يكن صوابا على سرن نبيره ررر عليره
الصررالة والسررالم رررر مل يقبررل ،وإ ا كرران علررى السررن ومل يكررن
خالصا هلل رر جل وعال رر مل يُقبل.
فعلينا أن نياق قلوبنرا ونتحسر

نياتنرا ،والنير كمرا يقرول

أهل العل شيو ال بد من متابع وحتسر
عمرررا يرررردور

هريه النير والتفتري

القلررر هررررل هرررو هلل رررررر جرررل وعررررال ررررر أو لغررررريه

فاإلخالص م جدا فى مجي العبا ات ،وال سريما طلر العلر
فإنرره مررن العبررا ات احملض ر التررى ال جيرروز التشررييك في ررا .فمررن
طلر العلر لغررري اهلل كمررا يقررول أهررل العلر مُكِريَ برره .والثالثر
الرريين ه ر أول مررن تُسررعي ب ر النررار مررن مررن تعل ر العل ر وقرريأ
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القرريآن فيُجرراء برره يرروم القيام ر ويُقررال لرره :مررا ا صررنع

فيقررول

قرريأت القرريآن وتعلمر العلر وعلّمر العلر  ،فيقررال :إمنررا قرريأت
القيآن ليُقال قار ء وتعلم العل ليُقال عامل وقد قيرل ،فيُرؤمي
بره فيُسررح علررى وج ره إىل النررار ،وهررو أحرد الثالثر الرريين هر
أول من تُسرعي ب ر النرار ،نسرأل اهلل السرالم والعافير  .يُمضري
عمررريه عشررريات السرررنن فرررى الرررتعل والسرر ي والتعر ر واحلفر ر
والرت على الدرو

ث التعلي  ،و الن اي يكون من أول مرن

تُسعي ب النار .نسأل اهلل العافي  .والثاني كما هو معلوم رجرل
مج املال وأنفقه

وجوه اخلري فيُجاء به فيقرال :مرا ا صرنع

قرررال :كسرررب األمررروال وأنفقت رررا فرررى سررربيلك ،ثر ر يقرررال لررره:
كررريب  ،إمنرررا أنفقر ر ليُقرررال جررروا  .والثالر ر اجملاهرررد الررري
جياهرررد

سررربيل اهلل علرررى حرررد زعمررره ،ويقررردم م جتررره فرررداء

لدينه ،ثر يُجراء بره يروم القيامر ويُقرال لره :مرا ا صرنع

فقرال:

قاتلر فيررك و سرربيلك حتررى قُتلر  ،فيقررال لرره :كرريب  ،إمنررا
قاتل ليقال شجاع وقد قيل .يعي هيا نصيبه هيه الكلم مرن
الينفعه وال يضيه ينتظي كلم أن يقال له عرامل ،ويُفسر لره
اجملررال  ،ويُقرردم في ررا ث ر بعررد لررك النتيج ر أول مررن تُسررعي برره
النررار .نسررأل اهلل العافي ر أو يقرردم م جترره ويُقتررل و الن اي ر
النرررار ،نسرررأل اهلل العافير ر  .ال برررد مرررن إعرررا ة النظررري فينرررا و
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أعمالنررا و مقاصرردنا ،فرراإلخالص م ر بررل

غاي ر األهمي ر

بالنسب للمعل وللمتعل على حد سواء.
كررررثري مررررن طررررال العلررر يسررررألون ال سرررريما طررررال العلررر
النظامين

املعاهد واجلامعرات .يسرم النصروص الشرديدة

مررن تعلر لغررري اهلل ،ثر يقررول :أنررا واهلل جئر مررن أجررل الشر ا ة
والوظيف وبناء املستقبل وحاول اإلخرالص وعجر ت .هرل احلرل
أن يرت التعل أو يستمي فيه وجياهرد نعر  ،يسرتمي فرى الرتعل
وجياهررد نفسرره علررى اإلخررالص ،وإ ا علر اهلل منرره صرردق النير
أعانررره .والررررت لررري
املسررلمن

حبرررل ،وهررريا مرررن تلبررري

كررثري مررن العبررا ات ،حتررى

جيول فى خاطيه أو يتخيل أن النا

الشررري ان علرررى
الصررالة خيشررى أو

مرا عنرده هَر َّ إال هرو أيرن

ه وأيرن قردم وكيرف صرلى وكيرف صرام فتجرده ي يرد فرى
صررالته ويتخش ر في ررا مررن أجررل مررن يررياه ،ث ر يقررول :إ ا كرران
م لي إىل النار فلما ا أصلي أو ملرا ا أصروم أو ملرا ا أفعرل كريا
ك ال العل الي
هيا من تلبي

كيناه.
إبلي  ،ولي

هيا هو احلرل ،وامنرا احلرل أن

جتاهد نفسك وحتيص ث بعد لك تُعران ،وأُثري عرن بعر

أهرل

العل أن قرالوا :طلبنرا العلر لغرري اهلل فرأبى إال أن يكرون هلل،
وم لك ال نغرت مبثل هيا الكالم نسرتسل مبرا حنرن عليره مرن
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ضعف فى النير أو ضرعف

اإلخرالص ،ال ،نبرا ر كمرا يفعلره

العاصي من وجو التوب عليه ،عليه أن يبا ر بالتوب يقول :مرن
تا تا اهلل عليه ومن تا بدل اهلل سيئاته حسنات .لكن وما
يؤمنررك أن تعرري

إىل أن تتررو  ،بررل عليررك أن تبررا ر .ومررن اآلن

علرررى طالر ر العلر ر أن يبرررا ر مبجاهررردة نفسررره علرررى اإلخرررالص
ومتابع الن رر عليه الصرالة والسرالم ررر أيضرا علرى طالر العلر
أالَّ يسررتنكف عمَّ رن يأخرري عنرره العل ر  ،ولرريلك قررال جماهررد :ال
يتعل العل مسرتحيي وال مسرتك  ،وال ينبرل طالر العلر حترى
يأخي ممن هو فوقه ومن ونه ومن فى طبقته وال يسرتك  ،إن
اسررتك صُرري عررن العلرر  ،كمررا قررال اهلل رررر جررال وعررال رررر:

ﭽﭶ ﭷﭸ ﭹﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋﮌ

ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
ﮙﮚ ﮛ ﭼ [األعيا .]146:
و

رسال

عبيداهلل السقا

هيا البا ملفي حضيموت عبداليمحن بن
كي في ا أن شي اإلسالم اتُ

من بع

من تيج له أنه عنده شيء من الرتفّ وشيء من الكِ فقال:
معا اهلل أن يوجد عنده شيء من لك والقيآن على طي

لسانه واهلل رر جل وعال رر يقول :ﭽﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

ﭺ ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂ ﮃﮄﮅ
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ﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐ
ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﭼ
[األعيا  ،]146:فال يستحيي فى طل العل وال يستك وال
يُعج مبا كسبه من عل  .ألن العج حمب
يقول احلاف
الوصايا واآل ا

احلكمي (رحم

العلمي

للعمل ،كما

منظومته( :امليمي فى

ويوصى كل طال

عل حبفظ ا

يقول:
والعُج فاحيره إن العج جمرت
أعمال صاحبه فى سيله العيِم
علررى طالر العلر أن ال يقررف عنررد حررد ،بررل يسررتمي

طلر

العل ولو حصل ماحصل ولو نال مرن الشر ا ات مرا نرال ولرو نرال
مررن املياترر مررا نررال ،فليسررتمي

التحصرريل ويستميأيضرررا

االستفا ة واإلفا ة .وعمي برن اخل را  يقرول« :تَفَقَ ُروا قَبْرلَ
أَنْ تُسَوَ ُوا» ،قال البخار « :وبعد أَنْ تُسَروَ ُوا»؛ ألنره يُالحر
أن من ال ال النجباء النب راء ختيجروا فرى الكليرات الشريعي
مرررن األوا رررل ،ثررر عملررروا

وظرررا ف إ ارير ر وتيكررروا متابعر ر

التحصررريل ،وبعرررد سرررنوات قليلر ر رجعررروا عررروامَّ ،ولررريلك يقرررول
البخررار «وبعررد أَنْ تُسَروَ ُوا» .وعلررى طالر العلر أو العررامل إ ا
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تأهرررل أن يشرررتغل برررالتعلي والتصرررنيف ،ألنررره ال يثبر ر العلر ر إال
التعلي والتصنيف ،ألن التعلي حيير املعلومات.
أمامررك طررال يستشرركلون أشررياء ويسررألونك عن ررا ث ر أن ر
حترريص علررى حتييرري اجلرروا  .وقررد يكررون
شيء من اإلمجال ،يفصرل
حبضررور بعرر

قياءتررك للمسررأل

التعلري مرن خرالل عري

املسرا ل

ال ررال النرراب ن ،فتتحررير املسررا ل .فبررالتعلي

يثب ر العل ر وينمررو وي كررو .وأيضررا إ ا تأهررل اإلنسرران هررو مررن
أعظر ر مرررا يثبر ر العلر ر وي يرررده ألنررره حيترررا إىل مياجعرررات
املصررا ر ،فررإ ا رج ر إىل هرريا املصرردر ،ف رريا مصرردر
وهيا مصدر

التفسري وهيا مصدر

اللغ ر

احلدي وهريا مصردر

التاري  ،وهكيا زا ت املعلومات وسع اإلطرالع ،ممرا يعرن
على س ول التأليف والتصنيف وجو ة التأليف.
وكرريلك بالنسررب للتعلرري إ ا كرران املعلر مُتيقنررا ولرره اطررالع
واس ر

الفنررون أفررا ال لب ر أكثرري ممررا لررو اقتصرري علررى فررن

واحررد .وهرريا مُجرريَّ مررن خررالل مؤلفررات السررابقن جتررد الفرريق
شاسعا بن من ل م واحدا وبن من تفنن
والعلرروم

علوم كثرية.

اجلمل ر مرتاب ر كررل عل ر حيتررا إىل اآلخرري ،ال

يليررق ب الر العلر ال سرريما الرري يقصررد اهلل والرردار اآلخررية أن
يتصرردى لشرريء ال يُحسررنه وال يُتقنرره ،فظ رري فررى مؤلفررات بع ر
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مرررن تصررردى للترررأليف قبرررل التأهرررل مرررا يضرررحك مرررن التنررراق
والضعف

العبارة والضعف فى الرتكي والضعف

اجلمر

وما أشبه لك.
علررى كررل حررال إ ا مل يتأهررل إيرراه وتصرردى للتررأليف إال إ ا
كان يقصد به التميُّن ،ولري

لره أن ينشريه حترى يعيضره علرى

من يُحسن مرن شريوخه ،فرإ ا عيضره علري وأقريُوه وال يكرون
اهلرررد أن يُقرررال ألّرررف فرررالن أو صرررنف فرررالن عشرررية كتر ر أو
عشيين كتابا ،ال ،إن كان هيا هو اهلد ف يا حقيق مية،
نسررأل اهلل العافي ر  ،ترردخل فيمررا تقرردم مررن سرروء القصررد ليقررال
مؤلف.
على كرل حرال آ ا املعلر واملرتعل ال برد أن نياجع را ونردي
النظرري في ررا .وهنررا مؤلفررات صررنف هلرريا األمرري وهرريا الشررأن
من ررررا" :اجلررررام ألخررررالق الررررياو " و"آ ا السررررام للخ يرر ر
البغدا " ومن ا "جام بيان العل وفضله مرا ينبغرى

رواياتره

ومحلرره" .وأيضرررا السرررمعاني لرره "آ ا اململررري واملسرررتملي" وابرررن
مجاعر لره "ترريكية السرام واملررتكل بر ا العررامل واملررتعل ".
وهنرررا كترر كرررثرية ومرررن أقصررريها وأنفع رررا املنظومرر الترررى
أشرريت إلي ررا" :القصرريدة املِيميَ ر

الوصررايا واآل ا العلميَ ر "

للشررري حررراف برررن أمحرررد احلكمررري،

حررردو مرررا ي بيرر ،
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وفي ا مج طي ملا حيتاجه طالر العلر  ،وفي را الوصري ب لر
العلر ر  ،وفي رررا الوصررري بكترررا اهلل والوصررري بسرررن نبيررره .
وهنررررررررا "منظومرررررر ر اآل ا " البررررررررن عبرررررررردالقو وشرررررررريح ا
للسفاريي،وهنا أيضا

"مقدمر اجملمروع" للنروو كرالم ال

جيدر ب ال العل وال يليرق بره أن يتناسراه ،برل عليره أن يياجعره
ففيه أشرياء هرو برأم

احلاجره إلي را،

حردي ج يرل حينمرا

سأل الن  عن اإلسالم واإل ان واإلحسران ،وفيره فرى آخريه
«فإنرره ج يررل أترراك يعلمكرر يررنك » فررالتعلي عررن طييرررق
السؤال واجلوا قد يكون بالنسب لكثري من املرتعلمن أنفر ،
ف و سأل عن اإلسالم فأجي  ،ث سأل عرن اإل ران فأجير ثر
سررأل عررن اإلحسرران فأجير ب ييقر احلرروار والسررؤال واجلرروا
ولعلنررا نقتصرري علررى كررالم امليسررل الرري قررد يكررون معلومررا
ومكرريرا عنررد كررثري مررن طررال العل ر نقتصرري علررى هرريا ،ث ر
جني على األسئل عمالً حبدي ج يل.
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 األسئلة والتعليقات:
( مديي الندوة  :الدكتور /عبدالع ي بن إبياهي العُمي :
هيا اللقاء
ج ا اهلل خري فضيل الشي  .والقس األك
يتعلرررق بأسرررئل متعرررد ة ور تنرررا مرررن اإلخررروة الكررريام ضررريوفنا
احلضرررور ،وهررري كرررثرية جررردا ،ولررريلك هررريا اللقررراء العلمررري
لفضررريلته حمررروره الي يسرررى هرررو مرررا يتعلرررق باألسرررئل واإلجابررات
علي ررا .وسررأقيأ بع ر األسررئل وسررأتي للشرري بع ر األسررئل
ليقيأها بنفسه.
( احملاضي  :الشي الدكتور /عبدالكيي اخلضري:
جيت العا ة بالنسب لري أنرا اللقراءات واحلروارات أنري أنرا
الررررري أقررررريأ األسرررررئل وأنرررررا ضررررريافتك  ،وال أخررررري عرررررن
مشورتك .
( مديي الندوة  :الدكتور /عبدالع ي بن إبياهي العُمي :
أنررا سررأتيك ا لررك كاملرر  ،لكرري لعلرري أرك ر علررى مررا
كيه الشي (ج اه اهلل خريا بداي احملاضية مرن أن هنرا
تيتيبا لألولويرات كمرا كَّري فضريلته بضري املثرال بري األم
أو الوالدين ،وأنه مقدم على السنن األخيى وغري لك ،وقضري
أيضا حسن الني وصوا العمرل والصر والتواضر ل لر العلر
واالشتغال بالعل  ،وخصوصا ممن يسي اهلل هل عل الشييع .
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وعل الشييع حيو الدين والدنيا معا ،وأشرار إىل عرد مرن
الكت ر املعين ر واحلاث ر علررى طل ر العل ر  .أنررا سررأتي األسررئل
للشي وهو يقيأ من ا ما يشاء ولعل اإلنارة تسعفه .قبل أن أنتقرل
إىل لررك ور ن ري طل ر إعررالن عررن حماضررية للشرري عبرردالع ي
عرن هرد
ال ييفي ندوة الشي عبداهلل بن عقيل (رحم
الن  التعامل م النفاق واملنافقن.
سررأتي األسررئل للشرري  ،وهرري كررثرية .وكن ر أو أن أري ر
نظيه من بعض ا لكن ليتفضل مشكورا.
 سؤال :هيا يسأل عن أجو نُس صحي البخار
 الشي  :بالنسب للم بوعات من خالل املقارن بين ا؛ ال بعر
البوالقيرره سررن 1311هررر الرري أثب ر علي ررا فرريوق اليوايررات
وطُبع ر بررأمي مررن السررل ان عبداحلميررد .وهرري موجررو ة ث ر
وجررد في ررا أقررل مررن ما ر خ ررأ م بعرري فأعيررد طبع ررا سررن
 1313رررر 1314هررر .فاملقصررو أن را هرريه أفضررل ال بعررات،
وقررد اُعرتُيَ ب ررا ورُقمر وصُررورت وأتيحر للبرراحثن بعررد أن
كان معدوم .
 سؤال :يقول هل وقفت على أقدم نسخ لصحي البخار
( احملاضي  :الشي الدكتور /عبدالكيي اخلضري:
صررحي البخررار فيرره مئررات بررل آال النس ر  ،لكررن يوجررد
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نس ر قد ر عتيق ر

تيكيررا و املغرري و مصرري ،وعنررد

من را جمموعر مررن القرين السرراب ومررا ونره إىل القررين املاضرري،
فنُس البخار متيسية ،أعري أن بعر

مرن يتصردى لتحقيقره

اآلن مج أكثي من ما نسخ .
 سؤال :يقول ما رأيك

كتا " :كشرف اللثرام

شريح

عمدة األحكام" للسفاريي
( احملاضي  :الشي الدكتور /عبدالكيي اخلضري:
هيا كتا قي وناف والسفاريي مُتفنن وم ّل  ،بل واسر
االطررالع وييج ر فررى مؤلفاترره إىل مئررات املصررا ر ،رج ر فررى
غررياء األلبررا إىل أكثرري مررن ثالمثا ر كتررا  ،وفقرره شرريح
العمدة أيضا رج إىل مصا ر متعرد ة ف رو حري ٌ برأن يُقتنرى
ويُقيأ.
 سؤال :هل وقفت على كتا اإلملام البن قيق العيد
( احملاضي  :الشي الدكتور /عبدالكيي اخلضري:
اإلمام شيح اإلملام م بوع متنا م بوع مترداول ،وشريحه
اإلمررام توجررد منرره ق ع ر حُقّررق من ررا مررا حُقّررق بيسررا ل
كترررروراه .وهرررري م بوعرر ر ومتداولرر ر لكن ررررا ليسرر ر
كامل .
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 سؤال :مارأيك

اللغ الي يدور حرول صريام عاشروراء

وماهو األرج
( احملاضي  :الشي الدكتور /عبدالكيي اخلضري:
مرررا هرررو اللغرر الررري يررردور حرررول صررريام عاشررروراء ! الرررنص
صررحي

البخررار أنرره يكفّرري سررن وفررى آخرري عمرريه  قررال:

« َلئِنْ بَقِير ُ إِلَرى قَابِرل َألصُرومَنَّ التَّاسِر َ» يعري مر العاشري ،فرال
يفرري خمالف ر ً للي ررو  .وجرراء

حرردي مصررح أيضررا «صُررومُوا

يَوْمرررا قَبْلَررهُ أَوْ يَوْمرررا بَعْرردَهُ» .فرررال يُصرررام مفررري ا خمالفرر للي رررو
وصيامه سُن مؤكدة ويكُفي السن الي قبله.
سؤال :يقول الفن بن املسرلمن منتشرية

هريه األيرام ،هرل

من توجيه حول حُيم الدماء املعصوم
( احملاضي  :الشي الدكتور /عبدالكيي اخلضري:
ال شك أن الدم املعصوم سواء كان ملسرل أو مري أو معاهرد
جرراءت في ررا النصرروص الشررديدة مررن نصرروص الكتررا والسررن .
وال ي ر ال املسررل فررى فسررح مررن ينرره حتررى يصرري

مررا حيامررا.

نسررأل اهلل العافيرر  ،وسُررئل ابررن عبررا  :هررل للقاتررل مررن توبرر
فقررال :ال ،ملرررا ا قررال ابرررن عبررا

ال ألن السرررا ل سررأل قبرررل أن

َيقتررل ،وإال فعام ر أهررل العل ر أن القاتررل كغررريه مررن العصرراة لرره
توب ر  .وإ ا كرران القتررل عمرردا فالقصرراص هواملش ر ور

حقرره.
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وعلى كل حال هيه اجلي

من أعظر اجلريا بعرد الشري ،

نسررررأل اهلل العافيررر قررررال تعرررراىل :ﭽﭑ ﭒﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ
ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭼ [الفيقان.]68:

املقصررو أنرره مقرريون بالشرري  .والرري يقتررل العمررد فج ر اؤه
ج ررن خالرردا في ررا ،نسررأل اهلل العافير  .علررى كررل حررال

مثررل

هيه األيرام أيرام الفرن علرى املسرل أن يعتصر بالكترا والسرن
وأن يل م العبرا ة ،فالعبرا ة

وقر اهلري ك جرية إليره ررر عليره

الص رالة والسررالم رررر واملرريا برراهلي  :القتررل.
العامررل لرره أجرري مخسررن ،كمررا جرراء

مثررل هرريه األيررام

احلرردي الصررحي

السنن «أن العامل فى أيام الفرن لره أجري مخسرن ،قيرل :منرا أو
من

قال :منك » ف وبى للعامل .يعري فرى هريه األيرام يسرأل

كرررثري مرررن النرررا

هرررل مرررن املررريج بالنسرررب للمسر رل اخلِل ر ر

واالنتفرراع والنفر أو املرريج الع ل ر جرراءت النصرروص برراألميين؛
فبعضرر ا حيرر علرررى اخلل رر خمال رر النرررا

والصرر علررري

ونفع رر بقررردر املسررت اع ،وجررراءت نصرروص حترر علررى الع لرر
«يوشرررك أن يكرررون خرررري مرررال املسرررل غنمرررا يتبر ر ب رررا شرررعف
اجلبررال« وهرريا منر ل علررى حررال ،ألن النررا

يتفرراوتون ،فمررن

من يتأثي مبرا حولره وال يُرؤثي أو أثريه قليرل ،فمثرل هريا يرتعن
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حقه الع ل  .ومن من يؤثي وينف وال يتأثي هريا املرتعن
االختال بالنا

حقره

ونفع .

 سؤال يقول :يُالح أن هيئ كبرار العلمراء لري
مسررررموع فررررى قضررررايا املسررررلمن ،سررررواء

هلرا صروت

الررررداخل أو

اخلررار  ،حي ر إن هنررا قضررايا ملح ر وهام ر فررال نكررا
نسم .
( احملاضي  :الشي الدكتور /عبدالكيي اخلضري:
هرريا ال شررك أنرره يوجررد جرروا والصرروت موجررو ولكنرره أقررل
مرررن امل لرررو  ،وعدمررره مر ر ر ومعلرررل ،أنرررا ال أُبرررير السررركوت
كررثري مررن

باعتبررار واحرردا مررن  ،لكررن البيانررات موجررو ة

القضايا ،كونك أن مل ت ّلر أو كرون مرن وُكرل إليره النشري
مل ينشي ف يا شيء آخي لكن

القضايا موجو .

األمرري الثرراني :أن هنررا قضررايا ختفررى ،وبعر

النررا

يياهررا

واضررح وجلير  ،لكن ررا إ ا عُيضر علررى احملررك للتمحرريص مررا
وُجررد مررا يبين ررا ويوضررح ا ،ألن اإلشرركال أن مصررا ر النررا
اليوم وسرا ل اإلعرالم واجملرال
إ اع ر كرريا،

قرال فرالن قرال عرالن مسعنرا

قنرراة كرريا ،لكررن هررل هرريا يكفررى لوض ر

النقا على احليو

بالنسرب هلريه املشركل ال برد مرن التثبر

والتأكررد .نع ر حنتررا إىل مياك ر البحرروث حنتررا إىل متررابعن
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ثقات ،نعتمد على أحا ي جمرال

أو حتلريالت مرن قبرل أنرا

ال يستندون إىل نص .هيه األمور من يتصدى هلرا وحيسرن ويُرتقن
عالج ا واخليو من ا ه أهرل العلر الريين هلر اطرالع علرى مرا
جاء

النصوص وين لون ا

على ما يدور
لي

منازهلا ،وهل أيضرا اطرالع واسر

الساح  ،أما مثل ما قال ال نسم صوتا ال هريا

صحيحا.

 سرررؤال :يتعررري

املسرررجد األقصرررى هلجمر ر صر ر يوني ت رررد

بتقويضرره ،فمررا واج ر كررل مسررل حنررو األقصررى وإخوتنررا
املياب ن فيه
( احملاضي  :الشي الدكتور /عبدالكيي اخلضري:
على كل حال املسجد األقصى حيترا حتييريه مرن املغتصر
املتعن وفي
نقردر حترى نعرا

علرى األمر  ،لكرن مر القردرة ولرن نسرت ي ولرن
أوضراعنا ونصرح مرا حنرن فيره علرى مسررتوى

األفرريا ومسررتوى اجلماعررات .ولررو رجعنررا إىل أنفسررنا وتعاهرردنا
أنفسنا وأصلحنا ما عندنا من خلل

أنفسرنا ومرن حتر أيردينا

وتعررردى لرررك إىل جمتمعنرررا حلصرررل خرررري كرررثري ،ولرررت النصررري
املوعو به .أما وحنن علرى هريه احلرال خرري أمر أخيجر للنرا
يتسرررررل علي رررررا أرا ل اخللرررررق ،ومرررررن ضُررررريب علررررري اليلررر ر
واملسكن  ،وما لك إال نكاي هليه األم بسب إعياضر ا عرن
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ين را ،فلرو رجعنرا إىل يننرا وراجعنرا أنفسرنا حلصرل لنرا النصري
بإ ن اهلل.
 سؤال :كثي

كُتا الصرحف مرن يعررت

علرى أحا ير

صررررحيح لليسررررول  مثررررل أحا يرر ر كررررالم لعررررد مررررن
احليوانات كاجلمل والبقية فما الواج حنو هؤالء
( احملاضي  :الشي الدكتور /عبدالكيي اخلضري:
ثبرر ر

الصررررحيحن وغريهمررررا «أن الرررري ركرر ر البقررررية

اعرتض عليه وقال  :ما خُلقنا هليا ،وقال الن  آمن ب ريا
أنا وأبو بكي وعمي» .الي خلق هيه احليوانات وأن رق غريهرا
أال يقدر أن ين ق ا وهو على كل شيء قديي لكن مشكلتنا
أن التوس
ملا كان النا

النقد وفت اجملرال لألف رام الري جانبر الف رية،
على الف ية ما كانوا يعرتضون علرى شريء يريِ

عن اهلل ورسوله؛ ألن النص الصرحي ال كرن أن يتعرار
العقرررل الصررريي  ،ملرررا اجتالر ر الشرررياطن النرررا

مر

عرررن ف ررريه

وتغريت هيه الف ية صاروا يتكلمون.
حيرردثي شررخص كرربري السررن يقررول قرريأ علينررا إمررام املسررجد
قبررل مخسررن أو سررتن سررن أن خرر الرردجال ينتشرري سرراع
وهيا حدي صحي  ،واحد من احلاضيين ه إىل بيتره وقرال
سررراع ،
ل وجتررره :أن خرر الررردجال ينتشررري أق رررار األر
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قيي ر
فكأن ررا ترري ت مسررتحيل أن ينتشرري فررى سرراع وه ر
تبعد عن األخيى أمياالً يسرية جتد هؤالء مف ِريين وصرل خر
العيررد وهررؤالء صررا من إىل قرري الغرريو كيررف يصررل بسرراع
وحنن ما وصرلنا العيرد إال بعرد مخر سراعات أو سر سراعات!
قرال :أنري علرى خ رري مرن ال ير والريِ ة ،أقرول :قرال رسررول اهلل
وتقولن مستحيل! تش د  ،اعرتض على كالم اليسول .
هليا جي أن يُيبى النرا علرى مثرل هريا ،يُيبرى النرا
التسلي واالستسالم هيا هو اإلسالم.

علرى

اإلسالم هرو االستسرالم هلل بالتوحيرد واالنقيرا لره بال اعر .
وال تثب ر قرردم اإلسررالم إال علررى قن ررية التسررلي  ،صررار النررا
يي ون أ شيء خيالف أهواءه أو خيالف عقوهل  ،وال كرن
أن خيتلرررف الرررنص الصرررحي مر ر العقرررل الصررريي املاشررري علرررى
اجلا ة على الف ية ،لكن من اجتالت الشياطن يعرتضون.
وهرريا موجررو القرردي واحلرردي  .اعرتضرروا علررى حرردي
الرريبا مررن قبررل بع ر املفتررونن قررد ا .واعرتضرروا علررى بع ر
األحا ي الري مل توافرق عقروهل  ،لكرن أهرل اليسروخ يعيفرون
كيرررف يُخيجرررون هررريه األحا يرر ويوج ون رررا .حررردي الررريبا
الررري يقرررول إنررره مسرررتحيل أن هررريه احلشرررية تضر ر جناحر را
الشيا وتيف الثانى ألن فيه الدواء هريا مسرتحيل كيرف مرن
أع اها هيا العقل هلا عقول مدرك ليس عقوالً ،هلرا قروى
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مدرك ر هرري لرري هلررا عقررول وإمنررا هلررا قرروى مدرك ر كيررف
تررردر أن ال عرررام ميغرررو فيررره واالبرررن حمنر رون عليررره والسرررب
م يو منه إال ب يه القوة املدرك .
أن فيسا أج علرى أن ينر و علرى
كي ابن حجي (رحم
جلّلر األم بغ راء فنر ى
أمه فيف  ،فضي بالسيا ورف ُ ،
علي ا ،صار ما يياها وال يعي أن ا أمه ،فلمرا كشرف الغ راء
كيه بأسنانه ،من علمه القصرص هريا كرثرية جردا
ق
واهلل املستعان ،لكن فُت اجملال ملثل هؤالء.
كترا امسره " رء تعرار العقرل
لشي اإلسرالم (رحمه
والنقررل" م برروع فررى عشررية جملرردات .وهررو مررن أعظ ر كتبرره،
يقول ابن القي :
واقيأ كتا العقل والنقل الي
ما الوجو له نظري ثاني
لكن أنصا املتعلمن قرد يعجر عرن ف ر كرثري ممرا فيره،
واهلل املستعان.
 سؤال :ما القول الياج

حف الشار وطييق لك

( احملاضي  :الشي الدكتور /عبدالكيي اخلضري:
احلرررف معررريو وهرررو التخفيرررف حترررى تبررردو البشرررية وتبررردو
الشرررف  ،ولكرررن بعر ر

النرررا

مرررا حيسرررن إمرررا أن ي يرررد أو أن
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ينقص .جاءت رواي احللق فى سنن النسا ي في را اخلرالص ملثرل
هررؤالء ،ومر لررك ترري الشررار ي ررول حبير ي يررد عررن القرردر
املقبول هيا ال شك أنه خال الف ية وخرال السرن  ،برل حفره
واج .
 سؤال :يُنكي الربع

علرى النسراء

هراب ن للصرالة علرى

اجلنا ويستدلون حبدي الن ى عن تتب اجلنا .
( احملاضي  :الشي الدكتور /عبدالكيي اخلضري:
علررى كرررل حرررال املررريأة ال ترر ور املقرر ة .وأمرررا الصرررالة علرررى
اجلنا ف ي كاليجل ،يثب هلا ما يثب له من القريا
 سؤال :ما السبيل للتخلص من اهلوى امل لق
( احملاضي  :الشي الدكتور /عبدالكيي اخلضري:
إ ا كرران املرريا اهلرروى هرروى الررنف
احلدي املختلرف

واتبرراع اهلرروى فجرراء

صرحته« :ال يُرؤْمِنُ أَحَردُكُ حَتَّرى يَكُرونَ

هَوَاهُ تَبَعا لِمَرا جِئر ُ برهِ» .ومقتضرى حمبر اهلل وحمبر رسروله
 تقرررردي ماجرررراء عررررن اهلل وعررررن رسرررروله علررررى هرررروى الررررنف
والشي ان.
 سرررؤال :أريرررد أن أسرررتمي طلرر العلرر  ،ولكرررن أصررربح
أمس ر أو أشرراهد لرربع العلمرراء (حفظ ر اهلل (عررن طييررق
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اليوتيررررو  ،هررررل تؤيرررردني لررررك أم ترررريى أن أ هرر ر إىل
مسرراجده خاص ر أنرري إمررام مسررجد ويصررع عل ري لررك
وكثري ما يصيبي الكسل.
( احملاضي  :الشي الدكتور /عبدالكيي اخلضري:
ال شك أن احلدي « :مَنْ سَلَكَ طَيِيقًا يَلْتَمِ ُ فِيهِ عِلْما سَ َّ َل
اللَّهُ لَهُ بِهِ طَيِيقًرا إِلَرى الْجَنَّر ِ» هريا يردخل فيره خروالً أوليرا مرن
يقصد حلق العل والتعلي وجيثو باليك أمام الشريوخ هريا إ ا
تيسي ،وإ ا مل يتيسي له لك لبعرده عرن الشريوخ أو الرتباطره
أوقررات الرردرو مبررا اليسررت ي االنفكررا عنرره فإنرره يكتفررى
بالسرررماع عرررن طييرررق اآلالت ،وإ ا أشررركل عليررره بإمكانررره أن
يسررأل عررن طييررق اآلل ر نفس ر ا واحلمررد هلل األمررور متيسررية ،ال
شك أن األجور متفاوت .
 سؤال :هل العن تصي طال العل

طل العل

( احملاضي  :الشي الدكتور /عبدالكيي اخلضري:
نع تصي وتكون من مجل املصا .
 سررؤال :إ ا كرران والررد متعلقً را بالرردنيا وين رراني عررن طل ر
العل ر وااللتفررا بكررل مررا مررن شررأنه ارتفرراعي نيويررا ،هررل
أطيعه بكل ما يقول أم ال
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( احملاضي  :الشي الدكتور /عبدالكيي اخلضري:
بإمكانررررك أن ت يرر ر أبررررا وأن تسررررد وتقررررار وتيضرررريه
بررالكالم ال ي ر و بع ر

مررا ي ل ر  ،وتواصررل طل ر العل ر ،

وتور عليره أو تريكي لره النصروص الري جراءت فرى شرأن العلر
والعلمرراء ،وتبعرر لرره مررن يسررت ي التررأثري عليرره مررن أصرررحابه
وأقيانه فتحقق املصلحتن.
 سؤال :ما رأيك باالشتغال بالقيآن أغل الوق

ألنري أجرد

نفسي راح عند قيا ته وتأمله.
( احملاضي  :الشي الدكتور /عبدالكيي اخلضري:
أن ر علررى خررري علررى كررل حررال ،فررالقيآن أفضررل األ كررار
وجررراء

فضرررله مرررن النصررروص ماجررراء ،وبكرررل حررري عشررري

حسنات ،وفضله علرى سرا ي الكرالم كفضرل اهلل علرى خلقره.
وأن ر علررى كررل حررال إ ا اشررتغل بررالقيآن فأن ر علررى خررري،
لكن إن مجع معه العلوم األخيى من علوم التفسري واحلردي
وعلرروم اآللرر فأنرر أيضررا تسررتفيد مررن القرريآن أكثرري ممررا لررو
اقتصيت على التالوة.
 سؤال :أصرب بعر

النرا

عنرد كري طلر العلر والعلمراء

وفضل لك يكون عنده زهد وعدم رغب وحمبر
ألن أهل العل خصوصا

لرك

هريا ال مران مل يقومروا برواجب
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جتاه قضايا األم الكبار وأن العلماء سركتوا و اهنروا ومل
ين قوا باحلق.
( احملاضي  :الشي الدكتور /عبدالكيي اخلضري:
ملا ا ال تقروم أنر ب ريا الواجر اطلر العلر وإ ا تأهلر قر
مبررا أوجرر اهلل عليررك برردل مررن أن تنتقررد النررا  ،وال شررك أن
التقصري موجو والعمل بالعل هو الثمية امليجروة مرن العلر  .أمرا
عل بال عمل هريا ال ينفر  ،ومرا حيملره بعر مرن خيرالف العلر
مرررن الفُسررراق مرررثالً ،هررريا حقيقتررره لررري بعلرر  ،ألن مرررا حيملررره
الفاسق لي بعل  ،وإمنا حيمل هيا العل من كل خلف عُدُوله
فررال حيمررل العل ر إال العُرردول ،فالرري حيملرره غررري العرردول لرري
بعل ر  ،فررال بررد مررن العمررل بررالعل  ،وللخ ي ر البغرردا كتررا
نفي امسه "اقتضاء العل العمل".
 سؤال :متى تبدأ الساع األوىل من يوم اجلمع
 احملاضي :من طلوع الشم .
 سررؤال :مررا الضررير مررن بر احملاضررية صرروتا وصررورة أرجررو
الي بكل شفافي كما ع دنا ا ما
( احملاضي  :الشي الدكتور /عبدالكيي اخلضري:
أوالً أن هرريا النرروع مررن التصررويي ،بررل مجي ر أنررواع التصررويي
اخل ر األحا ي ر الرروار ة حتي رره ومنعرره ،وفررى البخررار
«وَلَعَنَ الْمُصَوِرِينَ» .أنا لس حباجر أن أتعري ملثرل هريا .ولرو
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من خالل رأيي واجت ا أنا لسر م الر باجت را غرري  .وأنرا
علررى قناع ر أن مررا عنررد اهلل ال يُنررال بسررخ ه ،وال أحجرري علررى
أحد ،علماء كبار أك مي سنا وقدرا يريون جرواز مثرل لرك
ويشراركون وفرري ال كر  .واحررد جرراء مررن أجررل إقنرراعي وقررال
لرري :إ ا رأيررتي التليف يررون تقررول :هرريا فررالن أو هرريه صررورة
فررالن ،قل ر  :أقررول صررورة فررالن ،قررال :ال هرريا أنررا ،قل ر  :إ ا
تع ل الك يباء أين تيوح أو حصل للتلف يون وسق وانكسري
أين تيه فأنا مقتنر أن هريه صرورة وليسر بالشرخص اتره،
ومررا تع لرر واملسررأل قا م ر مررا يلرر م أن يوجررد إثنرران ،ثالثرر ،
مخس عشية ،ما ييون هيا األمي يقوم بالواج غريه .
 سررؤال :هررل ثبر
شيء

فضررل أربر ركعررات بعررد صررالة العشرراء

( احملاضي  :الشي الدكتور /عبدالكيي اخلضري:
البخار من حدي ابن عبا أن الرن  الليلر الري
بات في ا ابن عبا عنده ملا صلى العشاء خل بيته فصلى أربر
ركعات.
 سررؤال :كيررف يعررا
العلوم الدنيوي

اإلنسرران نيترره ملررن هررو متخصررص
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( احملاضي  :الشي الدكتور /عبدالكيي اخلضري:
مثررل هرريا أمرريه سر ل مررا عليرره شرريء لررو مل يقصررد وجرره اهلل،
ألن ا كغريها من الصرناعات ،لكرن إ ا نروى بريلك نفْر نفسره
ومن حت يده ،والقيرام مبرا أوجر اهلل عليره واسرتغناء األمر بره
وبأمثالرره عررن أن تعتمررد علررى غريهررا ،ونرروى برريلك التقررو علررى
عبررا ة اهلل رررر جررل وعررال ررررر يُررؤجي علررى لررك وإال فاألصررل أن رررا
كأمور الدنيا ال له وال عليه.
 سؤال :هل يُعت طالر ال ر واهلندسر واإل ارة مرن طرال
العل
( احملاضي  :الشي الدكتور /عبدالكيي اخلضري:
العل الري جراءت بره النصروص وحثر عليره هرو العلر املروروث
عن النبى  ألنه قال« :إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَ ُ األَنْبِيَاءِ وَإِنَّ األَنْبِيَاءَ لَر ْ
يُوَرِّثُرروا ِينَررارا وَالَ ِرْهَمررا وَرَّثُرروا الْعِلْ ر َ فَمَ رنْ أَخَ ريَهُ أَخَ ريَ بِحَ ر َ
وَافِري» ،وهررؤالء ي اولررون هرريه العلروم كغريهررا مررن أمررور الرردنيا
الي هي من فيو

الكفايات ألن األم حباجت .

 سؤال :راجعي أحد طال العل وكان متفوقًا

ختصص

العلرروم ال بي ر جبامع ر امللررك سررعو  ،ولكنرره رغ ر التحررول
إىل جمررال العلررروم الشررريعي جبامعرر اإلمرررام حتقيقًرررا ليغبرر
والدته ،فبما ننصحه
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( احملاضي  :الشي الدكتور /عبدالكيي اخلضري:
ما ام الوالدة طلب وأميها واج والتحرول مرن قسر نراف ررر
إن شررراء اهلل ررررر إىل قسر ر أنفر ر منررره باجلملر ر فعليررره أن يتحرررول.
وأ كي قبل ثالثرن سرن عنردنا طالر متفروق فرى كلير أصرول
الرردين تيتيبرره األول ،فررأحَّ عليرره والررده أن ينتقررل إىل اهلندس ر ،
فيه إىل الشي ع اليزاق عفيفي (رمح اهلل عليه وسرأله،
فقررال لرره :أط ر أبررا  ،و هرر إىل اهلندس ر وخترري في ررا األول
أيضرررا ثر ر رجر ر إىل العلر ر الشررريعي ،واآلن مرررن كبرررار طرررال
العل  ،فحقق رغب والده ورجر إىل العلر الشريعي ،وعلرى خرري
إن شاء اهلل.
 سررؤال يقررول :متررى حيررق ل الر العلر أن يقررول :وأنررا أرى
املوضوع هل يوجد رأ أو ر بعد قال اهلل وقال اليسول
( احملاضي  :الشي الدكتور /عبدالكيي اخلضري:
ال شررك أن املسررا ل العلميرر من ررا مرراهو مرربي علررى الررنص،
وهرريه ال رأ في ررا ومن ررا مررا هررو مرربي علررى االجت را والف رروم
ختتلف عند أهل العل وهيا يكون فيه لليأى جمال.
 سرؤال :مرا ا يفعررل شرخص صرام صرريام نفرل وهرو صرريامه
عصررى اهلل بنظرري حمرريم أو مسرراع حمرريم فمررا ا يفعررل هررل
يق الصيام
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( احملاضي  :الشي الدكتور /عبدالكيي اخلضري:
ال يق ر الصرريام وعليرره أن يتررو إىل اهلل رررر جررل وعررال رررر مررن
معصيته ويتاب صيامه.
 سرررؤال :كيرررف يررربي طالرر العلرر نفسررره

علرر التفسرررري

وأصوله
( احملاضي  :الشي الدكتور /عبدالكيي اخلضري:
هيا الكالم ي ول فيه .ولي أشيط

مثل هيا املوضوع

كيفي حتصريل علر التفسرري وعلر احلردي  ،وكيرف يكرون
فقي ا وكيف يكون حمدثا ،أشيط موجو ة ومتداول .
 سؤال :ماحك الصالة

مبار اإلبل

( احملاضي  :الشي الدكتور /عبدالكيي اخلضري:
جاء الن ري عن را
أو مياب

احلردي الصرحي خبرال مبرار الغرن

الغن .

 سؤال :قريأت كرثريا

حكر زيرا ة الثقر والقرول الفصرل

في ررا مل اهت ردِ إليرره إىل اآلن ،ف ررل لك ر أن تُبينرروا رأيك ر
باملسأل ولو باختصار ون إخالل
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( احملاضي  :الشي الدكتور /عبدالكيي اخلضري:
املسأل األكثي علرى أن زيرا ة الثقر مقبولر م لقًرا ومعريو
أن ررا ال تتضررمن خمالفر  .إ ا تضررمن خمالف ر ملررن هررو أوثررق منرره
صررارت شررا ة ورُ ت ،لكررن إ ا مل تتضررمن خمالف ر قبل ر عنررد
أكثرري أهررل العل ر  ،ومررن مررن يقررول :هرري مرري و ة؛ ألن التفرري
مظنر الضررعف ،وعلررى كررل حررال األ مر الكبررار ال حيكمررون
بقول م ّري ال

القبرول وال

الري  ،وإمنرا يرتكرون احلكر

والرتجي للقيا ن.
( املضرريف ومررديي النرردوة  :األسررتا الرردكتور /عبرردالع ي
العُمي :
جر ى اهلل فضرريل الشرري خررري اجلر اء ولعررل شررق األسررئل مررن
هيا اللقاء املبار نف اهلل به .أجرا علرى كرثري مرن مرا طيحره
اإلخوة احلضور ضيوفنا الكيام .بع

األسئل رمبا في ا بعر

التررداخل أو التكرريار أو أجررا علي ررا الشرري عمومررا .وأظنرره مل
يستبعد إال ما تكير .الشي (حفظه اهلل تسرب
املبارك ولعل هيا مرن مثرار العلر

هريه الليلر

عا نرا ملشرا خه وبعضر

تعلمنررا علررى يرردي  .أنررا تعلم ر شخصرريا علررى يررد بع ر
فرريكينا جر اه اهلل خررريا ،و عونررا هلر

مررن

هرريه الليلر املباركر

مررن الشرري صرراح السرركيي والشرري علرري الضررال والشرري
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حممررد الرريوق والشرري ف ررد املشرريق وسررل ان اخلُضرري وحممررد
مع رررد بييررردة

الياشرررد وغريهر ر ممرررن تتلمر ري علررري الشررري

العلمرري ،وكرريلك نررالي نصرري مررن علم ر حفر اهلل األحيرراء
من  ،وغفي لألموات ولعل هريا تريكري بثمرار العلر أن الردعاء
هل مل يكن ملاهل وال جلراه إمنرا كران بتعلريم هريا العلر
الي نسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن يُبار فيه ويبقى أثيه.
قناعررر الشررري جررر اه اهلل خررررري حمررررل احرررررتام فيمررررا يتعلررررق
بالتصرررويي ،خصوصرررا أنررره كررري (حفظررره اهلل أن حيررررتم آراء
اآلخرريين .وهرريا خيررار اخترراره لنفسرره ،فينبغرري أن يُحرررتم رأيرره
كمرا احرررتم هررو آراء اآلخرريين .وجمموعر مررن األسررئل ور ت
هرريا اجلان ر

كررن مخ ر

أو س ر أوراق جم ررا فضرريلته

سؤال واحد .وهيا هو سب استبعا بع

هيه األوراق.

ج اك اهلل خريا مجيعرا وقرد شريفنا بالشري

هريه الليلر

املبارك أشكي لإلخوة من مكت الشي الريين هيراؤا النقرل
على قناة الشري

(اليوتيرو  . YouTubeوسرتظل هريه املرا ة

موجو ة عليه .وكيلك على موق الب اإلسالمي ررر برإ ن اهلل ررر
كما أشكي ال مالء املساندين أيضرا لنرا
مت وعررون ج ر اه اهلل خررريا يُسررعفوننا ا مررا

هريا املنتردى وهر
اجلان ر الفرري

واإلعالمي .أشركي للجمير جتشرم هريا احلضرور .نفعنرا اهلل
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مبا علمنا ونف اهلل شيخنا ونف به ووقاه شي نفسره وشري اخللرق
وأع نررا اهلل مجيع را ب اعترره ،أكررير الرتحي ر بك ر وحيَّ راك
اهلل.
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 ص من الندوة:
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 ص من التغطية الصحفية للندوة:

صحيف اجل يية ،اجلمع 1436/1/7 ،هر ،رق العد 15373 :

صحيف الييا  ،السب 1436/1/8 ،هر ،رق العد .16931 :
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ندوة
*

سالح العصر

 السرية الذاتية للمحاضر:
 فضيلة الشي الد ت  /عبدالعزيز بن ف زان الف زان.
الش ا ات العلمي :
 -بكرررالوريو

مرررن كلير ر الشرررييع

وأصول الدين بالقصي .
 -ماجستري

الفقه املقارن من املع د

العررررالي للقضرررراء ورسررررالته بعنرررروان:
"االشتباه ...راس أصولي ت بيقي ".
 -كتواره

الفقه املقارن من املع د العالي للقضاء ورسالته

بعنوان" :وسا ل حتقيق األمن

الفقه اإلسالمي".

* أقيم مساء السب  7صفي 1436هر املوافق  29نوفم 2014م ،قدم ا
فضيل الشي الدكتور عبدالع ي بن فوزان الفوزان ،أسرتا الفقره املقرارن
باملع د العالي للقضاء وعضو جمل هيئ حقروق اإلنسران ،واملشري العرام
علررى شرربك رسررال اإلسررالم .وأ ارهررا سررعا ة األسررتا يوسررف بررن سررليمان
اهلاجي .
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األعمال الوظيفي :
 أستا الفقه املقارن -عضو جمل

املع د العالي للقضاء.

هيئ حقوق اإلنسان.

-ر ي

قس الفقه املقارن سابقًا.

-ر ي

قس الدراسات االسالمي

مع د العلروم االسرالمي

والعيبي بواشن ن سابقًا.
 -عن أستا ا زا يا

كلي احلقوق جبامعر "هارفرار " قسر

راسات الفقه اإلسرالمي ،بنراء علرى عروة موج ر مرن هريه
اجلامعر ر إىل جامعر ر اإلمرررام حممرررد برررن سرررعو اإلسرررالمي
بالييا .
 -عررن

عررام 2014م أس رتا ا زا رريَا

جامع ر "نينغشرريا"

الصن الشعبي .
 عضو املؤسسات واجلمعيات العلمي . عضو اجلمعي الفق ي السعو ي . عضو اجلمعي القضا ي السعو ي . -عضررررو جلنرر ر األخالقيررررات احليويرر ر

اململكرر ر العيبيرر ر

السعو ي .
 عضو جلن وض اسرتاتيجي العمرل اإلسرالمي السرعواخلار .
 -عضو اهليئ الشيعي لبنك البال .
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 عضو اهليئ الشيعي املوحدة جملموع ال ك املصيفي .-ر ي

اهليئ الشيعي لشيك "سوليدرتي تكافل".

 عضو اهليئ الشيعي لشيك اليسي لالستثمار والتمويل.-ر ي

جملر

اإل ارة واملرديي العرام لشربك رسرال اإلسرالم

اإلعالمي العاملي .
من مؤلفاته امل بوع :
 مقاصد الشييع االسالمي . فقه التعامل م النا . حقوق الوالدين واألوال .الشييع االسالمي .

 -احلقوق ال وجي

 -خصا ص حقوق اإلنسان

اإلسالم.

 االشتباه راس أصولي ت بيقي ( ،رسال ماجستري . نظيي حتقيق األمن أثي الني وسب امللك -مسؤولي الدول

الفقه اإلسالمي (رسال كتوراه .
زكاة العقارات.

محاي األوقا .

 األيام العاملي والوطني  ...رؤي شيعي . -حك التدر

ت بيق الشييع اإلسالمي .

 األمررري بررراملعيو والن ررري عرررن املنكررري وأثيهمرررااحلقوق واحلييات.

حفر ر
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 اإلرها وعالقته باخلوار وعقوبته أثي العل واإل ان -حقوق امليأة

الشييع اإلسالمي .

مكافح اإلرها والعدوان.

األنظم السعو ي .

 القيآن صمام األمان. حك نكاح ال اني واستلحاق ولد ال نا. االفتاء الفضا ي ...خصا صه وضواب ه. األزم املالي العاملي واحللول الشيعي . -عمليررررات احلقررررن التجميلرررري وحتسررررن القرررروام

الشررررييع

اإلسالمي .
املشاركات العلمي واإلعالمي :
أمييكررا الشررمالي

 -أقررام مررا ي يررد علررى ما ر ورة علمي ر

وأمييكرررا اجلنوبير ر والررردول االسررركندينافي  ،وعرررد مرررن
الدول اآلسيوي واإلفييقي واألوروبي .
 -شررار

مررؤمتيات ونرردوات علمي ر كررثرية وبرريام علمي ر

اخررل اململكر وخارج ررا ،كمررا نرراق
العلمير ر والبحررروث التكميلير ر
وكليررررر الشرررررييع بالييرررررا ،
املفتوحرر ر  ،و أكا
وغريها.

عررد ا مررن اليسررا ل

املع رررد العرررالي للقضررراء،
اجلامعررررر األمييكيررررر

يرر ر نررررايف العيبيرر ر للعرررروم األمنيرر ر
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 مل يرر ر ل منرررري عررررام 1998م يقرررردم كررررثريا مررررن الرر ر امالتليف يوني ر املسررجل واملباشررية

أكثرري مررن أربعررن قنرراة

فضرا ي  ،وقرردم برريام إ اعير متعررد ة

السررعو ي والرردول

اخلليجي  ،باإلضاف ملئات املقاالت واحلوارات الصرحفي
الصحف واجملالت.
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 السرية الذاتية ملدير الندوة:
 األستاذ /ي س بن سليمان بن إسحاق اهلاجري.
تاري امليال 1400 :هر.
املؤهالت األكا
 -بكررالوريو

ي:
لغر عيبير  ،كلير اآل ا ،

جامع امللك سعو .
 ماجستري (إعالم  ،كلير الردعوة واإلعرالم ،جامعر اإلمرامحممد بن سعو اإلسالمي .
املعلومات الوظيفي :
 معلرر لغرر عيبيرر مبجمرر امللررك سرررعو التعليمرري رررر القسررالثانو .
 مشررري ميكر ر تررردري م رررارات احليررراة ال البررري برررإ ارةالرتبي والتعلي بالييا .
 -مفو

ميحل املتقدم بإ ارة تعلي الييا

ملدة عامن.

 إمرام وخ ير جررام والردة األمررري عبردالع ي بررن ف رد حبرريالفالح ( 10سنوات حتى حينه.
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 مشررررري ت رررررويي الررر ر ام والقنرررررواتالفضا ي .

شررررربك اجملرررررد

 قرردم أكثرري مررن ( 50حلق ر مباشرريةبقناة ليل.

بينررام  :املستشررار

 مقدم بينام " :الصورة املا ل " بقنراة اجملرد العامر  ،ومت برأكثي من ( ، 40حلق وما زال مستميا حتى حينه.
 -حمير متعاون

صفح آفاق اإلسالمي بصحيف اجل يية.

 قا د جمموع تناوي اإلعالمي والرتفي ي .اللجنر االجتماعير األهلير حبري

 ر ي اللجن اإلعالميالفالح.

 ر ررري اللجنر ر الشررربابي كيسررري اليونسررركو لإلعرررالماجملتمعي جبامع اإلمام حممد بن سعو اإلسالمي .
 -مشي

يواني تناوي اإلعالمي الش يي .

 عضو مشرارالسعو ي .

نرا

أصردقاء مجعير الكشراف العيبير

أبيز الدورات:
 ورة التقدي التليف يوني احلروار ( 56سراع مرن ميكراجل يية اإلعالمي بق ي.
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 ورة التقدي التليف يوني احلوار رر املتوس ررر ( 28سراعمن ميك اجل يية اإلعالمي بق ي.
 ورة طررريق التررردري وإعررردا املررردربن ملررردة ( 5أيرررام (35ساع .
 م ارات اإللقاء ملدة ( 4أيام. فن التعامل م اآلخيين ملدة يوم واحد. تعل  WORDملدة ( 5أيام. اإللقاء ...فنون وأسيار ملدة ( 5أيام. كيف تكون ميبيا ناجحا ملدة يوم واحد. التفكري اإلبداعي ملدة ( 4أيام. -الدورة التأسيسي

النشا الكشفي تقديي امتياز.

 راس املفوضن بعسري ملدة ( 29ساع . ورة الشارة اخلشبي بتقديي امتياز. -ورة الشرررارة األهليررر (مسرررراعد مفرررو

العالقررررات العامررر

واإلعالم  ،بتقديي امتياز.
 ورة الشررارة الدولي ر (مفرروبتقديي امتياز.

العالقررات العام ر واإلعررالم .
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 وغريها من الدورات املتفيق .أبيز املقاالت واألحباث:
 -ظررراهية الت ررروع ...واحليكر ر الكشرررفي (نشررري

جييررردة

اجل يية يوم اجلمع 1432/6/10هر .
 -الشبا إىل مرن يتج رون ! (نشري

جييردة الييرا

بتراري

يوم اجلمع 1429/8/28هر .
 -أعيرردوا بنرراء األندي ر الصرريفي أرجرروك !! (نشرري

جييرردة

اجل يية يوم اجلمع 1430/8/9هر .
 -سررياح بررال سررياح ( ...نشرري

جييرردة اجل يررية يرروم السررب

1430/8/10هر .
 املقررابي :جمت رردون وخم ئررون ......رسررال إىل أمانرر من قررالييررا !! (نشرري

جييرردة اجل يررية يرروم اخلمرري

املوافررق

1430/9/27هر .
 تع ي ر الوطني ر  ....وج اتنررا ومجعياتنررا الشرربابي مررا ورهررا(نشي

جييدة اجل يية يوم االثنن 1430/9/24هر .

 نعررو برراهلل مررن اخليان ر ( ،،،نشررياألربعاء املوافق 1430/9/12هر .

جييرردة اجل يررية يرروم
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 -النظررام االقتصررا

باإلسررالم (نشرري

جييرردة عكرراظ

قس أحوال املنابي .
 -األمن الفكري وواجر اخل براء (نشري

جييردة اجل يرية

يوم اجلمع 1431/6/1414هرر .
 -ملررر رك اإلنسررررراني اسرررررتوقفي (نشررررري

جييررررردة اجل يرررررية

1431/6/2929هر .
 -جامع اإلمام وفاء وطري الكربري (نشري

جييردة اجل يرية

األربعاء 1431/4/2222هرر .
 -اخل ابرر ر  :اإلطالرر ر وحرررردي السياسرر ر (نشرررري

جييرررردة

اجل يية  26صفي 1431هر .
 -محررردا هلل علرررى سرررالمتك سرررل ان احلرر (نشررري

جييررردة

اجل يية 1431/11/12هر .
أبيز املشاركات وخ ابات وش ا ات الشكي:
 شررركي مرررن مرررديي الرتبيرر والتعلررري حلصرررولي علرررى جرررا ة(املعلمون النخب

عام 1425هر.

 شرركي مررن مررديي إ ارة وريررات األمررن مبن ق ر الييرراالتعاون

حتقيق السالم األمني بالييا .
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 شكي من مديي الرتبي والتعلي بالييرااخلتامي للتوعي اإلسالمي لعام 1428هر.

إجنراح امللتقرى

 شرركي مررن مررديي مرريور حمافظر الدرعير املشرراركتنظي فعاليات أسبوع امليور اخلليجي ،عام 1427هر.
 شرركي مررن أمررن مجعي ر الكشرراف للمشرراركالدولي لتبا ل احلضارات والثقافات ،عام 1426هر.

املخرري

 شرركي مرررن مررديي شرررؤون ال رررال بررإ ارة الرتبيرر والتعلررريللمشارك ملتقى اليوم الوطي لعام 1427هر
 شرررركي مررررن ر رررري مجعيرر ر اهلررررالل األمحرررري للمشرررراركالت وعي ح عام 1426هر.
 شكي من مديي ميك اإلشيا الرتبو بالدرعي للج رواملبيول افتتاح أسبوع التوعي األمني .
 شررركي مرررن مرررديي شرررؤون ال رررال إل ارة الرتبير ر والتعلررريبالييا للج و املبيول تنظي حفل جا ة األمرري خالرد
السديي للتفوق العلمي مبحافظ الغا .
 شرررركي مررررن مررررديي الثقافرر ر والتعلرررري بررررالقوات املسررررلحللمشارك تدري القيا ات.
 شكي من مديي ميك اإلشيا الرتبرو بالدرعير للتميرتفعيل بيام التوعي اإلسالمي .
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لمـ ــة (املضـ ــي

 :األسـ ــتاذ الـ ــد ت  /عبـ ــدالعزيز بـ ــن

إبراهيم العُمري:
احلمد هلل ر العاملن ،والصالة والسالم على سريدنا وسريد
األولن واآلخريين نبينرا وحبيبنرا حممرد وعلرى آلره وصرحبه ومرن
اسن بسنته واهتدى ب ديه إىل يوم الردين ،اللر أور نرا حوضره
وال تفتنا بعده ،واحشينا

زميته يا حي يا قيروم ،واجعلنرا مرن

الدعاة إىل هديك إنك على كل شيء قديي.
أحرر ربي ضرررريوفنا الكرر ريام أسررررعد اهلل مسرررراءك وسررررا ي
أوقاتك وأعمرالك بكرل خرري ،ومتعنرا اهلل وإيراك مجيعرا
بالصررح والعافيرر  ،يسرري اهلل لنررا

هرريه الليلرر املباركرر و

منتررردى العُمررري أن يكرررون ضررريفنا هلررريه الليلرر فضررريل الشررري
الدكتور عبدالع ي بن فوزان الفوزان ،ولرن أ خرل

التعييرف

بفضيلته سأتي هيا األمي ملقدم هيه الندوة هليه الليل األستا
يوسف اهلاجي  ،فميحبا به وبك مجيعا.
وكما تيون موضوعنا هليه الليل هو عن "سالح العصي" .وال
ندر ما ا أعد فضيل الشي عبدالع ي مِن سالح للحدي عن
هيا السالح ،نسأل اهلل أن يفرت عليره ،وأن ينفعنرا مبرا نسرم ،
وقبل أن نبردأ هريا اللقراء كعا تنرا نقردم املقردم ومرديي اجللسر
ونرت له التعييف باحملاضي.
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وقررد شَ ريفنا بتقرردي هرريا اللقرراء األسررتا يوسررف بررن سررليمان
اهلاجي  ،ولن أطيل

التعييف به ف و معيو ألحبتنا

هريا

للمنتدى فقد شيفنا بإ ارته لعد من اللقاءات ف و إمرام اجلرام
اجمل راور للمنترردى جررام والرردة األمررري عبرردالع ي بررن ف ررد .وهررو
أيضا حيمل ماجسرتري
ال ام

اإلعرالم ،هرو مقردم مشر ور لعرد مرن

قناة اجملد و غريهرا ،ومرديي إ ارة اجلدولر والبر

قناة اجملد.
واملعلومررات الوظيفي ر كررثرية بررن يررد إضرراف إىل الرردورات
واملقاالت والش ا ات أعتقرد أنره سيغصر علري إن قريأت بعضرا
من ررررا خصوصرررا أنرررره سررريكون رررررر إن شرررراء اهلل رررررر تعييررررف برررره
ومبحاضينا ضمن جملد العام الثامن من حصرا املنتردى .وبرإ ن
اهلل تعاىل خالل ش يين يكون بن أيديك سبع جملدات مرن
حصررا املنت رري .وقررد انت ينررا مررن حتيييهررا .وهرري

ال وفررات

األخرية.
قبررل أن نفتررت بررتالوة مررن كتررا اهلل سرربحانه وتعرراىل أو أن
أشكي العاملن معنا

هيا املنتدى ،وجل مت وعون ج اه

اهلل خررريا ،حي ر إن ر يباشرريون النقررل علررى األج ر ة اليكي ر .
والعنرروان موجررو علررى موق ر املنترردى للررياب ل ل ر كررثري مررن
األخررروات املتابعرررات وكررريلك اإلخررروة

املررردن األخررريى ،برررل
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والرردول األخرريى وه ر يتررابعون هرريا اللقرراء علررى اهلررواء مباشررية
صوتا وصورةً ،إضاف إىل ثالث مواق تنقل ا صروتيا من را موقر
البرر ر اإلسررررالمي وموقرر ر املنترررردى الرررري تترررروفي فيرررره مجيرر ر
احملاضرريات السررابق  .وبررإ ن اهلل تكررون الالحقرر وهرريه من رررا
أيضا بإ ن اهلل تعاىل.
أو أن أقررردم الشررركي هلر ر مجيعرررا وأكرررير تررريحي بكر ر
وبضيفنا وأ عو الشي أيو األركاني أن يتفضل بتالوة آ من
كتا اهلل سبحانه وتعاىل.
( مديي الندوة  :األستا  /يوسف اهلاجي .
بسر ر اهلل الررريمحن الررريحي  ،السرررالم علررريك ورمحر ر اهلل
وبيكاته ،الل ص ِل وسل على نبينا حممد وعلرى آلره وصرحبه
أمجعن.
أسرررعد اهلل مسررراءك بكرررل خرررري ،وجررر ى اهلل الررردكتور
عبرررردالع ي العُمرررري خررررريا علررررى هرررريه البررررا رة ال يبررر وهرررريا
االسرررتميار علرررى هررريا املنتررردى الررري أسرررأل اهلل جرررل وعرررال أن
يكررون مباركًررا نافعررا طيبررا خا مررا ألمترره ولوطنرره وجملتمعرره.
أرح بفضيل الشي الردكتور عبردالع ي برن فروزان الفروزان،
وهررو عل ر علررى رأسرره نررار ،أسررأل اهلل جررل وعررال أن يبررار
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ج و ه وأن جيعله مباركًا أينما كران ،أ كري جر ء يسرريا مرن
سريته رر حفظه اهلل رر:
هررو حاصررل علررى بكررالوريو مررن كلي ر الشررييع وأصررول
الرردين بالقصرري  ،ماجسررتري الفقرره املقررارن مررن املع ررد العررالي
للقضاء ،كتوراه الفقه املقارن من املع د العالي للقضاء.
لرره العديررد مررن األعمررال مررن أهم ررا أسررتا الفقرره املقررارن
املع ررد العررالي للقضرراء ،وعضررو جمل ر هيئ ر حقرروق اإلنسرران،
وكان ر يسا قس الفقه املقارن سابقًا.
ور ررررري قسررر ر الدراسرررررات اإلسرررررالمي مع رررررد العلررررروم
اإلسررالمي والعيبي ر بواشررن ن سررابقًا ،وعُررن أسررتا ا زا رريا
كلي احلقوق جبامع "هارفا " قسر راسرات الفقره اإلسرالمي
وغريها أيضا.
لررره العديرررد مرررن العضرررويات مرررن أهم رررا :عضررروي اجلمعير ر
الفق يرر السررعو ي  ،وعضررو اجلمعيرر القضررا ي السررعو ي ،
وعضرررررو جلنررررر األخالقيرررررات احليويررر ر اململكررررر العيبيررررر
السعو ي  ،وهو عضو جلنر وضر إسررتاتيجي العمرل اإلسرالمي
اخلرررار  ،وعضرررو اهليئرر الشررريعي لبنرررك الررربال ،
السرررعو
وعضرررو اهليئر ر الشررريعي املوحررردة جملموعر ر ال كر ر املصررريفي
وغريهررا أيضررا ،لرره العديررد مررن املؤلفررات مررن أبيزهررا" :مقاصررد
الشييع اإلسالمي "" ،فقه التعامل م النا "" ،حقوق الوالردين
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واألوال "" ،اإلفتررراء الفضرررا ي خصا صررره وضرررواب ه"" ،األزمر ر
املاليررر العامليررر واحللرررول الشررريعي " ،أيضرررا "عمليرررات احلقرررن
التجميلرررري وحتسررررن القرررروام الشررررييع اإلسررررالمي " وغريهررررا
كثري.
له العديد من املشاركات العلمي واإلعالمي  ،أقرام مرا ي يرد
عن ما ر ورة علمير أمييكرا الشرمالي وأمييكرا اجلنوبير
وعررد ا مررن الرردول األوروبي ر واآلسرريوي واإلفييقي ر  ،شررار
العديد من املؤمتيات والندوات ،مل ي ل مني عام 1998م يقدم
الكررثري مررن ال ر ام التليف يوني ر املسررجل واملباشررية أكثرري
مرررن أربعرررن قنررراة فضرررا ي  ،وقررردم بررريام إ اعيررر كرررثرية
السررعو ي و ول اخللرري  ،باإلضرراف ملئررات املقرراالت واحلرروارات
الصررحفي الصررحف واجملررالت ،أسررأل اهلل رررر جررل وعررال رررر أن
ج ررو ه وأن جيعررل لررك خالص را لوج رره الكرريي وأال
يبررار
يكله إىل نفسه طيف عن.
نررررت احلررردي لفضررريل الشررري  ،كمرررا أننرررا سرررو نيحرر
باملشررراركات ،واألوراق موجرررو ة علررى مجيرر ال ررراوالت سرررواء
كرران سررؤاالً أم مداخلرر شررفوي أم مداخلرر كتابيرر بإمكرران
كل شخص كيي أن يتفضل مبرا أرا مرن هريه املشراركات،
أتي احلدي لفضيل الشي فليتفضل مشكورا.
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 احملاضرة:
( احملاضي  :فضيل الشي الدكتور /عبدالع ي بن فروزان
الفوزان.
بس اهلل اليمحن اليحي  ،احلمد هلل ر العراملن ،والصرالة
والسررالم علررى عبررده ورسرروله نبينررا حممررد وعلررى آلرره وصررحبه
أمجعن ،الل اجعل اجتماعنرا هريا اجتماعرا ميحومرا وتفيقنرا
مرررن بعرررده تفيقًرررا معصررروما ،وال جتعرررل فينرررا وال منرررا شرررقيا وال
حميومرررا ،واجعرررل أعمالنرررا كلررر ا صررراحل موافقررر لشرررريعك
خالصررر لوج ررررك خرررريا لنررررا يرررروم لقا ررررك بيمحتررررك يررررا أرحررر
اليامحن.
ث أشكيك أي ا األحبر علرى حضرورك ومشراركتك
هرريا اللقرراء ،وأشرركي سررعا ة األسررتا الرردكتور عبرردالع ي
العُمرري ومنترردى العُمرري علررى تشررييفي ب رريه الرردعوة ،وإتاح ر
هيه الفيصر للقراء هريه الوجروه ال يبر املباركر  ،وأشركيه
أيضررا علررى حسررن الرتتير والتنظرري واحلرريص علررى تعمرري نفر
هيه اللقاءات ع نقل ا

عد من القنوات واملواق واملنتديات.

أسررأل اهلل سرربحانه وتعرراىل أن يبررار
خريا على ما يبيلون وأن جيعله

ج ررو ه وأن جي ر ي

موازين حسنات .
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اخرتت أي ا األحب أن يكون موضوع حديثي معكر بعنروان
"سرررالح العصررري" ،وأعررري بررره أعظر ر سرررالح تررروفي لنرررا
العصي ،ومل يكن متوفيا ب ريه الصرورة

هررريا

أزمنر مضر  ،ومر

عظ شأن هيا السالح وشدة تأثريه إال أننا حنن املسرلمن ررر مر
األسرررررف ررررررر فيطنرررررا

اسرررررتخدامه وتوظيفررررره حلمايررر ر يننرررررا

ومكتسباتنا وأوطاننا تفيي ًا كبريا ،واستغله أعرداؤنا ضردنا
مرر األسرررف أوالً :لتشررركيكنا

مُسررلّمَات عقيررردتنا وقواطرر

ملتنا وقيمنا وأخالقنا وق عنرا عرن سرب ع تنرا ومتكيننرا وهرو
انتماؤنررا لررديننا الرري برره صررالحنا وع نررا ومتكيننررا

الرردنيا

واآلخية ،استعملوه رر م األسف الشديد رر لتردمري أبنا نرا وبناتنرا
وغ ونا

عقي ارنرا ،وحيصروا علرى اسرتثمار كرل مرا وصرل

إليه التقني احلديث ألجرل إيصرال اليسرا ل الري يقصردون من را
كمررا أشرريت ت ويعنررا هلر وملصرراحل و لررك بسررلخنا مررن يننررا
وق عنا عن هويتنا وتدمري قيمنا وأخالقنا.
هرريا السررالح أي ررا األحب ر هررو سررالح اإلعررالم ،فرراإلعالم هررو
سالح العصي وهرو أعظر وسريل لتردمري اإلسرالم أو بنا ره ونشري
الوسرررا ل الررري حياربنرررا ب رررا أعرررداؤنا كرررثرية ومتنوعر ر  ،ف ر ر
حياربوننرررررا

مجيررر ر األصرررررعدة

كرررررل اجملررررراالت وبكرررررل

الوسرررا ل ،وحررراهل كمرررا قرررال اهلل ررررر عر ر وجرررل ررررر :ﭽ ﮎﮏ

81

منتدى د .عبد العزيز العُمري الثقايف

ﮐ ﮑﮒ ﮓﮔ ﮕﮖﮗ ﭼ [البقية :من اآلي
]217
ال

لنا شيء م ما خضعنا هل ،

كن أن يوقف حيب

وحاولنا اسرتضاءه والتنازل هل فإن

واهلل لن ييضوا عنا إال

أن نكفي كما كفيوا ،قال تعاىل :ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ

ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ ﮙﮚﮛ
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﭼ ﮣ [البقية :من
اآلي ".]109:ولن تيضى عنك الي و " لن للتأبيد نفي التأبيد،

قال تعاىل :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ

ﭝ ﭞ ﭟﭠﭡ ﭢﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭼ [البقية .]120:هيه الغاي الوحيدة
الي سرتضي

عنا أن نتبع

وأن نكفي كما كفيوا ،قال

تعاىل :ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﭼ [النساء :من
اآلي  .]٨٩:وهليا ال ت ال احلي
مشبوب

بيننا وبن أعدا نا مستعية

كل اجملاالت وعلى مجي األصعدة إىل قيام

الساع  .هيا قدرٌ أي ا األحب  ،فاهلل رر ع وجل رر ابتلى األخيار
باألشيار ،واملؤمنن بالكفار ،وعبا األهواء والش وات ممن
ينشيون ين اهلل رر ع وجل رر ومن جه

احلياة ،هيه سن اهلل

ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
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ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﭼ
[النساء.]76:
وهرريه بشررارة مررن اهلل رررر عر وجررل رررر أن ر م مررا حرراولوا قتالنررا
وصررردنا عرررن يننرررا وتررردمري قيمنرررا وأخالقنرررا ،واالسرررتيالء علرررى
مصاحلنا ومكتسباتنا فإن لرن يسرت يعوا السري ية علينرا مرا
منررا متمسرركن بررديننا ،ﭽ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆﭼ ،ما منررا

جناهد

سبيل اهلل رر عر وجرل ررر جبمير الوسرا ل وعلرى مجير

األصررعدة فإننررا بررإ ن اهلل ا مرا منصررورون ممّكَنررون

األر

ولررن يررتمكن منررا أعرردا نا ،وهرريا مررا ضررمنه لنررا رسررول اهلل 
نصر را

احلررردي ال ويرررل ملرررا سرررجد سرررجو ا طرررويالً وسرررأله

أصحابه يا رسول مب كن تردعو ربرك قرال« :سَرأَلْ ُ اللَّرهَ فِي َرا
ثَالثا ،فَأَعْ َانِي اثْنَتَيْنِ وَمَنَعَنِي وَاحِدَةً ،سَأَلْتُهُ أَنْ َال يُ ْلِكَ أُمَّتِي
بِسَنَ فَأَعْ َانِي َا» ررر وهلل احلمرد ررر واملنر ولريلك لرن ت لرك هريه
األم ر كمررا أُهلك ر قرروم عررا وقرروم مثررو وقرروم نرروح وغريه ر
حنمد اهلل على فضله.
«وسرررألته أَنْ َال يسَر رلِ َ عَلَر ريْ ِ ْ عَر ردُوا مِر رنْ سِر روَى أَنْفُسِر ر ِ ْ،
يَسْتَبِي ُ بَيْضَتَ ُ ْ» ال كن أن يسي ي الكفرار علرى املسرلمن
ويستأصل شأفت ويقضوا على خضيا

 ،يستحيل هيا وعرد

رسول اهلل  وقوله حق ووعده ال خيلف عليره الصرالة والسرالم
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ألنرررررررره مررررررررن اهللﭽﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥﭼ
[الررررنج  3:رررررر « .]4سَرر رأَلْتُهُ أَنْ َال يُرر ريِيقَ بَعْضَرر ر ُ ْ بَرر رأْ َ بَعْرر ر
فَمَنَعَنِي َررا» .هررريا اء األمرر وبالؤهرررا علرررى مرري العصرررور ،ومرررن
خاللررره ينفررري األعرررداء ،حبير ر يسرررل ون بعضرررنا علرررى بعر ر ،
ويسررتغلون بع ر

أبنا نررا وبناتنررا حلرري

يننررا ،والتشرركيك

مسلمات عقيردتنا وقواطر ملتنرا وثوابر شرييعتنا وتردمري قيمنرا
وأخالقنا .وقد جنحوا
خاص ر

هيا اجملال جناحا عجيبا م األسرف،

عصررينا احلاضرري .كررل مررا نعانيرره اليرروم مررن حرريو

عسكيي وحيو ثقافير إعالمير وحريو اقتصرا ي جترد مر
األسرررف الشرررديد أن أكر ر معرررن هلر ر هر ر مرررن أبنررراء جلررردتنا
واملتكلمن بألسنتنا ولكن كما وصرف رسرولنا ُ « عَراةٌ
عَلَى أَبْوَا ِ جَ َنَ َ».
إ ا كما قال اهلل رر ع وجل رر :ﭽﮤ ﮥ

ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
ﯚﯛﭼ [التوب  .]67:هؤالء من أهل اإلسالم
ظاهيه  ،بعض
املعيو  ،ليسوا فق

من بع

يأميون باملنكي وين ون عن

يفعلون املنكي ويرتكون املعيو  ،بل

يأميون باملنكي وين ون عن املعيو

ويقبضون أيدي

فأيدي  ،مقبوض عن كل خري ،وه

الغال متمحضون
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للشي والفتن والبالء قاتل

اهلل أنى يؤفكون .وهليا قال اهلل رر

ع وجل رر عن املنافن ﭽهُ ُ ا ْلعَدُوُﭼ أ ه العدو واألخ ي

واألشد على أم اإلسالم و ين ا وأوطان ا ومكتسبات ا

ﭽفَاحْيَ ْرهُ ْ قَا َتلَ ُ ُ اللَهُ أَنَى يُ ْؤفَكُونَﭼ ،واهلل رر ع وجل رر
ابتالنا بالكفار املُعلنن لعداوت ،وباملنافن املستخفن اخل
اجملتم اإلسالمي لكي نُي اهلل سبحانه وتعاىل من أنفسنا
خريا .ويعل اهلل رر ع وجل رر وهو العلي بكل شيء لكن يعلمه
واقعا تقام به احلج على النا

مَن جياهد

سبيله ويقف

ألعداء ينه ،ومَن تغيه الدنيا وتشغله عن الدين واآلخية .وهليا

صيَ مِنْ ُ ْﭼ .اهلل
قال اهلل رر ع وجل رر :ﭽ َ ِلكَ َولَوْ يَشَاءُ اللَهُ النتَ َ
رر ع وجل رر قا ر على أخي الكفار واملنافقن

حلظ

على حن غية ،لكن كما قال اهلل تعاىل :ﭽ ﮂ

وإهالك

ﮃﮄﮅﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﭼ
[حممد.]4:
وملا كي حال املنافقن وأن
املعيو

يأميون باملنكي وين ون عن

قال تعاىل :ﭽﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ

ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ
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ﮪ ﮫﮬﭼ [التوب  ،]71:الوالي

تعي احل

والنصية ،وأصدق ليل على هيا احل والنصية بن املؤمنن
واملؤمنات قيام

بشعرية األمي باملعيو

وجل رر به عبا ه ،وبه صالح
وتناهي

وسعا ت

الي أمي اهلل رر ع
الدنيا واآلخية،

عن املنكي الي ن ي اهلل رر ع وجل رر عنه عبا ه،

وهليا قال تعاىل :ﭽﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ

ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ
ﮪ ﮫ ﮬ ﭼ [التوب  .]71:علق رمحته ب

سبحانه

وتعاىل على القيام ب يه الشعا ي العظيم  ،وأوهلا وهو أمي
عج قيام
وصف

بشعرية األمي باملعيو والن ي عن املنكي .وقدم

بيلك على وصف

بإقام الصالة وإيتاء ال كاة

وطاع اهلل ورسوله  ملا ا ألنه ال كن أن تقام الصالة وال
أن تؤتى ال كاة وال أن ي اع اهلل رر ع وجل رر ورسوله ويقام
أمي الدين إال باألمي باملعيو والن ي عن املنكي ،وهليا جعله
اهلل رر ع وجل رر أخص صفات املؤمنن واملؤمنات ،مل يستثنِ
أحدا .ليس

م م األمياء وال العلماء وال املتخصصن

احلسب واملوظفن هلا ،هي وظيف كل مسل ومسلم  ،إىل
قيام الساع ؛ ألن االستغياق املؤمنون واملؤمنات بعض
بع

يأميون باملعيو

أولياء

وين ون عن املنكي ،وهليا قال رر ع

86

منتدى العُمري الثقايف ـ حصاد العام الثامن  1436هـ

وجل رر

آي أخي  :ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ

ﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﭼ [يوسف.]408:

قل أ أعلن يا حممد عليه الصالة والسالم هيه احلقيق
لألم بكل وضوح وجالء إىل قيام الساع هيه سبيلي ما

سبيله  ﭽﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ

ﮐ ﮑﮒ ﭼ ،أهيه سبيله وحده  قال :ﭽﮇﮈ
ﮉ ﮊﮋ ﭼ ،فكل من ي ع أنه مسل من أتباع رسول اهلل
 فواج عليه وجوبا عينيا حبس قدرته وبصريته

الدين

أن يدعو إىل اهلل رر ع وجل رر كما كان يدعو رسول اهلل ،
وهليا قال اهلل رر ع وجل رر خماطبا املؤمنن واملؤمنات إىل قيام
الساع  :ﭽﭞﭼ مل يستثنِ أحدا ،كل مؤمن ومؤمن  ،كل

إنسان من املكلفن ،قال تعاىل :ﭽ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ
ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ
ﭵﭶﭷﭼ [آل عميان.]110:
والعج يا إخوان

هيه اآلي أنه مل يقرل خرري أمر أخيجر

للمسرررررلمن أو للعررررري أو للقيابررر ر واألرحرررررام ،ﭽﭞ ﭟ ﭠ

ﭡﭢﭼ كررررررل النررررررا  ،قررررررييب وبعيررررررده  ،برررررريه

وفرراجيه  ،مررؤمن وكررافيه  ،عرريب وعجم رر  .فيجرر أن
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نكون حنن املسلمن أرح اخللق بكل اخللرق ،وأنصر البشري
لكرل البشرري ،نررأميه برراملعيو ونن رراه عررن املنكرري ،أعظر
خرررري نقدمررره للبشررريي أي رررا األحبر ر هرررو أن نؤلرررف قلوب رررا علرررى
اإلسالم ،أن نعيف ا بدين اهلل الي بره سرعا ت ا وأمن را وصرالح
نياها وأخياهرا .وال صرالح هلرا وال سرعا ة حقيقير إال

شأن ا

ب يا الردين .وهلريا صرينا خرري أمر أخيجر للنرا  ،قرال تعراىل:

ﭽﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ

ﭳﭴﭵﭶﭼ [البقرررية ،]143:وقرررال ررررر عر ر وجرررل ررررر:
ﭽﯖ ﯗ ﯘﯙﯚﯛﯜ ﯝﭼ [ال خي .]44:

هرريا الررردين عرر وشررري وكيامرر لكرر أي رررا املسرررلمون
الدنيا واآلخية ،لكنره

ات الوقر مسرؤولي عظيمر وتبعتره

ثقيل سرو تسرألون عرن العمرل بره وعرن محلره وتبليغره للعراملن.
وأعظر وسرريل نُبلّر ب ررا يررن اهلل رررر عر وجررل رررر وننشرري اخلررري
األر

ولكررل اخللررق هرري وسررا ل اإلعررالم ،وهلرريا كرران سررالح

العصرري حقًررا هررو اإلعررالم ،وسررا ل اإلعررالم املختلف ر وإ ا كرران
أعرررداؤنا أي رررا األحبرر حياربوننرررا بكرررل الوسرررا ل وعلرررى مجير ر
األصررعدة فررإن قرررد وظفرروا اإلعرررالم رررر مرر األسرررف الشررديد ررررر
لترردمرينا

مجير اجملرراالت ،فرراحليو العسرركيي يسررتعينون

في ا بوسا ل اإلعالم لقتلنا معنويرا وتردمري القردرة علرى املقاومر
واملمانع

نفوسنا ،بل وصل احلال م األسرف إىل أن يصروروا
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بال ه ر ومررواطني وأعررياق باإلضرراف إىل قرريم وأخالق ر
وضررالل واحنرريا علررى أن ررا هرري املثررل

علررى مررا في ررا مررن فُحر

األعلررى ،وأن تلررك البلرردان الكررافية هرري اإلمنررو الرري جي ر
على العامل كله أن حيريو حريوه ،وأن جيعلره قدوتره وجنحروا ررر
مر األسررف رررر برريلك مر كررثري مررن أبنا نررا وبناتنررا ،بررل حتررى مر
كبارنا رر م األسف الشديد رر ،وصار كثري من املردمنن

بع

علررى متابعرر تلررك األفررالم واملسلسررالت والرر ام الرري صُررنع
صناع احرتافي و ات أهدا واضح بعيردة املردى صرار مثلر
األعلى رر م األسف الشديد رر هري تلرك اليمروز الري ييون را عر
هرريه األفررالم الرري صررنع ا أعرردا نا ،ويرريون أن وهلرر ال تق ررري
وكأن ررا حتصرري أنفررا
األر

النررا  ،وتعل ر مررا

السررماء ومررا

وال يقدر أحرد علرى جماب ت را ومواج ت را .ه

ر نفسري

خ رية ع وسا ل اإلعالم املختلف .
صررررنعوا أفالمرررا وبرررريام ومسلسررررالت وألعابرررا أيضرررا تيبرررري
األطفال على العدواني واالست تار بالدماء واسررتخاص النفرو
املعصوم  .وهليا جند عجبا
اخنيطررروا

هيا اجملال ،حترى مرن بعر

مرن

مرررا يررر ع أنررره جمرررال اجل رررا اإلسرررالمي كمرررا

ي عمرون ررر مر األسرف الشررديد ررر ،وجردنا عنرده مرن الوحشرري
واهلمجي واسرتخاص الدماء واالسرت تار برالنفو
مل يكرررن معيوفًرررا

املعصروم مرا

أمر ر اإلسرررالم مرررن قبرررل ،ب ررريه ال ييقر ر
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البشررع الشررنيع رررر مر األسررف الشررديد رررر ،وجتررد أن ر يسررتغلون
أمثال هؤالء املتحمسن لتحقيق أهداف من حي ال يشعيون.
وجتد أن السب األكر
وهيه العدواني

النفو

صرناع هريه النوعير مرن النرا
هي وسا ل اإلعالم املختلف .

أمررا مررا يتعلررق بالتشرركيك مبسررلمات العقيرردة وقواط ر املل ر
وثواب الدين فحدث وال حي .
يررا إخرروان حنررن أمررام بررالء عظرري وشرري مسررت ري عرر هرريه
القنرروات الرري يقرروم علي ررا رررر مرر األسررف رررر أنررا

مررن جلرردتنا

ويتكلمررون بألسررنتنا لكررن واهلل عرراة علررى أبرروا ج ررن مررن
حير يشررعيون أو ال يشررعيون .قررد يقررول قا ررل هررل هرريا الفسررا
يعي ممن

ومقصو  ،أو أن هرؤالء أعمراه ال مر واليغبر

اليب املرا  ،وهلريا يبثرون هريه الر ام برال متيير أنرا ال أظرن
إنسررانا عنررده أ نررى مسررك عقررل يررا إخرروان يشررك

أن هرريه

ال ام ممن ج ومقصرو ة وأن مَرن يبث را أربعرا وعشريين سراع
على مدار أكثي من عشيين سن رر م األسف رر ع هريه القنراة
أو هرريه اجملموعر أو غريهررا أن ر فعرالً ال يبررالون بررأمي األخررالق
والقرررري والرررردين وال بررررأمي وطررررن أيضرر را ،وحفرر ر مصرررراحلنا
ومكتسباتنا

أوطاننا و أمتنا العيبي واإلسالمي .
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صحي أن اليب قد يكون مقصو ا هلر  ،لكرن مر األسرف
الشرررديد هنرررا خر ر ممرررن

واضر ر للتشررركيك

مسرررلمات

العقيردة وقواطر امللر وثوابر الشررييع وتردمري القرري واألخررالق.
وهلرريا يررا إخرروان جي ر مناصررح هررؤالء ،وجي ر علررى اجل ررات
املعني ووالة األمي

الدول اإلسالمي إيقا هؤالء عند حرده

ومن شيه وباطلر عرن األمر  ،واهلل يرا إخروان إن هريا الربالء
يغ ونا من اخلنا وجيدون له سندا من واتنا ونفوسرنا وشر وات
نفوسنا.
احلررري العسررركيي علرررى رغر ر مرررا في رررا مرررن آالم وتررردمري
لإلنسران وتق ير لألعضرراء وسررفك للردماء إال أن ررا تررثري احلمير
لدى احملاربن ،وتستثري في أيضرا القردرة علرى املقاومر ألجرل
رف ر الظل ر والعرردوان عن ررا ،فررال ت يررده هرريه احلرريو علررى
بشاعت ا إال قوة واستمسراكًا بردين ووحردة لكلمرت  .لكرن
املصريب يرا إخروان

الغر و اإلعالمرري إنره يردمينا مرن الررداخل،

أنرره جيعلنررا عبيرردا ألهوا نررا وش ر واتنا ،وهلرريا أ ر أعررداؤنا أن
مررن هُ ر م مررن اخلرره و ُمرريت قيمرره وأخالقرره فإنرره ال كررن أن
يقف هل

ميدان أو يثب هل

وإ ا أصري َ الرقومُ

معيك  ،قال الشاعي:

أخالقِ ْ
فرأق ْ عرلي مرأمتًا وعرويالً

91

منتدى د .عبد العزيز العُمري الثقايف

وقال الشاعي:
وَإنَّما األُمَ ُ األَخالقُ مَا بَقِي ْ
فَإنْ هُ ُ َ َهبَ ْ َأخْالقُ ُ ْ َ َهبُوا
وصدق القا ل:
من كرررررررلَّ ألف واحدٌ أغرررر و ب
ال يُصررررن األبرررررر الُ إال
روض ِ القرررررريآنِ
ال يستو

كرلِّ سرررررررراح

مسررررررراجدنا الفسررررررراح

ظل األحرررررا ي الصرررررررحاح

منرررررر قِ اإل ان سكررررررريانُ وصررررراح

شَعرررررر ٌ بغرررررري عرررررقيدة ورقٌ تُرررررررررر َيرِّيه الررررررررررررريِّياحْ
من خانَ حيِّ على الصالةِ خيونُ حيِّ على الكفاحْ
أعداؤنا يدركون أي را األحبر أن الغر و اإلعالمري الفكري
أشد خ يا علينرا مرن الغر و العسركي ؛ ألن الغر و العسركي
كما أشيت يبع اهلم ويشرحي العر ا للردفاع واملقاومر  .أمرا
الغ و اإلعالمري و امل نير اإلعالمير العالير واإلب رار واجلا بير
فإنرره يرردخل بيوتنررا باختيارنررا ويتسررلل إىل نفوسررنا شرريئا فشرريئا
حترررى يشرررككنا
سر ر ل

يننرررا وقيمنرررا وأخالقنرررا ،وجيعلنرررا ألعوبرر

يرررد أعررردا نا .وزا ال رررن بلر ر كمرررا أشررريت أن هررريا

اإلعالم الفاجي الي ييف لواء احلي على العفرا والفضريل ،
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وي ين املنكي وحيي

على الفتن وحيي كوامن الش وة ،بل

يدف أي ا األحب إىل الفاحشر فعرا ويرؤز النفرو

إلي را أزا ،إن

هرريا اإلعررالم يقرروم علررى كررثري مررن قنواترره أنررا

مررن جلرردتنا

ويتكلمرررون بألسرررنتنا ويتسرررمون بأمسا نرررا لكرررن

عررراة علرررى

أبوا ج ن  .وه واهلل شرياطن مضرلون عرن سربيل اهلل ،أمنروا
العقوب فأساءوا األ
حبرروه وسررلخوه فلرري

وجتاوزوا احلدو  ،وخدشوا احليراء ،برل
لرردي

يررن مررتن وال خلررق كرريي  ،ف ر

عُبَّر را األهرررواء والشر ر وات ،وجترررار العرررارِ والررردمار وامل لكرررون
للحرريث والنسررل والناشرريون للفسررا

األر  ،لقررد غيقرروا

الفسا وأعجب ما لدى فجار الغري و ُعَّراره مرن حيير فراجية
وعالقات جنسي حميمر  ،وانفرالت أخالقري ،وشريو جنسري،
وختنررر و ياثررر  ،و بررر للفضرررريل واحليررراء ،وترررربج برررراملنكي
والفحشاء ،فأخيوا يقلدون

كثري مرن برياجم وأفالم ر

بل ويدبلجون ا رر م األسف ررر بكرل مرا تشرتمل عليره مرن وقاحر
وقل حياء إىل اللغ العيبي .
فررال تس رأل عمررا تشررتمل عليرره تلررك األفررالم واملسلسررالت مررن
قصرص احلر والغريام وكلمررات العشرق واهليرام ،والتمري علررى
القي واألخالق ،وكشف العورات وانت ا احليمات ،وتشريي
العالقررات احمليمر بررن اجلنسررن ،وت يرري ال نررا والرردعوة إلي ررا،
وحدث وال حي عما يتخلرل هريه األفرالم واملسلسرالت والر ام
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مررن قرربالت حررارة وملسررات فرراجية وحيكررات اعررية ،بررل أحيانررا
ممارس ر لل نررا عالني ر أمررام أنظررار املاليررن مررن املسررلمن ،فيررا
للعج أي ا األحب  ،مَن كران يتصرور أن مسرلما عيبيرا نشرأ
بال اإلسالم ورمبا

أر

احليمن الشرييفن وم رب الروحي

كررن أن يصررل إىل هرريه الدرج ر مررن الفح ر

والبررياءة وقل ر

احلياء وامليوءة والدعوة ج ارا إىل الفاحش بالصوت والصرورة،
فلرري

مث ر عقررل زاجرري وال يررن را ع وال حيرراء مرران وال سررل ان

وازع« ،وإن اهلل لي ع بالسل ان مرا ال ير ع برالقيآن» كمرا قرال
عثمان .
ومن هنا انتشري الفسرا وال نرا

العرامل ووُجردت ور البغراء

حتررى

بع ر

بررال املسررلمن م ر األسررف الشررديد ،بررل وصررل

احلال

بع

بال املسلمن إىل حتيي التعرد احلرالل وإباحر

التعد احليام ،فمنعوا تعد ال وجرات وأبراحوا تعرد اخللريالت
بررال حسررا  ،جعلرروا معررد ال وجررات العا ل ر بيررن ن املعف ر هلررن
وامللت مرر باإلنفررراق علررري ن ورعايرر أوال ه مرررن ن ،جعلررروه خا نرررا
جميمررا .ومتخرري اخللرريالت ولررو كررن بالعشرريات واملئررات ممررن ال
يرردف هلررن م رريا وال يلتر م هلررن بنفقر وال مبعاشررية حسررن جعلرروه
حرريا مت ررورا ،فعانرردوا ف ررية اهلل وحررا وا عررن شررييعته واتبعرروا
سررنن الكررافيين والعيررا برراهلل ،وهرريا مررا جتررده
مسلسالت وبياجم .

كررثري مررن
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واملصيب أي ا األحب أن هيه احليو الي تغ ونا من الداخل
وجترد هلرا سرندا مررن واتنرا وشر وات نفوسرنا هرري مرا يردعو إليرره
أعرررداؤنا منررري زمرررن ،قررريأت كالمر را لصرررمو يل زو ررري ر ررري
مجعيررات التنصررري

م رؤمتي املنصرريين قبررل

الشرريق العيبرري

أكثرري م رن سررتن سررن يقررول جملموع ر مررن املنص ريين :إن م م ر
التبشررري الرري نرردبتك الرردول املسرريحي للقيررام ب ررا
املسريحي فرإن

احملمدي ليسر هري إ خرال املسرلمن

الرربال
هريا

تكي ررا هلرر  ،إن م مرررتك أن ختيجررروا املسرررل مرررن اإلسرررالم
ليصرررب خملوقًر را ال صرررل لررره بر راهلل ،وبالترررالي ال صرررل تيب ررره
باألخالق الي تعتمرد علي را األمر

حيات را ،وبريلك تكونرون

بعملك هيا طليعر الفرت االسرتعمار

املمالرك اإلسرالمي ،

لقد أخيجت املسل من اإلسالم ومل تدخلوه املسيحي  ،وبالتالي
جررراء الرررن ء اإلسرررالمي م ابقًرررا ملرررا أرا ه االسرررتعمار ،ال ي رررت
بعظررا األمررور ،وحي ر الياحرر والكسررل ،ويسررعى للحصررول
علررى الش ر وات بررأ أسررلو حتررى أصرربح الش ر وات هدفرره
احلياة ،ف و إن تعل فللحصرول علرى الشر وات ،وإ ا مجر املرال
فللش وات ،وإ ا تبوأ أمسى املياك ففي سربيل الشر وات ،إنره
جيررو بكررل شرريء للوصررول إىل الشرر وات ،أي ررا املنصرريون إن
م متك تت على أكمل الوجوه.
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حسبنا اهلل ونع الوكيل ،بالء عظي أي ا األحبر ييمينرا بره
أعداؤنا وجيد رر م األسف رر من بعر

أبنا نرا مرن يسراعده

لررررك .أيضررررا قرررريأت كالمررررا هرررريا اليرررروم ألحررررد املسررررؤولن
األمييكان وهو "توكي أسكيو" مديي مكت البير األبري
لالتصاالت يقول :حنن خنو
الي خنو
ختفيف املالب

حيبرا

األفكرار بالقردر نفسره

فيه احلي على اإلرهرا  ،لريلك وج ر نظري أن
ع اإلعالم هو أفضل وسيل لالخرتاق.

هررريا ختفيرررف املالبر ر

فكيرررف مبرررن ينشررري ررررر مر ر األسرررف

الشديد رر ال نا صياح ع هيه ال ام والعُي والتفس بكرل
ما تعنيه الكلمرات مرن معنرى ،وكريلك والعيرا براهلل القربالت
واألخرري باألحضرران والرريقص واملعاكس ر واملغازل ر علررى مسررم
وميأ من مئات املالين من املسرلمن ررر مر األسرف الشرديد ررر،
نشي حقيق للفواح

والش وات عجي ع هريه القنروات الري

أشيت إلي را قبرل قليرل،

اجلانر اآلخري .وهرو ال يقرل خ رورة

عرررن التررردمري األخالقررري والقيمررري القنررروات الررري تشررركك
مُسلّمات العقيدة.
وهيا أيضا كما رأيت

هيه القنروات الري علي را الدراسر

قبل قليل كي أن أخ ي ما تقوم به هري نشري العقا رد الفاسردة
من خالل نشي الصلي  ،وجعله هو عالم السعا ة والقوة حير
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يقررول تقرردي

الصررلي واللجرروء إليرره

اجلنررد الرري ُي ل ر منرره التقرردم

أحلررك الظرريو فرريلك
أر

املعيك ر و نق ر

قتل في ا كرثري مرن أصردقا ه يقبرل الصرلي ثر ينجرو بأعجوبر
مررن مرروت حمقررق ،ختيررل كرر مررن التررأثري سرريكون
ال فل وهو يشاهد هيا املشر د ،حترى

نفرر

األلعرا اإللكرتونير

رر م األسف الشديد رر الي بُلينرا ب را كرثري من را جترد أن اللعبر
تسررتمي أيام را ،فررإ ا فرراز بعررد ج ررد ج يررد وتع ر شررديد كان ر
جا ترره هررو صررلي مغلررف ،ث ر خيرري ويبرردأ النررور منرره ويررتألأل
وييفعه بكل فخي واعت از أنه حصل على الصرلي بعرد جناحره
هيه امل م  .وكأن هيا هو غاي املنى م األسف الشديد.
الرردعوة للنصررياني عرروة خفير تبث ررا هرريه القنرروات وأمثاهلررا.
وهررري أخ ررري مرررن الفضرررا يات التنصرررريي الررري توجررره خ اب رررا
بشكل مباشري ،مرن األفكرار الري شراهدت ا

هريه القنروات

الدعوة إىل الك ان والسحي ،و كي جمموعر مرن الر ام
هررريا البرررا  ،كررريلك تعظررري األصرررنام وعبا ت رررا والعكرررو
عندها واالعتقا أن ا هي الي تتصي
هيا م األسف

الكون وتردبي أمريه.

هيه القنوات أشينا إلي ا وأمثاهلا.

أضف إلي ا القنوات الشيعي اليافضي الري بُلينرا ب را اليروم،
اليافض يا إخوان أم وأساس هي إييان .وهي ولر فارسري
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ليسر عيبير  ،ومر لررك رررر مر األسررف رررر قنرروات العيبير الرري
باللغ العيبي ت يد عن أربعرن قنراة موج ر إىل املسرلمن العري
م األسف الشديد ،ال يكا يوجد لغ
إال وهلر في ررا إ اعررات وقنرروات ،أنررا

العامل يا إخوان حير
أ ركرروا أهمي ر اإلعررالم

فخدموا ميهب و ين  ،وه علرى ضرالل وحنرن ررر مر األسرف
الشررديد رررر جنررد مرن أبنا نررا مررن حيررار

يننررا بأج تنررا ووسررا ل

إعالمنا م األسف الشديد.
ما يتعلق بأميكر اجملتمر يقرول الباحر كرل األفرالم الري
مت رصرردها

هرريه القنرروات الررثالث الرري علي ررا الدراس ر هرري

أفالم أمييكير  .وتصرور حرال اجملتمر األمييكري وحتراول مرن
خالل نشي هيه األفالم نشي القي واألخالق األمييكي  ،كما
أن تعظيم رررا للشررريطي األمييكررري وقدراتررره الفا قرر واخلياليرر
على اإلجناز وجتراوز األزمرات والنجراح يسرب حالر مرن اهل
النفسرررري

نفررررو

ر

املسررررلمن ،و كرررري أيضررررا تكرررريار العلررر

األمييكرري وكلم ر أمييكررا وإحرردى مرردن ا وكرريلك أج ر ة
األمن األمييكير

(C.I.A

( ، F.B.Iوغريهرا ،وإشرعار املشراهد

برررأن هررريا األج ر ر ة األمنير ر ال تُق ررري ،وكأن رررا َتعلر ر الكررربرية
والصغرية ،وتست ي أن حتقق ما تييد

كل العامل.
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مررا يتعلررق بررالقنوات األخرريى املتخصصر أيضرا بنشرري السررحي
والشعو ة واإلحلا  ،هي أيضا م األسرف الشرديد ال تر ال تبر
فضرراءاتنا ،وإن كران رررر وهلل احلمررد رررر قنرروات السررحي منعر
مني سنوات

القمري العيبري (عري سرات  ، ARABSATالري

متلك السعو ي أكثيه ،وتشكي على لك .لكن رر م األسرف
رررر هرري ال ت ر ال موجررو ة ع ر النايررل سررات ،وغررريه مررن األقمررار
الصناعي  .إ ا حنن أي ا األحب أمام حي إعالمير خ ررية جردا
ومدمية.
ظرل هريا الغر و اإلعالمري املردمي

واملصيب أي ا األحب أنه

واخل رررري اقتصررري كرررثري مرررن األخيرررار ،أهرررل الصررررالح ،روا
املسررراجد علرررى جمررري احلر ر ن والتحسررري واحلوقلر ر واحلسررربل
والتسرراؤل ملررا ا وكيررف ويظنررون أن ر ب رريا قررد أ وا مررا علرري
وقضوا واجب  .هيا حالنا أي ا األحب رر مر األسرف ررر أمرام هريا
الغرر و املررردمي الررري نررريى آثرراره اليررروم اخرررل بيوتنرررا و أبنا نرررا
وبناتنرررا وإخواننرررا ،برررل

بعر ر

كبارنرررا ،عرررك مرررن تضررريي

األوقرررات فيمرررا ال ينفر ر لكرررن املصررريب تررردمري الررردين والقررري
واألخالق ،والتشكيك

مسلمات العقيدة وثواب الشييع .

كثري مرن األخيرار كمرا كريت حينمرا يريى هريا أو يسرم
عنه فعالً حي ن ويتحسري ويبردأ حيوقرل وحيسربل ويظرن أنره أ ى
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ما عليه ،ال واهلل ما بيءت مته ما ام قرا را علرى مواج ر هريا
الغ و املردمي ،إمرا بعلمره أو مبالره أو بنصرحه أو حبر القرا رين
على القيام ب يا الواج العظي .
حرررال هرررؤالء أي رررا األحبرر مرر هررريا السرررالح املررردمي اخل رررري
كحررال لررك األعياب ري الرري كرران ييعررى اإلبررل لقومرره فجرراءه
اللصوص وقيدوه ث اسرتاقوا إبلره فيقرى هضرب ثر أخري يسرب
ويشتم ثر هر يسرتنجد بأهرل اإلبرل ،فقرالوا :مرا ا صرنع
قرررال :أوسرررعت شرررتما وسررراروا باإلبرررل ،هررريا حرررال كرررثري مرررن
األخيرار ،إ ا مسعروا يرا إخروان عرن هريا الربالء الري نعراني منره
غاير ر مرررا يفعلرررون ررررر مر ر األسرررف ررررر أن ر ر حي نرررون وحيسررربلون
وحيوقلون ث يقفون مكتو األيد رر م األسف الشديد رر.
الواج علينا أي ا األحبر أوالً :أن نردر خ ري هريا اإلعرالم
البنراء أو

وأنه فعالً سالح العصري إمرا

اهلردم .هريا اإلعرالم

إ ا اسرتثُمي اسررتثمارا صررحيحا لنشرري اخلررري واهلرردى و يررن احلررق
والقررري الفاضرررل  ،فإنررره واهلل وسررريل ال تضررراهى

اإلصرررالح

والبناء.
أعظر ر وسررريل فعر رالً

محاير ر الررردين واحليمرررات وصررريان

املكتسرربات وحف ر املصرراح واألوطرران هرري وسررا ل اإلعررالم،
توظيف ا خلدم هيه املصاح.
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الشرري ونشرري الفسررا والصررد عررن سرربيل اهلل

وإن اسررتعمل

كرران أخ رري وسرريل ت ررد الرردين والعقيرردة والقرري واألخررالق،
وأيضرر را ت رررردم بنيرررران اجملتمعررررات مررررن اخلرر ر ا ،وجتعررررل هرررريه
اجملتمعات س ل االخرتاق ،بل ألعوب

يد أعردا ا تابعر ً ليلر

هلا.
إ ا ال يكفرري يررا إخرروان أن حن ر ن ونتحسرري ،هرريه الوسررا ل
اإلعالمي متاح لنا حنرن املسرلمن وأهرل احلرق والعردل ،كمرا
هي متاح ألعدا نا وعُبَّا الش وات من أبنا نا ،متاح لنا كما
هل عندنا احلرق الري لري

عنرده  ،برل لألمانر العظيمر الري

أوجر اهلل رررر عر وجررل رررر علينررا محلر ا وتبليغ ررا للعرراملن ،كمررا
كيت لك بع

اآليات قبل قليل ،واجبنا أن نبل ين اهلل ررر

ع وجل رر إىل كل إنسران
وجل رر يقرول

هريه األر

وإ ا كران اهلل ررر عر

ال مران األول قبرل هريه الثرورة العارمر

جمرال

اإلعالم واالتصرال يقرول ليسرول  وللمرؤمنن :ﭽﯖ ﯗ

ﯘﯙ ﯚﭼ [الفيقان ،]52:املقصو به هنا القيآن هيا
باإلمجاع املقصو بالضمري هنا القيآن واآلي مكي باإلمجراع،
قبرررل نر ر ول آيرررات اجل رررا ﭽﯖ ﯗﯘﯙ ﯚﭼ

[الفيقررران ،]52:وهررريا ج رررا اإلعرررالم ج رررا احلجرر وال هررران،
مساه اهلل ررر عر وجرل ررر ج را ا كربريا

ال مران األول فكيرف

ب ماننا اليوم بعد هريه الثرورة العارمر امليهلر

جمرال اإلعرالم
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واالتصال ،والي واهلل نست ي من خالل توظيف هريه الوسرا ل
اإلعالمي ر أن خناط ر العررامل مررن أقصرراه إىل أقصرراه وباللغررات
الي يف م ا وحنرن

بيوتنرا ومكاتبنرا ال حنترا إىل تغري عرن

األوطررران ،وال اسرررتعداء الشرررعو وال تق ير ر األعضررراء وإسرررال
الدماء وإزهاق النفو  ،نست ي أن نبل ين اهلل برأجلى صرورة
وأفضررل عبررارة ،أن خناطر العررامل بلغر حضرراري را عر ومقنعرره
ستجعل املليارات من يدخلون

ين اهلل.

ومن مل يسل سو تتغري عنده الصورة النم ي السريئ الري
ينظرري ب ررا إىل اإلسررالم واملسررلمن ،لقررد عش ر أي ررا األحب ر
أمييكررا سررنوات وأقم ر
وكرريلك

ورات كررثرية

أمييكررا الالتيني ر

أوروبررا وغريهررا ،واهلل أي ررا األحب ر إن أكثرري هرريه

الشعو رر قد تعجبرون مرن هريا ررر ال أقرول كرثري من را أكثيهرا
طيلر عمرريه سررتن ،سرربعن ،ما ر

واهلل إن الواحررد مررن يعرري

سن أو أكثي أو أقل و وت وهو مل تبلُغه الدعوة ومل تقر عليره
احلُج ،واهلل إن أكثريه

وترون ال يعيفرون أن فيره ينرا إمسره

اإلسرررالم ،ال يعيفرررون أن هنرررا

ينررا إمسررره اإلسرررالم فضررالً أن

يعيفرروا حقيق ر اإلسررالم ،ومقاصررده وحماسررنه وأنرره رمح ر اهلل
للعرررراملن وجرررراء يسررررعد البشرررريي

الرررردنيا واآلخررررية وهرررردايت ا

حملاسن األخالق والعا ات ،ال يعيفون هيا يا إخرواني أكثريه
الغالبي العُظمى ،ما عُيرنا عنرد اهلل ررر عر وجرل ررر حرن يسرألنا

102

منتدى العُمري الثقايف ـ حصاد العام الثامن  1436هـ

غرردا عررن هرريه املليررارات الرري مترروت وحنررن نسررت ي أن نوصررل
اإلسررالم إلرري

بيرروت ومكرراتب  ،أن نصررل إىل كررل فرري

وأن ندخل كل بي  ،لقد ظل هيه الشعو أي ا األحبر قيونرا
طويل حمجوب عن اإلسالم.
وحياول رجال الدين في ا وأهل السياس مرن أعرداء املسرلمن
احليلول بن شرعوب وبرن معيفر اإلسرالم مئرات السرنن ألن ر
يعيفررون أن هرريا الرردين يررن الف ررية السررليم والعقررل الصررحي
وهو الدين الي يدعو ملكارم األخالق وحماسرن العرا ات والر
والعرردل واإلحسرران ،وفيرره مررن القرردرة علررى اإلقنرراع واإلخضرراع
واحليوير ر مرررا ال يوجرررد

أ يررران ومرررياهب الباطلر ر  ،وهلررريا

كانوا حيولون بن شرعوب وبرن معيفر اإلسرالم ،اليروم ررر وهلل
احلمرررد ررررر مر ر تررروفي هررريه الوسرررا ل اإلعالمير ر أُزيلر ر احلررردو
وكُسِيت السدو وفُت العامل أمامنا ،نسرت ي واهلل يرا إخروان
أن خناط العامل من أقصاه إىل أقصاه وباللغات الري يف م را،
وحنن

بيوتنا وحنرن

بُلرداننا ،فلر مل نفعرل يرا إخروان ملرا ا

نسم ألتباع األ يان األخيى كل على اختالف أن يغ ونرا
عُقررري ارنرررا ،ويُفسررردوا أبناءنرررا وبناتنرررا وحنرررن نتفررري ثر ر ننررروح
ونبكي وحنرن نُشراهد فعرالً هريا الترأثري اخل رري الري حيصرل
جمتمعنا.
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نعرر جيرر أن يوجررد عنررردنا قنررروات يررا إخررروان وإ اعرررات وأن
نسررتثمي أيض را مواق ر التواصررل االجتمرراعى الختالف ررا واملواق ر
اإللكرتونيرررر ر حلفرررر ر املسررررررلمن وحفرررر ر هررررررويت و يررررررن
وأخالق  ،هيا ال بد منه أن حناف على مكتسرباتنا ومرا برن
أيدينا .وهيا أوج الواجبات علينا.
لكن أيضا ملا فُت لنا العرامل يرا إخروان جير أن نُربلغ

يرن

اهلل وأنررا أعتقررد يررا إخرروان مررن أك ر أسرربا تسررلي أعرردا نا
علينرررا تقصررررينا

عررروت إىل اهلل وهررريه الشرررعو أكثيهرررا

مغلو ٌ على أميها ،شعو واهلل يا إخوان جاهل ال تعي شريئا
عن اإلسالم .وأنا أ كي يا إخوان بعد أحداث سربتم املشرؤوم
سأل أحد الدُعاة الكبار املعيوفن
Maryland

(والي مريالند

State of

ومريالند والي متامخر ملقاطعر (واشرن ن  )D.C.وال

صررل هلررا ب ررا .وهررو مررن ال ررال اللرري رسررت هنررا  ،قل ر لرره
نسرررم أنررره رغررر هررريا املالحقررر والتضرررييق إال أن اآلن أعررردا
املسلمن أكثي من قبل ،قال شيئٌ عجي لي

ألننا نشر نا

الدعوة برل حنرن خرا فون كرل واحرد منكر علرى نفسره يردعو
اهلل الل ر سَ رلّ سَ رلّ  ،لكررن يقررول النررا
يعيفررون أن هنررا

يررن إمسرره اإلسررالم،

أكثرريه ألول مررية
أمييكررا الرري تُعت ر

رم احلضارة واملسلمون في ا أكثري مرن عشرية ماليرن مسرل ،
أمييكررا وهرريا أيضرا

(مريالنررد جرروار العاصررم الكر ى

104

منتدى العُمري الثقايف ـ حصاد العام الثامن  1436هـ

واشررن ن العاصررم الكر ى كمررا يسررمون ا ،يقررول حتررى أن
نُس ر القرريآن كل ر ا نفرردت

تيمج ر معررالي القرريآن

مجي ر

املكتبات ،وحيضيون ا من أماكن شرتى وال يسرت يعون أيضرا
احلصول علي ا.
ويقول باألم

القيي جاءنا ثالث يعلنون إسالم مرن حينرا

حنرررن ال نعررريف ومل نرررتكل مع ر ر مرررن قبرررل ،كلر ر ثالثر ر
مدرسون

إحدى املدار

ختيلوا يا إخوان هيا

الثانوي عندنا.
(مريالنرد األمييكير وهرؤالء أيضرا

ليسر روا ج لر ر ً أو عررروامَّ أسررراتية يدرسرررون

إحررردى الثانويرررات،

وليسوا صغارا أيضا أعماره فوق العشيين بالتأكيد ،ختيلروا
يقولون حنن كنا نسرم عرن كلمر إسرالم ومسرلمن ونظرن أن
اإلسررالم عبررارة عررن جنسرري وقوميرر ينتسرر هلررا جمموعرر مررن
البشي .ما كنا نعي أن اإلسالم ين مساو  ،فضالً أن نعري
اإلسرالم وحقيقر اإلسررالم ،حتررى مسعنرا بررو

يعرري

امليكر

اإلسررالمى ترريكيون ملررا أعلررن احلرري الصررليبي ضررد اإلسررالم،
يعرري سررق

كرربرية أن قرره اهلل الرري أن ررق كررل شررئ لنعرري

حقيقرر املعيكرر  ،أرا أن يُكفررري عررن هررريه الكلمرر ويُحسرررن
الصورة فأثنى حقيق على اإلسالم ثناء عجيبا أيضرا أن قره اهلل
الررري أن رررق كرررل شررريء وقرررال إن اإلسرررالم بررري مرررن جررريا
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اإلرها وهو ين رمح وعدال وتسام  .وهرو يرنٌ مسراو مثرل
ين الي و ي و ين النصياني هيا يقوله بو .
هؤالء يقولون أسلمنا على يد برو

إن اهلل ال يعر هريا الردين

من أجل ألجل ،ألول مية نعي اإلسرالم يرن مسراو ملرا مسعنرا
برو

يقررول هرريه الكلمر فريهبنا نبحر عررن الكتررا املقررد

لإلسالم فقيأنا القيآن .ملا قيأوا الفاحت وعيفروا أن هريا الردين
يقرروم علررى عقيرردة التوحيررد قررالوا هرريا هررو يررن اهلل احلررق الرري
ارتضاه اهلل لعبا ه فأسلموا.
هررريا حصرررل معنرررا يرررا إخررروان وحنرررن اآلن

جمرررال اإلعرررالم

أطلقنررا قبررل ثررالث سررنوات بفضررل اهلل أول قنرراة إسررالمي باللغ ر
اإلسررباني الرري يتحرردث ب را سرربعما مليررون إنسرران
وحيصنا أن يكون مقيها

العررامل.

قل العاصرم اإلسرباني مدريرد،

وجنحنرررررا بفضرررررل اهلل ررررررر عررر ر وجرررررل ررررررر وان لقررر ر القنررررراة
2012/01/01م ،ونف اهلل ب را نفعرا عظيمرا ،وأسرل بسربب ا
خلقٌ ال حيصي إال اهلل ،فنحمرد اهلل علرى فضرله ،ونسرأل اهلل
أن جي ى من قام علرى هريه القنراة و عم را خرري اجلر اء وأج لره
وأوفاه ،حتى أنره قَردَّم

راسرتان يرا إخروان

أكر جرامعتن

مدريد ،األوىل ماجسرتري والثانير كتروراه عرن قنراة قُيطبر
العاملير وأثيهرا

نشري اإلسررالم باللغر اإلسرباني  ،ختيلروا حتررى
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تعيفوا فعالً أثيها رر وهلل احلمد رر

نشي اإلسرالم هنرا  ،أُسري

بأكمل ا تُسلِ من آخيها يا إخوان أسية جاءوا واتصرلوا مبرديي
القنرراة مررن بيشررلون  ،قررالوا حنررن أسررية جئنررا للسررياح وحنررن
األصررل مررن كوبررا ومررن أسررية ثيي ر ومعيوف ر
الفنرردق

كوبررا ،خلنررا

بيشررلون وفتحنررا التليف يررون فوجرردنا قنرراة ألول مررية

نياهرررا إمس رررا قنررراة قيطبرر الدوليرر فشررردتنا كرررثريا ثرر تابعنرررا
القناة ،تقول أنا وأمري وأبري وإخرواني الثالثر منري تسرع أيرام ال
نُشاهد إال قناة قيطب  ،وعيفنا من خالهلا أن هنرا
اإلسالم ،وقال نف

ينرا إمسره

كالم لك األمييكي ،كنا نسم عرن

كلم إسالم نظن أن ا عبارة عن جنسي أو قومي ينتسر إلي را
جمموع ر مررن البشرري ،مررا علمنررا أنرره يررن مسرراو  ،قال ر واآلن
حنن مقتنعون بأن اإلسالم هو يرن اهلل احلرق الري ارتضراه اهلل
لعبا ه ،نييد أن نسرل كلنرا ،ولكرن نييرد أن نرأتى إلريك
مدريررد لكرري نعلررن إسررالمنا

مقرري القنرراة .فعرالً جرراءوا وصررور

املشرر د ولررو كنرر أعرري أن فيرره رررر املنترردى رررر عيضررا كنرر
أحضيت معي صور.
الشاهد يا إخوان العامل مفتوح ،والنا

يبحثرون عرن احلرق،

لكن أكثريه ال يعيفرون شريئا عرن يننرا ،وهلريا جترد أ مرت
وقا ت يؤلبون ضد اإلسرالم واملسرلمن ،ويصروروننا أننرا أمر ٌ
متوحش ر همجي ر إرهابي ر  ،وجعلرروا اإلسررالم واإلرهررا وج ررن
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لعمل واحدة م األسف .ه يفيحرون مبرا تفعلره اعر
اليرروم أ ررا فرريح ،وينشرريونه

وأمثاهلرا

كررل قنرروات ووسررا ل إعالم ر

ملا ا ليقولوا لشرعوب  :إ ا كران هريا فعرل بعر

املسرلمن مر

من خيالف من املسلمن ،بل من اجملاهدين فكيرف سريفعلون
مبررررن خيرررالفوه

أصررررل الرررردين مررررا ا سرررريفعلون بكررر لررررو

إسررت اعوا الوصررول إلرريك  ،فررأ تشررويه لإلسررالم وتررنفري منره
أشد مرن هريا يرا إخروان ،لكرن أنرا ال ألروم األعرداء أن يسرتغلوا
هيا ،بل أن يدعموه ويشجعوا عليه وينشيوه بكل وسيل  ،إمنرا
أسأل أنفسنا أين حنن من تصحي هيه الصورة النم ي السريئ
عن مقاوم هيه الدعايات املضلل املغيض  ،بدل أن نتباكى يرا
إخوان على حالنا.
ومن تشويه هرؤالء لصرورتنا حترى صرورونا أمرام شرعوب أننرا
وحو

لسنا بشيا وأننا أعداء للبشيي  ،وهيا مرن أعظر وأشرد

أنررواع التررنفري عررن يررن اهلل رررر ع ر وجررل رررر وتألي ر هرريه الشررعو
علينررا ،وهلرريا إ ا أرا وا حيبنررا مررن السرر ل أن يقيمرروا اسررتفتاء
ويأخيوا التصوي باألغلبي لشن احلي علينا

أمييكرا و

ول أوروبا وغريها رر م األسف.
أنا أقول لو استثمينا وسا ل اإلعرالم ،ووظفناهرا لبيران يننرا
ومررا عنرردنا وأننررا أمر رمحر وأمر عرردل اهلل رررر عر وجررل رررر يقررول:
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ﭽﮐﮑ ﮒ ﮓﮔﮕﭼ [األنبيرررررراء .]107:هرررررريا
رسررولنا وإمامنررا وقرردوتنا  مررا قررال رمحر ً للعرري أو للمسررلمن
العرراملن كل ر عجم ر وعرريب ومسررلم وكررافيه  .وحنررن
يقررررررول عنررررررا اهلل تعرررررراىل :ﭽﭞ ﭟ ﭠﭡﭢﭣ

ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ
ﭷ ﭼ [آل عميان ،]110:فيج أن نكرون فعرالً أرحر اخللرق
لكرل اخللررق وأنصر البشرري لكررل البشرري .وأعظر خررري وأعظر
رمح ر نقرردم ا هل ر أن نعرريف برردين اهلل وأعظ ر وسرريل حتقررق
هيه الغاي هي وسا ل اإلعالم الي هي سالح العصي.
منرررري ثالثرر ر أسررررابي كنرر ر أنررررا وجمموعرر ر مررررن املشرررراي
واإلعالمرررين

الصرررن ،وأخرررت يعررري أُع ِررري احلررردي ب ررريه

األخبار لعل ا تُع يك عما مسعت من بع
نقلنرراه عررن بعر

البالء والرنن الري

هرريه القنرروات املُفسرردة .حنررن وهلل احلمررد منرري

سرررنتن نعمرررل أيضررا علرررى أول قنررراة إسرررالمي باللغرر الصررريني ،
الصررريني الررري يتحررردث ب رررا مليرررار ومخسرررما مليرررون إنسررران،
الصرن وحرردها مليررار وأربعما ر مليررون أو أكثرري ما ر وعشرريين
تقييبا

الردول اجملراورة ،وال أكرتمك سريا كنرا متخروفن

جرردا مررن ر ة فعررل احلكومرر الصرريني  ،عنررده حررير شررديد
وخو من أ ثقاف وافدة ،وخاص ً من اإلسالم ،خصوصرا مر
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وجرو ررر مر األسرف ررر بعر

األعمرال اإلرهابير الري حصررل

من قرررر اإليبرررررور الررررري مسعرررررت عن رررررا ،وقترررررل بعرررر
بالسكاكن والسواطري ،كفعل اع

النرررررا

رر م األسرف الشرديد

رر ،وقد يكون وراءها ج ات استخباري تييد تألير احلكومر
الصيني علرى املسرلمن الريين يصرلون

بعر

اإلحصراءات إىل

ما تن وسرتن مليرون مسرل  ،يعري عرد املسرلمن
إخوان رمبا أكثي من املسلمن

الصرن يرا

الدول العيبي جمتمع .

وبفضرل اهلل ررر عر وجرل رررر حنرن هبنرا برردعوة مرن احلكومر
الصيني حلضرور مرؤمتي ولري عرن العالقرات الصريني العيبير ،
طُل مي رر وهلل احلمد رر كلم

هيا املرؤمتي الردولي ،وجعرل

اهلل في ا خريا كثريا وعجيبا.
ُعيرر بعرردها
(نينغشيا

Ningxia

نفرر

اليرروم أن أُلقرري حماضررية

جامعرر

وهي مرن اجلامعرات العييقر  .ونينغشريا هريه

املن ق هي الري اختريت ا احلكومر الصريني حلقر الوصرل
العالقرررات العيبير ر اإلسرررالمي الصررريني  ،خُصصر ر ب ررريا وهلرررا
حُك اتي ،واملسلمون في ا حروالي أربعرن باملئر  ،ومظاهيهرا
يعرري حيصرروا علررى أن تكررون عيبي ر وإسررالمي  ،حتررى أنرره
الشوارع الي يسي وضرعوا عالمر اهلرالل ،عالمر عرن اإلسرالم،
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كرل الشرروارع الي يسرري عنرده مجير اللوحررات
من ق (نينغشيا

Ningxia

الشرروارع

كل ا مكتوب بالصيني وبالعيبي .
هرريا اجملررال خاص ر

وهنررا توجرره حقيق ر يُبشِّرري خبررري

هررريه املن قرر  ،عررروني ب لرر مرررن احلكومرر الصررريني إللقررراء
حماضرررية

جامعر ر (نينغشررريا

Ningxia

وهررري جامعر ر عييقر ر

متنوعر التخصصررات وفي ررا خمتلررف أنررواع الكليررات ،حضرريها
أمن احل

الشيوعى وحماف (نينغشريا

كبرررار حقيقرر

الدولرر  .وكررران

Ningxia

ومسرؤولون

هررريا اللقررراء حقيقرر خرررري

كثري ،حتدث عن عمرق العالقرات برن الصرن والردول العيبير
واإلسررالمي وأن ررا عالقررات تارخيي ر  ،بررل عالقررات وثيق ر العرريى
وعميق ر اجلرريور تغرري

أعمرراق الترراري  ،وقل ر إن ررا أك ر

ليل على هيا أن اإلسالم وصل إىل الصرن قبرل ألرف وأربعما ر
سن  ،بل وصل اإلسالم بعرد قيرام الدولر اإلسرالمي
العيبي بثالثن سن فق

اجل يرية

ع رد اخلليفر عثمران برن عفران 

وما ق أبي وقاص وصراحبيه

(كروان و  ، Guangzhouوقرد

زرت ررا إال أكرر شرراهد علررى هرريا وهرر يقولررون أن أبررا وقرراص
وصررراحبيه أُختلرررف فر ري هرررل هر ر صرررحاب أم ترررابعون ،طييرررق
احلييي القدي املعيو برن الصرن والردول العيبير وإن لرق مرن
عُمررران مرررن اخللررري  ،كررريلك أول سرررفري ،أخ نرررى أمرررن عرررام
احل ر

الشرريوعى ،أن أول سررفري عيبررى كرران قبررل أكثرري مررن
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سرربعما سررن  ،وكرران مقيم را
احلمد هلل

من ق ر (نينغشرريا ، Ningxia

احملاضية ركر ت فعرالً علرى عمرق العالقرات برن

الصن والدول العيبي العالقرات التجارير والعالقرات السياسري
والدبلوماسي والثقافي  .ث كيت مخ

مبا رات لتع ير هريه

العالقرات كرران خامسر ا كمررا أعلنر هلر قلر امسحررو لري أن
أمسي ا طييق احلييي اإلعالمى .أنت حتدثت عن طييق احلييري
ال

وطييق احلييي البحي وه أعلنوا البحي قييبا من قِبَرل

احلكوم الصيني  ،امسحو لي أن أضيف إليره طييقًرا هرو أهر
مرررن ال رررييقن السرررابقن ،وهرررو أكرر معرر ز هلرر وهرررو طييرررق
احلييي اإلعالمي ،وشكيت احلكوم الصيني علرى إطالق را
قنررراة (السررري سررري تررري

C.C.T.

بالعيبير ر  ،وقلر ر إن رررا عيفتنرررا

الكررررثري بالثقافرر ر واحلضررررارة الصرررريني والعررررا ات الصرررريني ،
امسحوا لنا أن نكافئك بقنراة مثلر ا عيبير صريني تعريفك
بالثقاف اإلسالمي والعيبي وتعمِّق العالقر برن أكر أمرتن
تارخينررررا املعاصرررري األمررر الصرررريني واألمررر اإلسررررالمي  ،حيررر
يشررركالن ررررر وهلل احلمرررد ررررر نصرررف العرررامل أكثررري مرررن ثالثر ر
مليارات.
و كرريت جتيبتنرررا رررر وهلل احلمرررد رررر

قنررراة قيطبرر العامليرر

باللغرر اإلسررباني وإ ا عنررده علرر ؛ كررل املعلومررات موجرررو ة،
وحنمرد اهلل كنرا ال أكرتمك متخروفن مرن أن يكرون هنرا
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على القناة ال يُسم بوصوهلا للصن ،فنحريم مرن مليرار

وأربعما مليون إنسان ،فوجدنا فتحا عظيمرا بفضرل اهلل ررر عر
وجل رر ث بدعوات الصاحلن أمثالك .
واهلل يررا إخررواني إنرري أرى فتوحررات أعجر هلررا أشررد العجر ،
وهي من أعظ ما يقو ع

اإلنسان وهمته ويشرحي ع

تره

فعالً لإلقدام على هيا اخلرري ،أول شريء فاجرأوني برأن عينرونى
أستا ا زا يا

جامع (نينغشيا  . Ningxiaوقال مرديي اجلامعر

سأكون أنا أول احلاضيين معك

حماضياتك.

األمي اآلخي أوع إىل قنوات (نينغشيا

Ningxia

وهي مخر

قنوات حكومي  ،وأيضا عد من اإل اعرات وهري قنروات أيضرا
وليررر تبررر عررررن طييررررق األقمررررار الصررررناعي باإلضرررراف للبررر
الررداخلي ،عقرردنا مع ر إتفاقير مررن مثرراني عشررية مررا ة ،تررنص
املا ة األوىل في ا علرى أن نر و ه برال ام الري حنرن بلجناهرا
وانتجناهرررا باللغرر الصررريني وبررريام باللغرر العيبيرر  ،أيضررا هرر
سررريقومون برتمجت رررا و بلجت رررا للصررريني فسررريبثون لنرررا ررررر وهلل
احلمررد رررر سررب سرراعات يومي ر ع ر قنرروات (نينغشرريا
احلكومي الي تغ ي لي

Ningxia

الصرن وحردها وال الردول اجملراورة

هلا بل تتعداها ألحناء كثرية هلا

العامل ،سب ساعات جمانَرا

يررا إخرروان انظرريوا الفررت العظرري كنررا متخرروفن وال يُسررم لنررا
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أصر رالً بوصرررولنا إىل هنرررا  .إتفقنرررا مع ر ر أن أ بينرررام نييرررد
إنتاجره مر العلمراء واملشراي واإلعالمرين
لنا لك

الصرن أن يسررجلوا

استو يوهات  ،يا إخوان ملا زرنرا القنراة ظنناهرا قنراة

حملي ر عا ي ر متواضررع وإ ا هرري أربع ر مبرران كررل مبنررى سررت
عشية طابقًا وعنرده إسرتو يوهات تبردأ مرن ( 200مررت ميبر
إىل ( 2000مرررت ميب ر وأفضررل أنررواع األج ر ة التقني ر والفني ر
متوفية عنده  ،املوظفون أكثي من ( 1200موظف.
قالوا كرل مرا برن أيردينا خلردمتك مسرتعدون أل بينرام
تييدونه حنن نقوم بتسرجيله ومنتجتره وإخياجره ليكرون جراه ا
للبر  ،فررت ٌ مررن اهلل عظرري رررر وهلل احلمررد رررر واملنر  ،ث ر حصررل
لقرراءات أيض را أخرريى م م ر جرردا وحصررل أيض را مقرررتح لوظيف ر
م مرر

العالقرررات الصررريني العيبيرر سررتُيف ررررر إن شررراء اهلل ررررر

للج ات املعني ألجل اعتما ها.
فقصد من هيا يا إخواني أن العامل مفتوح والشعو
متع ش ملا عندنا من اخلري ال تظنوا يا إخوان أن هيه الشعو
اليوم أن مجيعا أعداؤنا
الكافية الي متأل األر
وحماربون لنا ،اهلل رر ع وجل رر يقول :ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ ﮙﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧ ﮨﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮﮯﮰ ﮱﭼ [البقية ]1٠٩:ليسوا
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كل  ،أكثيه ال يعيفون شيئا عنا وعن يننا ،بل حتى
املعا ون من اليين حياربوننا يا إخوان لو بلغناه ين اهلل رر
ع وجل رر ب ييق صحيح ألسل أكثيه  ،كما أسل
صنا يد قيي يا إخوان ،اليين حاربوا حممدا  وأصحابه.
إ ا يررا إخرروان ال جيرروز أن نظررل ننظرري فق ر إىل أن ر أعررداء
ونرت عوت وبيان احلرق هلر ب ريه الوسرا ل الري تردخل كرل
بي ورمبا يصدق علي ا قول النبرى « :لَيَربْلُغَنَّ هَريَا الردِّينُ مَرا
بَلَ َ اللَّيْلُ وَالنَّ َارُ» .ال إله إال اهلل رمبرا هريه مرن النبروءة العجيبر
املعج ر ة يعرري فع رالً حتقق ر ع ر وسررا ل اإلعررالم ،ليرربلغن هرريا
الردين مرا بلر الليرل والن رار حترى ال يبقرى بير حجري وال وبرري إال
أ خلرره اهلل هرريا الرردين ِبعِ ر ع ي ر أو ُل ليررل ع ر ا يُع ر اهلل برره
اإلسالم وأهله .وليلك يا إخوان أعظ وسيل توصرل هريا الردين
لكل أحد ،وتدخل كل بي مدر وبي هي وسا ل اإلعرالم الري
رر م األسف رر حنن أقل األم توظيفًا هلا وإستثمارا هلا خدم
يننررا ومحاير أخالقنررا وقيمنررا و محاير أوطاننرا والرردفاع عررن
مصاحلنا ومكتسباتنا.
أسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن يوفرق املُسرلمن مجيعرا ملرا حيبره
وييضرراه ،وأن يسررتعملنا طاعترره ،وأن جيعررل أعمالنررا خالصر ً
لوج ررره موافقر ر ً لشررريعه خررريا لنرررا يررروم لقا ررره واحلمرررد هلل ر
العاملن ،وصلى اهلل وسل على نبينا حممد.
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 األسئلة والتعليقات:
( مديي الندوة  :األستا  /يوسف بن سليمان اهلاجي :
اللر ر صرررلِّ وسرررل علرررى نبينرررا حممرررد وعلرررى آلررره وصرررحبه
أمجعن ،شكي اهلل لفضيل الشي مرا كريه لقرد أبري مرا
قلوبنا

ختام حديثه ج اه اهلل خريا ممرا جعلري أع يره م يردا

من الوق  ،هنا مداخل شفوي
 مداخل  :الشي  /سليمان اجلاسي:
السرررررالم علررررريك ورمحررر ر اهلل وبيكاتررررره احلمرررررد هلل ر
العرراملن ،وأصررلي وأسررل علررى نبينررا حممررد وعلررى آلرره وصررحبه
وسرررل تسرررليما كرررثريا أمرررا بعرررد ،فأشررركي أخانرررا الررردكتور
عبدالع ي الفوزان على ما كي وأفرا

هريا اللقراء املبرار ،

وقبرررل لرررك أشررركي أخررري الررردكتور عبررردالع ي العُمررريى علرررى
عوترره الكي ر للشرري الرردكتور عبرردالع ي الفرروزان .أسررأل
اهلل تعرراىل أن جيعلنررا وإيرراك مجيع را مررن املتعرراونن علررى ال ر
والتقرروى .حقيقر ً مررا أثلر برره صرردورنا شرريخنا الفاضررل ،قبررل أن
أ كي ما أريد أن أتكل به أننا يا إخواني بأحو ما نكرون أن
نتأمل هريا املشريوع العظري الري هرو اإلعرالم .إن بيوتنرا مغر وة
وبصفي مدييا إل ارة التوعي اإلسالمي بتعلي الييا  .جراءني
ولي أمي طالب قبل أسبوعن

مكت بتعلي الييرا  ،وقرال
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لي هيا املوقف الي أبكاني وأبكى من مسر هريا احلردي ،
طالبرر ٌ

الصررف اليابرر اإلبترردا ى مبدرسرر حتفرري تررأتي إىل

أم ررا وتأخرري جواهلررا وتت ل ر علررى مواق ر إباحي ر  ،جرراءني األ
يشرررتكي ويقرررول مرررا منعنرررى مرررن عقاب رررا إال عم رررا ،فجررراءني
يشررتكي ويقررول مررا وركرر

توعي ر أبنا نررا وبناتنررا ،فررإني

أ عو إخواني األفاضل أن نتقي اهلل رر ع وجل رر مبا أُمِّرن علينرا،
أبناءنا وبناتنرا أمانر جير أن نتقري اهلل ررر عر وجرل ررر وأقرول وإن
كنرا مرن قبرل نعررتي بأبنا نرا وتيبيتنرا فالوقر الري نعري

فيرره

أحو ما نكون إىل أن نتأمل حقيق مياقب أبنا نرا كمرا أمينرا
اهلل ررررر عر ر وجرررل ررررر بقولررره تعررراىل :ﭽﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭼ

[النسرراء ،]1:أمل تعلر بررأن اهلل يرريى  ،وتوجيرهٌ آخرري مر عنايتنررا
وتيبيتنا ألوال نرا مرن برنن وبنرات أن نياعري هريه الرتبير الياتير
مبياقب ر اهلل رررر ع ر وجررل رررر أن ال ننسررى الرردعاء فررإن اهلل تعرراىل
أمينا بدعوته ،بالردعاء ل وجاتنرا وأوال نرا كمرا قرال اهلل ررر عر

وجرررررل ررررررر :ﭽﯢﯣﯤﯥ ﯦﯧﯨﯩﯪ

ﯫ ﯬ ﭼ [إبياهي  ،]40:وكما قال اهلل تعراىل :ﭽﭷ
ﭸ ﭹﭺﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂﭼ [األحقا .]15:
وأقررول اآليررات

لررك

كتررا اهلل تعرراىل و سُررن النبررى

 ،مُررداخلي هرريا اخلررري الرري مسعنرراه مررن الشرري عبرردالع ي
يت ل منا أن نفكي ما الي جيعرل األعمرال تسرتمي إمنرا هري
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األوقررا  ،فررأ عو املوس ريين أ عررو عرراة اخلررري وال ر واإلحسرران
ملثل هريه األعمرال ،كمرا أن الربع

يوقرف علرى أوقرا

عوير

وتعليمي وإغاثي وأقول وصحي فإن أحو ما تكرون إليره األمر
هرريا الوقر تبلير الرردين كمررا قررال شرريخنا وفقرره اهلل تعرراىل.
وأقررول كمررا نرريى واهلل إن مررن مثررار اخلررري الرري نياه را

هرريا

الر من مررا مل نريه مررن قبررل ،فأعمرالٌ يسرررية ترريى أثيهرا أقررول يررا
إخواني األفاضل على األم كل ا بل علرى األر

كلر ا وأ عرو

اهلل رر عر وجرل ررر أن يكرون شريخنا واحلاضريون ممرن قرال اهلل

تعرررررررررررراىل فرررررررررررري  :ﭽﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖﮗﮘ

ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﭼ [ميي .]31:

فأقول يا إخواني األفاضل قرد يكرون مرن حالرك برأن تبريل،
أقول لي

كلنا لك ماالً لكن ال شك أن البع

له قدرة على نقرل اخلرري وتوصريل اخلرري

منرا يكرون

لرك ،مشر دٌ رأينراه

مجيع را بررل أكثينررا ،هرريا الرري رأينرراه مشرر دا اجتم ر شرربيب ٌ
وناشررئ

هرريه األم ر مررن ول ر إندونيسرريا ما ر وعشررية آال

حرراف لكتررا اهلل تعرراىل

ملع ر رياضرري ،مررا أثرريه علينررا

فيح را واستبشررارا بررأن األم ر مازال ر

خررري ،وكرريلك نض ر

أقول مشاهد كثرية ك من إخواني األفاضرل رأينرا مشر دا أو
موقفًا

رر أقول ررر صرورةً أو صروت أثري فينرا ال أريرد أن أطيرل،

لكن لعل شيخنا الشري عبردالع ي يرتكل عرن هريا األمري مرا

118

منتدى العُمري الثقايف ـ حصاد العام الثامن  1436هـ

يتعلررق بررالوقف اإلعالمررى ،أسررأل اهلل تعرراىل أن جيعلنررا وإيرراك
ممن يستم القول فيتب أحسنه وشكي اهلل لك .
( احملاضي  :الشي الدكتور /عبدالع ي الفوزان:
الرررري أشررررار إليرررره فضرررريل الشرررري (جرر ر اه اهلل خررررريا عررررن
إندونيسيا ،هريا مرن الصرور املضريئ الري ترثل الصردر ،لكرن
أقرريأ اليرروم رررر م ر األسررف رررر أنرره ألول مررية
يُسرم لليافضر بإقامر حماضرية
وهو أك جام

ترراري إندونيسرريا

أكر جرام

إندونسريا.

من ق آسيا ررر مر األسرف الشرديد ررر ،علرى

ِكررري الصرررن أيضررا ،أول مرررا قُمنرررا بالدراسرر

الصرررن قبرررل

سررنوات ،فوجئنررا رررر مر األسررف رررر أن الصرروت اإلسررالمي الوحيررد
الي يصل إىل هريه األمر العظيمر هري إ اعر تبر مرن ط ريان
منرري ( 22عام را ،نررا

حقيق ر يعملررون مررن زمررن وحنررن مازلنررا

نرررا من ،مرررن ( 22سرررن وهررريه اإل اعر ر تبر ر عنرررده وأنرررت
تعيفون ررا هرريا إىل أ شررئ يرردعو ،ليررت يررأتون هلرريا البررو

أو

املُلحد يدعونه إىل ين مُحي كان أهون ،املشكل يأتون إىل
أهل السُن فيخيجون من السُن إىل البدع .
اآلن عنرررده قناتررران واحررردة تبر ر مرررن ط ررريان والثانير ر مرررن
(هون كرون
بقي اللغات.

Hong Kong

باللغر الصريني  ،وقرل مثرل لرك
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هيه القنوات يا إخوان هي كما أشيت أعظ وسريل خلدمر
اإلسررالم ومحاي ر املكتسرربات والرردفاع عررن األوطرران ،لكن ررا
حقيق مكلف  ،بل القنوات الفضا ي ملن عمل في ا هي حميق
أمرروال ،لكررن كررل مررا يصرري في ررا ال يسرراوى شرريئا

جانر

نفع ررا العظرري املديررد أي ررا األحب ر  ،نف ر عظرري يعرري قنرراة مررثالً
باللغ ر الصرريني لررن تقررل تكلفت ررا

السررن عررن عشررية ماليررن

ريررال ،لكررن عشررية ماليررن ال تسرراو شرريئا

جان ر

عوت ررا

ألكثي من مليار إنسان ،وتبليغ را يرن اهلل ررر عر وجرل ررر ،وأ اء
هيا الواج الشيعى عن أم اإلسالم.
كما قل أن هيا مرن فريو

الكفايرات العظيمر  ،إ ا قرام

به من يكفي سق اإلث عرن البراقن وإ ا قصَّريت األمر أمثر
األمر كلر ا ،رجاهلررا ونسراؤها ،القررا ر وغرري القررا ر .وهريا هررو
حكر ر يرررا إخررروان فررريو

الكفايرررات كلر ر ا ،كرررل فررريو

الكفايررات يررا إخرروان إ ا قررام ب ررا مررن يكفرري مررن جممرروع أم ر
اإلسالم واحلمد هلل أُ

الواج وحصل املقصرو وسرق اإلثر

عن البقي  ،إ ا قام به من ال حتصل ب ر الكفاير أو مل يقر بره
أحد أمث األم كل ا حتى غري القرا ر ،ألن غرري القرا ر واجبره
أن حي القا رين وحيث على القيام مبا أوج اهلل ررر عر وجرل
رررر وهررريا يرررا إخرروان يعررري أننرررا حنتررا فيررره إىل العلمررراء والررردعاة
واإلعالمرررررين وإىل رجرررررال األعمرررررال وإىل التقنرررررين والفنرررررين
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واملتخصصن كلٌ

جماله ،كلٌ يا إخوان جير أن يُسر

ع هيا اخلرري ألجرل أن يقروم ب ريه اليسرال العظيمر  ،وأعظر
عر ر وأبقرررى هرررو الوقرررف كمرررا أشرررار فضررريل الشررري سرررليمان
(حفظه اهلل  ،الوقف يا إخوان.
وحنن بفضل اهلل رر ع وجل ررر عنردنا
جمل

ييأ

رسرال اإلسرالم الري

أُمنا ِ ا معالي الشي عبداهلل املنير (اهلل حيفظره

ونا به هو معالي الشي الدكتور عبداهلل الرتكي األمن العرام
للياب

وعد من العلماء الكبار املعيوفن ،أعلنا عرن حمفظر

وقفير ر خلدمررر هررريه القنررروات الناطقر ر بغرررري العيبير ر  ،القنررراة
اإلسباني والقناة الصريني وأيضرا قنروات أخريى ررر إن شراء اهلل ررر
سنعلن عن ا

وقت ا ،فمن رغ أن يشرار

هريا اخلرري و

تبلي ين اهلل رر عر وجرل ررر هلريه املليرارات مرن البشري فرال يبخرل
على نفسره« ،فَروَ اللَرهِ َأل ْن يُ ْردَى بِركَ رَجُرلٌ وَاحِردٌ خَيْريٌ لَركَ مِرنْ
حُمْيِ الرنَعَ ِ ،»...فكيرف ب داير املاليرن أو مئرات املاليرن مرن
البشرري ،أسررأل اهلل سُرربحانه وتعرراىل أن جيعلنررا مررن عرراة احلررق
واهلدى.
( مديي الندوة  :األستا  /يوسف اهلاجي :
ج ا اهلل خرريا ،أمجر برن سرؤالن السرؤال يقرول ررر وأتانرا
هيا

خالل رب الساع األوىل رر أنا أرى أن يُغلق التلفراز ونبعرد
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عررن الشرري أفضررل ،وننشررغل بالعبررا ة والصررالة وتررالوة القرريآن،
ليبار اهلل ،لكن رمبا ملرا مسر

آخري حماضريتك رمبرا تغرري

األمرري .السررؤال اآلخرري أيض را يقررول فضرريل الشرري ال ف ر

فررو

السررؤال رررر حفظررك اهلل رررر ،ال أ ر ملررا ا ال تسررمي هرريه القنرروات
بأمسا ا ،قناة (إم بي سي

M.B.C

أسروأ قنراة تعلرق ب را نسراءنا

وبناتنررررا ،وال أنسررررى كيررررف حتررررول برررريي إىل حُرر ر ن وعرر ر اء،
ألكتشف السب موت إحدى املرييعات قبرل أشر ي وهري عجروز
مش اء تبل مثانن عاما من عميها
( احملاضي  :الشي الدكتور /عبدالع ي الفوزان:
اهلل املُستعان ،أنا أ كي الفيل الرتكري الري أجر م أنكر
مجيع را مسعررت عنرره ،انظرري الرربالء صررار هرريا الرري يشررغل برره
اجملتم املسل ما بن مُعج ومُشاهد ومُتراب ملثرل هريا الفريل ،
أو مُستنكي ،وصار يأخي حي ا كبريا من وقتنا .رر وم األسف
رر يب

قنواتنرا العيبير  ،برل السرعو ي بكرل أسرف طبعرا بُر

أكثرري مررن قنرراة ،وأنررا أتعج ر يررا إخرروان الفرريل كلرره كمررا
قرريأت عنرره يرردور حررول ترروطن الفاحش ر وت ييهررا وأن ررا شرريئٌ
طبيعي ال يُستنكي.
وممررا قرريأت ومسعر رررر مر األسررف رررر أن بعر األُسرري أحيانرا
تكون سفي فتقف فندق أو غريه ألجل أن تشراهد احللقر
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وقت ا ،ملَّا زار جن الفريل ررر لرن أ كري إمسره فرال يسرتحق أن
يُريكي ررر إحردى الرردول اخلليجير ررر مر األسررف الشرديد ررر غرص
امل ار باملئرات أو اآلال مرن الفتيران والفتيرات حترى أُغمريَ علرى
بع الشبا والبنات حينما رأوه من شدة اإلعجرا ختيلروا إىل
هرريه الدرجر يررا إخرروان ،انظرريوا اخل ررورة ،ثر أخرريوا يتقرراتلون
علررى التصررويي معرره ونسرراء رررر مر األسررف رررر مت جررات مر إنسرران
أجن فاجي ،برل يُقرال عنره أشرياء حقيقر يسرتحي اإلنسران مرن
كيهررا ،جعلرروه رمرر ا يُشررغل بررره أبناؤنررا وبناتنررا بررل عجا نرررا
وشيوخنا رر م األسف الشديد رر فإىل اهلل املُشتكى.
ولي هيا مثال فيلم اآلخي "حيي السُل ان" عن قا د مرن
أعظ ر قررا ة املسررلمن وخلفررا سررليمان القررانوني رررر رمح ر اهلل
عليرره رررر الرري وَّخ أوروبررا وفررت أكثرري وهلررا ونشرري اإلسررالم،
وكانر األوروبيررات تُخروِّ أطفاهلررا بسررليمان القررانوني ،جعلرروا
بيترره يع ر والعيررا برراهلل بال نررا والفجررور ،بررل الشرريو  .وشرروهوا
صورته أعظ تشويه ،وهكيا يفعلون بيموزنا رر م األسف رر.
إ ا هرري حرري عقدي ر تدمريي ر وحرري غررري أخالقي ر أيض را
تسررت د ترردمري القرري واألخررالق ،ولرري احلررل كمررا أشررار أن
خني التلفاز من بيوتنا ،لن خيي رر م األسف رر هريا برالء بُلير
برره األمر  ،وسررالح ال يكررا خيلررو منرره بير  ،لكررن كمررا قلر
قبل قليل جي أن نوجد البديل اآلمرن األفضرل الري يق ر شري
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هيه القنوات ويُغي النا براحلالل عرن احلريام .هريا واجبنرا يرا
إخررروان ،أن نوجرررد قنررروات لألطفرررال ختررردم فعررالً يننرررا وقيمنرررا
وأخالقنررا وأوطاننررا ،هرريا واجبنررا برردل أن نتبرراكى علررى قنرروات
األطفال الفاسدة.
وفعلرروا بأطفالنررا مررا فعلرروا وبررياجم في ررا كيرر وكيرر
أوجررد البررديل يررا أخرري حتررى تسررت ي أن تقن ر أطفالررك وأطفررال
جريانك وأهلك ومواطنيك واجملتم املسل كله بأنه احلمرد هلل
عنررردنا القنررراة الفالنير ر والفالنير ر في رررا مرررن اإلب رررار واجلا بير ر
الشيء اجلميل .وهي أيضا كل ا بيام ها ف  ،هيا هو واجبنا
يررررا إخرررروان برررردل التبرررراكي أو الرررردعوة إىل أنرر ره جيرر ر إخرررريا
التليف يون ،مرا كرن أن ختيجره ررر مر األسرف ررر ولرو أخيجتره
مررن بيتررك سررييه أبنا ررك إىل أخيررك وأختررك وعمررك وخالررك
وجريانك وييون ما ييون ،ورمبا يكون أحيانا با فتن شي هل
إلفسررا أخالق رر  ،لكررن أنررا أقررول نرردع اإلعررالم اإلسررالمي
اهلا وبكل لغات الدنيا هيا هرو احلرل الصرحي  ،وأنرا أقرول
هو الكفيل بق شي هيه القنوات وإغناء النرا براحلالل عرن
احليام.
( مديي الندوة  :األستا  /يوسف اهلاجي :
حرررول اخل رررورة هنرررا سرررؤال أو مداخلر ر مرررن عبرررداليمحن
اليزحي ري ،حررول احللررول ملواج ر خ ررورة اإلعررالم اهلرراب  ،أال
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اجلامعات أن تساه

وض موا إعالمي توجي ير

مثالً .أيضا باإلضاف إىل استئجار سراعات

البر

القنروات

األخيى  ،وهنا أيضا سؤال متعلرق بره وبراخل ورة فيمرا يتعلرق
باليقاب الياتي الكافي لألبناء أو كيف يتعامل معه
( احملاضي  :الشي الدكتور /عبدالع ي الفوزان:
أحسررنت  ،نعر احللررول يررا إخرروان كررثرية أوهلررا تيبير اليقابر
الياتير ر  ،مياقبر ر اهلل ع وجرررل

نفرررو

بكل أسف كما أشار فضيل الشي

أبنا نرررا وبناتنرررا اليررروم
القص الي كيهرا،

يعرري مررن الصررع أن تسرري ي علررى طفلررك فض رالً ع رن الشررا
والفتاة الري وصرل حلرد البلرو أو رمبرا أكثري ،حترى لرو منعر
التلفررراز

بيترررك منعر را باتر را ومنعرررت مرررن الررريها للجرررريان أو

القيابر وغريهررا مر أن هرريا مسررتحيل ،جتررد اجلرروال الرري بررن
يديه يست ي أن يشاهد ما يشاء ،حتى لو منعر اجلروال مر إن
هيا لي

حالً ،سيشاهد ما يشراء مرن املواقر اإلباحير والصرور

املاجنر واملفسرردة واملرردمية ،بررل حتررى هرريه املسلسررالت واألفررالم
الرري مُنر مررن مشرراهدت ا

البير يشرراهدها عررن طييررق جرروال

املدرس أو حتى

املسجد إ ا خي معره وهكريا .إ ا

زميله

حنرررن حنترررا لليقابر ر الياتيررر أن نررربن ألبنا نرررا وبناتنرررا أن اهلل
سرربحانه وتعرراىل يررياقب ولررو حتررى إن غبر عررن عينررى أنررا أي ررا
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األ وأيت ررا األم فررإن اهلل سرربحانه وتعرراىل معررك قررد أحررا بررك
مسعرا وبصرريا وعلمرا وقرردرةً وإرا ة فررال جتعررل اهلل رررر عر وجررل رررر
أهون الناظيين إليك ،وإعلر أن مشراهدة هريه األشرياء احمليمر
سررتجي عليررك الرربالء والشررقاء وتكرردر عيشررك وتررنغص حياتررك
وجتل عليك اآلفات والنكبرات

الردنيا قبرل اآلخرية ،أشرعيه

ب يا حتى يكون عنرده را ع اتري وازع يري نعره مرن احلريام
حتى لو تيسي له وتوفي بن يديه.
األمرري الثررانى يررا إخرروان هرريه القنرروات املفسرردة الرري كينررا
مجلر ً من ررا قبررل قليررل ،هرريه ال جيرروز أن ترردخل بيوتنررا يررا إخرروان
لنتقي اهلل رر ع وجل رر ال يصر أن جتعرل هريه القنروات
وأمام أوال

حتى لو كانوا أتقى النا

لك يا أخي ،واحلمد هلل اآلن فيه ( شو

وأصل النا

بيترك
ال جيروز

خاص رر وهلل احلمد

رر حمافظ وها ف في ا أكثي من سبعن قناة يعي رر احلمرد هلل
رر في ا خريات كبرية واسع جدا ألبنا نا ونسا نا واحلمد هلل.
إ ا كرران وال بررد هرريه عنررد (الدشررو
جتعل ا

بيتك ويستغي ب ا أوال

اهلا ف ر احملافظ ر

عن ما حيم اهلل رر ع وجرل

رر لكن تتساهل وترت القنوات املفسدة.
أنررا أجررد حيج را

كيهررا حتررى ال أُحرري أيض را مضرريفنا،

يعي كلك جممعون على شيها وفسرا ها وأن را فعرالً قنروات
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ممن ج موج لإلفسا والتردمري ،إ ا ملرا ا يرا أخري أ خلر ا
برريي ملررا ا أُكثِّرري سرروا ها  ،ال نشرراهدها وال نسررم ألبنا نررا
مبشاهدت ا.
وعلينا أيضا أن نقوم حبمل توعي وتثقيف للمجتمر خب رورة
هرريه القنرروات يررا إخرروان ،مشرركلتنا حنررن رررر وهلل احلمررد رررر روا
املساجد ال نشاهد هيه القنروات ،ولكرن ال نردر مرا في را مرن
الشرري والرربالء ال نرردر  ،وإال واهلل ي را إخرروان لررو الواحررد مررنك
يُبتلى مبشاهدت ا ولو ساع يقشعي جلده مما يشاهد مرن الربالء
والشرري في ررا ،فكيررف والعيررا برراهلل إ ا كانر ترريزح

البير

طيل ( 24ساع أمام النساء واألطفال.
األمي خ ري خ ري جدا ،جي أن يكون فيه توعير وتثقيرف
خب ورة هيه القنوات والتحرييي من را ،أيضرا كمرا أشريت قبرل
قليرررل لرررنكن عملرررين ،جير ر أن نتعررراون علمررراء و عررراةً وجترررار
ومسؤولن على إجيا البرديل اآلمرن األفضرل ،ختيلروا يرا إخروان
لو أن هيه القنوات تسري سري ،قبل قليل يعي جمموع ان لقر
قبررل حرروالي ( 24سررن كان ر قنرروات إسررالمي حمافظر ك ر
من اخلرري العظري حيصرل بسربب ا ،لكرن ال نبكري علرى اللر
املسرركو  ،شرريء مضررى ولرري

بأيرردينا ،واهلل رررر عرر وجررل رررر

حسررري علرررى القرررا من علرررى مثرررل هررريه القنررروات ،اآلن حنرررن
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نست ي أن نوجد ما ينافس ا ويصي النرا

عن را وعرن شريها

مرررن ون أن حنرررارب لسرررنا حباجرر هلررريا ولكرررن نررربن اخل رررأ
ونوجد البديل األمثل .وهيا أعظ سرالح وأعظر وسريل ملقاومر
هيا السالح املدمي الي يغ ونا

عقي ارنا.

( مديي الندوة  :األستا  /يوسف اهلاجي :
شرركي اهلل لفضرريل الشرري  ،هنررا العديررد مررن األسررئل
احلقيقر ر إال أن الوقر ر

اهمنرررا كرررثريا ،شررركي اهلل لفضررريل

الشي الدكتور عبدالع ي الفوزان ،وشكي ملضيفنا الكريي
وشكي اهلل لك حضورك وإنصاتك واستماعك  .نفعنرا
اهلل مجيعررا مبرررا مسعنرررا ،جرر اك اهلل خرررريا السرررالم علررريك
ورمح اهلل وبيكاته.
 كلم اخلتام( :املضيف الدكتور /عبدالع ي بن إبياهي
العُمي :
وعلررريك السرررالم ورمحرر اهلل وبيكاتررره شررركي اهلل ملررديي
هرريه النرردوة هلرريه الليل ر األسررتا يوسررف اهلرراجي وشرركي اهلل
لضيفنا فضيل الدكتور عبدالع ي الفوزان وشركي اهلل لكر
مجيعرر را .وامسحرررروا لرررري بتعقيرر ر بسرررري ليسررررم لرررري ضرررريفنا
الكيي  ،أوالً فيما يتعلق بالغي وحيصه علرى إبرياز قيمره وأن
يغ ونا وأن يقدم نفسره ويظ ري نفسره أنره األفضرل منرا هريا أمريٌ
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طبيعرري بالنسرب هلر  .وهرريا هررو املتوقر ولررو كرران عكر

لررك

السرررتغيبنا ،ولررريلك يلمعرررون أنفسرر  .وهررريا أمرريٌ طبيعرررى جررردا
ويظ يون قدرت وقوت وهريا األمري متوقر كمرا نعري حنرن
أمررام صررياع حضررارات ،كررل حضررارة حترراول أن تعتلرري كتررف
متامرا .إننرا جنلرد اتنرا

احلضارة األُخيى ،وأعج من العك

ونضعِّف من شأننا ،وليلك كل ما أقبل رمضان أتوق وتوقعروا
وختيلرروا معرري كرر مررن املسلسررالت رمبررا احملليرر الرري جعلرر
الوطن واملواطن موض سرخيي وتنكير إضراف ً للقري  ،معظر
أبنا نا وبناتنا خالل مسلسالت رمضران فقر يشراهدون كيرف
يُضررحك حررال املررواطن السررعو ى ،كيررف يكررون غبي را كيررف
يكون إضاف ً ملا ينال قيمنا وجمتمعاتنرا عكر

متامرا مرا يبثره

اآلخيون عن أنفس .
وتنقلرر ر اآليرر ر

معظرر ر مررررا يُنَررررت حمليرر را مررررن مثررررل هرررريه

املسلسالت ،احلقيق هنا غ و حتى مرن خرالل األلعرا  .ولعرل
الشي أشار هلا قبل قليل .وأجد بع
يلعر ر لعبر ر عر ر ألعرررا
(طوكيو
اآلن

Tokyo

األطفال أو بع

(السررروني Sony

الشربا

هررريه واملقابرررل لررره

 ،وأ كي اآلخي ملا سألته قال الي ألع معه

(مكسريكو سري City Mexico

وآخي كان يلع م واحد

موسكو.

عاصرم املكسريك،

129

منتدى د .عبد العزيز العُمري الثقايف

هيه الوسا ل كن لشبابنا وخصوصا من جييرد اللغر وهرو
يلعر

هرريه األشررياء أن يقرردم بعر

األشررياء عررن اإلسررالم مررن

خررالل احلرردي ومررن خررالل هررؤالء الشرربا ع ر العررامل لرربع
املواق امليتب

باإلسالم.

لرري تعليررق بسرري علررى مررا كرريه شرريخنا األسررتا سررليمان
اجلاسي رر ج اه اهلل خريا رر قبرل قليرل مرن تعقير علرى هريا األ
الي أعتقد أنه هو حباج إىل عال أكثي من أن تعا

ال فل

اليابر االبترردا ي ،فأعتقررد أنرره هررو حباجر إىل تيبير قبررل أن
تُيبرررى ابنتررره ،وإن كانرر ال فلرر أخ رررأت فرررال يعرررا

اخل رررأ

جبي

من أعظ اجليا وأعظ من مشراهدة احلريام .ولريلك

أمان

عنق الشي سرليمان ومرن يسرم مثرل هريه القصرص أن

يبدأ بعال الكربري قبرل الصرغري ،ألنره إن شُرفي هردى اهلل علرى
يديرره مررا بررن يديرره مررن أمانر أهررل وأطفررال ،أسررأل اهلل سرربحانه
وتعاىل أن يعيننا مجيعا على احلق وأن جيعلنا من أهله وأن يغفي
لنررا ولكر ال ر الت إنرره ولرري لررك والقررا ر عليرره ،وحيَّ راك اهلل
مجيعا.
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 ص من الندوة:
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 ص من التغطية الصحفية للندوة:

صحيف الشيق ،االثنن 1436/2/9هر ،رق العد 1093 :

صحيف اجل يية ،اجلمع 1436/2/6 ،هر ،رق العد 15401 :
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ندوة
*

رؤية حول التعليم

 السرية الذاتية للمحاضر:
 الد ت  /عبدالعزيز بن عبدالرمحن الثنيان.
مكان وتاري امليال  :الييا 1369 ،هر.
املؤهررررررررل العلمرررررر ري :كترررررررروراه

األ

العيبررري ،عرررام 1401هرررر ،جامعر ر اإلمرررام
حممد بن سعو اإلسالمي .
األعمال احلالي :
 األمن العام ملؤسس الييا -نا

ري

جمل

اخلريي للعلوم.

أمناء جامع األمري سل ان األهلي .

* أقيم مساء السب اخلام من ربير األول 1436هرر املوافرق  27يسرم
2014م ،قرردم ا سررعا ة الرردكتور عبرردالع ي بررن عبررداليمحن الثنيررران،
األمررن العررام ملؤسسر الييررا اخلريير للعلرروم ،ونا ر ر رري جملر أمنرراء
جامع األمري سل ان األهلي وكيل وزارة الرتبي والتعلي [سابقًا] ،وأ ارهرا
سرررعا ة الررردكتور عبررردالع ي برررن عثمررران الفررراح ،مرررديي مكترر الرتبيرر
والتعلي بشمال الييا سابقًا ،وعضو جمل هيئ حقوق اإلنسان.

133

منتدى د .عبد العزيز العُمري الثقايف

-ر ي

إ ارة شيك ابن خلدون التعليمي .

جمل

األعمال السابق :
 -مدر

ررر باحر

تيبرو ررر مرديي الكتر

املدرسري ررر

مديي عام املناه بوزارة املعار 1393،هر رر 1401هر.
 مديي عام التعلي مبن ق الييا 1402 ،هر رر 1412هر. وكيل وزارة املعار 1412 ،هر رر 1419هر. عضو جملعضوي جمال

الشورى1422 ،هر رر 1430هر.
وجلان:

 أمرررن عرررام اللجنررر العليرررا لسياسررر التعلررري 1412 ،هرررر ررررر1415هر.
 عضرررو اللجنر ر التحضرررريي للجنر ر العليرررا لسياسر ر التعلررري ،1412هر رر 1419هر.
 -عضررررو اجمللررر

التنفيرررري ملكتررر الرتبيررر العيبرررري لرررردول

اخللي 1412 ،هر رر 1419هر.
 عضررررو اللجنررر العليررررا البتعرررراث وترررردري مرررروظفي اخلدمررراملدني 1412 ،هر رر 1419هر.
 عضررررو جملرر ر1419هر.

إ ارة مع ررررد اإل ارة العامرر ر 1412 ،هررررر رررررر
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 -عضررو جملرر

إ ارة مجعيرر الكشرراف العيبيرر السررعو ي ،

1412هر رر 1420هر.
إ ارة البنك ال راعي1420،هر رر 1423هر.

 -عضو جمل

 -عضررررررررررو جملرررررررر ر

إ ارة مصررررررررررلح امليرررررررررراه والصرررررررررري

الصحي1420،هر رر 1423هر.
جملر ر

 -عضرررو اللجنر ر التعليمير ر

الشرررورى1422،هرررر ررررر

1423هر.
 -عضرررررررررو اللجنررررررر ر الثقافيررررررر ر واإلعالميررررررر ر

جملررررررررر

الشورى1423،هر رر 1424هر.
 -عضرررررو اللجنررر ر اإلسرررررالمي وحقررررروق اإلنسررررران

جملررر ر

الشورى1424 ،هر رر 1426هر.
املؤمتيات والندوات:
 -ر اسرر وفرررد اململكرر

بعرر

املرررؤمتيات باليونسررركو

بررراري  ،و املنظمر ر العيبير ر للرتبير ر والثقافر ر والعلررروم
ترررون  ،وبعرر
جمل

اجتماعرررات مكترر الرتبيرر العيبررري لررردول

التعاون اخلليجي والكشاف العيبي .

 عضرروالعلمي
املؤلفررررررات:

مررؤمتيات وزارة الرتبي ر والتعلرري وبع ر
الداخل واخلار .

النرردوات
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الشعي العيبي احلدي .

 -الوحدة اإلسالمي

 عمي بن معد كي ال بيد "حياته ،شعيه". ب ول ملك ( 12ج ء . إنساني ملك. بوح الياكية (األج اء  1رر  2رر " 3مواقرف تيبوير وأحرداثاجتماعي »".
 وصي أمري. قصص من السرية. -سنوات

جمل

الشورى.

 الكُيسي. -مقاالت أ بي وتيبوي أسبوعي وش يي

صرحيف اجل يرية

بعنوان" :مساح للتفكري".
 -مقاالت

جمل املعيف بعنوان" :جمال

امليبين".
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 السرية الذاتية ملدير الندوة:
 الد ت  /عبدالعزيز بن عثمان فاحل الفاحل.
تاري امليال 1373/7/1 :هر.
املؤهالت العلمي :
 -كتررروراه

اإل ارة الرتبويررر اجلامعررر

األمييكي عام 1425هر.
 -ماجسرررررتري

اإل ارة الرتبويررر ر جامعررر ر

اإلمام عام 1417هر.
 -بلررروم عرررام

الرتبيرر  ،عرررام 1401هرررر ،مرررن قسرر الرتبيرر

جامع اإلمام حممد بن سعو اإلسالمي .
 -بلرروم خرراص

الرتبير  ،عررام  1402هررر ،مررن قسر الرتبير

جامع اإلمام حممد بن سعو اإلسالمي .
 -بلوم عرام

االشريا الرتبرو  ،عرام 1414هرر ،مرن قسر

الرتبي جامع اإلمام حممد بن سعو اإلسالمي .
 -بكالوريو

اآل ا والرتبي ختصرص راسرات إسرالمي

جامع امللك سعو  ،عام 1397هر.
 -ورة

اللغرررر ر اإلجنلي يرررر ر مع ررررررد اإل ارة العامرررر ر  ،عررررررام

1398هر.
 -ورة

اإل ارة العليا ،مع د اإل ارة العام  ،عام 1400هر.
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 -ورة

املدرسرر و ورهررا
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اجملتمرر  ،جامعرر امللررك سررعو

عام 1399هر.
 -ورة

القيرررررا ة الرتبويرررر العليرررررا ،إ ارة الرتبيرررر والتعلررررري

مبن ق الييا .
 -ورة كيف خت

إل ارتك ،إ ارة الرتبي والتعلري مبن قر

الييا .
 ورة بينام م ارات القيا ة العليا ،ميك اإلبداع للتردريوالتنمي اإل اري .
 -ورة

اجلو ة الرتبوي  ،جامع امللك سعو .

 العديرررد مرررن الررردورات الرتبوير ر واإل ارير ر القصررررية املررردى،جامعرر اإلمررام حممررد بررن سررعو االسررالمي وجامعرر امللررك
سعو .
 حضي أكثي من مخسر عشري لقراء لإلشريا الرتبرو الريعقدت

خمتلف مناطق اململك العيبي السعو ي .

املناص الي عمل ب ا:
 معل من 1397/8/25هر حتى عام 1399هر. -وكيرررل مدرسر ر متوسر ر

مرررن عرررام 1399هرررر حترررى عرررام

1401هر.
 -مديي مدرس ثانوي من عام 1402هر حتى 1407هر.
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 مشررري تيبرررو لرررإل ارة املدرسررري بررراإل ارة العامر ر للرتبير روالتعلررري مبن قر ر الييرررا

مرررن عرررام 1407هرررر حترررى عرررام

1417هر.
 مررررديي إ ارة التخ رررري املدرسرررري برر راإل ارة العامرر ر للرتبيرر روالتعلي مبن ق الييا

من عام 1417هر حتى 1419هر.

 -مرررديي مكتر ر الرتبير ر والتعلررري بغررري الييرررا

مرررن عرررام

1419هر اىل 1422هر.
 -مديي مكت الرتبي والتعلي بشمال الييرا

مرن 1422هرر

وحتى 1432هر.
 -عضررررو جملرر ر

هيئرر ر حقرررروق االنسرررران باململكرر ر العيبيرر ر

السعو ي من 1432/9/21هر.
اإلس امات واملناش الي ساه في ا:
 -عضرررو جملر ر

الشرررؤون التعليمير ر بررراإل ارة العامر ر للرتبير ر

والتعلي مبن ق الييا .
 عضررررو جلنررر اإلشرررريا علررررى الرررردا ية االنتخابيررر اليابعرررللمجال

البلدي لعام 1426هر.

 عضررررو جلنررر اإلشرررريا علررررى الرررردا ية االنتخابيررر اليابعرررللمجال

البلدي لعام 1432هر.
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 عضررو مررؤمتي اجلررو ة الرتبوي ر عررام 1432هررر املقررام حترررعاي خا م احليمن الشييفن امللك عبداهلل بن عبردالع ي
.

آل سعو (رحم

 -مستشررار غررري متفرري لرربع

املؤسسررات التعليمي ر مبن ق ر

الييا .
 قرردم العديررد مررن أوراق العمررل املتعلق ر باجلوان ر التعليمي روالرتبوي .
 -شار

الكثري من اللقاءات التعليمي والرتبوي .

 زار الكررررثري مررررن ول العررررامل ،واطلرر ر علررررى العديررررد مررررنالتجار التعليمي والرتبوي .
 -شار

العديد من احملاضيات الرتبوي

جامعي اإلمرام

حممررد بررن سررعو اإلسررالمي وجامع ر امللررك سررعو واإل ارة
العام للرتبي والتعلي مبن ق الييا .
 حرررا ٌ علرررى العديرررد مرررن خ ابرررات الشررركي التقديييرر مرررنرؤسا ه وميؤوسيه.
 -شررررار

العديررررد مررررن اللقرررراءات

التليف يررررون واإل اعررر

السعو ين.
 -لررره إسر ر امات

الصرررحف احمللير ر بالعديرررد مرررن املقررراالت

الرتبوي واإل اري والفكيي .
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املؤلفات:
 -ميثاق أخالقيات م ن التعلي

اململكر العيبير السرعو ي

رر األهمي والت بيق.
 -ثواب ر الوحرردة الوطني ر وأثيهررا

تع ي ر حقرروق االنسرران،

حب ر مقرردم ملررؤمتي الوحرردة الوطني ر "ثواب ر وقرري " ،املقررام
جبامع اإلمام حممد بن سعو اإلسالمي  ،عام 1434هر.
مؤلفات حت ال ب :
 ال فولررر مررررن منظررررور سياسررر التعلرررري باململكررر العيبيرررالسعو ي .
 ال فولررر مررررن منظررررور ميثرررراق أخالقيررررات م نررر التعلررررياململك العيبي السعو ي .
 -رؤى (مقاالت صحفي نُشيت خالل ثالثن عاما مض .
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لمـ ــة (املضـ ــي



 :األسـ ــتاذ الـ ــد ت  /عبـ ــدالعزيز بـ ــن

إبراهيم العُمري.
بسررر ر اهلل ،احلمرررررد هلل القا رررررل :ﭽﰈﰉﰊﰋﰌ

ﰍﰎﰏﰐﰑﰒﰓﰔﰕﰖﭼ [اجملا ل  :من اآلي

 ،]11والصرررالة والسرررالم علرررى سررريدنا رسرررول اهلل الررري قرررال:
«أَ َبَنِي رَبِي فَأَحْسَنَ تَرأْ ِيبِي» ،أحربي ضريو املنتردى ضريفنا
الكررريي الر ردكتور عبررردالع ي الثنيررران ،ومرررديي هررريا اللقررراء
الررردكتور عبررردالع ي الفررراح .حيَّر راك اهلل

هررريه األمسررري

املبارك ر  ،و هرريا املوضرروع الرري اخرتنرراه هلرريا اليرروم للقا نررا
هليا الش ي "رؤى حول الرتبي والتعلي ".
وضيوفنا ه من رجال الرتبي والتعلي  ،بل ومرن أعمردة هريا
اجملال

تارخي ال ويل ،عاشروا مر املعلمرن وعيفروا أحروال

املتعلمن وقبل لك كانوا

صفوف و صفو املتعلمن.

تعلي األجيال وتيبيت را هر وطري وهرد لألمر وعمرل جبرار
مرري بعقررو خمتلف ر منرري ع ررد املؤس ر

امللررك عبرردالع ي (رحم ه

 ،ورجال التعلي األوا رل وعلرى رأسر وخصوصرا التعلري
جند

ي خبيالي امليحوم الشي حممد بن مان (رحم

تاله بعد لك
عبدالع ي (رحم

ومرن

جمال الرتبي والتعلي اليين كانوا سرند امللرك
هيا اجملرال و تأسيسره منري مياحلره
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األوىل ،منرري زمررن النرردرة إىل زمررن الرروفية ،نرردرة التعلرري ونرردرة
املرردار

ونرردرة املررتعلمن إىل وفيت ررا الرري نياهررا

هرريه األيررام

و هيا ال من املعاصي.
املسرر رؤولي عظيمرر ر ومسررررتمية تناقلرر ر ا رجررررال عررررن رجررررال
واسرتفا ت من را أجيررال وأجيرال ،أمانر ٌ نقلر مرن يررد ليرد ونُظر ٌ
تغريت ومناه ت ورت ع العقو واألزمان ،تعلمنا مرن آبا نرا ررر
رمح اهلل علي رر أن ندعو ملعلمينرا

كرل صرالة ،وهريا ممرا

استفدناه من  ،وأمحد شوقي أمري الشعياء يقول:
ق للمعل وفه التبجيال
كا املعل أن يكون رسوال
حتررديات التعلرري وخصوص را

هرريه األيررام الرري ترروفي في ررا

العلر وصررعب في ررا الرتبير  ،عصرري العوملر  ،وحرديثنا عررن العلر
وعررن الرتبي ر

وق ر واحررد ،حنررن

زمررن اإلثررياء وصررعوب

الت بيررق وت ررويي لكررل األسررالي املختلفر  ،فاللر يسرري لكررل
مرررن سررراه

التعلررري متأسر ريا بيسرررول اهلل 

رفعر ر األمر ر

والوطن ،يسي له كل خري.
قبل أن ندلف ونسل قيا ة هيا اللقراء حملاضرينا وقبلره أيضرا
ملررررديي هرررريا اللقرررراء تعييررررف علررررى عجررررل ،وسررررأتي التعييررررف
باحملاضي للمقدم.
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أمررا املقرردم ف ررو الرردكتور عبرردالع ي بررن عثمرران بررن فرراح
الفرراح وهررو مررن مواليررد  1373لل ر جية
حيمل كتوراه
و بلرروم عررام

مدين ر ال لفرري وهررو

اإل ارة الرتبوي وماجستري

اإل ارة الرتبوير

الرتبير وعررد مررن الرردبلومات العامر واخلاصر ،

إضرراف إىل أنرره حيمررل شر ا ة البكررالوريو

اآل ا والرتبير

راسات إسالمي من جامعر امللرك سرعو  .حصرل علرى عرد مرن
الرررردورات العليررررا

مع ررررد اإل ارة ،و عررررد مررررن اجلامعررررات

السررعو ي  ،و ورات متخصصرر ال يتسرر الوقرر لقياءت ررا .وقررد
مررار

التعلرري كمعل ر ووكيررل مدرس ر ومررديي مدرس ر ثانوي ر

ومشي تيبو ومديي إ ارة التخ ي املدرسري
والتعلررري

من قر ر الييرررا

إ ارة الرتبير

ومرررديي ملكتر ر الرتبير ر والتعلررري

بغرررري الييررررا  ،ومررررديي ملكترر ر الرتبيرر ر والتعلرررري بشررررمال
الييا  ،وعضو جمل

هيئ حقروق اإلنسران باململكر العيبير

السررررعو ي  ،وعضررررو جمررررال

متعررررد ة متخصصرر ر

الرتبيرر ر

والتعلي .
وله أيضا عد من املؤلفات

جمال الرتبي والتعلي من را مرا

هو م بوع ومن ا ما هو حت ال ب .
أرحررر ر بررررره وبفارسرررررنا أيضررر را الررررردكتور عبررررردالع ي برررررن
عبداليمحن الثنيان وأكرير الرتحير بكر مجيعرا وأسرأل اهلل
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سبحانه وتعاىل لنرا ولكر العلر النراف والعمرل الصراح ،وقبرل
أن أسررلّ امليكيوفرررون ألسرررتا نا الررردكتور عبررردالع ي الفررراح
يشنف آ اننا الشي أيو األركاني بقياءة من كتا اهلل.
أعو باهلل من الشي ان اليجي :
ﭽﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪ
ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞ
ﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥ ﭦﭧﭨﭩﭪﭫ
ﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳ ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺ
ﭻ ﭼﭽ ﭾﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ
ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓﮔ ﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞ
ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
ﮭﮮﭼ[النحل 14:رر.]23
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( املضررريف  :األسرررتا الررردكتور /عبررردالع ي برررن إبرررياهي
العُمي .
تنبيه قبل البداي .
احملاضررية تنقررل علرى اهلررواء علررى األج ر ة اليكير والررياب
موجو على موق " Omaryforum.comموق املنتردى" ،تبقرى
املوق حتى الش ي القا م بإ ن اهلل.
( مديي الندوة  :الدكتور /عبدالع ي الفاح.
بس اهلل اليمحن اليحي  ،احلمد هلل ر العراملن ،والصرالة
والسرالم علررى أشري األنبيرراء وامليسرلن نبينررا حممرد وعلررى آلرره
وصحبه أمجعن.
أي ا اجلم املبار

والثقافر

منتدى عُمي الفكي واأل

والرتبي والعلروم ،السرالم علريك ورمحر اهلل وبيكاتره ،يُسريُّ
املرريء حينمررا يرريى مثررل هرريا اجلم ر مررن أهررل الفكرري والثقاف ر
واأل

والعلوم جمتمعن لسماع رأ أو مناقش فكي.

ويُسيُ أكثي حينما يكون التعلي حدي املدار

واجملرال

والندوات واللقاءات واملؤمتيات واحملافل الدولي  .ويسعد أكثري
وأكثي حينما يكون احلدي واللقاء عن الرتبي والتعلري وعرن
الرريؤى حررول ماضرريه ومسررتقبله ،عررن حاضرريه ومررا يُيجتررى منرره.
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فررالتعلي ثالث ر األثررا مررن صررح وغررياء بررل هررو األوْىل ،إ هررو
املؤثي في ما ،فمن حت عباءته خيج كاف العلروم ،فرالتعلي
أسا

البناء واحلضارة ،فإ ا أر ت أن تتعي على أم فأحبر

عن تعليم ا وتيبيت ا وخميجات تلك الرتبي و ا التعلي في ا.
وير ر ا املررريء سرررعا ة وتر ر ا ون أنرررت أي رررا الفضرررالء سرررعا ة
وأز ا أنررا سررعا ة وس ريورا وحبررورا حينمررا يكررون املتحرردث مررن
امْ َت ن التعلري واحرتفره وسر أغرواره وخر ألفره ويراءه ،وعري
مبتدأه وخ ه وحاله ونعته وفعله وفاعله.
وأ ر ضما يه كل ا ،من سياس تعليمي ومواثيرق أخالقير
ومنرراه وطرريق ترردري
وألّف لره وأسر

وخصررا ص منررو متعلمرره ،كترر عنرره

ت روييه وتوسري مردار معلميره ومتعلميره،
بررال ه .فالثانوي ر الشررامل قررد

أس ر

إحررداث نقل ر تعليمي ر

سررراه

غيسر ر ا والتعلررري امل رررور عمرررل علرررى إنباتررره ،حرررول

التوجيرره إىل إشرريا تيبررو إ انررا منرره بررأن اإلشرريا أجررردى
وأنفر ر  ،ولررريا عمرررل علرررى إجيرررا مكاتر ر لإلشررريا الرتبرررو
مبن ق الييا

التعليمير  ،فكران هلرا األثري الفاعرل واملرؤثي

خدمرر الرتبيرر والتعلرري

من قرر الييررا

التعليميرر  ،ولررو مل

تكن تلك املكات ملا است اع اإل ارة العام للرتبي والتعلري
اإلشيا واملتابع على مدين كمدين الييا .
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لقد كان تلرك املكاتر مرن حسرناته ومرن السرنن احلسرن
الرري سرراروا علررى ن ج ررا

منرراطق اململك ر العيبي ر السررعو ي

كاف  .ولقد القر مرن العنر والنصر واملمانعر مرا القر  .فأنرا
شاهد عصي على تلك احلقب  ،ولكرن بع

ر اليجرال صرمدت

وبقي وآت أُكل ا بإ ن رب ا وأصبح اآلن أحد عشي مكتبرا
تيبويرا أشرربه مررا تكررون بررإ ارة تعلرري  ،وقررد تكررون إ ارة تعلرري
وكان ا ما يرتمن بقول األول:
على قدر أهل الع م تأتي الع ا
وتأتي على قدر الكيام املكارم
فكرران هرريا حرراف العرراملن معرره

العمررل كفييررق واحررد

يؤمن بيؤيته ورسالته ،مل ال وهو ابن من أبنراء الرتبير والتعلري
ف و را ده وخبريه ومالك أسياره ،فقد عمرل معلمرا للغر العيبير
ومررردييا إل ارة تيبويررر ومررردييا عامرررا لرتبيررر وتعلررري ووكررريالً
لوزارته رر أقصرد وزارة الرتبير والتعلري ررر ،ور يسرا للجنر تيبوير
جمل

الشورى ،حي يُدر

حينمرررا كررران عضررروا
ملؤسس ر الييررا

جملر ر

سبل الن و

بالرتبي والتعلري

الشرررورى ،عمرررل أمينر را عامر را

اخلريي ر للعلرروم ،ونا ب را لرري ي

جمل ر

أمنرراء

جامع األمري سل ان األهلي  ،ففي كل مكران لره بصرمته و
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كل موق له أثي ،إنره سرعا ة أسرتا نا الردكتور عبردالع ي برن
عبداليمحن الثنيان.
فب رامسك أي ررا اجلم ر املبررار وباس ر هرريا املنترردى اخلي ري
النرراف "منترردى العُمرري الثقررا " أرحر بسررعا ته لنحلررق معرره
لقرراء

مخ ر

وأربعررن قيق ر  ،حص ر راسرري كامل ر جيررول

خالهلررا عررن رؤاه حررول التعلرري ومررا أكثيهررا ،ومررن ثرر نُفس ر
اجملررال فسررح مدارس ر للمررداخالت مررن لرردنك سررواء كان ر
مكتوب ً أم شفوي من على من العُمي هيا.
فليتفضررررررل سررررررعا ة أسررررررتا نا الرررررردكتور عبرررررردالع ي بررررررن
عبداليمحن الثنيان لنسي معه سرياح ً تيبوير ً تعليمير عرن رؤاه
حول التعلي .
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احملاضرة:
( احملاضي  :الدكتور /عبدالع ي بن عبداليمحن الثنيان.
بس اهلل اليمحن اليحي .
السالم عليك ورمح اهلل وبيكاته.
وبا

بد أشركي ألخري الردكتور عبردالع ي العُمري
منترررداه الثقرررا عرررن التعلررري وعرررن

إتاحرر الفيصرر للحررردي

شررررؤونه وشرررررجونه ،وأشررررركي اإلخررررروة احلضرررررور اسرررررتجابت
الكي رر وتفاعلرر مرر التعلررري واقت ررراع جرر ء مرررن وقرررت
ألمثررال هرريه اجللس ر  ،وإال حنررن نعرري أننررا
كل شيء ،اإلنسان

عصرري تغررري فيرره

بيته يست ي أن ي ل على كل شيء.

أقرررول أي رررا اإلخررروة :التعلررري كمرررا تفضرررل أخررري الررردكتور
عبرردالع ي هررو أسررا

ن ضر األمر  ،واحلقيقر قبررل أن أحترردث

عررن الوقفررات الرري أريررد أن أشررري إلي ررا أو أن أش رري إىل أمرريين
م من أو حقيقتن م متن.
األوىل :حنن نعي أن التعلي كلٌ يتحردث عنره ،ألن التعلري
ميتب بكل بي وبكل أسية؛ وهليا القا مون علرى التعلري
مواقع عندما كن

تلك الفرتة واآلن ال يستغيبون تكريار

احلرردي عررن التعلرري  ،ألن التعلرري ميبررو بكررل بي ر وبكررل
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السر ر ل واجلبرررل،

املدينر ر والقيير ر  ،لررردى البا ير ر

واحلاضية.
احلمد هلل ر العاملن التعلي باململك العيبي السعو ي أنرا
تيك التعلي مني مخس عشري عامرا ،تيكتره وأنرا أجر م أنره
يكرا ال يوجررد طفررل
موجو

اململكر ون مقعررد راسرري ،فررالتعلي

كرل مكران ،القروى العاملر

التعلري ي يردون عرن

نصرررف مليرررون معلررر ومعلمر ر  ،وبالترررالي ال غررريو عنررردما جنرررد
احلدي كثريا عن التعلي

كل مناسرب ،

الصرحاف ،

وسا ل التواصل االجتماعي ،هيه حقيق جي أيضرا أن تكرون
أو أرى أن تكون ماثل ً أمامنا وحنن نتحدث عن التعلي .
احلقيقرر األخرريى :أن تعلرري اليررروم اآلن غررري تعلرري األمرر ،
تعلري األمر

عنرردما كنر طالبرا ومررن هرو

أمثررال عمرري

تلك الفرتة كان املدرس هري مصردر التلقري وكانر إىل حرد
ما أيضا املسراجد ،فكران التعلري ثقافر اجليرل ،ثقافر طرال
حمدو ة.
اليرروم اتسر األفررق ،جيررل اليرروم مل تعررد املدرسر وحرردها هرري
مصرردر املعيف ر والثقاف ر  ،جيررل اليرروم اختلفرروا ،مصررا ر التلقرري
واملعيف انداح أمام  ،امليدان صار مفتوحا أمام  ،مل تعرد
املدرسرر ومل تعرررد األسرررية هررري املسررري ية علرررى عمليرر التعلررري .

151

منتدى د .عبد العزيز العُمري الثقايف

املوضررروع اآلن صرررار ميررردانا واسرررعا ،برررل تعررردى ،صرررار امليررردان
ميدانا وليرا سراح ولير كر ى ،مل تعرد للدولر للحكومرات
وال لألسية السي ية الكاملر علرى اجلانر الثقرا والفكري
للجيل ومصدر تلقي الي عنردما كنرا

زماننرا لري

أمامنرا

إال املدرس وأحيانا نسم اإل اع  ،اليوم تغري الواق .
ف رررررريه األمررررررور عنرررررردما نتحرررررردث عررررررن التعلرررررري ال بررررررد أن
نستحضررررريها ،نستحضررررري أن جيرررررل اليررررروم ثقافتررررره واطّالعررررره
واألفكرررار الررري تتنازعررره غرررري جيرررل األمر ر  ،نتحررردث عنررردما
نتحرردث عررن التعلرري نتحرردث عررن التعلرري

بال نررا ،وقررد ع ر

الس ل واجلبل وكل مكان كافر  ،وهلريا عنردما أحتردث عرن
التعلي أح أن أقف

هيه األمسي عدة وقفات؛

الوقف األوىل يرا إخروان :الدولر والتعلري  ،التعلري نعيفره هرو
كا ن حي مثل الشجية ومثل ال فل ال بد له من رعاير وعناير .
الشجية لكي تورق وتثمي ال بد من سقياها ،ال بد من خردمت ا
لكي تع ي مثيا جنيا.
التعلررري  ،نعر ر  ،ال برررد لررره مرررن رعاير ر وعناير ر  ،تلرررك الررردول
املضر ر يب الررري اخترررل أمن رررا واخترررل وضرررع ا هر ر تعليم رررا،
ارتبكر أصرب البشري وحوشرا يفررت

بعضر بعضرا ،التعلرري

مضبو والدول ونظيت ا له أسا ٌ

از هاره وان القته.
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لررو نظينررا إىل الرردول مررن حولنررا ،حنررن جنررد أن والً نظرريت
للتعلرري نظررية ثانوير كحررال معظر الرردول العيبير و ول العررامل
امليتبر ر الثانير ر والثالثر ر  ،كيرررف تعليم رررا

الثالر ر  ،جعلتررره

لألسررف أنررا قرريأت تقييرري التنمير البشرريي منرري مرردة يقررول :ول
العررامل الثالرر تقرردم معونرر عكسرري للعررامل األول ،تتمثررل
هجية عقول أبنا ا.
الغي ما الي َعميه َعمي الغي عقرولُ ول العرامل الثالر
الي هاجيت من أوطان ا وبن تلرك البلردان .أنرا كنر
اليونيسررركو كنر ر

نردوة

الررروزارة فر رأُثري هررريا املوضررروع قلر ر :

احلمرررد هلل ر العرررراملن حنررررن

اململكررر العيبيررر السررررعو ي

العقول السرعو ي ال ت راجي ،عقولنرا وأبنراء والكفراءات العلمير
السعو ي بقي

بلدها

وطن ا.

معظ ول العامل الثال رر لألسف الشديد رر عقوهلا هراجيت
والسررب

قلرر السررب

نظرري أمرريان؛ األمرري األول :الوضرر

االقتصا  ،األمري الثراني :نظرام احلكر  ،هنرا

ول تكسري

رؤو  ،حنررن وهلل احلمررد نعرري

أمررن وأمرران ورخرراء ونظررام

احلك لدينا طي ٌ لنٌ س لٌ ،لي

بينه وبن كفاءاتره العلمير

واملعيفير أير خصرروم وأ خلررل ،كمررا هررو موجررو عنررد بعر
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الدول الي هاجيت عقوهلرا وتيكر أوطان را فترأخيت وسرارت
آخي اليك .
ونررريى والً نظررريت للتعلررري نظررريةً أخررريى ،أع ررر التعلررري
أولوي  ،فتألق تلك الردول ،أنرا قريأت كترا لرر"بول كينرد "
السررتينات كان ر غانررا وكوريررا خررل الفرري في م را

يقررول:

قياب ثالثن ،أربعن والر ،كوريرا أع ر التعلري أولوير اآلن
خل الفي عشيون ألف والر ،وصارت

الصدارة.

وفنلندا وسرنغافورة وغريهرا مرن الردول أع ر التعلري أولوير
فتألق تعليم ا ومنحته أولوير ً فاسرت اع بالفعرل تلرك الردول أن
ت هررري ،ونظررريت للتعلررري نظررريةً حمرتمرر ً جعلتررره مرررن أولويات رررا
فكان.
حنن

اململك كيف نظية الدول للتعلري لردينا احلقيقر

يا إخوان أنرا كنر
أع

التعلري وال زلر أرقر التعلري أن الدولر

التعلي كما أع

وعشررريون

تلك الدول املتقدمر  ،كوريرا واحرد

املا ر ر مرررن مي انيت رررا للتعلررري  ،اململكر ر العيبير ر

السرررعو ي اآلن مخر ر

وعشررريون

املا ر ر مرررن مي انير ر الدولر ر

للتعلي  ،رب مي اني الدول كل ا للتعلي .
لو استعيضنا مي اني الدول لسنوات خلر  :سرن  90هجري
كان ر ما ر وس ر وسررتن مليررون تسررع فاصررل مثاني ر  ،سررن
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1410هر مخ

وعشيين مليار ومثاني عشية باملا من مي اني

الدول ر  ،سررن 1420هررر تسررع وأربعررن مليررار واثررنن وعشرريين
مليررار %22 ،مررن مي اني ر الدول ر  ،عررام 1430هررر ما ر واثررنن
وعشيين مليار ومخس وعشيين من ما من مي اني الدول .
برراألم

أُعلنر املي انير مررا تن وسرربع عشرري مليررار ،اعتُمرد

مي اني الدول ما تن وسبع عشري مليرار للتعلري  %25 ،أ ربر
مي انيرر الدولرر كاملرر للتعلررري  .أنرررا حقيقرر اسرررتحي أن أقرررول
للدول ر أع رروا للتعلرري زيررا ة لإلنفرراق ،اسررتحي أن أقررول للدول ر
زيدوا خمصصرات التعلري  ،ألنري عنردما أقرارن مرا تنفقره بال نرا
علررى التعلرري بتلررك الرردول الرري تعلررق تعليم ررا واز هرري أجررد أن
النسرررب لررردينا رمبررا حنرررن أقرررل .كوريرررا ختصرررص  %21فنلنررردا
سنغافورة كل ا نفر

النسر  ،لكرن مر هريا اإلنفراق السرخي

هل تيون تلك الردول متقدمر  ،هرل صرار الشربا مصردر خرل
للرروطن تلرررك الررردول اليابررران

موقرر قصررري ال مررروار طبيعيرر

لررردي وينفقرررون علرررى التعلررري مثرررل مرررا ننفرررق ،سررريارتنا مرررن ،
ساعاتنا من  ،هواتفنا من  ،أقالمنا من .
كوريرررا شررريك (سامسرررون
كل مكان ،موجرو ة

Samsung

هررريه املوجرررو ة

كرل بير  ،يقولرون أن را مثرل (سرابك

 ، Sabicسررررابك هرررريه للبرتوكيماويررررات ،كوريررررا العقررررل هررررو
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أسرا
هو أسا

إنتاج را (سامسرون

Samsung

العقررل املبردع الري يُنررت

إنتا هيه الشيك .

أنررا قرريأت كتررا قص ر سررنغافورة حتررول مررن العررامل الثال ر
للعامل األول لرر "كروان لري يرو" يقرول :هريه الدولر عرام 1965م
أرسل وفدا إىل مصي يييرد مرن عبدالناصري أن ييسرل لره فييرق
ليساعده لت ويي التعل  ،وخريٌ له ما أرسل أحدا ،كوريا اآلن،
ويقررول

كتررا "قص ر سررنغافورا" يقررول جرراءني وزيرري التعلرري
كتابره قلر مرا

عام ست وستن يبكي يقول "كوان لي يرو"
يبكيك قال انظي للشبا خييجرون مرن املردار

لري

هلر إال

أصررابع  ،مررا ا أعمررل هلر وضررع التعلرري خيارهررا والصِررناع
خيارهرررا ،اشرررتغل علرررى رجاهلر را ب مر ر  .اآلن سرررنغافورة احتلر ر
الصرردارة ،الرري ي

كرروالي يقررول آخرري أنررا خرررية اليجررال لررد

ونيه إىل "هارفار " كل سن نشحن ب اريات أ هاننا ،نقابل
رجررال فكرري رجررال صررناع رجررال العل ر  ،قررا وا بلررده قيررا ة
تعليمي صحيح واست اعوا أن يبدعوا ويتألقوا.
هرريه حقيقر تسرراؤالت ملررا أكررير ولعلنررا

الوقفررات القا مر

مررررن خررررالل مناقشرر راتك لعررررل ن رررريح شرر ريئا مررررن التسرررراؤالت
واإلجابات على بع

هيه التساؤالت.
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أنا أقول التعلي أول شيء جي أن ينظي له على أنره اسرتثمار
ولرري

خدمرر ولرري

قضرراء وق ر

املدرسرر  ،جيرر أن يُنظرري

للتعلي على أنره اسرتثمار كمرا نظريت هريه الردول املتقدمر إىل
التعلي على أنه استثمار فتألق  .اإلمرام علري برن أبري طالر 
يقررول« :ا ْل ِعلْر ُ خَيْريٌ مِرنَ الْمَررالِ» ،هررل حنررن جعلنررا تعلرري أوال نررا
أهرر أم املرررال أم أمرررور الررردنيا أهرر لألسرررف الشرررديد كنرررا
أوليراء األمرور ننرا

املدار

تعرالوا احضريوا جملرال

اآلبراء مرا

حيضي أحد.
علي بن أبي طال  يقول« :ا ْل ِعلْ ُ خَ ْييٌ مِرنَ الْمَرالِ» ،العلر
حييسك وأن حتي

املال ،وصدق ،العل ي كرو علرى اإلنفراق

واملال تنقص النفق  ،العل حراك واملرال حمكروم عليره ،كر
من أُسي تيك أمواالً ألبنا ا ومل ت رت بتعلريم  ،مرا ا صرار
رمبررا هرريا املررال ضرريع وضرراع أمررواهل معرره ،وأُسرري اهتم ر
بتعلي أبنا ا فكان تعلي أبنا ا هلا جمدا وع ة ،أنا أقيأ هريا
الكتررا امسرره "ال ييررق الرروعي" ،هرريا اليجررل كرران مررن أسررية
فقرية تدف أمه عيب بي ش ا ي ،يقول :رأت أُسيتي أن التعلري
هو أسا

حياتنا ،فكن أنا وأمي ووالد وأخي ندف العيب

ونشتغل لنوفي مبلغا لتعلي أخي ،لكني كن أعمرل

الليرل

وملا أن ى تعليمه الثانو قال له أسيته خرالص وقرف مرا عنردنا
فلررو

نكمررل ،فاشررتغل زبرراالً

املسرراء،

آخرري الليررل عمررل
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زباالً آخري الليرل ليجمر النقرو الري تؤهلره ليردر

اجلامعر .

وختررري مرررن اجلامعر ر وتغرررريت حرررال األسر رية ألن ر ر جررردوا بعرررد
التخرري مررن اجلامعرر  ،أصررب م ندسررا

شرريك "هيونرردا "

وكان ر هرريه الشرريك يقررول عنرردما برردأت في ررا كرران في ررا
( 90موظفًا ،تيك ا بعد أن عد موظفي ا وصل ( 170ألف
موظررف ،وجرراءت هرريه الشرريك تعمررل لرردينا باململكرر يقررول
جتول ر

صررحار اململك ر شرريك كوري ر  ،وهرريا اليجررل

تدر إىل أن صار عمدة "سيول" ث ر يسا لكوريا ،هو حيكري
قصته ،رجل كان زبراالً ألن ر رأوا أن التعلري اسرتثمار حقيقري
هل  ،األُسية اشتغل على ابني ا فأنتج واستثميت .أنرا أ كري
زرنرررا اليابرررران حينمررررا كنررر

الرررروزارة ،وجرررردنا األم تشرررررت

كتررابن ،كتررا هلررا وكتررا البن ررا ،تياج ر معرره أوالً بررأول،
والتعلررري يرررا إخررروان جيرر أيضرررا حنرررن كلنرررا مجيعرررا أن نررردر
ويقرريي أننررا نرردر لكررن البررد مررن التكرريار ،قررال اهلل تعرراىل:

ﭽﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭼ [سررررورة الررررياريات.]55:
حنرررن نعررري أن التعلررري هرررو مصررردر هرررو جير ر أن حيرررل كرررل
األزمرررات ،الررردول املتقدمر ر رأت إ ا صرررارت عنررردها مشررراكل
هب بالتعلي  ،ملا صارت أزم البرتول عام 1973م ،أنا قريأت
كتا تيبي هبوا للمدار
ييشررردوا آبرررا

على طرول وطلبروا مرن ال رال أن

ختفررروا القيرررا ة ،اركر ر ( راجر ر

Cycle

خررري
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اجلييدة وضع ا على الشبا  ،يعي التعلي موجو  ،الفنلنديون
عرررام 1963م يقرررول صرررار عنرررده ان يرررار اقتصر را  ،اجتمر ر
ال ملرررران وقررررال :حررررل مشرررركلتنا
1979م قرريارا جعلرروا املرردر
سررأ كيه
يررردر

التعلرررري  ،وأصرررردروا عررررام

هررو أسررا

ن ضررت  ،وهرريا مررا
ال

فرررتة قا مر  .وهلرريا اشرررتطوا أن يكررون مرردر

وعنرررده ماجسرررتري ،فتعبررروا علرررى املررردر  ،واسرررت اع

فنلنرردا اآلن تصررري مررن أوا ررل الرردول األوروبي ر  ،اآلن املشرراكل
الي

بال نا وحنن حتى

اململك هؤالء الشبا كما قلر

بداي ر حررديثي األفررق صررار أمررام متسررعا ،ابنررك

البي ر

مررتغ ًّ بفياشرره معرره هرريا اجل رراز الصررغري ال تعرري حتررى مررا ا
يرريى ،ألن ره غص ر عنررك اتس ر األفررق لررو تغ ررى البن ر أو الولررد
بفياشرره ومعرره هرريا اجل رراز واسررتم ال تسررت ي أن ترردخل علررى
فياشه وتقرول لره أنر نرا وال صراحي مرن أقري النرا

إليره

إنه املعلر واملعلمر  ،جير أن يكرون التعلري مصردر حترى عرال
إشكاالتنا ،هو مصدر احلوار ،مصدر النقا  ،مصدر األخي
والع رراء ،ال ررال يقضررون السرراعات ال رروال
املعلمون واملدار

املرردار

هررل

أيضا اجلان احلوار واملناقش مر ال رال

أيضا جي أن ارسوا وره .
الوقف األخيى :أقول جي وهريا مرا أركر عليره أن يكرون
هما ورسرال  .ررر لألسرف الشرديد ررر التعلري

معظر ول العرامل
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الثال ر ينظرريون أنرره وظيف ر وقضرراء وق ر وآخرري رات ر

آخرري

الش ي ،وهيه مشكل املشراكل ،القردوة ررر لألسرف الشرديد ررر
ال أقررول معدوم ر هرري موجررو ة لكن ررا غا ب ر  ،اليسررول  هررو
املعل األول كان قدوة ،أ كي عندما بدأت مشروار التعليمري
أول سن رَّس عام 1392هر كن شابا متحمسا ،أ رِّ

لغر

عيبير  ،حصر مررن حصررص االنتظررار أراجر الواجبررات لل ررال
متحم .
زارنررا املشرري الرتبررو الزلرر أ كرري لررك املوقررف بعررد أن
هر املشرري اسررتميي أراجر وأحضرري ،إ برري مبجموعر مررن
مدرسرري املدرس ر يررأتون ويقولررون لرري مررا ا تعمررل قل ر كن ر
أراج واجبات ال ال  ،قالوا يا رجل إي

محاسك أن  ،تعرال

املوجه راح ،املوجه ه  ،تعال اشي شا وسولف اتي عنرك
العمرل ،تثبري وتعويرد علرى الكسرل ،تقيير
با ي

احلقيقر  ،ابرن

يقول" :لو أن كل فري أصرل مرن نفسره لصرل جر ء مرن

كل" ،أنا أقرول لكر امسحرو لري أن أكرير يعري ملرا أشرري إىل
العررامل مررن حولنررا وأشررري إىل مررا يؤملنررا ،عنرردما هبنررا إىل تلررك
الدول جند املدرسن يسبقون ال ال  ،واملدرسرون يترأخيون
كوريا الي حتدث عن ا هيه و اليابان ما عنرده شريكات
نظاف ر  ،املعل ر وال ررال ه ر مررن ينظفررون السرراحات وينظفررون
حتررى رررر أعر ك اهلل رررر ورات امليرراه جبررد ،خيرري ال ررال واهلل
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جلسررنا برربع

املرردار

يررومن ثالثر أيررام نشررو هررؤالء كيررف

وصلوا.
صررردقوني ملرررا هبنرررا إىل اليابررران و هبنرررا لكوريرررا و هبنرررا
ل ي انيا خلنا املدار

قلنا نشو الواق  ،وجدنا الفصرل فيره

مررا ي يررد عررن  35و 40طالب را ،ووجرردنا أنصررب املعلمررن متاثررل
أنصبتنا ،لكرن وجردنا املعلمرن ال ي لعرون ال يسربقون ال رال
خيوجا ،صدقوا وأخلصوا مل نت  ،حنن أم اإلسالم نستحضي

قولرررررررررررررررررررره تعرررررررررررررررررررراىل :ﭽﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﭼ
[االنف ررار ]12،11:كررأن رررر لألسررف الشررديد رررر العبررا ة عنرردنا
صارت

املُصلى واملسجد ،لكن

اجلان الت بيقري أقوهلرا

مبيارة :مشكل  ،وهيه مشكل ٌ ك ى ،بل رر لألسف الشرديد
رررر لرري

التعلرري  ،أ مررنك مررن احلاضرريين لررو لرره معاملرر

يياجر إحرردى اجل ررات احلكومير  ،قررال :تعرري أحررد عسررا

تعرري أحررد ،أجيرروز هرريا قررال ا هلل تعرراىل :ﭽﯖﯗﯘ

ﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥ

ﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳ
ﯴﭼ [امل ففن 1:رر .]6
مرررن الررري يصرررف لرررك اليررروم العظررري يصرررفه اهلل سررربحانه
وتعررراىل العظررري  ،فأنرر

مكتبرررك ت فرررف ،إ ا صرررار واحرررد
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تعيفرره اجن ر ت املعامل ر  ،وإ ا مررا تعيفرره بقي ر  ،ف رريه أنررا أقررول
أزمرر حقيقرر ً .عنررردما كنرر

الررروزارة أ كررري إحررردى إ ارات

التعلرري زرت ررا فوجرردت ال ررال يلعبررون
عد ٌ كثري ،فاسرتدعي املردر

تعرال :و

السرراح لفر نظرري
هرال ال هريا مرو

فصل واحد ،ت يَّ وبعدين قال ت الصحي زميلي عنرده شرغل
وو ع عنرررد طالبررره ،يعررري مرررردر
مشررغول قررال ان لرروا عنررد م ردر

رياضررريات أو لغررر عيبيررر

اليياضرريات وطل ر  ،طي ر هررل

هرريا استحضرري لواجبرره هررل هرريا استحضرري املال كر الكرريام
الكاتبن هل استشعي اهل واملسؤولي واليسال
كتا حقيق قيأته ملؤلف فينسري وقرد أتوقرف عنرده ،هريا
طُب قبل ما سن طُبر عرام 1897م ،يقرول فيره ينتقرد التعلري
فينسا

تلك الفرتة ويشريد برالتعلي ال ي راني ،يقرول فيره:

ال مان كله فاليوم مُي وغدا حُلو ،حنن أم ً اتكالير ررر يرتكل
عرررن فينسرررا ررررر كرررل واحرررد مرررن أفيا هرررا يعتمرررد علرررى البقيرر ،
واإلجنلي أم استقاللي ال يعتمد الواحد إال علرى نفسره؛ ويقرول
ررررر وكأنررره يتحررردث عنرررا حنرررن اآلن ررررر :إ ا سرررأل ما ر ر شرررا
فينسرررراو عقرر ر خرررريوج مررررن املدرسرر ر أ صررررنع يييرررردون
يشررتغلون ب ررا أجررا ثالث ر أربرراع  :يت لعررون إىل التوظررف
احلكومر  ،هريا الرداء الفينسري الري عراجلوه أنرا أقرول :رمبررا
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انتقل إلينا اآلن ،ألن أغل الشبا يييرد وظيفر احلكومر  ،ال
يييد أن يشتغل وأن يعمل.
الوقف ر األخرريى التعلرري هررو ج ردٌ وح ر م ولرري

اسرررتخاء .أنررا

أترريكي ورمبررا جيلرري يرريكيون عنرردما كنررا طالب را مل يكررن
هنا فصل راسي أول وال فصل راسي ثاني خنتر
املقير ،نصلي العصي واملغي والعشاء والفجي

كامرل

املساجد .جرد

و راسر ر  ،وإ ا رسررربنا نُعيرررد املررروا  ،اآلن نصرررف املقرررير وجترررد
ال ال ليل االمتحان ينظيون مباراة أو
التعلي يا إخوان جد ولي

اسررتخاء ولري

االسرتاح .
كسرالً ،التعلري

حر ر م .هررريا يعررري كرررل اخلر ر اء الغيبيرررون وغريهر ر يتحررردثون
ويؤكدون على أن التعلي جدٌ وح م.
حنن األُسي لدينا وأنا أظن الزال الروزارة ررر كترور إبرياهي
املسرررند معنرررا اآلن وهرررو ابرررن التعلررري ررررر كررريلك ال زالرر األُسررري
غا بر  ،ال زالر األُسرري مسرررتخي  ،جمررال

اآلبرراء مررا حيضرريها

أولياء األمرور ،حضروره ب ريء ،اهتمرام بتعلري أبنرا

فيره

خلل ،حنرن نلقري اللروم علرى املدرسر ؛ وهلريا جمري ننتقرد ،بر
أن ما ور

مثل هيا حرق سرنغافورة يقرول :إ ا كنرا جمتمعرا

لين را رخرروا مصرررينا اهلررال  ،التعلرري يييررد ح م را ،يييررد جرردا،
يييررد مررن األسرري أن تعمررل كمررا قلرر قبررل قليررل األم اليابانيرر
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تشرررت كتررابن ،تترراب أبنا ررا ،حنررن نييررد املدرس ر أن تقرروم
بكرل شرريء ،ال كررن أن املدرسر تقروم بكررل شرريء ال بررد مررن
البير ر أن يعمرررل مر ر املدرسر ر  .الغيبيرررون والررردول الررري بالفعرررل
است اعوا أن حيلقوا بتعليم اشتغل األسي مع  ،حنرن نييرد
هنررا أن نلقرري اللرروم وكررل شرريء علررى املدرس ر  ،املدرس ر ليس ر
كرررل شررريء ،جيرر أيضر را أن يكرررون البيرر لررره ور وأن يتررراب
البي ر  ،أنررا قرريأت مقرراالً
امسررره "املررري

صررحيف الييررا

مررن مرردة نشرريته

اهلولنرررد " قرررد يكرررون حنرررن أُصررربنا بررره يقرررول

(احملاضرري رررر امسحرروا لرري أن أقرريأ هرريا املقررال مجيررل وخمتصرري
لف د األمحد رر؛
املررري

اهلولنرررد حالررر رخررراء زا فررر أُصررري ب رررا اجملتمررر

اهلولنررد مررن 1900م إىل 1950م ،حررن اكتُشررف الررنف
هولنرردا ،فررإن الشررع اهلولنررد م ر هرريا الررنف واليخرراء أسررل
نفسه للكسل والياح وزا الظاهي سوء عا ردات الرنف  ،رفر
سعي العمل اهلولندي الري بردوره رفر أسرعار السرل اهلولندير ،
وبالتالي عج ت هولندا عن املنافس  ،وجعل املرواطن اهلولنرد
يفضررل شررياء السررل املسررتور ة لكون ررا أقررل سررعيا مررن مصرران
هولندا .ومرن هنرا تنبره االقتصرا يون حلالر املفارقر حرن متتلرك
الشعو ثيوةً طبيعير ضرخم تتسرب

مخرول اإلنترا وضرعف

التصررني وقل ر احلرراف التنافسرري بررن أفرريا اجملتم ر  ،و عوهررا
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اهلولنررد  .وهرريه احلررال مل تكررن قاصررية علررى هولنرردا

الرري أفاقرر مرررن كسرررل ا بعرررد هررريو الرررنف  ،برررل لُررروح
نيجييا وأ ربيجان و ول اخللي (يفاضل الثيوة النف ي .
ويقول :اجلميل فعرالً هرو مرا حردث النريوي  ،النريوي وال
زال ر إىل اآلن تُعت ر مررن الرردول النف ي ر الثيي ر ال يأخرريون مررن
إال  %4فق والبراقي حيولونره احتياطًرا وحولروا شرعوب
نف
إىل شررعو منتجر  ،رمبررا اليخرراء االقتصررا أنررا أقررول :الوضر
االقتصا من أسبا الكسل واخلمول أيضا.
ومررن هنررا أعررو وأؤكررد علررى موضرروع اجلررد واحلر م .عنرردما
كنا طالبا كما كري الردكتور الفاضرل قبرل قليرل إ ا رسر
الواحد يُعيد ،اآلن أوال نا هرل هر جرا ون أنرا ال أعمر  ،لكرن
أتكل عن جمموع ك ى من أبنا نا امل ملن.
مررررا العمررررل وقررررد كنررر يررررا عبرررردالع ي الثنيرررران موقررر
املسرؤولي  ،اآلن بعررد أن تيكر العمررل تررأتي وتنظّري وتقررول مررا
العمل
أنا أقول يرا إخروان :بير القصريد وحصران اليهران هرو املعلر
املعل ومديي املدرس .
وما تنف اخليل الكيام وال القنا
إ ا مل يكن فوق الكيام كيام
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املعلر ر إ ا أُريرررد للررروطن أن يرررن

فرررال برررد أن نتوقرررف عنرررد

املعل  ،إ ا أر نا للتعلي ن ض ً حقيقي ً ال بد أن نتوقف عند هريا
املعل  ،طي كيف
أنرررا بصرررفي طالبررا أتررريكي أسرراتيتي ،هررريا أسرررتا

عمررري

احلصرررين (متعرررره اهلل بالصررررح والعافيررر أنررررا أحضرررريت هرررريا
الكتررا  ،جملررد ،أ كرري ومررن جيلرري يرريكيون ال ري جبررام
الييررا

قرردام اجلررام مُجلِّرد جيلررد هرريا اللررون ،أحضرريت ه ريا

الكتررا لرررتوه ،هرريا أهررداه لرري عررام  86هجرري راتبرره (950
ريرراالً هرريا األسررتا  52( ،سررن  ،ي ررد وحرري القل ر ل ال ر
أوىل ثانو  ،أهداه لري ألنري حصرل عنرده علرى رجرات جيردة،
وراتر املرردر

لررك الوقر ( 950ريرراالً ويشرررت مررن راتبرره

كتبا ي دي ا ل البه.
أساتيتنا نتيكيه  ،أنا أتيكي أسراتيتي رمبرا احترا نردوة
ألحترردث عررن أسرراتيتي ويسررتحقون ،أسررتا نا حممررد العجررالن
(رحم

كان يدرسنا شيح ابن عقيل وكان شيح ابن عقيرل

مُخيف وكنا نتلي بشيحه ،حفظنا ألفي ابن مالك:
كالمنا لف ٌ مفيدٌ كاستق
واس ٌ وفعلٌ ث حي ٌ الكل
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واحده كررررررررلم ٌ والقررررررول ع
وكرررررررلم ٌ ب ا كرالمٌ قد يؤم
وال جيررررررررررروز االبتداء بالنكرية
ما مل تفد كرررررعند زيد منيه
حفظنرراه وحنررن صررغار ،هررؤالء األسرراتية الكرريام ،أترريكي
أستا نا حممد احلسن (رحم

يعي نيكي أساتيتنا أولئرك

الكيام ،أستا نا الباشا (رحم

كان له فضلٌ كبريٌ علينا

علمنرا كيررف نبحر  ،أحببنررا الكتر  ،أحببنرا القررياءة ،كرران
أولئرررك األسررراتية جرررا يِّن وح مررروا معنرررا فكنرررا كررريلك ،أنرررا
ابررن ثنيرران ق ر  :س ر

أترريكي الشرري صرراح األطرريم (رحم ه

طال عمي .
يرراهلل مس ر !!! كررل أسرراتيتنا كررانوا

جررد ،وكنررا حنررن

أيضرررا مع ررر كرررريلك ،فاألسررررتا أترررريكي أنررررا أقررررول أولئررررك
األساتية ،فالتعلي أساسه املعل .
أنا حبكر خ تري عنردما كنر وكريالً للروزارة تنقلر برن
املدار  ،زرت مدار
التعلررري

متعد ة ،والزلر اآلن مسرتميا أعمرل

الق ررراع اخلررراص مررردار

ابرررن خلررردون أ خرررل برررن

املدرسن أجل الفوارق ،أ كي مدرس اجل ا ري الزالر عالقر ً
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هي و املدين املنورة وكان

شرارع سرويد أُغلقر  ،ملرا

خل تلك املدرس وجدت فيقًا بن الفصول ،أجد هيا الفصرل
ال ررال يكتبررون كتاب ر مجيل ر را ع ر  ،أ خررل الفصررل الثرراني
أجررد وضررعا خمتلفًررا.

املدينرر املنررورة مازلرر أ كرري مدرسررا

امسرره عررو ة م نررا السرريحيي واهلل الزال امسرره عالقً را
كن ر مررا و

هرري

أطل ر مررن الفصررل ،ف راملعل يررا إخرروان هررو بي ر

القصيد.
طير وزارة الرتبير والتعلرري عملر كررثريا للمعلر لليفر مررن
كفاءتره ،كانر معاهررد املعلمرن ( 3سررنوات بعررد االبترردا ي،
ثرر أصررربح مع ررا التعلررري الثرررانو بعرررد الكفررراءة ثرر صرررارت
كليات متوس

ث صار عام 1407هر احلد األ نرى أن يكرون

جامعيا ،وأصدرت كا ر معلمن متمير ا ،طير مرا املشركل
أجل ما املشكل املشكل يا إخوان أنا أقرول :إن التعلري صرار
حيررررل

البلررررد مشرررركل سياسرررري  ،مشرررركل الب الررر وهرررريه

مشكل  ،مرا جيروز أن التعلري نقرول وظفروا كرل مرن هر و
التعلي  ،التعلي ال جيوز أن حيل مشكل التوظيف.
أنررا كن ر
واحد أو ما

لقرراء حضرريه وزيرري العمررل فقل ر لرره :أي ر أه ر
قال :ال ،املا أه  ،قل  :هريا الري تييدونره أن

يوظررف تررياه يقابررل كررل يرروم ما ر عقررل ،هرريا الرري م لررو أن

168

منتدى العُمري الثقايف ـ حصاد العام الثامن  1436هـ

يوظف ،حنن

جمالسرنا نتحردث عرن السرعو ة وأوال نرا أوىل،

صحي عيالنا أوىل وأه من األجان  ،لكرن بَعردْ أبناؤنرا أغلرى
علينررا مررن هررؤالء الرريين يييرردون وظررا ف ،أوال نررا أغلررى علينررا
وأمثن وأه  ،وبالتالي ال جيوز أن يلتحق برالتعلي إال املعلر املُعرد
إعدا ا حقيقيا ،وأن يكون عاشقًا هليه امل ن وأال تكون م نر
التعلي نفتح ا تفضلوا توظيف وظّف وهكيا.
جيررر أن تكرررون م نررر التعلررري حقيقررر ً أن يُعرررا النظررري
موضرروع التعلرري  ،مثررل ال بي ر أن ر اآلن حينمررا مترري

تبح ر

عن أفضل طبي  ،طي ال رال جير أال نرأتي هلر إال بأفضرل
معل ر  ،رررر لألسررف الشررديد رررر حنررن نسررتقبل أعرردا ا كرربرية مررن
املعلمررن ليسرروا علررى املسررتوى امل لررو  .وهرريه مشرركل ك ر ى
فلرردينا نظررام اخلدم ر املدنيرر أنررا زرت عررد ا مررن املعلمررن يرروم
كنرررر

الررررروزارة وإ بأحرررررده نرررررا ٌ

الفصرررررل ،السرررررالم

علررريك  ،قرررال :أهر رالً سرررعا ة الوكيرررل ،أنرررا واهلل تعبررران مرررن
البارح ر  ،طي ر ال ررال مررا نررب يررا برري  ،قررال :أنررا تعبرران،
مديي املدرس قال :احلمد هلل أن اهلل جابك.
ال أست ي وال وزيي التعلي أن نعمل له شيئا
الياباني تفصرله علرى طرول غردا مر البرا  ،املردار

حن املدرسر
اليابران

هرري الرري تعررين املعلر وهرري الري تفصررله ،أنر معلر كسرري ال
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نست ي

وزارة الرتبي والتعلي أن نعمرل شريئا إطالقًرا خنصر

عليررره برر

وننقلررره ،لكرررن نظرررام اخلدمرر املدنيرر ال يُفصرررل أ

موظف إال لسببن:
إمررررا جي ررر خملررر بالشرررري نفصررررله أو أمرررري ملكرررري ،وال
يست ي وزيي التعلي أن يفصل هيا املعل املُتع .
طي ما ن ال ال الر( 120الريين يدرسر  ،هريه أيضرا
مشرررركل  ،ثررر حنررررن كمجتمررر يررررا إخررررواني كيررررف نظيتنررررا
للمعلمررن .أنررت أي ررا اإلخرروة احلضررور مررن مررنك زار مدرسرر
أبنا ه و عا معلمي أبنا ه إىل حفل شا بالبير

ألري

املعلمرون

أوىل من الوجيه الفالنري وإال فرالن الثري أو فرالن واهلل معلمرو
أبنا نررا أوىل حنررن مقصرريون مر املعلمررن ،جير أيضرا املعل ر أن
ييف رأسه ويقول :أنا معل  ،جير أيضرا أن نعيرد للمعلر قيمتره
واحرتامه ،جير للمعلر أن يفراخي أنره معلر  ،وأال ننظري للمعلر
نظية في ا شيء من االز راء والنظية الثانوي .
الفنلرررديون والكوريرررون يقولرررون

حماضرررية ألقاهرررا أحرررد

السررنغافورين يقررول :عنرردما أر نررا أن نررن
املعلر ر رقر ر واحرررد

بسررنغافورة جعلنررا

اجملتمر ر اجتماعير را وما ير را ،هرررل املعلر ر

اجتماعير را اآلن كمرررا قلر ر أنرررت احلاضررريين هرررل املعلر ر جيرررد
االحرتام األمثل رمبا إ ا خرل أحرد الروزراء وإال وكيرل الروزارة
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وال املسؤول الفالني وال الثي فالن أهرالً وميحبرا ،لكرن واهلل
الي يدر

أبناء هو أع وهرو أكريم وهرو أغلرى جير أيضرا

أن نييرره هرريا اإلكرريام؛ وهلرريا عنرردما أقررول :اسررتحي أن أقررول
للدول أع وا التعلي م يدا من اإلنفاق.
أقول يا إخروان حنرن كمجتمر لنرن

برالتعلي أقرول :جير

أن نتحررردث كرررثريا حنرررن اجملتمر ر عرررن قصرررورنا حنرررن
املعلمرررن،

حرررق

وضرر املعلمرررن؛ وهلررريا التعلررري هرررو علرررى املعلمرررن

أنفس ومديي املدار .
إ ا اسررت عنا أن نررن

بتعليمنررا وأن نغررري تعليمنررا فلنعررد إىل

املعلمررن واملعلمررات ،لنُكرريم املعلمررن واملعلمررات ولنكررف عررن
السررخيي ب راملعلمن واملعلمررات ،ولرريكُن املعل ر

امليتب ر األوىل

وال جيرروز أن تكررون م نر التعلرري مفتوحر مسررتباح لكررل مررن
أرا وظيفر تفضررل للتعلرري  ،جير أن تكررون م نر التعلرري مثررل
ال بي  ،ال تيه جبسمك إال ل بي ماهي أيضا ال يُعلر ابنرك
إال معل ماهي.
مررديي املدرسر  ،تلررك الرردول الرري تألقر أع رروا أيضرا مررديي
املدرس  ،يعي انظي بيي انيا هيه العظمى الكبرية ملرا زرنراه
قالوا :تأخينا كثريا

موضوع مديي املدرس وصردقوا ،مرديي

املدرس ر هررو القا ررد وهررو ربرران السررفين  .وأنررا أترريكي مرردار
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زرناهرررا
بعرر

الييرررا

املررردار

موجرررو ة و غرررري الييرررا  ،واهلل ملرررا زرنرررا

كأننرررا بررداخل مستشرررفى أو فنررردق انضررربا ،

نظاف ر  ،هرردوء ،السررب املدرس ر قا رردها اسررت اع أن يكس ر
املعلمن معه ،است اع هيا املعل مديي املدرس أن يكسب .
حنررن كنررا

الرروزارة ن ال ر وال زل ر بأن ره جي ر أن يع ررى

مرررديي املدرسرر ميرر ة ما يرر خلررررية اليجرررال ليكرررون هرررو قا رررد
املدرس ر ومررديي املدرس ر  ،اآلن متسرراوون يُختررار أحررد املدرسررن
ويعن مدييا للمدرس املفرت

وأرجو ولعل ررر إن شراء اهلل تعراىل

رر وهيا يقيي أن الوزارة اآلن

فرتتنا هيه تنفي.

يررروم كنرررا

تلرررك الفررررتة حاولنرررا أن يُع رررى مرررديي املدرسرر

مي ات ،لكن كان الوض املا
أصرع  ،لعرل اآلن

تلرك الفررتة الري عشرناها

أيرام اليخراء هريه أن يع رى مرديي املدرسر

مي ة على غريه ليُختار خرية الكفاءات لتكون كيلك.
الوقفر ر األخررريى؛ أقرررول إن رجرررا ي

كليرررات الرتبير ر و

اجلامعات الي تعد املعلمن أيضا .وهريه إشركالي أن يردققوا،
أن ال ندف .
واملشركل أيضرا

تعليمنرا العرالي

نُع يه تقديي مقبول ونقول ب

بعر

اجل رات أحيانررا

خلّه شي مسكن خله شي

طي ر إ ا أخرري ش ر ا ة جامعي ر جرراء وقررال وظفرروني .فأنررا أملرري
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أيض را بالكليررات

اجلامعررات والكليررات الرري تعررد املعلمررن

أيضا أن تكرون حازمر ً

إعردا الكفراءات ،وأن حنريو حريو

تلك الدول الي أنا أ كُي كنر

جامعر هريوشريما حضريت

حماضية عرام مثانير وتسرعن وكران احملاضري يقرول :مشراكل
التعلرري

اليابرران رررر انظرري

لررك الوقر رررر يقررول :إن مرردة أربر

سنوات غري كافي إلعدا املعل وال بد أن يأخي املعلمون رجر
املاجستري و بلومات عليا ونعمل هل اختبارات مقنن .
اآلن وضرررع الررروزارة اختبرررار القيرررا

وأخفرررق جمموعرر مرررن

املعلمن واملعلمات ،أ كي كن عنرد اإل ارة العرام املاضري وإ
جمموعر ر مرررن الشررربا علرررى برررا الررروزارة يقولرررون :ال قيرررا ،
وظفونا وال قيا

وال كالم فاضي ،يعي يييد الوظيف فقر ،

هريا صررحي  ،يُبحر هلر عرن وظررا ف غرري وظررا ف التعلري فررال
جيوز أن التعلي يكون مكانه ،باملناسب أنرا أقريأ هريا القريار
الفيرردرالي األمييكرري يقررول فيرره :عنرردما حترردث عررن التعلرري
بأمييكررا :مررن املشرراكل ،مشرراكل التعلرري العررام

أمييكررا

وكررل ول ر  .وباملناسررب كررل ول ر تتحرردث عررن تعليم ررا عنرردما
قل

حديثي التعلي ميبو بكل بي والكل يتحدث عنه.
يقول :مشركل التعلري

أمييكرا حنرن أغلقنرا البرا أمرام

م ررررية العقررررول ،مل نعررررد نسررررم باسررررتق ا العقررررول املرررراهية
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ليكونرروا معلمررن ،هررياما قالرره عررن التعلرري  ،ه ر
اآلن يقولررون :ال بررد أن نفررت ونسررتق

أمييكررا

خرررية العقررول يدرسررون

ألوال نا ،فيج أيضا أن نشعي اليين يُعلمرون ليكونروا معلمرن
مثررل مررا أُطالر أنررا بتقرردييه واحرتام ر ون يررد رواتررب وكررل
شيء أُطال أيضا أال يأتي للم ن إال مرن هرو أهرلٌ هلرا وأال يرأتي
كموظف يأخي راتبه وييق آخي الش ي له.
قبررل أن أخررت كلمرري أشررري إىل أمرري آخرري ،إىل نق ر أخرريى
وهي موضوع املناه وغريها من األ وات املساعدة ،أن حينمرا
تيى اإلعالم أغلر اإلعرالم ييكر علرى املنراه وكرأن التعلري
مشكلته مشركل املنراه  ،وأنرا مر احرتامري وتقرديي هلرؤالء
ليس املناه هي املشكل .
الرروزراة أوجرردت وكالرر الت ررويي الرتبررو موجررو ة إىل اآلن
قبلنا وبعدنا ،وفي ا خرية كفاءات اليجرال يعملرون علرى ت رويي
املنرراه  ،بررل إن مدين ر امللررك عبرردالع ي للعلرروم والتقني ر أجرريت
راس ر ً حررول من جرري اليياضرريات والعلرروم ،تعلمررون اليياضرريات
والعلرررروم مررررن

عرررراملي مشررررتق ( 2=1+1بررررالعيبي برررراإلجنلي

بالفينسي بأ لغر  ،و ورة الردم

ج راز اإلنسران أيضرا حقيقر

علمي ر بكررل اللغررات ،لكررن كررل أم ر تقرردم ا بلغت ررا ،مدين ر
امللرررك عبررردالع ي للعلررروم والتقنير ر أجررريت راسر ر ً حرررول هررريين
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املررررن جن وظلررر الدراسررر  ،أنررررا أ كرررري برررردأوها ،اهلل يرررريح
الررردكتور حممرررد اليشررريد والررردكتور اخلررروي ي ررررر رمحر ر اهلل
علي مرررا ررررر بررردأت
اليشررريد ،تر ريأ

ع رررد اخلررروي ي وانت رر الدراسرر

ع رررد

فييرررق اليياضررريات كترررور متخصرررص ورأ

فييق العلوم الدكتور عبداهلل اليشيد.
زاروا حرروالي س ر عشررية ول ر م ر اململك ر  ،نظرريوا لل فررل
هيه الدول الس عشي مرن ضرمن ا

الي عميه عشي سنوات

أمييكا وأملانيا وسنغافورة واهلند واألر ن جمموعر ول ،ورأت
الي عميه عشي سنوات من حي النوع والكر

اليياضريات

والعلرروم ،حينمررا انت ر الدراس ر وجرردوا أن  %95مررن مناهجنررا
مناسب لكن اخلال
أن تُحضي

طييق املعل .

بيتك أحسن أنواع ال ب  ،مروا ال رب وكرل

شيء لكن من ي ب

فأه شيء هو املعل الي أمامرك ،هريه

املا ة العلمي كيف يقدم ا وكيف يبيهلا.
أنررا لس ر

موق ر املس رؤولي وأ اف ر عررن الرروزارة ،لكررن يررا

إخرروان صرردقوني وزارة الرتبير والتعلرري عر الفرررتة الرري كنر
في ررا واآلن تبرريل كرران اهلل
على القا من

عون ررا واهلل يُرردعى هل ر ويُشررفق

العمل التعليمري ،ألن ر برن م الر اجتماعير

متعررد ة ،بررن تعلرري يييدونرره متمي ر ا ،بررن أمررور كررثرية جرردا؛
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وهليا أنا كما أشيت قبل قليل املعل بدأ معل من حي التعلي
ثانو انت ى إىل عرام ألرف وأربعما ر وسربع أن يكرون جامعيرا.
كررا ر املعلمررن (رمح ر اهلل علررى الرردكتور اخل روي ي وأقوهلررا
وهو

ق ه رر رمح اهلل عليه رر نتيكي عرام إثري عشري كانر
علررى الدولر  ،فجئر لرره خب ررا

ظيوف را املالير يعرري ضرراغ

كان وزارة املالي تيى إعا ة النظي
خب ا أريد أن أشرار

كا ر املعلمن ،فجئر

اللجنر فأع يتره اخل را قرال لري:

وأن ستشار مع
هررريا حرررق مكتسر ر للمعلمرررن ال أمسر ر ألحرررد يقررررت مرررن
املعلمن ،أنا برو
واهلل وضررر ر

(X

أن أزيرد رواترب كيرف نقبرل أحردا يقررت
علرررررى اخل رررررا وقرررررال :ال أشرررررار

هررررريا

االجتماع ،فيمح اهلل عليه.
فالوزارة قلوب ا على املعلمن تييرد تقردم هلر  ،تييرد تردرب ،
تييد أن تيف من كفراءت  ،لكرن يرا إخروان أعرو وأقرول :أنرا
أخاط اجملتم  ،اجملتم جي أيضرا أن يسراعد القرا من علرى
التعلي ووزارة الرتبي والتعلي
النق

ن ض التعلي .

قبل اخلامت  :م لك كله أقول :حنن جنري نردوات

كثرية ،وم هريا كلره التعلري فيره خلرل كرثري جردا وال جيروز
أن نقبل أقول :بال نرا وهلل احلمرد في را خرريٌ كرثري ،لردينا مرثالً
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اليرروم لرردينا مئت ران وسرربع آال مُبتع ر  ،ما ت را ألررف مُبتعرر ،
الدول ر تنفررق علرري اثررنن وعشرريين مليررار ومخسررما مليررون،
( 22ألف مبتع سرأل وزيري التعلري العرالي وكنر أيضرا
امللحقير الثقافير مررن فرررتة أغلر ال ررال
وال ررال املبتعث رون للكررية األرضرري ليسرروا

أمييكررا سررألت
بلررد واحررد،

أملانيررا وفينسررا والصررن وأسرررتاليا وكررل بررال الرردنيا سررألت :
ك نسب ال لب اليين فشلوا وعا وا مل يست يعوا أن جيراروا
طال تلك الدول
قررالوا :النسررب ضررعيف جرردا وال تكررا تُرريكي ،هرريا يُع ينررا
شرريء مررن ال مأنينر أن تعليمنررا حتررى وإن قلنررا فيرره لرري

سرريئا،

التعلرري فيرره خررري كررثري ،منتجررات جامعاتنررا رررر وهلل احلمررد رررر
الرررداخل ،التعلررري العرررالي حنرررن اآلن نفخررري بأطبا نرررا ،كليرررات
ال ر  ،كليررات اهلندسر  ،الكليررات العلمير لرردينا خررري كررثري
جدا.
فررنحن عنرردما نتحرردث ال نييررد أيض را أن نغررري جنررد م ر رات
كررثرية ،لكررن

املقابررل أيض را نييررد أن نعمررل لنسررمو وحنلررق

بتعليمنا.
احلرردي

و شررجون ولعررل هرريه الوقفررات كررل واحرردة من ررا

حتتررا إىل جلس ر خاص ر  ،لكررن الوق ر ال يسررعفنا أن نتحرردث
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رمبررا الرردكتور عبرردالع ي قررال

البداي ر عررن ترراري التعلرري ،

والترراري حيتررا إىل حماضررية وإىل نرردوة ،املوضرروع و شررجون،
وأرجو أن أكون قد أثيت شيئا

أ هانك لعلنا نتحدث ،أنرا

لسرر ال بيرر الررري عنرررده الررردواء كلررره ،لكررري أثررري بعرر
اإلشرركاالت بع ر

األمررور لتسرراعدوني

ال رريح و اإلجاب ر

على كثري من التساؤالت .وللجمي حتياتي.
( مديي الندوة  :الدكتور /عبدالع ي الفاح.
أمل أقررل لكر

مقرردمي أننررا سنسرري مر سرعا ته سررياح ً

تيبوي تعليمي ها هو ا

ينا بوابرل مرن الريؤى حرول التعلري

فشرركيا لرره علررى إجيررازه وإجنررازه واسررتثمانه للوق ر  ،فالوق ر
عنرررد أربرررا التعلررري لررره شرررأن ،حتررردث سرررعا ته عرررن حقيقرررتن
ثابتتن:
احلقيقررر ر األوىل :أن التعلررررري مررررريتب ٌ بكرررررل بيررر ر وعنرررررد
احلاضية والبا ي .
احلقيق ر الثاني ر  :أن التعلرري تعررد ت مصررا ره ،ووقررف عرردة
وقفات:
الوقفرر ر األوىل :أن التعلرررري ي هرررري وينمررررو

حالرر ر األمررررن

واالسررتقيار ،الوقف ر الثاني ر  :حترردث عررن العقررول امل رراجية وأن
بال نا واحلمد هلل تستق

العقول وال هجية ألبنا نا.
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وسي سعا ته أمثل من الواق املُعا عن أهمي التعلي  .بعرد
لررك أور احللررول املناسررب لعررال مشرركالت خميجررات التعلرري
ومررن أوهلررا وأهم ررا املعل ر  .ف ررو بي ر القصرريد كمررا كرري وأال
تكررون م ن ر التعلرري م نر مررن ال م ن ر لرره .وحترردث عررن القا ررد
الرتبو وأن ال بد أن يُع ى حقه وأنه كما يُقال :أع ري قا ردا
تيبويا أُع يك مدرس ً تيبوي ً متمي ة ناجح .
أي رررا الفضرررالء الكيمررراء نُفسر ر اجملرررال لررربع املرررداخالت
الشررفوي  ،سررعا ة الرردكتور موسررى العرروي رجررل مررن رجرراالت
الرتبي والتعلي عا وتعاي م الرتبي والتعلي سنن طويل له
هيا الوق جمال ليتحدث عن بع رؤاه التعليمي .
 مداخل  :الدكتور /موسى العوي .
السررالم علرريك  ،شرركيا يررا كتررور عبرردالع ي و ا مرا إ ا
اململك ر العيبي ر السررعو ي
كرريوا خ ر اء الرتبي ر والتعلرري
كرريوا الرردكتور عبرردالع ي الثنيرران واحرردا مررن أولئررك ،قرردر
الرررردكتور عبرررردالع ي الثنيرررران أن يعرررراي التعلرررري وظيفيرررا
سرررنوات عجرررا كمرررا كررري ،فقرررد تررري التعلررري واملي انير ر
املخصص ر للتعلرري مل تتجرراوز ( 45مليررار كمررا كرريت واآلن
( 250مليار.
كتور عبدالع ي النرا يتحردثون
التعليمي مل تتغري ،املمارسات مل تتغري

هريا الوقر أن البيئر
لك الوقر و هريا
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الوق  ،كيت املعلر حقيقر لكرني حينمرا أقرارن املعلر قبرل
( 15سن و هيه األيام أجد أن املعل بالعك ُر أكثري،
أُع ي حرواف  ،أصربح هنرا أيضرا جرا ة للمعلر  ،أيضرا إىل
حد كبري عرد راتر غرريه ،الشريء الوحيرد الري مل ترأتِ عليره
كتور عبدالع ي وكن أتوق حقيق ً أن تتناوله هرو مصرار
املي انير بالنسررب لرروزارة الرتبير والتعلرري كنر أمتنررى أن حتلررل
هيه املي اني إىل أين تتجه وما املفرت هيه املي اني
الثاني؛ حينما كيت االبتعراث ،أنرا سأُضريف معلومر نسرب
اإلخفررراق عنرررد املبتعرررثن كمررررا يُقرررال  %4ونسرررب اإلخفرررراق
جامعاتنررا عنررد ال ررال يقررال أن ررا مررن  %15إىل  ،%20شرركيا
كتور عبدالع ي .
( مديي الندوة  :الدكتور /عبدالع ي الفاح.
املداخل الثاني لألستا حممد الف د مديي الشؤون التعليمير
حمافظ اجملمع وخبري تيبو عمرل سرنوات طويلر جمرال
الرتبي والتعلي  ،فليتفضل.
 مداخل  :األستا  /حممد الف د.
بس ر اهلل الرريمحن الرريحي  ،والصررالة والسررالم علررى أشرري
األنبياء وامليسرلن ،أوالً شركيا ألسرتا نا الردكتور عبردالع ي
الثنيان وه عل من أعالم الرتبي  ،الزلنا نتتلمي على يديه.
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األمررري الثررراني :والشررركي أيضر را موصرررول ليجرررل املسر رؤولي
االجتماعي ورجل الكيم األستا الدكتور عبدالع ي العُمري
وأيضرر را الشرررركي موصررررول إىل صررررديقي وع يرر ر

الرررردكتور

عبدالع ي الفاح خاص على هيه املقدم األ بي املسرا ي الري
صياح ً أطيبتنا وتياقص

قلوبنا.

األمرري الثالر  ،طبعرا األول عنررد مداخلر وسررؤال ،املداخلر
البدء أنا

رأيي

هيا اجلمر الكربري مرن ال رال الريين

هبروا إىل أوروبرا وأمييكرا وآسرريا وفرت ثالثرن جامعر  ،أنررا
رأيرري لرري

هرريا يُعت ر تقرردما علمي را وال تقرردما تيبوي را .القضرري

ليس قضي ك  ،القضي قضري كيرف ،هرل وضرعنا خ ًرا
اسرتاتيجي الستيعا هيا الك اهلا ل أم نضريف إىل جري
من الب ال

يوم من األيام سيكونون قنابل موقوت رمبا ترؤثي

على أمن الوطن ،هيا جان .
أمررا اجلان ر اآلخرري فأنررا أقررول :إن الرتبي ر والتنمي ر العالق ر
بين مررا عالقر طي ير  .واملؤسررف أننررا جتاهلنررا هرريه العالقر ممررا
سررب االختناقررات

كررل اجل ررو الرتبوير الرري تُبرريل حتررى أن

وزارة الرتبير والتعلرري علررى مرردى سررنين ا املاضرري صررارت تيمرري
الكرررثري مرررن املشررراري والتجرررار الرتبويرر حترررى امرررتأل امليررردان
وتُورث هيه املشاري  ،قل

يوم من األيام :أخشرى مرا أخشراه
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أن تنفجي هيه املشاري ونتأ ى

املستقبل وفعالً صار هلا ر و

فعل عكسي .
األمي اآلخري وهرو األهر يرا كترور عبردالع ي وهرو األمري ال
يتعلرررق مبسرررأل إصرررالح مرررا انرررتقص أو عالجرررات تسررركيني أو
مسرررركن  ،وهرررريا مررررا تقرررروم برررره الرررروزارة ،فرر رتلك جتاوزت ررررا
األحداث .حنرن

حاجر وأنر كعامرل تيبرو ممرار

خضر

كررررل جتررررار الثررررانو أقررررول حنتررررا إىل كاسررررحات ألغررررام
إلكرتوني ختي التعلي من أساسره لنبردأ

البنراء مرن جديرد.

هرريه احلقيق ر الرري خيج ر من ررا مررن خررالل عملرري

الرتبي ر

والتعلي .
األمررري اآلخررري مشررركلتنا حنرررن أيضررا

الررروزارة هرررو الررروزيي

اته ،مبعنى أن كل وزيي جديرد ي ردم مرا بنراه الروزيي السرابق،
فيبرردأ

البنرراء مررن جديررد ،هرريه سررن اهلل هرري أشرربه برراجليا

الرري يصررعد وينر ل بالوسرري حسر أهررواء هرريا الرروزيي أو ا
الوزيي.
األمررري الثررراني :أن الررروزارة

كر رل جمررريء وزيررري تُفررري مرررن

الكوا ر اخلالق  ،حنرن لرو رأينرا مرن ع رد الردكتور اخلروي ي
إىل ع رررد األمرررري خالرررد الفيصرررل لوجررردنا أن غالبير ر الكررروا ر
اخلالق كل ا غا رت الوزارة ،وهلرا ورٌ فاعرل

بنراء األسرا
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وتأسررري

عررروة الرتبير ر والتعلررري  ،رمبرررا يقرررال بعضر ر أحيرررل

للتقاعد ،ملرا ا ال يُسرتفا مرن
الستن أو السبعن

أمييكرا اجلنوبير ال ختلرو مرن

أمييكا الالتيني ويعملون

اجلامعات.

أمي ثاني أيضا القيرا ات الرتبوير  ،أنرا أقوهلرا بكرل صرياح
لرردينا معررايري قيقر وحمررد ة

لرري

اختيررار القيررا ات الرتبوير

واملعيررار الوحيررد هررو املعيفر وااليديولوجير هرريا واقر

الوقر

الياهن.
أمي آخري؛ عردم التعراون برن الروزارة وكليرات الرتبير  .كلير
الرتبي هي مؤسس إعدا املعلمن والوزارة هري الري تسرتقبل .
في ره فجرروة بررن الرروزارة وبررن كلي ر الرتبي ر  ،ث ر جرراءت برريام
التدري الري عُقردت
برررالتعلي ولررري

وزارة الرتبير والتعلري وهري واهلل أشربه

بالتررردري  ،والررردليل علرررى لرررك أن خميجات رررا

ضعيف جدا ،فأ تدري ال ييتد على ال ال

اخل الصرف أنرا

أعت ه تدريبا عبثيا وهدر مال.
أمي آخي؛ ج ي الت ويي الرتبو  ،الت رويي الرتبرو

وزارة

الرتبي والتعلي هو مني أمد يأخي جب ير مرن منظرور متكامرل
ويبدأ

ت وييها ث جييء

العام القا م ويأخي ج ي أخريى

وهكررريا واليرررك حترررى أن قررروة ال ررري امليك ير ر

اجل رررو

جيرري هرريه الت ررورات ويبقررى الوض ر كمررا هررو عليرره ،ث ر إن
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الوزارة ت ور

الغال

األفيا وتررت بيئر العمرل الري ترؤثي

على هيا الت ويي.
( مديي الندوة  :الدكتور /عبدالع ي الفاح.
شرررركيا للرررردكتور حممررررد ،الكررررالم لسررررعا ة الرررردكتور
عبدالع ي .
( احملاضي  :الدكتور /عبدالع ي الثنيان.
بس اهلل الريمحن الريحي  ،صرحي يرا إخروان األخ الردكتور
عبرردالع ي طل ر إلرريَّ أن أحترردث .أنررا نئي ر بنفسرري ال أريررد أن
أ خل

الروزارة وأنرا ابن را وأحتردث عرن الروزارة وهموم را ،أنرا

أحتدث عن موضوع عرام وشرامل ،أنرا أريرد احلقيقر أن أحتردث
إىل اجملتمررر أكثرررري ،إال إن موقفنررررا مررررن الدولررر كأُسرررري ،رررررر
لألسف الشديد رر حنن لدينا مشركل

اجملتمر كأننرا جبلنرا

فق حينما نأتي جملالسنا ننتقد ،وأنا أرجو أن نكف عن هريا
النقد وأن خنفف النقد وأن حناس أنفسرنا ،ابرن برا ي

يقرول:

لو أن كل فري أصرل مرن نفسره لصرل جر ءٌ مرن كرل ثر قرال:
صل الكل كله.
أنا أعتقد كلنا أيضا جي أن نعيد النظري ،الدولر جر ء مرن
اجملتم ر عنرردنا

جمالسررنا نصرري الزم عيالنررا يتوظفررون وه ر

أوىل من األجان وكيا وكريا سرتجد صران القريار السياسري
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يستجي  ،لكن ملا ا ال نقول ال ،أوال نا أه  ،تعليمنا أه  ،ملرا
أتري جملسرا يقررول :يررا أخرري وظفرروني
سألته تصل مدر

الرروزارة ألنرري ابررن بلررد،

وإال ال تصل

توجرره للق رراع اخلرراص احبر لررك عررن عمررل آخرري ،هررل نييررد
البلرد تتحرول إىل إن احلكومر هرري الري توظرف الشرع كلرره
هيا خلل ،ول العل كل ا ال كن أن توظرف الشرع كلره،
إ ا صرررار اجملتمر ر كلررره مررروظفي ولر ر اختلر ر البلرررد،
العررامل احلكوم ر
النا

ول

كررن أقررل مررن يوظررف ،حنررن نييررد أيض را

كل ا تييد أن تتوظف.

مصررراريف املي انيرر مشررركلت ا اليواترر  ،مشررركل مي انيرر
الرتبيرر والتعلررري لرررو نظررريت يقولرررون :نسرررب ال رررال للمعلمرررن
قليل  ،وصدقوا لدينا أعدا كبرية من املردار

املفريو

تُغلرق

اليرروم قبررل غررد ويعررا النظرري في ررا ،ومشرركل ملررا يقررول :واهلل
املعلمررررات املتعيضررررات للحرررروا ث ،سرررربب ا املرررردار

املنتشرررية،

مدرسر تبعررد علررى بعررد ( 500مرررت هرريه في ررا عشرريين طالبرا،
وهيه على ( 15مرت وتلك ،لو جُمع كل ا وصارت

من قر

ميك يرر وخُررردم أكثررري ،فيرره طرررال يكلفرررون الدولرر اآلن
( 120ألررررف و( 130ألررررف ريررررال تعلرررري ،

حررررن

هجرررري

وليس هجي متباعدة ،بل بعض ا قيي من بع  ،لكن وضر
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اجتمرررراعي موجررررو  ،فمي انيرر ر وزارة الرتبيرر ر والتعلرررري أغلب ررررا
روات  ،صار كأن وزارة الرتبي والتعلي رعاي اجتماعير وهريه
مشكل .
ومرررن هنرررا مصررراريف ،اهلل يعرررن الررروزارة يعررري وزارة الرتبيرر
والتعلرري تضرراعف مي انيت ررا خررالل عشرري سررنوات كررن أربر
ميات ،سؤال هل بعرد عشري سرنن تسرت ي الدولر أن تضراعف
هرريه األعرردا وهلرريا نقلررق علررى التعلرري ( ،مررا السررب

اجملتم ر

ي ال  ،اجملتم يقول :افتحوا مدار  ،اجملتم يقول :وظفروا،
أنررا أريررد أن أخاط ر اجملتم ر يررا إخررواني جي ر أن نتوقررف ،أن
نعيررد النظرري كمررا قلنررا ،أنررا اسررتحي أن أقررول للدول ر أع ونررا
م يدا من اإلنفاق وهي تع ي رب املي اني للتعلي  .وانظري للردول
األخيى تع ي نف

النسرب هريه ،فأنرا أقرول يعري قصرد هري

مشكل أنا معك وال أريد أن أ خل
الصرناع  ،وهلرريا خنتررار حماضرية،

التفاصيل هيه.
اململكر خيررار أنر

صررناع خيارنررا وجي ر أن يكررون ،خيررار بلرردنا هررو الصررناع ،
لرري

لررك خيررار غررري الصررناع وخيررار بلررد صررناع وسررياح ،

بلررد ال يوجررد إال احليمران الشررييفان تسررت ي أن تيجر بلررد
جتررري العرررامل كلررره ترررأتي وي هررري اقتصرررا  ،أنرر ال تنظررري
هليا ،لي

موضروع حماضريتنا ونقاشرنا الصرناع  ،أنرا أحتردث
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عررن التعلرري  ،أحترردث عررن التعلرري وأقررول :إن تلررك الرردول از هرري
تعليم ررا أل شرريئ نفقت ررا زا ت أل شرريئ فتشرروا

الوضر ،

زيا ة توظيف
نعرر فيرره زيرررا ة توظيرررف

املعلمرررن كررلٌ يييرررد أن يكرررون

معلم را ،رررر لألسررف الشررديد رررر يرتكررون وظيف ر الق رراع اخلرراص
ويرريهبون للدول ر بنصررف اليات ر  ،ملررا ا خلررل ،ه ر هلررا ملررا ا
هرريا أمرري جي ر أن يُعررا يُنظرري فيرره ،املسررأل مسررأل اجتماعي ر
ك ى هي مشكل ؛ وهليا يا كتور جامعاتنا أقول :نع  ،أن
ز تنررا طمأنين ر نسررب اإلخفرراق
لي

اجلامعررات ليس ر كرربرية إ ا

تعليمنرا سريئا عنردما ن الر  ،لكرن يرا إخروان حنرن أيضرا

طموحون ،لدينا طموح كبري جدا.
األخ الكيي كي عد ا مرن املالحظرات يعري حرول الروزارة
والرروزيي الرري يررتغري وال ري قبلرره وقيررا ات ،حنررن نتحرردث عررن
موضوع عام شامل ما أريد أن أحتدث
وكمررا قررال سررعا ة الرردكتور

معرري

شأن الوزارة وأمورها.
حديثرره :إن التعلرري

استثمار ،فعندما يكرون هنرا مبتعثرون للخرار بأعردا معينر
ال يعررري أن يعرررو وا للعمرررل كمررروظفن
الق رراع اخلرراص ومررا أكثررريه،

الدولر ر  ،يعملرررون

الشرريكات ومررا أكثيهرررا،
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فرررالتعلي كمرررا كررري سرررعا ة الررردكتور عبررردالع ي اسرررتثمارٌ
حقيقي سواءٌ باألفيا أو اجملتمعات أو الدول .
( مديي الندوة  :الدكتور /عبدالع ي الفاح.
هنا العديد والعديد من املداخالت بظي أن ال يسر الوقر
لكرررل هررريه األوراق الررري برررن يرررد  ،لكرررن أرجرررو أال تتجررراوز
املداخلر قيقر واحرردة فقر  ،حتررى نأخرري أكر عررد ممكررن
من املداخالت ،مل يبق من الوق سوى مخ

قا ق فرأرجو أال

يتجاوز ( 10قا ق حس توجيه مضيفنا الكيي .
الرردكتور أمحررد اخلرراني يتفضررل علررى أال يتجرراوز قيق ر أو
قيق ونصف.
 مداخل  :الدكتور /أمحد اخلاني.
السررررالم علرررريك ورمحررر اهلل وبيكاترررره ،أمسرررري ٌ متميررر ة
عبدالع ي  ،عبدالع ي  ،عبردالع ي  ،كراتية وأسراتية كريام
ف نيئر را لنرررا مجيعر را وللحاضررريين وعميررردنا واملتقررردمن واملقررردم
نفسه ،الشي عبدالع ي  :وهو صاح اليأ املتمير

لقراءات

سابق  ،يا إخواني املعل هو الي يقو األم مرن البداير  ،تقرول
إنره

أملانيرا :املعلر أفضرل مررن الروزيي ،قرالوا هلررا :ملرا ا يُع ررى

الصف األول االبتدا ي أستا كتوراه ،رج كتروراه وعنرده
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حصان وزيي ،حنن اليوم إ ا كان املعل فشرل

الثرانو نقرول

التعلي هو السب والسالم عليك .
( مديي الندوة  :الدكتور /عبدالع ي الفاح.
شكيا.
 مداخل  :امل ند  /صاح ب ي .
السررالم علرريك  ،كرري الرردكتور عبرردالع ي تشررابه وتعررد
مصرررا ر التعلررري مبعنرررى آخررري عوملر ر الرررتعل والتعلررري  ،أو مرررن
سرريا ته أن يوض ر لنررا كيررف كررن االس رتفا ة مررن إجيابيررات
العوملر ر

التعلررري وكيرررف كرررن تفرررا

سرررلبي العوملر ر

التعلي
السؤال الثاني :جيلي الي جتاوز الستن سن رسنا على يد
كوكبرر مرررن املعلمرررن مرررن العررامل العيبررري بدايرر مرررن الررريمن،
العرررياق ،سررروريا ،وحقيقر ر ً طلر ر جيرررل مرررتمكن فمرررا هرررو ور
السعو ة على التعلي وهل كن استثناء التعلي من السعو ة
وشكيا.
 مداخل  :األستا  /عبداليمحن حممد ال ريعي.
السررالم علرريك ورمح ر اهلل وبيكاترره ،ج ر اك اهلل خررريا
كتور عبدالع ي وشيخنا الدكتورالفاح.
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حيضريني عنرد أشرياء كررثرية لكرن اختصريها إىل شرريء،
أو ًال كنرررررا كرررررل يررررروم ننررررراق

مررر ر بعررر ر

أو الررررردكاتية

اجلامعات ،ملا ا التعلي العام ال يواك التعلي اجلامعي و لرك
فيما يسرمى اليسرا ل التحضرريي  ،وفي را أسرلو كرثري وكران
يتكل عن هيا الشيء ،ف بعا حنن كمعلمن قردامى كرن
من مخسن سن كن معلما ،ولكن اآلن لسر معلمرا طبعرا،
متقاعد ،كان التعلي
نظرري أنرره كرران قرروة املررن

األول ما فيه شرك أنره أفضرل ،أنرا
وقرروة املدرسررن وقرروة كرريا ،واآلن

خلف من بعد لك خلف املن  ،يعري كنر أقرول املرن
املررن

ا مرا

الت جرري هرريا هررو الرري ضرريَّ ال ررال كررثريا .كرران مررن

الكل إىل اجل ء وكل املعلمن يعت ون هيا الشيء.
املسأل الثاني  :التقوي املسرتمي ،أظرن هريه عقبر كانر
طييق ال ال  ،ولكن طبعا الواحد ما يقيأ كثريا ،أنرا كران
عند أيضا نق

قدي  ،من علوم اإل ارة ،فلبيي قال إن املن

عنرررده يعلمرررون التقنير ر

السرررنتن اآلخررريتن ،الظررراهي مرررن

الثانوي فيوج ه إىل تقني معينر رمبرا يصرري مرثالً ميكانيكيرا
أو كيا ،فإ ا ختي كران عنرده نروع مرن العلر

هريا الشريء

ث ييه للكلي التقني فيما بعد ويبدأ يتحصل علي ا.

190

منتدى العُمري الثقايف ـ حصاد العام الثامن  1436هـ

حنن ول يا إخوان ،الدول نامي خلينا نكون صريحين ،ال
خنلي را بعررد غررري نامير  ،حمترراجن للتقنررين ،أنررا لسر حمتاجرا
ألن يتخرري إ اري رون أو كرريا ،ث ر يسررأل ويبح ر عررن كيسرري
كررأن نفرريح مبجررال التقنير

إ ارتنررا الفنير  ،لكررن إ ا جاءنررا

جرررامعي يييرررد مكتبرررا ويييرررد كررريا وكررريا وبالترررالي اإلعررردا
هلؤالء فيه شيء ،ف ل كن أمني أن يكون التعلي فيمرا بعرد
يرروج

إىل التقنير  ،ال يسررتعيبون التقنير ويسررتعيبون احليفي ر

وكيا ،والتعلي فيما بعد نبدأ نتدار هيا الشيء امل .
لرري

لررك باجليررد وأنررا بعيرردعن التعلرري هرريا حتررى عيررالي

ك وا.
( مديي الندوة  :الدكتور /عبدالع ي الفاح.
شكيا ،املداخل األخرية للسيد عبداليمحن الشوييخ.
 مداخل  :األستا  /عبداليمحن الشوييخ.
السالم عليك ورمح اهلل وبيكاته ،أنا احلقيق اسرتمع
لرررك يرررا كترررور

نررردوة مرررن النررردوات

إسررربانيا ،ووقفررر

السعو ين جتاه تعلي األسربان ،فكنر ترتكل عرن أوال كر
وأوال ه  ،كيت أنكر عنردك مرا برن سرت ومخسرن ولرد
والوفررررد اإلسررررباني ثالثررر أو أربعرر ر أوال  ،هرررريا مرررردخل للرررري
سأتكل عنه.
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كرريت املي انير الكرربرية ،ال ننسررى يررا إخرروان تقييبرا ثلثرري
السكان بالكامرل ،يعري عنردنا نسرب الشربا كربرية جردا،
حينما يكون مبل ميصو للمي اني ب يا الشكل مرا نسرتغي
ع  ،حنن خلنا أن نقابل مي انير الرتبير والتعلري مر وزارة
كان مت

حاج املواطنن كالبلرديات ،يعري أنرا كمرواطن

حينما أرى البلديات في ا قصور طاملا أن من البلدي عشران مرا
حررد يفسرري كالمرري ،نرريى حرردا ق نرريى رص رفًا نرريى شرريئا فيرره
شرريء يلم ر

املررواطن ،لكررن التعلرري مررن جرري إىل حرردييا،
كري أن املعلر

يعي آخي شيء التعلي كان لي صديق صرحي

صرردر تعلرري مررن الرروزارة أن املعل ر ال يضرري ال ال ر حتررى ولررو
اعتدى عليه ال ال  ،إال إ ا ان يح أرضا فله احلق

لك!.

يعرري مررا ا نيجررو لررو تكلمر علررى أهمير املعلر واالهتمررام،
وليلك ال تستغي املي اني  ،املي اني ال نلم

شيء

التعلي .

( احملاضي  :الدكتور /عبدالع ي الثنيان.
شكيا شكيا ،تعليقي على اإلخوة أبدأ من األخ ب ي

هو

أشررررار إىل موضرررروع العوملرررر وتعررررديالت جترررري مررررن احملافظرررر
احلقيق  ،وأرجرو لرو صرار جلسر خاصر ألنره تعري ال نسرت ي
اآلن أن حنك نفسنا ،قد ما نتحدث نقرول اجليرل األول لكرن
تيى اجليل الثراني احلاضري صرار أكثري ثقافر مرن األول ،صرار
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انفتاحر را أكثررري ،صرررار معيفتررره بالسياسر ر باالقتصرررا باملرررال،
بررالواق الرردولي ،لرري

كاجليررل األول ،فررال نظلر اجليررل األول

نظلر اجليررل احلاضرري ،اجليررل احلاضرري اتسررع أفقرره ،اتسررع
مداركه اتسع م البه يعي ك ى.
وهرريه أثرري العومل ر  ،وال أحررد يس رت ي أن يعجبررك ،ال األسررية
وال الدولر وال أحررد وبالترالي أوجررد مسرؤولي أكر علرى األسرري
وعلرررى رجررررال التعلرررري  ،وعلررررى أيضرررا تنررررويي هررررؤالء ال ررررال ،
وتبصررريه بررالنع الري هر في ررا أوالً ،وأن خيررف جلررد الرريات،
وجي أيضا أن خنف من جلد اليات ،وأن نشكي اهلل سربحانه
وتعرراىل كيررف كنررا
نعي حنن

املاضرري وكيررف حنررن اليرروم ،جي ر أن

املاضي كيف كنا وكيف اليوم.

احلمرررد هلل ر العررراملن ،اململكر ر مرررن حَسرررن إىل أحسرررن،
لكررن يررا إخرروان ال ر من الزم يأخرري ورترره ،و ول ر كاململك ر
العيبي السعو ي مرا عميهرا مترى يعري بردأت

الدراسر ،

سا س ابتدا ي اهلل ييح الوالد ،تلرك الردول ويرن  ،ال را يات
كانرر عنررردنا ال رررا يات وحنرررن مترررى ،فقصرررد حنرررن ررررر وهلل
احلمرررد ررررر وبالترررالي اجليرررل اليررروم حيترررا إىل أن يتحررردث إلررري
آباؤه  ،مبا حنن فيره مرن خرري ومرا وصرلنا إليره ،وكيرف كنرا
األم

وكيف حنن اليوم.
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هيه أمور نيكي ب ا وإال فاملوضوع حيترا إىل نردوة خاصر ،
السرررعو ة

أوىل ،لكرررن بشررري أال

التعلررري نعر ر  ،السرررعو

يكون عال .
أنا أ كي مية كنر مرديي تعلري

الييرا  ،كنرا جنرد

عقررو جمموع ر مررن املعلمررن ممتررازين

اليياضرريات والعلرروم،

ومدرسن صرف أول ،التعمري جاءنرا فرورا ألغروا عقرو ه  ،وإ ا
بالبدالء واهلل هيا ختصص إعالم وهيا ختصص زراعر  ،وهريا
ختصرررص ....كررريا وكررريا علشررران السرررعو ة ،مرررا جيررروز هررريا
الكالم ،علشان السعو ة ،السعو ة اجملتم يضرغ حترى علرى
الدول  ،نسي ال ال  ،هريا حيترا كمرا قلنرا ،املوضروع تريى
كبري جدا.
أخي الكيي ب ي

أشار إىل التقوي اجملتمعي وإىل التقني

وإىل التعلررري العرررام ملر را ا يضرررغ

 ،أوالً التقررروي املسرررتمي هرررو

تعيفررررون أيضرر را ،أن امليحلرر ر االبتدا يرر ر أوىل ابترررردا ي وثرررراني
ابترردا ي،

جلس ر اختبررار هررو تقيرري  ،مررن املفرررت

يكون مستواه جيدا ،والتقوي لري

العير

أن املعل ر

التقروي  ،العير

ٍّم ،كيف يعري عنرده ثانير
املعل  ،الي يقوِّم ،أ يعي املقو
ابتدا ي وجتلسه وتع يه أسئل واختبار !.
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التقرروي  ،ف ررو يرررت للمعل ر وهررو الرري يقوِّمرره ،ف ررو حيتررا
أيض را إىل أن املعل ر ييف ر مررن كفاءترره ،وموضرروع التقني ر ومررا
يتعلررق ب ررا ،للتعلرري العررام نظيي ر أخرريى تقررول إن التعلرري العررام
إعرردا  ،املفرررت بعررد الثررانو إ ا كرران فيره تقنير فيره معاهررد
تُعد ،يعي لي بالضيورة كل ال رال يريهبون إىل اجلامعر ،
فيرره شرريحي أخرريى معاهررد ،مرردت ا سررنتان تعررده إعرردا ا للحيرراة
بالصناع والتقني وما إلي ا.
املوضوع األخرري إسربانيا ،نعر ملرا كنرا إسربانيا كنر
أقول ،أنا أرو لكر املوقرف ،كنر أقرول نا ر وزيري التعلري
اإلسررباني وأنرر جررا الصررباح للرروزارة تفكرري مررا ا  ،قررال
أفكي ما ا أعمل باملدار الي نغلق را ،ومرا ا أعمرل براملعلمن
اجليرررردين عنرررردنا  ،قررررال لرررري كرر ر نسررررب الت ايررررد عنرررردك
باململك ر قل ر لرره قياب ر ثالث ر املا ر  ،فالتف ر ألصررحابه،
كانوا ه سبع وحنن سبع  ،بشريء مرن السرخيي يسرخي مري
مل يصرردق ،ونظياترره في ررا شرريء مررن السررخيي قل ر لرره قررف!!!
كنر تنظري وترتكل غرري مصرردق لري ،أنرا أسرألك سرؤال علررى
هال اولر  ،فررأنت سربع وفررد مررن إسربانيا وحنررن سربع وفررد مررن
السعو ي  ،أنت كلك متعلمون كاتية وحنن أيضا مرتعلمن
كتوراه ،ك عيالك .
أنت شيحي ك عيالك
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هر سرربع رجررال عنررده مخسر عيررال ،واحررد عنررده واحررد،
وواحد عنده اثنن وثالث على واحد ،وفي ما ال سربع عنرده
مخس أطفال.
حنن سبع رجال واحد معنرا عنرده زوجتران ،فعرد ناه صرار
عرد عيالنررا أربعر ومخسررن ،وهر سررت رجرال ومخسر أطفررال!
فقلبه وقف وقال :خالص أنا اسح استغيابي واستنكار .
وهلرريا بالتأكيرررد ،بلررردنا تعررري منررو سررركاني قرررو جررردا،
وبالتالي هيا النمو السركاني القرو جردا ،يعري فيره ضرييب ،
تعليم  ،صحت  ،تغ ي لك ،كل أموره  ،يا إخروان لسر
الدولرررر اآلن أتقمرررررص شخصررررري الدولرررر  ،أنرررررا كمرررررواطن
كمجتمرررر حقنرررررا كمجتمرررر أيضررررا ،أن نتحمرررررل جرررر ء مرررررن
املسررؤولي  ،كمررا قل ر أن األر جتيي ررا ق رريات امليرراه ،حنررن
كمجتمررر جيررر أيضرررا ،أن تتشررررابك األيررررد مررر الدولررر
الن ررررو ببلرررردنا و الن ررررو بوطننررررا ،الصرررردق مرر ر اهلل
سرربحانه وتعرراىل اإلخررالص أ اء العمررل ،وإال جمرري ننتقررد
ونعي ونلوم و ..و ..إىل آخيه.
( مديي الندوة  :الدكتور /عبدالع ي الفاح.
برررامسك أي رررا اجلمر ر املبرررار نقررردم الشررركي والتقرررديي،
لسعا ة أسرتا نا الردكتور عبردالع ي برن عبرداليمحن الثنيران،
على إس امه

اإلثياء املعي

هريا املنتردى ،وباسر سرعا ته
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نقدم لك أنرت أي را اجلمر املبرار الشركي ،علرى حضروك
وتفرراعلك وباسر اجلمير نقرردر الشرركي أوفرري وأجر ل ملنترردى
العُمررري الثقرررا وجلميررر العررراملن فيررره ،و مقدمتررره بانيررره
والقا عليه ،سعا ة األسرتا الردكتور عبردالع ي برن إبرياهي
العُمي .
نلتقي ا ما وأبدا على اخلرري ،والسرالم علريك ورمحر اهلل
وبيكاته.
 كلم ختامي ( :املضيف  :األسرتا الردكتور /عبردالع ي
ابن إبياهي العُمي .
شكيا ألبي سليمان الدكتور عبدالع ي الفراح ،وشركيا
ألبرري تيكرري أسررتا نا ،الرردكتور عبرردالع ي الثنيرران .ولكرررل
احلضور مجيعا حيَّاك اهلل

هيه الليل املبارك .

وامسحو لي بتعليق بسي ولعل الدكتور عبردالع ي ررر جر اه
اهلل خررري رررر أشررار إليرره ،حنررن كررثريا مررا جنلررد اتنررا ،وكررأن
تعليمنررا خمرررت  ،واحلقيقرر أن تعليمنررا تعلرري نررام ويررؤ

ورا

هامررا وميغرررو  ،وفيررره كرررثري مرررن اخلرررري ،ولررري

ت كيرر لررره

ولكن قبل حروالي شر ي ،زرت إحردى الثانويرات

يروم اآلبراء،

فواهلل قد كدت أرقص فيحا حينمرا رأير الكرا ر التعليمري،
ورأي املستوى الي ه عليه من خمتلرف املنراطق برال اسرتثناء،
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هرريه العاصررم  ،يررؤ ون واجبررات علررى أكمررل وجرره رررر وهلل
احلمررد رررر ،ك ر سرريرت برريلك ،وأنررا حمسررو علررى املتعصرربن
للتعلررري احلكرررومي ،حترررى لرررو غضرر عليررره أصرررحا التعلررري
اخلاص ،حنن نسميه التعلي اخلاص.
ورأي جناجات كثرية ،أش د للتعلي احلكرومي براجلو ة،
واالنضرربا أكثرري مررن غررريه جوان ر التعلرري وجوان ر الرتبي ر ،
وعلينررا ا م را أن حنسررن الظررن بالقررا من علررى التعلرري  ،وحنررن
ظيوفًرا صررعب

احلقيقر كمررا أشررار الرردكتور قبررل قليررل نعرري

جدا ،وهيه الفرن ومرا يتعلرق باإلرهرا وغرريه ،كلر ا ررر بفضرل
اهلل رر كل األمور تثب أن را بعيردة عن را ،ولري
في ررا ،والرربع
اليين وقفوا

للتعلري أ

ور

يرريى أن التعلرري خيرري هرريه النوعي ر  ،ال أبرردا،
وجه الفن واليين وقفروا

وجره اإلرهرا  ،هر

خيجيو التعلي رر وهلل احلمد رر واملتنورون بالتعلي .
وبرريلك ال نررت مناهجنررا ،وال نررت معلمينررا إمنررا نررت هررؤالء
كما تعيفون بع

هؤالء جاؤا من أمييكا ،وجاؤا مرن أوروبرا

وجررراؤوا مرررن غريهرررا ،للمشرررارك

مثرررل هررريه األعمرررال الررري

أخافر اجملتمر العرراملي واحمللرري ،وبرريلك أقررول وأكررير حنررن رررر
وهلل احلمد رر خبري وتعليمنا خبري والتقوي للمعلمرن

األسرا

خبرررررري .لكرررررن كمرررررا أشرررررار الررررردكتور ،ال أريرررررد أن أشرررررري
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بتخصصررررات معينرر ر حتررررى ال أجرررريح أصررررحاب ا ،لكررررن لرررري
ضرريور أن كررل خرريي جامع ر يعمررل

التعلرري  ،كمررا أشررار

الرررردكتور قبررررل قليررررل ولرررريلك ال غيابرر ر
واملستمي .وهيا أسلو عاملي

التقيرررري احملايررررد

هيا اجلان .

أكررررير الشرررركي للحضررررور الكرررريام ،وأكررررير الشرررركي
للدكتورين الكري ن ،كمرا أنري أشركي اإلخروة الرداعمن
هلرريا املنترردى واملشررجعن لرره ولفييقنررا الفرري الرريين قرراموا بنقلرره.
وسيبقى رر إن شاء اهلل رر

موق املنتدى املشار إليره ،وخيري

أحد جملدات حصا املنتدى.
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 ص من التغطية الصحفية للندوة:

صحيف املدين  ،اخلمي 1436/03/03 ،هر ،رق العد 18873 :

صحيف اجل يية ،االربعاء1436/03/02 ،هر ،رق العد 15427 :
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ندوة
*

األطالس التاريخية ،ودورها في إبراز الحقائق المغيبة

 السرية الذاتية للمحاضر:
 الشي األستاذ /سام بن عبداه بن أمحد املغل ث.
 مرررررن مواليرررررد مدينررر ر املررر ر ز مبحافظررر راألحساء ،عام 1382هر.
 -بكررررالوريو

تيبيرر ر  ،ختصررررص ر رررري

تاري  ،وفيعي جغيافريا.
 حف القيآن الكيي فري سن مبكية.ف كعضرروا لفييررق تررأليف العلرروم االجتماعير للمشرريوع
 -كُلِّر َ

* أقيم ر مسرراء السررب الياب ر مررن ربي ر اآلخرري 1436هررر املوافررق  24ينررايي
2015م ،قرردم ا سررعا ة األسررتا سررامي بررن عبررداهلل بررن أمحررد املغلرروث،
األطالسي املش ور ،عضو فييق تأليف العلوم االجتماعي للمشريوع الشرامل
لت رررويي املنررراه بررروزارة الرتبير ر والتعلررري  ،عضرررو فييرررق ترررأليف األطرررال
التعليمي ر برردارة امللررك عبرردالع ي  ،وأ ارهررا األسررتا الرردكتور إبررياهي بررن
حممررد املر يي ،ر رري قسر الترراري واحلضررارة بكلير العلرروم اإلجتماعير
جبامع اإلمام حممد بن سعو اإلسالمي .
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الشرررامل لت رررويي املنررراه بررروزارة الرتبير ر والتعلررري  ،وعرررن
مشيفًا على الدع الفي والتصمي التعليمي للمشيوع.
 -عضرررررو فييرررررق ترررررأليف األطرررررال

التعليميرررر بررررردارة امللرررررك

عبررردالع ي  ،وممثرررل اجلانر ر الترررارخيي عرررن وزارة الرتبير ر
والتعلي فري املشيوع.
 -عضو فييرق تررأليف األطرال

املدرسري مبكتبر العبيكران

بالييا .
ف مرررن قبرررل وزيررري الشررررررررررررؤون اإلسرررالمي واألوقرررا
 كُلِّررر َوالررردعوة واالرشرررا بإعررردا (وثيقر ر أطلر ر

تررراري الررردعوة

اإلسالمي  ،سن 1429هر.
ف من قبل اهليئ العام للسرياح واآلثرار بإعردا (وثيقر
 كُلِّ َتضررررمن املفرررراهي السرررررررررررياحي واألثرررررررررررررررريي فررررري املنررررت
التعليمرررري ملنرررراه التعلرررري باملشرررريوع الشررررامل لت ويرررررررررررررررري
املناه سن 1430هر ،حس مريكية التفراه برن اهليئر
العام للسياح واآلثار ووزارة الرتبي والتعلي .
ف من قبل وزيري الرتبير والتعلري بإعردا ورقررررررررررر وزارة
 كُلِّ َالرتبي ر والتعلرري للمررؤمتي الرردولي للرررتاث العميانرري بالرردول
اإلسرررررررررررررررالمي  ،ومت تقررررد
1431هر.

ا فررررري املرررؤمتي الرررردولي سررررن
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ف مدييا ملشيوع األطل
 -كُلِّ َ

املصور للرتبي السياحي الري

مت االنت اء منه فري 1432/8/15هر.
ف فري 1432/2/1هر من قبل صراح السرمو امللكري
 كُلِّ َاألمررري سررعو بررن عبداحملسررن بررن عبرردالع ي أميرررري من ق ر
حا ل بإعرررردا فكرررررية أطلر

النقرو

والكتابرات األثيير

مبن قرر حا ررل ،ومت تفييغرره للعمررل بررإ ارة الرتبيرر والتعلرري
مبن ق حا ل إلجناز وثيق املشيوع.
 حصررل علرررى العديرررد مرررن الشرر ا ات العلميرر والرتبويرر فرررريجمالي تأليف وتصمي الكتا املدرسي.
 لديررره اهتمرررام فرررري علرر السرررك والنميرررات ،وقرررياءة بعررالنقو

الكتابي  ،واللوحات التارخيي  ،والق

األثيي .

أه مؤلفاته امل بوع :
 -أطلرررر

تررررراري األنبيررررراء واليسرررررل ،طبرررر ونشررررري مكتبرررر

العبيكرران 12( ،طبعر  .وترريج إىل عرردة لغررات عاملير  .ومت
تيشي هيا الكتا من قبل معالي الشي حممد بن ناصري
العبررو

األمررن العررام املسررررررررراعد لياب ر العررام اإلسررالمي

جلررررررررا ة عامليرررر ر (مقررررررال منشررررررررررور باجمللرررر ر العررررررررررررريبي
1421هر  ،ومرن قِبرل األ ير عبرداهلل الشربا جلرا ة ول
جمل ر

التعرراون اخلليجرري ،للعمررل اإلبررداعي (مقررال منشررور
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فري جييدة اليوم  ،علما أن هيا األطلر

قرد مت حتويلره إىل

بينررام تلف يرروني لقنرراة تلف يررون ول ر الكوير  ،مررن (30
حلق فري رمضران سرن 1427هرر ومت استضراف املؤلرف فرري
بع
 -األطل ر

حلقاته بتقدي الشي عبدالع ي العويد.
التررارخيي لسرررية اليسررول  8( ،طبعررات ،طب ر

ونشرري مكتب ر العبيكرران بالييررا  ،وحقررق هرريا الكتررا
وسررابقه (األكثرري مبيعررا واألوس ر انتشررارا خلمس ر مواس ر
متتالي  .وقد قام تلف يرون ولر الكوير بتحويلره هرو اآلخري
ل نررررام تلف يرررروني مررررن ( 30حلقرر ر فررررري رمضرررران سررررن
1428هر .ف رو أول أطلر

مسرتقل يسرتعي

سررية اليسرول

 عر ال مرران واملكرران ،و لررك مررن خررالل تسررلي الضرروء
علررى مواق ر أحررداث السرررية النبوي ر  .ومت تيمجترره إىل لغررات
عاملي من ا اللغ الرتكي والفارسي .
 -أطل

اخلليف أبري بكري الصرديق  4( ،طبعرات ،طبر

ونشي مكتب العبيكان بالييا .
 -أطل ر

اخلليف ر عمرري بررن اخل ررا  4( ،طبعررات ،طب ر

ونشررري مكتبر ر العبيكررران بالييرررا  .وقرررد مت تيمجتررره إىل
اللغ الفارسي .
 -أطلررر

اخلليف ر عثمرران بررن عفرران  3( ،طبعررات ،طب ر

ونشي مكتب العبيكان بالييا .
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 -أطل
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اخلليفر علري برن أبري طالر  3( ،طبعرات ،طبر

ونشررري مكتبر ر العبيكررران بالييرررا  .وقرررد مت تيمجتررره إىل
اللغ الرتكي .
 -أطل

األ يان 4( ،طبعات ،طب ونشي مكتب العبيكران
فررري ( 751صررفح مررن الق ر الكرربري .ويتنرراول

بالييررا
هيا األطل
خيا

التعييف باأل يان (تاري  ،عقا د ،انتشار ع

تفصيلي على مسريح احلردث اخلراص بالديانر  ،مر

ترررردعي كرررررل معتقرررررد بالصررررور والنصررررروص املوثقرررر  ،ومت
استعيا
 -أطل

الكتا ع وسا ل اإلعالم املختلف .
حيو اليِ َّة فري ع د أبي بكرررري الصديق  ،طبر

ونشرررري مكتب العبيكان بالييا 1429 ،هر.
 -أطلر ر

طبعتن.

احلمرررالت الصرررليبي علرررى املشررريق اإلسرررالمي فرررري

العصور الوس ى ،طب ونشي مكتب العبيكان بالييا .
 أه ر األحررداث التارخيي ر فررري ع ررد اخللفرراء الياشرردين ،ار الوراق (ثالث طبعات .
 غرر ر وات اليسررررول ( خيي رر ر جداريرر ر مقرررراوخيي

كرررربري،

أخيى حليو الريِ َّة فرري ع رد أبري بكري الصرديق

 ،وكالهما طب ونشي مكتب العبيكان بالييا .
 غرر وات اليسرررول  ،وسررريل تيبويرر معيفرررري  ،طبرر ونشررريالشيك العاملي للدعاي واإلعالن بالييا .
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 الف د را د التعلري األول؛ مبناسرب عشريين عامرا علرى تروليخا م احلريمن الشييفررن مقاليرد احلررررررك  ،وزارة الرتبير
والتعلررري  .بتقررردي معرررالي وزيررري الرتبير ر والتعلررري السرررابق .
حممد األمحد اليشيد (رحم

.

 اململك العيبي السرعو ي ؛ قيرا ة وريرا ة ،بينرام حاسروبيبالوسا
 -أطل

املتعد ة.
الفتوحات اإلسالمي فري ع د اخللفاء الياشردين،

ال بع الثاني 1434 ،هر ،مكتب العبيكان.
 -أطلر

احلر والعمررية "تأرخيًررا وفق ررا" مكتبر العبيكرران،

ال بع الثاني 1435هر.
 -أطل

تاري الدول األموي  ،مكتب العبيكان1432 ،هر.

 -أطلررر

ترررراري العصرررري اململرررروكي ،مكتبررر العبيكرررران،

1433هر.
 -أطلرر

تررراري الدولرر العثمانيرر  ،مكتبرر اإلمرررام الررريه ،

1435هر .وقد فاز بامليك األول ألكثي الكتر مبيعرا
معررري

الكترررا اإلسرررالمي بالكوير ر

ورتررره (، 39

ويُعرررد حاليرررا للرتمجرر إىل سرر لغرررات أخررريى لررردى شررريك
"كينا " الرتكي للنشي والرتمج
 -أطل

األمراكن

1436هر.

تيكيا.

القريآن الكريي  ،مكتبر العبيكران،
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أه مؤلفاته املرتمج :
 -أطل

تراري األنبيراء واليسرل ،ار املراهية لل باعر والنشري

بإندونيسيا 4( ،طبعات ولغات ،حت اإلعدا .
التررارخيي لسرررية اليسررول  ،ار املرراهية لل باعر

 -األطلر

والنشي بإندونيسيا 4( ،طبعات باللغ اإلندونيسي .
التارخيي لسرية اليسول  ،ار نصرية اليسرول 

 -األطل

لل باع والنشي برتكيا ،باللغ الرتكي ( 4طبعات.
 -أطل

الردين اإلسرالمي (وهرو مقت ر مرن أطلر

ار املاهية لل باع والنشي بإندونيسيا،
 -أطلر ر

األ يران ،

طبعتن.

احلمرررالت الصرررليبي علرررى املشررريق اإلسرررالمي فرررري

العصور الوس ى ،ار املراهية لل باعر والنشري بإندونيسريا.
أطل

األ يان ،ار املاهية لل باع والنشي بإندونيسريا،

طبعتن.
 -أطل

اخلليف علري برن أبري طالر  باللغر الرتكير ( ار

 .يوسرررف أوزبرررك لل باعر ر والنشررري برتكيرررا ،
باللغ الرتكير  .ورسرال علمير

طبعرررتن

جامعر ط ريان للردكتور

علي رضا ي.
 -أطلرررر

احلرررر والعمررررية " تأرخيًررررا وفق ررررا " باإلندونيسرررري

والرتكي

طبعتن.
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 -أطل ر

اخلليفرر أبرري بكرري الصررديق  ،باللغرر املاالويرر ،

طب ونشي شيك املاهية بإندونيسيا2013 ،م.
 -أطل ر

اخلليفرر أبرري بكرري الصررديق  ،باللغرر املاالويرر ،

طب ونشي شيك املاهية بإندونيسيا2013 ،م.
 -أطل

اخلليف عمي بن اخل را  ،باللغر املاالوير  ،طبر

ونشي شيك املاهية بإندونيسيا2014 ،م.
 -أطلر

اخلليفر عثمرران بررن عفرران  ،باللغر املاالوير  ،طبر

ونشي شيك املاهية بإندونيسيا2014 ،م.
 -األطررال

األوىل للمؤلررف قام ر

ار التوحيررد برتمجت ررا إىل

اللغ الفينسي .
 -مت االتفررراق مرررؤخيا مر ر ار السرررالم بالييرررا

ررررر بنررراء علرررى

رغبت ا رر برتمجر ( 12أطلسرا إىل اللغر األُر ير  ،و لرك مرن
خالل التنسيق م مكتب العبيكان.
مؤلفات مشرتك (: 1
 -أطل

اململك العيبي السعو ي (امليحل االبتدا ير  ،طبر

ونشي مكتب العبيكان.
 -أطل

اململك العيبي السعو ي (امليحلر املتوسر

ونشي مكتب العبيكان.

 ،طبر
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 -أطلر

اململكر العيبير السررعو ي (امليحلر الثانوير  ،طبر

ونشي مكتب العبيكان.
 مناهررررر وزارة الرتبيرر والتعلررري للمشررريوع الشرررامل للمنررراهللميحلتن (االبتدا ي واملتوس

كترا ال الر والنشرا

واملعل عد ( 36كتابا.
مؤلفات مشرتك (: 2
املصررور للرتبي ر السررياحي  ،اهليئ ر العام ر للسررياح

 األطل رواآلثار،

طبعتن.

كتا حت اإلعدا :
 -أطل

املياه والفيق اإلسالمي .

املشارك فري ال ام الفضا ي :
 تسررررجيل ( 13حلقررر مررررن إعرررردا ه وتقد رررره لقنرررراة "صررررفاالكويتي " عن حريو الريِ َّة فرري ع رد اخلليفر الياشرد أبري
بكي الصديق  .وقد عيض خالل ثالث ورات متتالي .
 تسرررجيل جمموعر ر مرررن احللقرررات امليدانير ر حليكر ر الفرررتاإلسالمي ،للقناة نفس ا.
 -املشررارك فررري بينررام ثقافرررري عررن (الكتررا

لتليف يرررون

ق ي من إعردا وتقردي الردكتور عبرداليمحن العشرماو ،
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حي مت ختصيص لقاء ملدة ساع كامل عن احلردي عرن
أطل

تاري األنبياء واليسل م املؤلف.

 -املشررارك فررري بعر

حلقررات بينررام امليرردان الرتبررو الرري

كان يقدم عر قنراة اململكر العيبير السرعو ي األوىل فرري
سن 1420هر ،م اإلعالمي األستا ماجد احلجيالن.
 املشارك فري حماضية عن "تاري قبيل طريء فرري اإلسرالم"فررري بينررام م يجرران سررررلمى السررياحي ،سررن 1429هررر،
الي نقلته قناتا الصحياء والنايالت.
 املشارك فري بينام "صباح السعو ي " فري ورته اجلديردةفري ش ي شوال 1430هر.
 املشارك فري بينام ساع حوار بقناة اجملرد الفضرا ي مرمقررردم ال نرررام الررردكتور ف رررد السرررنيد  ،بعنررروان "احلرر
تارخييا".
 املشرررارك عرر بينرررام ثقافرررري عرر قنررراة الثقافرررري تقررردياألستا حممد بو .
 املشارك فري بينام ثقافري على اهلواء فرري قنراة اإلخباريرتقررردي األسرررتا خالرررد العقيلررري ،مبناسرررب مرررؤمتي الررررتاث
العمياني األول فري الدول اإلسالمي  ،وبيام أخيى.
 املشررررارك فررررري بينررررام "خررررري جلرررري " بالقنرررراة الثقافررررريالسعو ي  ،تقدي الدكتور صاح احملمو .
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 املشررارك فررري قنرراة اإلخباري ر للعررام 1432هررر عررن معرريالكتا الدولي بالييا .
 ألقررى العديررد مررن احملاضرريات عررن األطررالبعر

اجلامعررات السررعو ي  ،وبعر

باململك  ،واملشارك فري بع

التارخيي ر فررري

إ ارات الرتبير والتعلرري
الصوالن الثقافري .

 -تسجيل ثالثن حلق عن الفتوحات اإلسالمي

قناة وصال

لش ي رمضان املبار  ،سن 1435هر.
 االسرررتعدا لتسرررجيل حلقرررات تارخييررم ل ش ي رج 1436هر.

قنررراة اليسرررال مرر
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 السرية الذاتية ملدير الندوة:
 األستاذ الد ت  /إبراهـيم بن حممد بن حـمد املـزيين:
 أسرررررررتا الترررراري واحلضررررارة اإلسررررالميقسرر ر الترررراري واحلضررررارة بكليرر ر العلرررروم
االجتماعي جبامع اإلمرام حممرد برن سرعو
اإلسالمي بالييا

رررررر ر ي

القس  .

 املشررري العرررام علرررى إنشررراء متحرررف تررراري العلررروم العيبير رواإلسالمي جبامع اإلمام حممد بن سعو اإلسالمي  .
 -ر رري

جملر

مجعير الترراري واآلثررار برردول جملر

التعرراون

لدول اخللي العيبي  .
 -نا ر ر رري

جمل ر

اجلمعي ر التارخيي ر السررعو ي  ،األمررن

العام للجمعي سابقًا .
 مستشار غري متفي ملعالي وزيي العمل والشرؤون االجتماعير1420هر رر 1425هر .
 ترررروىل عررررد ا مررررن األمانررررات العامرررواجملرررال
وخارج ا .

عديررررد مررررن اللجرررران

العلمير ر والنررردوات واملرررؤمتيات اخرررل اجلامعررر

213

منتدى د .عبد العزيز العُمري الثقايف

 عضررررو فررررري عديررررد مررررن اجلمعيررررات واالحتررررا ات العلميرر راملتخصص  .
 -شار

عديد من النردوات واملرؤمتيات العلمير

الرداخل

واخلار  .
 قرررام باإلشررريا ومناقشرر جمموعرر مرررن اليسرررا ل العلميرر ،وكيا حتكي جمموع من األحباث والنتا العلمري املقردم
للنشررري ،والرتقررري العلمررري

عرررد مرررن اجلامعرررات اخررررل

اململك وخارج ا.
 حاصل على وسام امللك عبدالع ي (رمحره اهلل مرن الدرجراألوىل عام (1419هر .
 حاصررل علررى رع احتررا املررؤرخن العرري لشرروام املررؤرخن2010م.
 -لرررره بينررررام إ اعرررري يومررررري بعنرررروان "صررررفحات

تررررراري

احلضارة" للدورتن إ اعيتن.
 لره جمموعر مرن الكتر واملؤلفرات التارخيير واحلضراري ،واألحبررررراث املنشرررررورة

عديرررررد مرررررن الررررردوريات العلميررر ر

املتخصص وفق االهتمامات اآلتي :
 تاري بال الشام و وله

عصي احليو الصليبي .
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 تاري التعلي وت ور العلوم عند املسلمن.
 تاري ال

ومدارسه

احلضارة اإلسالمي .

 التراري العسرركي وخباصر التحصررينات احليبير عنررد
املسلمن.
 جمموع راسات

مناه املؤرخن وآثاره .

 -إضرررراف إىل عديررررد مررررن البحرررروث العلميرر ر

موضرررروعات

حضرراري عامر من ررا( :الوقررف ،العمررل ،األسررواق واملياكر
التجارير ر  ،راسرررات

معجر ر البلررردان ليررراقوت احلمرررو ،

وجمموع ر راسررات عررن اليحل ر والرريحالت عنررد املسررلمن،
تررراري ال ر ر عنرررد املسرررلمن ،عمرررل املررريأة وتعليم رررا عنرررد
املسلمن .
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لمة (املضي
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 :األستاذ الد ت  /عبدالعزيز العُمري:

بس ر اهلل واحلمررد هلل والصررالة والسررالم علررى سرريدنا رسررول
اهلل وعلى آله وصحبه ومن وااله.
أسررعد اهلل أوقرراتك وبررار في ررا ومتعنررا وإيرراك بالصررح
والعافي  ،يسعدنا

هريه الليلر املباركر أن نستضريف أسرتا ا

للجمي من خالل كتبه وأحباثره وأطالسره وهرو األسرتا سرامي
ابن عبداهلل بن أمحد املغلوث وهو مرن النروا ر املنرتجن في را
هيا العصي وستحكمون بإ ن اهلل مبثل ما أحك .
وأح أن أعي بره ،لكرن سريكون التعييرف بره برإ ن اهلل
ملقدم هيا اللقاء وهو أستا نا إبياهي بن حممد امل يي.
عرروني بررا

برردء أع ر

نفسرري وأع ر يك بوفرراة خررا م

احلرريمن الشررييفن امللررك عبررداهلل بررن عبرردالع ي  ،نسررأل اهلل
سرربحانه وتعرراىل لرره املغفررية ف ررو عب ردٌ م رن عبررا اهلل الضررعفاء،
واملوت حق يقب

اجلمير وال يتوقرف عنرد أحرد ،نسرأل اهلل لره

ولسا ي املسلمن املغفية والعفو واليمح .
كيلك حنمد اهلل سبحانه وتعاىل أن مجر كلمر أهرل هريه
البال على خا م احليمن الشييفن امللك سلمان بن عبردالع ي
وال نييررد أن منرردح وال أن نشرريد ،ولكررن جي ر علينررا أن نرردعو
فنسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن يوفقه ملا فيره خرري الربال والعبرا
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ومساعديه ،ومن يعينره علرى اهلردى واخلرري .نسرأل اهلل سربحانه
وتعرراىل أن يعينرره ويسررد ه ويوفقرره وأن حيفر بال نررا وأهلنررا مررن
كررررل سرررروء وأن يعلرررري شرر رأن ا ومكانت ررررا

األمررر  ،فليسرر ر

السعو ي ألهل ا فق  ،برل هري للمسرلمن عامر  ،وكرل تالحر
وتياب

اخل ا هو عام النف للمسلمن من أهل هيه البال ومن

سا ي األم  ،نسأل اهلل سربحانه وتعراىل أن يبرار فري مجيعرا؛
وليلك فإن هريا الرتالح وهريا االنتقرال للقيرا ة ب ريه السالسر
الي ال يقدرها رمبا إال من يقريأ التراري ويعري ررر ال قردر اهلل ررر
مثررل هرريه الظررريو احليجرر واحلساسرر  .فنررثي علرررى اهلل أوالً
وقبل كرل شريء ونسرأله أن حيفظنرا وبال نرا مرن الفرن .ونسرأل
اهلل سررربحانه وتعررراىل لبال نرررا وام األمرررن واألمررران ،ويبعرررد عنرررا
الفن ورح اهلل األموات وبار

األحياء.

أعررررو بكررر مرررريةً أخرررريى لتقرررردي مقرررردمنا أو مقرررردم هرررريه
احملاضية وهو أستا نا الدكتور إبياهي بن حممد امل يي وهرو
أستا التاري واحلضارة بقس التاري واحلضارة بكلي العلروم
االجتماعي ور ري

قسر التراري واحلضرارة ب را ،وهرو املشري

العام على إنشاء متحف تاري العلوم العيبي واإلسالمي جبامع
اإلمام حممد بن سعو اإلسالمي ور ي
واآلثررار لرردول جملرر

جمل

مجعي التراري

التعرراون اخلليجرري ونا رر ر رري

جملرر

اجلمعيرر التارخييرر السررعو ي واألمررن العررام للجمعيرر سررابقًا،

217

منتدى د .عبد العزيز العُمري الثقايف

ومستشررار غررري متفرري ملعررالي وزيرري الش رؤون االجتماعي ر  .ترروىل
عد ا من األمانات واللجان والندوات وأ ار عرد ا مرن املرؤمتيات
واللقرراءات العلمي ر
اليسا ل العلمي

الررداخل واخلررار وأشرري علررى عررد مررن
مياحل املاجستري والدكتوراه وحاصل علرى

وسام امللرك عبردالع ي (رحمه

مرن الدرجر األوىل عرام ألرف

وأربعما وتسع عشري جل رو ه العلمير املختلفر  ،وحاصرل علرى
جا ة احترا املرؤرخن العري لشروام املرؤرخن ألفرن وعشرية.
له بينرام إ اعري يرومي بعنروان" :صرفحات

تراري احلضرارة"

لرردورتن إ اعيررتن ،ولرره عررد مررن املؤلفررات واألحبرراث الكررثرية
الي يصع حصيها .ومن ا" :تاري برال الشرام و ولره

عصري

احلررريو الصرررليبي " ،و"تررراري التعلررري " ،و"ت رررور العلررروم عنرررد
املسررلمن" ،و"ترراري ال ر ومدارسرره
وله مقير

تاري ال

يدر

إضاف ً إىل جمموع مرن الدراسرات

احلضررارة اإلسررالمي "،

جامع امللك سعو وغريهرا،
منراه البحر الترارخيي

وعد كبري من املقاالت يصع أن نور ها.
أكرررير الشررركي لضررريفنا الكررريي الررري قررردم إلينرررا مرررن
األحسررراء ،وملقررردم هررريا اللقررراء ،وأشررركي اإلخررروة الفنرررين وإن
كان بعض ترأخي علينرا قلريالً فتأخينرا

البداير عرن املعترا

حتى يُتاح النقل كما تعيفون علرى اهلرواء مباشرية عر األج ر ة
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اليكي  ،عر املوقر الري تيونره أمرامك  ،وأيضرا مرن خرالل
موق املنتدى.
وهنا كثري من األخوات ومن اإلخوة ع القارات يتابعوننرا
مباشررررية ،ونتواصررررل مع ررر مررررن خررررالل مررررا يصررررلنا مررررن بييررررد
الكرتوني وه يتابعون هيه احملاضية على اهلواء

موعردها،

أكررير الشرركي والرردعاء وكعبرا ة وليسر عررا ة ،بررل اعت هررا
عبررا ة نشررنف آ اننررا ب ر

مررن كتررا اهلل يتلوهررا األخ احلرراف

عبدالل يف هاسو فليتفضل.
قبررررل أن نبرررردأ احملاضررررية نشرررركي ارة امللررررك عبرررردالع ي ،
ج ر اه اهلل خررريا ،حي ر حيصرروا علررى عرري
الدارة العلمي رر وهي للعي
شاء اهلل

بع ر

منتجررات

فقر ررر ملرن أرا أن ي لر علي را إن

ن اي احملاضية.

أَعُو ُ بِاللَهِ مِنَ الشَ ْي َانِ اليَجِي ِ
ﭽ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉﰊﰋ
ﰌ ﰍ ﰎﰏ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ

منتدى د .عبد العزيز العُمري الثقايف

219

ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ
ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩﮪ ﮫ
ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥﯦﯧ ﯨﯩ ﭼ [آل عميان 1٠٠:رر .]106
( مديي الندوة  :األستا الدكتور /إبياهي امل يي:
بسر اهلل الرريمحن الرريحي  ،احلمرد هلل ر العرراملن والصررالة
والسالم األمتان األكمالن علرى نبينرا حممرد وعلرى آلره صرحبه
ومن سار على ن جه والت م هديه إىل يوم الدين ،أما بعد؛
فأي ررا اإلخرروة الكرريام ،السررالم علرريك مجيعررا ورمحر اهلل
تعررراىل وبيكاتررره وأسرررعد اهلل مسررراءك بكرررل خرررري وعافير ر ،
مسرراء الع رراء ،مسرراء التمي ر العلمرري والثررياء ،أمررا بعررد ،فإنرره
برررامسك مجيعرررا يسرررعدني أن أتقررردم لصررراح هررريا امللتقرررى
العلمي أخري األسرتا الردكتور عبردالع ي برن إبرياهي العُمري
برروافي الشرركي والرردعاء علررى هرريا التمير لديوانيترره لعقررد هرريه
امللتقيررات الثقافيرر والعلميرر اخلاصرر لتسررجيل مررا ة مررن مرروا
الع رراء العلمرري املش ر و والثررياء الفق رري املمي ر  ،ث ر إن ررا مرري
ومنك حتي تيحير وشركي ألخري األسرتا الشري سرامي برن
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عبداهلل املغلوث ،عيا األطال

التارخيي واحلضاري  ،خبريٌ،

نشرركيه علررى إجاب ر الرردعوة وإتاح ر الفيص ر ليكررون بيننررا
لقاء أصبو أنه سيكون ممي ا بكاف تفاصيله.
و البدايرر سأضرر صررروتي هلررريا الصررروت النررراطق باحلررردث
واليواي ع تصوييها خيا يا وفلميا وإن اهلا مكانيا ،حير
إنرره وعر تلررك األعمررال املشر و ة كررن أن نستحصررل الصررورة
التارخييرر واحلضررراري بشررركل أكثررري وضررروحا ومؤكرردٌ أننرررا
لرررردينا

الترررراري واحلضررررارة ال تكتمررررل الصررررورة أو اليوايرر ر

التارخيي ر أل حرردث ون استحضررار تلررك الصررورة واسررتدعا ا
بعلمي وم ني ع مثل تلك األعمال.
قص األطال

بالنسب لي ت املي منري ثالثر عقرو وزيرا ة،

حين رررا كنر ر طالبرررا

ميحلر ر املاجسرررتري وأنرررا وقت رررا أسررري

معلومات تارخيي تتصل بدخول الصليبين ملناطق بال املسلمن
وتكوين إمارات وممالك علي ا .و لك الصياع الردا ي علرى
اجلب ر اإلسررالمي ومررا رافقرره مررن ج ررو ج ا ير مش ر و ة ضررد
لررك العرردوان مررن قبررل جمموع ر مررن قررا ة املسررلمن ،فتبعثرريت
حين ررا احلررريو وترررداخل علررريَّ األمررراكن ،األمررري الررري حرردا
بأسرررتا

األسرررتا الررردكتور حامرررد أبرررو سر رعيد (رحمههه

أن

ي ل مي تصور مكان للحدث وقاهلا لي ب يه العبارة ،وختيل
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أبعررا ه الرري كيت ررا املعرراج البلدانير  ،لكررني حقيقر وقفر
علرررى مفررررتق طررريق
خيي ر مبسر

لرررك ،تفررراوت األبعرررا  .طلرر مررري رسرر

ومبد ير عررن املكران مررن خررالل تلرك األحررداث

فكان تلك الشيارة األوىل.
ثر أوقردت الشرريارة الثانير
أر

عن احلياة العلمي

قالر حضرار هرريه املرية وأنررا

العصري ال نكري

كرل مرن برال

الشام واملوصل ،فت ل األمي مي إن ال تلك املعلومات النظيي
عررررن املكرررران احلضررررار مررررن املسررررجد واملدرسررر واملستشررررفى
بتقسرريمات ا ألرمس ررا صررورا ختيلي ر  ،وخاص ر ً مررا انرردثي من ررا،
ولكرررن التجيبر ر الثالثر ر كانر ر أكثررري ثرررياء ،حينمرررا رسر ر
التحصررررينات احليبيرر ر واالسررررتحكامات واحلصررررون والقررررالع
واألسرروار

بررال الشررام

عصرري احلرريو الصررليبي فت لرر

األمي مي تصور لك املكان ،وزرته واقعا .قم بتصرويي كرل
ج ء منره حترى أوقفرتي احلردو أو احلرواج املتصرل براالحتالل
الص ر يوني ،وبالتررالي اسررتعيت مثررل هرريا العمررل للقيررام برربع
تصور مكان احلدث ،ث أيضا هريه القرالع وهريه التحصرينات
حينما نتحدث عن اسرتاتيجي احليو استدعى األمي مي مريةً
أخيى أن أتصور تقسيمات هيه املعامل ،وخاص ً ما اندثي من ا.
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وجاء استكمال امليب إن أر نا أن نسميه ميبعرا بتجيبر عرن
ترراري ال ر عنررد املسررلمن ومررا اتصررل برره مررن رسررومات آلالت
ال ررر ر واجلياحررر ر ورسرررررومات النباترررررات ال بيررر ر وتوزيعرررررات
البيمارسررتانات وتقسرريمات ا وغريهررا ،كررل مررن بررال الشررام
ومصرري ،كررل هرريا يؤكررد أهمي ر هرريا الفررن مررن فنررون العلرر
وحاجتنررا إليرره حنررن املررؤرخن واحلضررارين ،وحاج ر كررل مررن
يررردر آثرررار املسرررلمن وحضرررارت إىل مثرررل هررريا العمرررل ،مبرررا
سنستشررعيه واقعررا مررن هرريا اجل ررد وممررا سنسررمعه مررن شرريخنا
األسررررتا سررررامي هرررريا اللقرررراء العلمرررري الرررري سيخصصرررره
حتقيرق جمموعر روايرات
حماضينا عن أهمي تلرك األطرال
وأخبار تارخيي مغيب .
أما فكية مشيوعاته وج و ه في ا ف ريا مرا يسرتحق سلسرل ً
من الندوات الي لن حيصيها وق  ،وننتقل هليا؛
حماضرررينا هررريه الليلر ر هرررو ماثرررل أمرررامك سرررعا ة الشررري
األسررتا سررامي بررن عبررداهلل بررن أمحررد املغلرروث ،هررو مررن مواليررد
مدينر ر املر ر ز مبحافظر ر األحسررراء سرررن ألرررف وثالمثا ر ر واثرررنن
ومثانن ،وارتاح هليا التاري ألنه تقار مر مولرد  ،هرو حيمرل
بكرررررالوريو تيبيررر ر ختصرررررص تررررراري وختصصررررره الفيعررررري
جغيافيا ،فحينما يتفق العِ ْلمَران معنراه أننرا صرنعنا عاملًرا هريا
سررررن
التخصررررص ب بيعررر احلررررال .حفررر القرررريآن الكرررريي
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مبكية ،هنيئا له ،وكُلف بعد لك عضوا بفييرق عمرل العلروم
االجتماعيرر للمشررريوع الشرررامل لت رررويي املنررراه بررروزارة الرتبيرر
والتعلري  ،وعُرن مشريفًا علرى الردع الفري والتصرمي التعليمرري
للمشيوع ،ث عضوا بفييق تعلي األطال التعليمي بردارة امللرك
عبرردالع ي  ،وممثررل اجلان ر التررارخيي لرروزارة الرتبي ر والتعل ري
للمشرررريع .وهررررو عضررررو تعييررررف األطررررال املدرسرررري مبكتبرر ر
العبيكررران بالييرررا  ،وأيضرررا كُلرررف مرررن قبرررل وزيررري الشر رؤون
اإلسررررالمي واألوقررررا بإعرررردا وثيقرر ر أطلرر ر ترررراري الرررردعوة
اإلسالمي سن تس وعشيين وأربعما وألف.
حماضينا أيضا كُلف من قبرل اهليئر العامر للسرياح اآلثرار
إلعررردا وثيقر ر تضرررمن املفررراهي السرررياحي واألثيير ر املنرررت
التعليمرري ملنرراه التعلرري باملشرريوع الشررامل لت ررويي املنرراه سررن
ثالثررن وأربعما رر وألررف ،حسرر مرريكية التفرراه بررن اهليئرر
العامر للسررياح ووزراة الرتبير والتعلرري  .وأيضررا كُلررف مررن قبررل
الرروزارة للمررؤمتي الرردولي للرررتاث العميانرري بالرردول اإلسررالمي ،
وأيضا مدييا ملشيوع األطل .
أنررا قل ر لك ر إنرري لررو أقرريأ ،أو أقررول لك ر إنرري لررو أقرريأ
وأحلررررل هرررريه السرررررية ملررررا احتجنررررا أن نسررررم صرررروته ،لكررررن
أستميحك أن أختصيها ،ألن لديه أه من هريا مرا سنسرمعه
منه.
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حماضررينا حقيقرر ً كُلررف أيضررا عررام اثررنن وثالثررن مررن
صررراح السرررمو امللكررري األمررررري سرررعو برررن عبداحملسرررن بررررن
عبرردالع ي أمررري من ق ر حا ررل بإعرردا ِ فكررية أطل ر النقررو
واحلجررارات األثيي ر مبن قر احلا ررل .وحاصرلٌ علررى العديررد مررن
الش ا ات العلمي والرتبوي جمالي ترأليف وتصرمي الكترا
املدرسرري ،ولديرره اهتمررام عل ر السررك والنوميررات ،وقررياءة
بع النقو الكتابي واللوحات التارخيي والق األثيي .
مؤلفاترره امل بوع ر ال أقيأهررا ،ألن ررا سلسررل طويل ر جرردا مررن
األطال تصل إىل عشيين أطلسا ،بدأها بأطل تاري األنبياء
وختم ررا بررأطل األمرراكن القرريآن الكرريي الرري نُشرري
مكتبر ر العبيكررران هررريا العرررام ،ولررره جمموعر ر مرررن املؤلفرررات
املرتمج  ،آخيها هيا الري برن يردينا ووال تره اليروم فقر  ،مل
يكتمل عميه اليوم الواحد.
هيه األعمال رأيت كيف هيا اإلنتا وهريه النشراطات الري
قام ب ا حماضرينا ،كرل هريا سرريةٌ زاخريةٌ برالعل  ،نفر اهلل بره
وبكر  ،وسنسررتم لشرريخنا األسررتا سررامي إىل شرريء مررن هرريه
اجل ررو عررن قيمر األطررال التارخيير وأثيهررا حتقيررق بعر
اليوايررات التارخيي ر املغيب ر  .بررامسك مجيعررا نشرركيه ون ل ر
منه أن يتفضل ،وشكيا لك .
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 احملاضرة:
( احملاضي الشي األستا  /سامي املغلوث:
احلمررررد هلل ر العررراملن ،والصررررالة والسررررالم علررررى أشرررري
األنبياء وخرامت امليسرلن نبينرا حممرد علرى آلره وصرحبه أمجعرن
وعلررى مررن اهترردى ب ديرره وسررار علررى ن جرره إىل يرروم الرردين وسررل
تسليما كثريا:
وهو الي بع الن

حممدا
صلى اإللررره عررررلى الن

املص فى

وهو الي أجنرررررررا وأنقينا به
بعد الضالل من الضالل إىل اهلدى
حتى َمتى ال تَيعَو يا صاحِ
َ
حررررتى َمررتى َو ِإىل َمررتى
حرررررتى َمرتى َ
َ
بررا ء

برردء نع ر

األم ر اإلسررالمي والعيبي ر

فقيرردها

خررا م احلرريمن الشررييفن امللررك عبرداهلل بررن عبرردالع ي (رمحر
اهلل عليه رمح واسع ونباي خليفته خا م احلريمن الشرييفن
امللررك سررلمان بررن عبرردالع ي وولرري ع ررده ،ونسررأل اهلل سرربحانه
وتعرراىل هلمررا السرردا والثبررات علررى احلررق وأن ينصرريه اهلل وأن
ينف ر ب ر مجيعررا األم ر اإلسررالمي والعيبي ر  .وأثرري

كالمرري
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علرررى عررروة أخررري األسرررتا الررردكتور عبررردالع ي العُمررري علرررى
حضررور هرريا امللتقررى وهرريا املنترردى ألسررية العُمرري وهررو املنترردى
الي كن حقيق ً أتشي

يوم مرن األيرام وأمتنرى أن أحضري

هيا امللتقى بسمعته ومكانته .وهرا أنرا برن أيرديك  .وكريلك
أيضررا الشرركي موصررول ألخرري الرردكتور إبررياهي امل ر يي علررى
هيه التقدم الي أسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن يكرون مرا أقروم
بعيضه عليك بعد قليل فيه شيء من التشرويق وفيره شريء مرن
التجديد.
برررا
األطال

بررردء حقيقر ر ً
التارخيي

ان القتنرررا عنررروان احملاضرررية " ور

إبياز احلقا ق العلمي املغيبر " قرد يسرأل

سررا ل مررا هررو التمي ر الرري س ريخي مررن األطررال

عررن الكت ر

التقليدي املتعار علي ا ،هل هنا شيء ي هيه األطال .
نقررول مررن ون إع رراء الشرريء أكثرري مررن حجمرره .التمي ر
األطال

كما كي الدكتور إبياهي قبل قليل أنه حن طل

األسررتا املشرري علررى حبثرره التسررلي علررى بع ر
اجلوان احلضراري
مررثالً الوقرررو علرررى بعرر

األمرراكن

الع رد النرور أيرام الدولر ال نكير  ،أو
األمررراكن الررري حرردث في رررا بعرر

املعررار بررن املسررلمن والصررليبن ومررا إىل ل رك ،هنررا األهمي ر
لتتعي على كثري وإماط الغمو

الري يكتنرف كرثريا مرن
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القضررايا الرري جترردها
متي اخليا

نصرروص الكترر املعيوضرر  ،لكررن

كما سنلحق بعد قليل:

أوالً :الكت ر السررماوي  ،ملررا ا طيحرر الكترر السررماوي
هنا كثري من احلقا ق املغيب

الكتر السرماوي مل جيريؤ

أهررل الكتررا علررى إبيازهررا .وسررو نسررتعي
بعد قليل جمموع من اخلريا

همر

رررر إن شرراء اهلل رررر

في را الغيبيرون شخصري

اإلسالم بشكل متقصد ومتعمد؛ وليلك سو نلح رر إن شراء
اهلل رررر هرريه اخليي ر متثررل مجي ر الكت ر السررماوي املتعررار
علي رررا سرررواء كررران القررريآن الكررريي أم مكررران موضرر نرر ول
التوراة أو ن ول اإلجنيل أم كتا "كن ا ربا"
مصاحف موسرى وإبرياهي

أور برالعياق أو

جمملر ا ،فرإ ا هريه خيي ر تربن

الكت ر السررماوي الرري حنررن املسررلمون رررر وهلل احلمررد رررر واملن ر
نؤمن ب ا مجيعا.

228

منتدى العُمري الثقايف ـ حصاد العام الثامن  1436هـ

لكرررن اإلشررركالي هرررو لرررك احلقرررد املتأصرررل عنرررد الغررريبين.
وكمرررا تعلمرررون قبرررل فررررتة يعررري قبرررل سرررنوات نرررالوا مرررن مقرررام
اليسول  حينمرا قرام "بنتكرت " وقرام إىل أحرد املردن األملانير
على وجه التحديد ،وهيه املدين حينما نبح

حيثيات ا جند

أن ررا هرري املدين ر الرري ان لق ر من ررا احلمل ر الشررعبي الرري قبررل
احلملرر الصرررليبي األوىل فتقصرررد إثرررارة مرررا كررريه اإلم اطرررور
البي ن رري

النيررل مررن مقررام اليسررول  .ف رريا مررا قالرره لررك

اإلم اطور فأحبب أن أر عليه بكترا م بروع باللغر العيبير
باس "أطل

احلمالت الصليبي ".

أوضررح مررن خررالل هرريا األطل ر

مررا قررام برره الصررليبون مررن

جيا من خالل زحف ر علرى املشريق اإلسرالمي بعرد مرؤمتيه
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عررام ألررف ومخ ر

وتسررعن مرريال  ،أربعما ر وواحررد وتسررعن

هجررري  .وكررران علرررى أثررري هررريا املرررؤمتي برررال األثررري أن تقررردم
القوات الصليبي وبقي

بال نا مرا يقرار قرينن مرن ال مران.

وكان الي ر عليه عمليا و آخي الكتا بين القبرا الري
خررري ب رررا الصرررليبيون ممثلر ر
اجلمرراج  .وهرري موجررو ة

الكنيسر ر الررري أُنشر رئ مرررن
بلجيكررا ومرريرت علي ررا وصررورت ا.

هيه الصورة متثل جمموع من اجلماج  .كنيس كامل مليئر
جبمررررررراج املشررررررراركن

احلررررررريو الصرررررررليب وضرررررررعوه

كقديسررررن ،هرررريه موجررررو ة
الصررليبي " .فاملرردخل الرري أر ترره

كتررررابي "أطلرر ر

احلمررررالت

تعييررف الكت ر السررماوي .

وقبل أن أقف للحدي عن را بشركل موسر هنرا أسرت ي قلريالً
مف وم اخليي .
اخليي ررر حينمررررا ابترررردع ا واكتشررررف ا وبرررردأ

صررررناعت ا

البابليون ت امن إىل حد ما م الكتابرات املسرماري  ،يعري إ ا
قلنرررا بررأن الكتابرر املسرررماري نشرررأت

القرررين السرررا

قبرررل

املرريال جنررد أن اخليي ر ت امنر مع ررا برردليل أن خيي ر نيبررور
الررري اكتُشرررف وُضرررع جبانب رررا أمسررراء وكتابرررات مسرررماري
أشارت إىل حتديد مدين نيبور ،فرإ ا ارتبرا اخليي ر

لرك

العصي و هيا الر من املتقردم يردعونا إىل أن اخليي ر كانر
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موجرررو ة

احلضرررارة

احلضرررارات الشررريقي قبرررل أن تولرررد

الغيبي .
تبلور مف وم اخليي
بوضر ر خم

عنرد املصريين القردماء ،حينمرا قراموا

رررات للوصرررول إىل املنررراج

آنيا  ،و كيت را بالتفصريل

الدولر ر الفيعونير ر

كترابي "أطلر

تراري األنبيراء

واليسل"
إ ا احلضرررارات الشررريقي
اخلررريا

واسرررتفدنا من رررا ،أن اليونرررانين الررريين حينمرررا بررردأ

(أوكترررافيو

أو (هوريررردوت أو جمموعرر مرررن الررريين أخررريوا

بيسرر هررريه اخلررريا
اخليي

رسرر اخليي رر  ،ت رررورت هررريه

حتسرررين ا ووضرر إطرررار معرررن ملف ررروم

حتى ضراقوا بضرا قت شركل تصرور العرامل .ثر جراء

بعد لك اليومان اليين أكملوا مسار اليونانين وكان حقيقر ً
اليومان قرد أع روا تصرورا عرن وقر ب ليمرو
على وض إطار زمي للخيي

ومرن جراء بعرده

ارتف حقيق ً بضا قت ا.

اإلشكالي بدأت حينما سي ي الفكري املسريحي

العصري

اليومرراني ،يعرري كمررا نعلرر حنررن أن اإلم اطوريرر البي ن يرر
أعقب بع

االنشقاق الكبري بن اإلم اطوري اليومانير بعرد

سررقوط ا عررام أربعما ر وس ر وسرربعن مرريال

علررى أثرري غ ر و

ال ابرررررية انقسرررررم شررررريقي وغيبيررر ر  .وكررررران مرررررن ضرررررمن ا

231

منتدى د .عبد العزيز العُمري الثقايف

اإلم اطوري البي ن ي الشيقي الي قام علرى يرد قسر ن ن
القرررين اليابرر املرريال  ،حينمرررا اعتنرررق بعرررد مرررؤمتي ميالنرررو
الشر ري الرري اعتنررق مررن خاللرره اإلم اطررور قسر ن ن وبررداف
مررن اإلم اطررورة هيالنررا والدترره ،وهرري متدينر وهلرا رؤى ،ورأترره
منام بأنه حيمرل الصرلي و رواير أخريى قرالوا إنره هرو رأى
الصلي

السماء يدعوه إىل نصية هيا الدين.

حمصررل األمرري أن هررب املسررتوى العلمرري لتقنير اخليي ر
العصرري املسرريحي ،برردليل أن ر صرروروا األر

مررن خررالل جسررد

املسرري  ،وقررد أتيرر خبيي رر واضررح

كتررا "أطلرر

األنبيررراء واليسرررل" متثرررل اليرررد اليمنرررى للبحررري املتوسر ر واليرررد
اليسررريى للبحررري األمحررري ،واجلنر ر عبرررارة عرررن الررريأ

والقلر ر

أورشررررلي  ،هرررريا تصرررروره للعررررامل ،ف ررررب مسررررتوى اليسرر ر
الكارتوجيا للخيي

العصور الوسر ى ،أو كمرا عيفنرا

الدول العمياني البي ن ي للمسيحين.
اإلشكالي هنا لن حتل إال بفضل اهلل سبحانه وتعراىل و لرك
احلك الناض الي ت ور

احلضارة اإلسالمي  .بعد جمريء

املسرررلمن كانرر هنرررا شرررعا ي تررردعوه إىل االرتقررراء حقيقرر ً
مبعيف طيق التجرارة واملسرالك ،طريق احلر  ،كرل هريه كران
حتفررر املسررررلمن علرررى أن يقومرررروا بصرررناع اإلبررررداع

جمررررال
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ولعل أبيز ما وصل إليه املسرلمون

اخليا
اخلرريا

الرري أخيج ررا بيلرري

اإلسررالم" ،مسرراه "أطل ر

هريا الصرد تلرك

جمموع ر مررا يُسررمى ب رر"أطل
اخلرريا

اإلسررالم" مج ر فيرره نفررا

الرري قررام ب ررا املسررلمون .واسررت اعوا مررن خررالل اإلبررداع الررتقي
الرري متير وا مررن خاللرره

تسررلي الضرروء علررى هرريه اخلريا

الي نُسب إىل املسلمن.
العصررور احلديث ر املشرركل هنررا برردأت حقيق ر ً
عشري ،أوا رل القرين السرا

القين اخلرام

أواخرري

العشري املريال ،

هرريه فرررتة مررن أح ري فرررتات الترراري أنررا أراهررا ألن هرريه الفرررتة
شررررركل عقبررر ر
اإلسالمي

أ اء املسرررررلمن

األندل ،

مقابل ما خلفه املسرلمون مرن كنروز

حضررراري وفكييرر وثقافيرر
واملسرراجد

أثنررررراء ضرررررعف الوجرررررو

املكتبرررات واملعاهرررد واملررردار

حضررارت ضرراع نتيج ر الضررعف السياسرري الرري

اعرررررتى الدولرر ر اإلسررررالمي
وأربعما وثالث وتسرعن مريال

األنرررردل  .ولعررررل

عررررام ألررررف

وهرو العرام الري سرق

ول بي األمحي آخي ول من ويرالت املسرلمن

فيره

األنردل

مت

مُ امنتررره مر ر اكتشرررا أمييكرررا .ولكرررن مل يرررت اكتشرررا
أمييكرا عب ًرا إمنررا مت اكتشرا أمييكررا بنراء علررى مرا خلفرره
املسررررلمون مررررن تررررياث حضررررار متمثررررل
اخلررريا

اخلرررريا  ،سررررواء

ال ير ر أم املسرررالك البحيير ر  ،وهررري نرررا رة مل تسر ربق
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آنرريا إال علررى أيررد املسررلمن ،فأُخرريت حينمررا جرراء األسرربان
وجاء أهل البندقي .
وهررا هنررا مجيعررا اجتمعرروا علررى أخرري هرريا الرررتاث وت ويعرره
لصاحل  ،وبالفعل تقدموا وهيعوا بعد لرك إىل ملرك ال تغرال
وإىل ملررك أسرربانيا ،ث ر خيج ر مررا يُسررمى مبف رروم الكشررو
اجلغيافي .
ولعل الشي حممو شاكي (رحم

كتا

حينما أمل

الكشو اجلغيافير حقيقر و وافر  ،برين أن الرداف الي يسري
هررررو الررررداف العقررررد  ،وت ويررررق املسررررلمن سررررواء مررررن خررررالل
ال تغالين ،حينما التفوا إىل أسفل أفييقيا حتى وصلوا أقصرى
اليجاء الصاح
وقبررل لررك

عام ألف وأربعما وسبع وتسرعن مريال ،

ألررف وأربعما رر واثررنن وتسررعن مرريال

حينمررا

اكتشرف األسرربان الوصررول إىل قرارة أمييكررا قبررل أن يعيفوهررا
بامس رررررررا وتسرررررررميت ا علرررررررى أحرررررررد املكتشرررررررفن أمييكرررررررو
فسبوتشي(. Amerigo Vespucci
إ ا كييسرررتوفي كولرررومب

(Christophorus Columbus

حينمرا اكتشررف ا اسررتند علررى كررثري مررن اخلرريا
املسررلمون ،ت ررورت اخلرريا

الرري خلف ررا

بعررد لررك مر حُمررى االسررتعمار

القررينن الثررامن عشرري والتاس ر عشرري .يعرري إ ا قلنررا حيك ر أو
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الكشررررو اجلغيافيررر
السررررا

أواخرررري القررررين أو تقييبررررا

القررررين

تبلررررورت بشرررركل أكرررر

أيررررام

عشرررري املرررريال

االسررتعمار ،حينمررا اس رتُعمي العررامل اإلسررالمي كلرره بأكملرره،
باسرتثناء هريا اجلر ء مرن العررامل بفضرل اهلل سربحانه تعراىل ،ثر
بفضررررل الرررردعوة السررررلفي  ،حينمررررا احتررررد الشرررري حممررررد بررررن
عبدالوها م اإلمام حممد بن سعو ررر رمح ر اهلل ررر فكرانوا
حقيق ر ً سررياجا مانعررا مل يسررت

املسررتعميون الوصررول إىل هرريا

اجل ء وهيا من نعم اهلل سبحانه وتعاىل.
إ ا كران هرريا ت ررور اخليي ر وصررلنا طبعررا مر تقنير القررين
العشرررريين وصررررل اخليي ررر إىل مررررا وصررررل إليرررره .و القررررين
احلا

قفر ت

والعشيين أصب االستشعار عن بُعد ،واخليا

قف ات ها ل جدا.
ولعلكر تعيفرون مرن خرالل اسرتخدام (جوجرل إرث
Earth

كيف وصل اخليا

Google

إىل هيا املستوى املتمير  .لكرن

هنرررا فررريق برررن اخليي ر ر التارخيير ر واخليي ر ر اجلغيافير ر ،
اخليي رر التارخييرر هلرررا مست رررا املتميرر  ،تعتمرررد علرررى األمسررراء
التقليديرر ر واملصرر ر لحات املوجررررو ة

لررررك العصرررري

لررررك

ال مان ،حبي ختتلف اختالفًرا كربريا عرن املسرميات املوجرو ة
املعاصية

اخليا

اجلغيافي  ،وكيلك أيضرا

كرثري مرن
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املص لحات ،ف يه اخليي ر واضر مرن خالهلرا األمسراء في را،
وهو طبعا كمدخل يعي للتعبري بشكل سيي عن مسات ا.
نأتي بعد لك إىل الكتا

املقد

باالسرتجاع

وحي

عندما نتكل عن الكت السماوي الي كيناها قبل قليل
حي

النف

أن تيى من الغيبين نيل

من كتا اهلل رر ع

وجل رر و عوة اليسول  وال عن والغم  .ولعل األحداث الي
حدث

األسبوعين املاضين أثارت حفيظ املسلمن،

كيف وصل الغيبيون بتبجحات

وا عا

للحضارة وما

يسمى حبوار األ يان وه ينالون من مقام اليسول  ،وال شك
أن اليسول  وهو

ملثل هيا ،يقول اهلل

عصيه تعي

سبحانه اهلل :ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ

ﯜﯝﯞ ﯟﯠﯡﯢﯣ ﯤ ﯥﯦ
ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ
ﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼ ﯽ ﯾﯿﰀ
ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌﰍ ﰎ
ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﭼ
[األنعام 33:رر ،]35ف ؤالء واهلل موتى؛ ألن لو عيفوا ما جاء به
اليسول  من من

حياة ،من من

متكامل ،وهيا تقصري

منا حنن املسلمن ،حنن املسلمن مل نست

أن نعي

أو نقدم
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تارخينا وحضارتنا وقيمنا ومبا نا بصورة ال ق  ،انظيوا هيا
الكتا املقد

سأست ي ه بعد قليل معك .

يا إخواني حينما نأتي للج و العظيم الي بُيل
هيا الكتا املقد  ،الكتا املقد

خدم

حنن نؤمن به ما ام

يوافق ما قال اهلل سبحانه وتعاىل :ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ

ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ
ﮀﮁﮂ ﮃﮄﮅﮆﮇ
ﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎ ﮏﮐ
ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭼ [األعيا  ،]157:فاهلل
سبحانه وتعاىل أخ نا من خالل نصوص القيآن الكيي أن
يعلمون متام العل

هيا األمي ،يقول اهلل سبحانه وتعاىل

سورة األنعام :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ
ﭭﭮﭯﭰﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷﭸﭹ ﭺﭻﭼﭽ
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ [األنعام ،]91:اهلل سبحانه وتعاىل
خي نا ،يعي نؤمن مبا جاء به موسى  ،نؤمن مبا جاء به
عيسى  ،لكن

سبحان اهلل يت ميون وي عنون

كتا املسلمن القيآن الكيي .

أمي

237

منتدى د .عبد العزيز العُمري الثقايف

إ ا حينما نستعي
ما ا حدث

من خالل هيه العجال هيا الفكي،

الكتا املقد

هو مقد

لدي

لكن لي

مقدسا لدينا بعدما ناله التحييف ،يقول احلق تبار وتعاىل:

ﭽﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾﭿﮀﭼالبقية .]79:نستعي

هيا للكتا ونتيكي

أن الكتا الي أن له اهلل سبحانه وتعاىل على نبيه موسى
 ،قال تعاىل :ﭽﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ

ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ
ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛﭼ [األعيا  145:رر
 ،]146نع  ،أُن ل التوراة على ن
حيفوا ،كيف حيفوا سنتعي

اهلل موسى  لكن
على هيه احلقا ق الدامغ

وسو نتفاجأ.
فمرررا هرررو الكترررا املقرررد

الكترررا املقرررد

ينقسر ر إىل

قسمن :الع د القردي والع رد اجلديرد ،الع رد القردي  :ويقصرد
به ثالث فيوع ر يس  :التوراة أو ما يُسمى بالنرامو  ،واألنبيراء،
واحلكم .
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حينمررا نسررتعي

الصررورة ترريى الكتررا املقررد

ينقسر إىل

ثالث أقسام :كتا التوراة ويُسمى بالنامو  ،وهريا الكترا
يُسرررمى (بنتررراتو  ،أو (بنترررا باليونانير ر  .خالصر ر الكرررالم أن
ينقسرر إىل مخسرر أسررفار ر يسرري  ،ف رريه األسررفار أوالً :سررفي
التكرروين ،ثانيررا :سررفي اخلرريو  ،ثالث را سررفي الالويررن ،رابعررا:
سررفي العررد  ،خامسررا :سررفي التثنير  ،يعرري عررد الشررييع  .هرريه
األسررفار اخلمس ر مررا هرري قصررت ا لنعرري كمررا قلنررا مررن قبررل
قليل بأن اهلل سبحانه وتعاىل أن ل علرى موسرى التروراة وحفظ را
احلق تبار وتعاىل لكن ضيع ا بنو إسيا يل ،يقرول الردكتور
حسرررن بابرررا (رحمههه

الفكي العقد الي و

وهرررو رجرررل ضرررلي متخصرررص

جمرررال

يقرول" :إن الي رو مل يردونوا التروراة إال

بعد ما يقار ألف سن  ،فقد أضاعوا التوراة وأضاعوا صراح
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الترروراة" ،حتررى قرروم يعيفررون .ولرريلك الرربع
جبررل نيبررو

يقررول إن ررا علررى

األر ن مواجرره إىل بي ر املقررد  ،وهرري طبعررا مررن

ضررمن اليوايررات الرري كيهررا أهررل الكتررا وفي ررا كررثري مررن
الغل  ،ألن ا ليس بصحيح .
فإ ا الكتا

املقد  ،كما هو واض  ،بن إىل التوراة

وقلنا إن ا مخس أسفار ،هيه اخلمس أسفار هي الي موجو ة
اآلن ،يؤمن ب ا فق

جمموع

بي إسيا يل ،بينما الي و

يؤمنون بالع د القدي كله :التوراة واألنبياء واحلكم .
اخلمس أسفار اآلن موجو ة ال تنسج وال تتفق م املن ق
فضالً على أن تكون كتابا مساويا .هنا كما أشار احلق
اآلي الي كيناها قبل قليل ،قال تعاىل :ﭽ ﭧ ﭨ

ﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳ
ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀﭼ [البقية ،]79:معناها أن هنا

ت اوالً حدث على

الكتا املقد .
وسو نستعي

رر إن شاء اهلل رر فرتة من خالل عري

خر

زمرري مشرروق لكيررف برردأت مملك ر الررن سررليمان  حتررى
ميال ن اهلل عيسى  ،حتى ال نتدخل

هيا األمي.
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إ ا هرريا واضر  ،لكرن كتر األنبيرراء مررا يُكتر األنبيرراء،
األنبيررراء ينقسرررمون لقسرررمن :األنبيررراء األُول :واألنبيررراء األُخررري،
األنبيرراء األُول ويقصررد ب ر األنبيرراء الكبررار ،برردء بيوشر الرري
ن لق عليه حنن يوشر برن نرون  الري

خرل األر

املقدسر

الررري أمررريه اهلل سررربحانه وتعررراىل بررردخوهلا ،ومل يررردخلوها مر ر
موسرررى ،ثرر بعرررد لرررك يبررردأ عنررردنا صرررمو يل األول وصرررمو يل
الثاني ،وقبل صمو يل األول وصمو يل الثراني عنردنا ع رد امترد
ملا سن هو ع د القضاة ،ومرن ضرمن هريا الع رد بريزت امريأة
امس ا برورة .بعرد ع رد القضراة وبعرد صرمو يل األول وصرمو يل
الثاني يأتينا أخبار ملو األول وأخبار ملو الثراني هريا يسرمى
باألنبياء القس األول.
ع د األنبياء الثاني :يسمون ا باألنبيراء الصرغار ويبردأ حقيقر
أول األنبيرراء الرريين كرريوا

هرريا اجملررال ن ر اهلل أرميررا،

ن اهلل اشرعيا ،نر اهلل ح قيرال ،ونر اهلل حجري ،ونر اهلل
زكييا ،ونر اهلل مالخري ،حبقروق ،جمموعر مرن األنبيراء مرا
يقرررار مخسرر عشررري نبيررا هرررؤالء يشررركلون األنبيررراء ررررر علررري
السالم رر.
أمررا كتر احلكمر وكمررا نشررري إلي ررا مررن خررالل السر ،
املقصرررو بكتر ر احلكمر ر هررري تلرررك الكتر ر العقيمر ر الررري
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كتب رررا الي رررو أثنررراء األسررري البرررابلي .وتعلمرررون أن هررريه كلر ر ا
كُتب أثناء األسي يعي بعد ألف سن  .يقول حسن بابرا صراح
كتررررا الفكرررري الررررديي الي ررررو

حينمررررا يقررررول بررررأن كتررر

احلكم مثل نشيد اإلنشا سفي أيو  ،سرفي اسرتري ،نر اهلل
سرررليمان ،تقييبرررا مر ر امري او  ،كرررل هررريه اجملموعر ر تُسرررمى
بكت احلكم .
إ ا جمموع كلر ا ُي لرق علي را املقريأة ،تسرمى املقريأة عنرد
الي و وتُسمى بنتاتو بالنسب للتوراة فق  ،هيه كل ا يسرمى
وي لق على الع د القدي .
الع رررد اجلديرررد حترررى ال نسرر

احلررردي

الع رررد اجلديرررد

ينقسرر إىل إجنيررل متررى ومرريقص ولوقررا ويوحنررا .املفاجررأة هنررا
سررنيكي حقرررا ق مررريكور في رررا سررريدنا حممرررد  ،وهنرررا ور
األطررال

إبررياز احلقررا ق ،مرريكور في ررا مررن األشررياء الرري

غيب ا الغيبيون نتيج احلقد

أنفس

جمرال االستصرغار،

والتقليل من شأن املسلمن ،إز راء للعي .
نأتي بعد هيا العي

الي

كينراه بشركل سريي لتقسري

الكتررا خنتررار منو ج را .حنررن كينررا قبررل قليررل حنررن نت رريق
للجُ رو

وسررفين نرروح وكيررف ور األطررال

الضررروء مقارنر ر مبرررا كررريه أهرررل الكترررا

التارخيي ر تسررل
أطالسر ر ومرررا
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اجت رردنا فيرره حنررن الضررعفاء

إبررياز أيررن تق ر سررفين ن روح مررن

خررالل النصرروص القيآني ر ومررن خررالل املواق ر اجلغيافي ر ومررن
االستنتاجات .وسو نتعي على لك.
ث بعد لك هجية إبياهي  ،ملا ا غيب هجية إبرياهي 

معنى لك ،قال تعراىل :ﭽﮇ ﮈﮉﮊﮋﮌ ﮍ

ﮎﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕﭼ [احلررررر  .]27:يعررررري
هردم شرعرية اإلسرالم بأكملر ا ،عردم االقتنراع مبجريء إبررياهي
كارث ر  ،أن ر تنسررف اإلسررالم بأكملرره،

الكتررا املقررد

واهلل سو تستغيبون إ ا وجدمت كيف عبثوا مبص ل بك .
بعررد لررك سررفي حجرري كيررف أتررى باس ر حيمررد ومحررد مررن
الفعل الثالثي .بعد لك ننتقل من الع د القدي عسرى الوقر أن
يسعفنا نتكل عرن السررية النبوير ألن ررر مرا شراء اهلل ررر أسرتا نا
السرررية الرردكتور عبرردالع ي  ،فمررا حبينررا أن ن يرل وبالتررالي
هبنا بعد لك إىل العصي العباسي و كينا الفي
ثر احليكررات الباطنير كيررف ور األطررال

واإلسرالم،
تسررلي الرردور

علررى أبرريز احليكررات الباطنير  ،ومررا هرري األ وار مررن خرريا ،
سرررو تكتشرررفون ملرررا ا توقرررف العباسررريون عرررن مواصرررل أمررري
اجل ا واالكتفاء باحملافظ على الثغور ،كيرف املرؤامية الري
أحياهررا ويعرري أبيزهررا الب ررانيون

قل ر املسررلمن مررن خررالل
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اعتنررراق الشرررعوبي الررري كرررانوا يررردعون باهتمرررام ولكرررن
جوهيها سو مرا تريون مرن خرالل اخلريا

القا مر برإ ن اهلل

تعاىل.
إ ا الحظرررت

العررري

السرررابق منرررو احلملر ر الصرررليبي ،

طبعرررررا صرررررع أن أت ررررريق إىل العصررررري اململررررروكي أو الدولررر ر
العثمانير  .الوق ر ال يتس ر لكررن أخرريت بشرركل سرريي  ،طبعررا
هرريا منررو لسرررفين نرروح ،مرر الرررنص القيآنرري فلنسررتم قولررره

تعررررررررررررررررررررراىل :ﭽﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ

ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﭑﭒ
ﭓﭔ ﭕﭖﭗﭼ [العنكبوت 14:رر .]15

طبعررا عيفنررا خررالل الررنص القيآنرري أن اهلل سرربحانه وتعرراىل
جعلر ا آير  ،أيررن هرريه اآلير مل جنررد ،رررر سرربحان اهلل رررر يسررت
الغيبيون من خالل كتب وافرتا
كتب التوراة التوراة كتب

ألن كمرا قلر لكر أيرن
األسري البرابلي يعري بعرد ألرف

سررن  ،أثنرراء معانرراة وكبرر  ،كررانوا أربعما رر سررن عبيررردا
مصرري ،أجنرراه اهلل سرربحانه وتعرراىل مر نبيرره موسررى ،وأول مررا

جرراوزوا البحرري قررال تعرراىل :ﭽﭑ ﭒﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ

ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ

244

منتدى العُمري الثقايف ـ حصاد العام الثامن  1436هـ

ﭴ ﭵﭼ [األعرريا  138:رررر  ،]139برردل شرركي اهلل رررر
ع وجرل ررر طبلروا أن يعبردوا صرنما ،صرن العجرل ،وأنرا صرورته
صورة ،العجرل موجرو

سريناء ،وهرو الري كران السرينا يون

يعبرردون هرريا العجررل ،فلرريلك حينمررا جرراؤا برراحللي مررن مصرري
سيقوها من املصيين ،طلبوا من السامي أن يقوم بعمل عجرل
حيرراكي العجررل املوجررو  ،وهرريا أكثرري النررا
بُررري علرررى

يفكرريون يعرري

نرررص القررريآن ،قرررال تعررراىل :ﭽﭑﭒﭓ

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ

ﭡ ﭢ ﭣﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭼ [األعرررررريا ،]138:
نصف له هيا اآلهل املوجو ة وله خوار العجل نفسه املوجو .
أين وصل سفين نوح  اليأ األول :معتمدين عليه

ما كيه اهلل سبحانه وتعاىل :ﭽ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ

ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ
ﯻﯼﭼ [هو  ،]44:اجلو
أنه موض بالقي

طبعا اتفق البلدانيوين على

من املوصل .طبعا يعي خول حت

تيكيا .هيا املكان حتديدا بدأ النا

ول

يستغيبون هنا

تضا  ،املسلمون يقولون بأنه بالقي من اجلو  ،بالقي من
املوصل موق اجلو  ،بينما جند

التوراة بأنه على جبل

أرارت نشو اآلن أين يق جبل أرارت ،جبل أرارت
لكن

مشال من ق شيق األناضول( ،راح نشو

تيكيا
اآلن من
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خالل العي

أين يق جبل اجلو

الي

كيه القيآن

الكيي  ،وما هي الي يرتت عليه أن اهلل جعل ا للنا

آي ،

هيا طبعا صورت ا خيي تان مي يتان فضا يتان من (جوجل
إييث

Earth

 . Googleاملوق األ نى للجو

على احلدو القييب من العياق،
اخليي

تيكيا وهي
الشمال

األعلى

هنا بالقي من أرمينيا وأ ربيجان موق جبل األرارت.
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طبعرررا موقرر اجلرررو

الحظررروا معررري اآلن شررركل السرررفين ،

الحظررت شرركل السررفين أن اهلل جعل ر ا آي ر  ،هرري موجررو ة
من ق ر تيكيررا زرت ررا قررد ا قبررل أكثرري مررن س ر عشرري سررن
لكررن طبعررا ،ص رو رت الكررامريا الرري صررورنا ب ررا

املنق ر .

لكن اآلن م تقدم العصي احلردي حصرلنا علرى بعر

الصرور

من ررا ،هرريه طبعررا هرري

اجلر ء الشررمالي .هرريا املوقر بالنسررب

للمن ق  ،فاتض اآلن أمامنرا أن املكران هريا واضر  .أمرا جبرل
عليه أ أثي ،ف يا ليل أن ت ز املكران

أرارت جبل عا

لي

من خالل خيي

ومن خالل الصور املع ة للتالح فيمرا بني مرا

إلع اء صورة مشوق أن هيا املكان.
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الثاني :هجية إبياهي اخلليل  :قال تعاىل:

النمو

ﭽﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ
ﭴ ﭵﭶﭷﭸ ﭹﭺﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮅ ﮆ ﮇﮈ
ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕﮖ
ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ
ﮢ ﮣﮤﮥﮦ ﮧﮨ ﮩﮪﮫﮬ
ﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖ
ﯗﭼ [العنكبوت 25:رر .]28
إ ا اتضرر اآلن برررنص القررريآن هررراجي إبرررياهي  ،انظررريوا
ما ا
اخليا

خيا

األر

هيا مرن خريا

الكترا املقرد

ومرن

األجنبي املعارضر  ،طبعرا االجنلير  ،كلر ا تتجاهرل

ال ترريكي ال مررن قيي ر وال مررن بعيررد ،تصرروروا اجلناي ر سررؤال
نسأله أين مسار إبياهي اخلليل  إىل مكر املكيمر يرثري
حقيق ر اإلنسرران هرريا التجاهررل مررن قِبررل أهررل الكتررا

هرريا

اجلان يعي حيف نا حنن املسلمن ،أين ورنا نعتد علرى كرل
شيء ،بل إني أنا أ كي قد ا كترا للردكتور أمحرد سوسر
"الررريأ

حضرررارة وا

اليافررردين" مرررن مخر ر

وثالثرررن سرررن

وأكثي ،كن أسرأل الردكتور ف مري توفيرق نقرول يرا كترور
كيرف قررال واهلل الردكتور أمحررد سوسر ي ررو

وأسرل  ،يعرري
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كيرررف تغيرر عليررره مثرررل هررريه األمرررور ،ويعررري يفيضرر ا علينرررا
فيضررا ،يعررري ال أثررري مرررن قييرر وال مرررن بعيرررد هلجرررية إبرررياهي
اخلليل  .فمن هليه األشياء لتصحيح ا
بفضررل مررن اهلل سرربحانه وتعرراىل واجت ررا وتواض ر برردأت أنررا
بيس خيا

من خالل كت وفي را هرا ان الكتابران وضرع

خيي ر منررو باللغر العيبير مررن كتررا أطلر

سرررية اليسررول

.
ف ررريه اخليي ر ر اآلن بفضرررل اهلل سررربحانه وتعررراىل أصررربح
إندونيسررررريا و معظرررر الررررربال يعتمررررردون علي رررررا.

ميجعرررررا

فصححنا بردالً مرن لوثر فكيير ويعري عمرل مشرن مرا ترياه
األطررال

الغيبي ر  ،جترري واض ر علررى املسررلن

يعي أ كي

أحد األطال

كررل شرريء،

حينما أرا وا أن يعيفوا عرن احلر

أتوا إىل أماكن احللق والتقصري

املشاعي ،ثر أعرا ك اهلل

علررى أمرراكن القررا ورات ،وقررالوا هرريه شررييع احلر  .واهلل إنرري
أ كرري هرريه جعلررتي أؤلررف كتابررا عررن احل ر والعمررية .تأرخيًررا
وفق ررا ،وتُرريج إىل لغررات بفضررل اهلل سرربحانه وتعرراىل ألنرره مررن
صررعوب املكرران يعرري كيررف رررر سرربحان اهلل رررر مررا في ره كتررا
أطلسرري يتنرراول احل ر والعمررية ،احل ر والعمررية ،يتشرروق النررا
هليه الشعرية العظيم ال بد أن نصح في را كرثريا مرن مفراهي
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مغلوط  ،ألن يصورون يننا على أنه ين إرها وختلف ،ينرا
علررى يررن لرري

حبضررار  ،لكررن ن ر ز هل ر املقارن ر مررن خررالل

اخلرريا  ،وب رريا تتميرر احلقررا ق ،حينمررا وضرررعنا هلررا عنوانررا
واستحسرررن ا الررردكتور عبررردالع ي وضرررعنا عنوانرررا وهرررو " ور
األطال

التارخيي

إبياز احلقا ق املغيب " ،هيا منو هلجية

إبياهي اخلليل .
كينا قبل قليل قلنا بأن هنا مص لحا موجرو ا

الع رد

القردي ُ ،كري فيره مكر بألفراظ متعرد ة سرو نقرف لنقياهرا
وسو تكتشفون عج العجا  ،هنا سأقيأ لك النص" :ما
أحلى مساكنك يا ر اجلنو  ،تشتاق بل تتروق نفسري إىل يرار
الي  ،قل وحلمي ي تفان باإللره احلري ،العصرفور أيضرا وجرد
بيتا ،والسرنون عشرا لنفسر ا حترى تضر أفياخ را ،مرياحبك يرا
ر اجلنررو  ،ملكرري وإهلرري ،طرروبي للسرراكنن
يسرربحو  ،سررراله ،طررروبى ألنرررا
قلرررروب  ،عررررابيين

وا

بيتررك ،أبرردا

عرر ه برررك ،طررريق بيترررك

البكرررراء (الشرررراهد وا

البكرررراء

يصريونه ينبوعا ،أيضا ب كات يغ ون مورة ،ييهبون من قروة
إىل قوة ،ييون قدام اهلل

ص يون".
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ن ايت ا جند تفصيالً ،هيا النص من كتا وهرو قييبرا ررر
إن شرراء اهلل رررر ينر ل أطلر

األمرراكن

القرريآن الكرريي  ،مررن

خرررالل الرررنص السرررابق يتعجرر هنرررا او  .ويررريكي النرررا
اليين يريكيون حرول بير اهلل حير حير إليره النرا
بوا

البكاء "وا

و ريون

بك " ،ور أن لف بكر وهنرا برالالتيي

بَك وبِك  ،وهو لف عل واس الوا

ملن ق بي اهلل الري

سيح إليه النا

املستقبل مرن بعرد عصري اوو  ولري

وص رفًا حلررال النررا

عنررد الليررل بررأن يبكررون ،ف ررو عل ر علررى

املكرران ،ويكفرري الرردليل علررى لررك أنرره كُت ر

كررثري مررن

النس على هيئتره األصرلي كاسر علر بال ييقر الري تُكتر
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ب ررررررا أمسرررررراء األعررررررالم اإلجنلي يرررر ر احلرررررري األول برررررراحلي
الر( ، Capitalوهنا شيح باللون األمحي.

تأملوا العبرارة املكتوبر براخل األمحري :بيترك ،نرورا ،مرن قروة
يعي من جبرل ،فكلمر نرورا تعري جبرل املريوة ،نرورا االشرتقاق
اللفظي جلبل املريوة ،ومرن قروة إىل قروة تعري السرعي برن جبلري
الصررفا واملرريوة ،بررن أن العبررارة وا
موجو ٌ

البكرراء أو وا

اجلفررا

األصرل العر

بكّراَ مرن اجلرير اللغرو بكرا ،البراء

والكا واأللرف ولري

مرن اجلرير بكرا وهنرا فريق ،وقولنرا

وبك ر العررن معناهررا قررل مع ررا هرريه مبعنررى اجلفررا  ،ووا
مك ر كرران هكرريا صررفته حينمررا هرراجي إليرره إمساعيررل وأمُّرره
هاجي وقبل أن تنفجي عرن زمر م باملراء ،ولريلك وصرفه إبرياهي
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 بررروا غرررري

زرع ،أمرررا اجلرررير بكَّرررا ف رررو مرررن البكررراء

املعررريو  ،بكرررى مرررن البكررراء املعررريو وهنرررا جبرررل مبكر ر
يُسمى جببل َبكَّاء بالفت وهو على طييق التنعي عرن رن مرن
خيي معتميا .بتصي عن موق الي على شب ات من الكترا
املقد .
إ ا هررريه بسررري

جررردا ،ور األطرررال

حينمرررا ترررأتي وتررروق

األمساء املغيب  ،مرا ا نقصرد باألمسراء املغيبر سرو نكتشرف
بعد قليل التالي:

هنررا العررامل العيبرري يعرري م ررد اليسرراالت السررماوي  ،سررأقيأ
لك هيا النص وستتعجبون من خالل النص ملرا ا غُيبر بعر
األمسرراء

ج يررية العرري  ،يقررول جرراء

سررفي التثني ر  :وهرريه
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ال ك الي بار ب ا موسى رجرل اهلل بري إسريا يل قبرل موتره
فقال :جاء الي من سيناء وأشيق له أشيق من سعري وتألأل مرن
جبررل فرراران وأتررى مررن ربرروات القررد

وعلررى ينرره شرربي هل ر

وجمررريء الررري مرررن سررريناء معنررراه إع ررراء موسرررى  التررروراة،
وقولرره :أشرريق مررن سررعري ،التبشررري باملسرري  ألن سررعري جبرلٌ
أر

ي ررو ا

فلسرر ن ،وقولرره :وتررألأل عررن جبررل فرراران،

املرريا برره التبشررري بررالن حممررد  ،ألن فرراران جبررل مررن جبررال
مك  .وقد مسوه


كتراب ب ريا االسر فقرالوا عرن إمساعيرل

سررفي التكرروين :وسرركن بيير فرراران وأخرريت لرره امرريأة

وهاجي وأمه اميأة مرن أر

مصري .وإمساعيرل  مل يسركن

إال مك املكيم .
إ ا ما هيا التغيي

تغيير واضر متقصرد .وقر

علرى لرك

برريلنا هنررا كمؤلفررات ،وأ كرري قسرا نصرريانيا مررن إيرريان امسرره
الرردكتور عبداألحررد ،وهررو حاصررل علررى رج ر الرردكتوراه
أواخررري القرررين التاسر ر عشررري املررريال

لررره كترررا "حممرررد

الكتررا املقررد " هرريا الكتررا عجي ر  ،كرري فيرره بصررفته
رجالً قسا وصفته

النصياني كل الشواهد الي تثب وجرو

وورو اس حممد  وسو نيى لك بعد قليل.

254

منتدى العُمري الثقايف ـ حصاد العام الثامن  1436هـ

لكررن اآلن مررا هررو ورنررا

كينررا

اخلرريا

اخليي ر

التارخيي ر عيفنررا أن هنررا جبررل فرراران ،جرراء م امنررا للفرررتة الرري
بُع في ا ن اهلل إمساعيل وإبياهي .
اخلريا

إ ا هريا التمير

وضر املصر لحات املكانير

الفررررررتة ال منيرررر  ،حترررررى ال رررررل الررررربع

بشررررركل سررررريي

نستعي :
"حممد

الكتا املقد ":

اآلن أنا عمل هيا التقيي ال مي هليا اللقاء املبار لكري
نيى أوالً ونوضر كرثريا مرن القضرايا الري قرد ال يعري النرا
ليسرر تعتمررد فقرر علررى اخليي رر

متيرر األطررال  .األطررال

اجلغيافيرر ر أو التارخييرررر أو اإلسررررالمي  ،إمنررررا يكررررون في ررررا
جمموع ر مررن اخلرريا

اليهني ر  ،اخلرريا

املعيفي ر  ،خرريا

املعلومات التدفقي  ،كل هريه عنردما نعلم را تقردم مرا ة علمير
ب ييق ر ختتلررف عررن الررنص التقليررد .

الررنص التقليررد تقرريأ

وقد يصي اإلنسان شيء من امللل ،لكن حينما جترد هنرا هريه
فقية سنتحدث عن ا اآلن
هنا طبعا سرن ألرف قبرل املريال  ،كمرا تعلمرون كينرا قبرل
قليل م خول

النرون ،

ع رد القضراة .وع رد القضراة

برردأ ثرراني حمرراك في رررا نرر اهلل او  ثرر ثالثررا نرر اهلل
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سررليمان  .وكان ر الفرررتة مثررانن سررن  ،وهرري فرررتة تقييبررا
أربعن سن أربعن سن مقسم بن النبين.

هيه الفرتة طبعا بُي اهليكل الثاني .قد يسأل البع
مص ل

اهليكل من أين أتى كما تعلمون نسميه

املص ل اإلسالمي املسجد؛ وليلك جاء

احلدي

عن

اليسول  :و الصحيحن عن أبي ر الغفار  قال :قل :
سجِدُ
سجِد وُضِ َ فِي األَرْ ِ أَوَلَ َقالَ :الْمَ ْ
«يَا َرسُولَ اللَهِ أَ ُ مَ ْ
سجِدُ األَقْصَىُ ،ق ْل ُ :كَ ْ
حيَامُ ،قَالَُ :قلْ ُ ثُ َ أَ ٌ قَالَ :الْمَ ْ
ا ْل َ
كَانَ بَيْنَ ُمَا قَالَ :أَرْ َبعُونَ سَنَ ً ،ثُ َ أَيْنَمَا أَ ْ َركَتْكَ الصَالةُ َبعْدُ
صلِهْ فَإِنَ الْفَضْلَ فِيهِ» .هيا البناء بعد أربعن سن املص ل
فَ َ
كان موجو ا املسجد أو املعبد ،لكن حينما وق الي و
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األسي بالبابلي كان
بعد قليل
بعدها قام

هنا

تأثريات فارسي  ،سنستعيض ا

أثناء ملا البابليون أسيوا الي و ومكثوا هنا ،
ول بابل وفار

باحتالل فلس ن ،ووق الي و

تأثريات واضح جدا ،بدليل أنك

حت

االحتالل فكان

سو

تيى أميين واضحن اس اهليكل بناء على هياكل

اجملو  ،واألمي الثاني :الشمعدان ،الحظوا معي يا إخواني
الشمعدان كيف لك ييوجون أن ا ميكورة
القدي  ،هي ميكورة ولكن متى كُتب

الع د

التوراة كُتب

العصي البابلي ،وحت تأثري عصاب الثالث اآلخيين اليين
سنقف عنده وقف  ،سنستنب من هؤالء الثالث كيف عبثوا
بالكتا الي أن له اهلل على نبينا موسى  ،قال تعاىل:

ﭽﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣﯤﯥ ﯦ
ﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯ
ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ
ﯻﯼﭼ [البقية ]248:أين هيا الي

حتمله

املال ك
إىل الوق احلاضي سؤال يدور ،ويعج الكثري عرن اإلجابر
عنررره ،أيرررن الترررابوت أنررره
البح ر والتقصرري سررأل بعرر
كمرررا قرررال

احلبشر ر واهلل أعلر ر  .ومرررن خرررالل
العلمرراء وكرريا بعرر

العلمرراء

احلبشرر يقتصررري فقرر علرررى رجرررل خيلرر هررريا
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املكرران حتررى املرروت وحتررى أن الظررالم الرري يعرري
يررنع

فيرره عررا ةً ال

رررر سرربحان اهلل ر رر وإ ا خرري كررثريا ال يسررت ي اإلبصررار.

يُقررال مررن ضررمن اليوايررات الرري ترريكي بررأن التررابوت نُقررل إىل
احلبش واهلل أعلر وهلرا قصر ٌ طويلر جردا .يعري أ كري
ألرررف ومخسرررما وسررربع عشررري بعرررد اكتشرررا رأ

عرام
اليجررراء

الصرراح كرران مررن ضررمن املصرراح بصررفته رج رالً كاثوليكي را
متررردينا وكررريلك مرررن احلبشررر األرثو كسررري علرررى أن يقررروم
بتحقيررق احلل ر بنررب

ق ر اليسررول  .وكرريا يفعررل ببي ر اهلل

احلررريام إحيَّر راء لررريكيى إبيهر ر احلبشررري مقابرررل أن يسرررتل أو
حيصرررل علرررى نفرررا

الي رررو

األحباث الي حيتاج ا املختصون

الكنيسر ر  .هررريا مرررن ضرررمن
التاري احلدي .

إ ا هنا بدأت اإلشركالي الكر ى حقيقر ً ،ملرا جنرد أن نر
اهلل األربي صاح النار كان ينبه قومه ،فبعد اهليكرل كمرا
قل لك التروراة مرا يُسرمى براملينوراه أو املنروراه أو بالشرمعدان
أصرررله مررررأخو مررررن عبرررا ة اجملررررو  .ألن كمررررا تعلمررررون أن
اجملررو

حينمررا أسسر الدولر الي و ير عررام مخسررما وواحررد

ومخسن قبرل املريال  ،جعرل مرن النرار .وباملناسرب أخري اجملرو
من األكارين اليين عقبروا الصرومالين عبرا ة النرار ألن عبرا ة
النار مل تكن متأصل

اجملتم اإليياني آنريا  ،كمرا يقرول

أحد املؤلفن :اثنا عشي قينا مرن الصرم  ،يقرول :إن اإليريانين
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هلر حضررارة ،تسررلقوا علررى احلضررارات اجملرراورة برردليل أن

حضرررارات برررال اليافررردين كلر ر ا أُخررريت مرررن برررال اليافررردين
ونسبوها إىل نفسر حترى اللغر الري كتبروا ب را كتبروا باللغر
اآلرمي ر

الرردواوين ،ف رريه مررن أشرركال املنررواره ،الشررمعدان

كل ا أصبح هكيا.
بعد لك منشي من خالل هيا اجلدول ال مي نستقي ء هنرا
بع اهلل ن اهلل يون

 بشكل سيي .

إ ا ننتقل بعرد لرك بشركل سريي لفررتة ع رد األسري البرابلي
بعد لك الفرتة ،فررتة الوجرو الفارسري وكيرف أثري الفري
كتابرر الع رررد القررردي  .الشررراهد مرررن هررريا اجلررردول الرر مي أن
املقصررو التررأثريات كمررا تعلمررون ملررا وقر الي ررو حتر أسرريين.
األسررري األول

عرررام سررربعما وعشررريين قبرررل املررريال

أسارى إىل نينوى

أخررريوا

مشال الدول اآلشروري  .و عرام مخسرما

وسررت ومثررانن قبررل املرريال أُخرريوا أيضررا أس رارى إىل أر

بابررل

هنررا وطبعررا هنررا ظلرروا مررا يقررار سرربعن سررن  ،واسُ رتعبدوا
عبيدا

العياق وبعد لك وقعروا حتر احلكر الفارسري علرى

يد فار .
إ ا بشرركل سرريي هرريا خم ر زمرري يرربن التررأثريات الرري
حلق بالفكي واملعتقد الي و

أثناء الوقوع

األسري البرابلي.
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وتسل الفي

اجملو
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على الفكي الرديي وهريا مرا أكدتره،

بعرردها مسحرروا بررالعو ة أوالً ملررن ير ور بابررل ،الرري بنررى هرريكالً
يُنس له ،ث بعد لك جاء بسنوات ع رى الري يسرميه القريآن
الكيي تقييبا ع يي.
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طبعررا هرريه منررا لتحقيررق األطررال  ،مررن ور األطررال
إبياز احلقا ق ،العو ة األوىل للي و مرن السرجن البرابلي كيرف
عررا وا اخل ر مسررار التررأثريات احلضرراري الرري آنرريا وجرردت
وتأثيوا بكتاب وتدوين التوراة ،كيلك وهيه طبعرا

كترا

نررص األ يرران نعقررد مررن خاللرره مقارن ر حتررى نصررل إىل الفرررتة،
كيف التأثريات وكيف تغلغل الفكري الروثي

الكترا  .مرا

يُسمى بالكتا املقد .
نأتي بعد لك .طبعا اآلن يريكي اسر نر اهلل حممرد 
سررفي حج ري ،وسررو أمسعكرر مق ع را صرروتيا انتشرري خررالل
األسرررابي املاضررري عرررن كررري حممرررد 

الكترررا املقرررد .

و كينررا هنررا مررن بررا التشررويق ،ف نررا يعتر حجرري مررن األنبيرراء
الصغار عند الي و  .والسرفي قصرري مرن صرفحتن تقييبرا ،وفيره
ييكي خامت األنبيراء يقرول املق ر « :وأزلر ل كرل األمر ويرأتي
مشتاق كرل األمر فرأمأل هريا البير جمردا وأضري براجلنو ،
وهيا هو النص الع

» .شيو األصل العر

سو تسم اآلن نف

النص باللغ الع ي .

اآلن بالرتمجر ،
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وهرريا اليسر باالسر مسررجل ب رريا الشرركل مقابررل احلرريو
(حممررد ،طبعررا هرريا اآلن ننتقررل القفر هرريا طبعررا السرررية كمررا
كيت لكر قبرل قليرل ،فتقييبرا هريا بشركل عجالر سرييع
اسررتعي

في ررا الترراري القرردي و ور األطررال

احلرردي  .لكررن

نرررأتي اآلن إىل املصرررا ر واملياجر ر العلمير ر مرررثالً نأخررري الدولر ر
العباسررري  ،هررريا تررراري الدولرر العباسررري  ،متيرر ع رررد اخللفررراء
الياشرردين  بررالفت اإلسررالمي ،برردليل أن أبررا بكرري الصررديق
 حينمرررا تررروىل سررردة خالفر ر الدولر ر اإلسرررالمي وبعرررد انت ررراء
حررريو الررري ة مباشرررية وجررره املسرررلمن لقترررال الفررري
فحينمررا وجرره أبررو بكرري  خالرردا حلرري الفرري

والررريوم،
أعانرره علررى

حيبرره برراملثنى بررن حارثرره ،طبعررا هنررا نق ر التقرراء حرردث
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موض التقاء النبا والنبا هري ررر األسرياح ررر موضر

القصري

هيا املوض التق فيره اجلمروع اإلسرالمي هنرا وحتيكر
حنرررررو االم اطوريررر ر الفارسررررري  ،يعررررري ملقاتلررر ر اإلم اطوريررر ر
الساساني  .فبدأ أبو بكي  بتوجيه خالد لفت السند.
قررال أبرردأ بفرري السررند واهلنررد وهرري األُبلرر  ،ثرر أمرري أيضررا
اليجلن (خالدا وعيا

بن غرن قرال أيكر سربق صراحبه إىل

احلرررية ف ررو أمررري علررى صرراحبه ،وبالفعررل اسررت اع خالررد  أن
يكتسر ر اجلنرررو العياقررري
العسكيين

فررررتة وجير ر ة أ هلر ر البررراحثن

هيا اجلان  .ال اع العسكيي الي متير ب را

خالررد وال سرريما أنرره خرري للتررو مررن حرريو الرري ة وكمررا تعلمررون
يعررري ور خالرررد اآلن

ع رررد أبر ري بكررري

إرجررراع اجل يرررية

الصررديق إىل اإلسررالم .هرريا وعررد اهلل سرربحانه وتعرراىل ،ث ر هررل
تعلمررون أن ره
أر

ع ررد أبرري بكرري الصررديق خررا

العررياق ( 16معيكر ويررأتي بعر

املسررلمون علررى

املفتررونن مررن ينررتقص

مررن مقررام أبري بكرري الصررديق ،وهررو الرري أخرريج مررن قبضر
اجملو  ،فكان هيا األمي غاي األهمي .
بعررد لررك جرراء عمرري  وفتحر الفتوحررات .و ع ررد عثمرران
 است اع املسملون أن يواصرلوا الفتوحرات عرن طييرق البحري،
وخاضرررروا معيكرر ر حامسرر ر  ،البحرررري ،ووصررررلوا إىل تررررون
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أفييقي  ،واصرل الدولر األموير م رام ولر اخلالفر الياشردة،
واسرررررت اع أن تبحررررري حقيقرررر الفتوحرررررات اإلسرررررالمي إىل
الوصرررررول إىل حررررردو الصرررررن .وأيضرررررا وصررررروهلا إىل (بواتييررررره
فينسا.
 Poitiersبالقي من باري
اسرررتعي بشررركل سررريي احليكرررات املناو ر ر لإلسرررالم
العصرري العباسرري .كمررا تعلمررون أن احليكررات الشررعوبي الرري
العصررري العباسررري حيكرررات حقيقر ر مدفوعر ر برررإرث
قامر ر
جموسي بغي  ،حراول مسرتغالً كرل الظريو  .ولعرل احليكر
ع ررد عثمرران بررن عفرران
األوىل الري برردأت مررن حيكر الي رو
 على يد عبداهلل بن سبأ ،وما آل الوضر إليره ،ثر بعرد لرك
احليكرررات الررري كانر ر تسررراند بعر ر اخلرررارجن الدولر ر
األموي لكن ا مل جتد ضالت ا إال حيك زيد برن علري ،
ليلك احليك ال يدي الي قامر كران أتباع را أتبراع زيرد برن
خيسرران اجتم ر تقييبررا
علرري إىل أيررن إىل خيسرران ،وهنررا
أكثي الشامين املبغضن للدول األموي  ،وليلك نصي بن سيار
كان ر لرره رسررال شررعيي مررن أمجررل القصررا د الرري وج ررا إىل
ميوان بن حممرد الري يسرمى ررر أعرا ك اهلل ررر مريوان احلمرار
لتحمله أعداء الدول األموي  ،قال:
أرى خرررللَ اليما ِ ومي َ جَمْي
ويوشكُ أن يكونَ هلا ضيامُ
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فإن الررنارَ بالررررعو ين تُيْكررى
وإن احلي َ مبدؤُها كررالمُ
فإنْ مل ي فررررر ا عقرررالءُ قررروم
يكونُ وقو َها جث ٌ وهرررررامُ
فقل ُ من التعج ِ لي شعي
أأيقررررررراظٌ أمرررررررري ُ أم نررررررريامُ
فكما هي فصارت الدول  .احليكات هيه بدأت كلر ا
العصري العباسري ،لكررن النعري مرا احليكررات الري برردأت
العصي العباسي .اجملو

جترد الصرورة هريه امتردا اجملرو

املاضرري وصررورة معاصررية أن ر ال زالرروا موجررو ين (ال را شررتي
بررالقي مررن ط رريان وأصررف ان منرراطق موجررو ة يعرري ال زالرر
موجو ة.
طبعررا هنررا عنرردنا أعمرردة ر يس ر أبررو مسررل اخليسرراني وهررو
كما تعلمون هو احملي الي التب

على كثري من العباسرين

األ وار اخلفي ر لرره ،اخلليف ر أبررو جعفرري املنصررور قضررى عليرره،
وصررل كمررا تعلمررون كررثري مررن الرروزراء إىل سرردة احلك ر مررن
الفي

ومن ال امك .
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ال امك باملناسب قضي علي هارون اليشيد ،ملا ا قضرى
علي هارون اليشيد! تستغيبون ،طلبوا مرن هرارون اليشريد أن
يوجدوا مدخالً

اخل الكعب املشيف ملا ا قال تبخري وهري

مررن بررا مررا ا إحيرراء ال قررو

اجملوسرري  .فتنبرره فحينمررا مس ر

ب رريا اخلر استشررار املستشررارين قررال :هررؤالء كمررا تسررل وا
الدول وصلوا إىل نفو الدول يييدون أن يعيدوا اجملوسي وهريا
واض فقضى علي  .هيا مرن األسربا الري جي لر ا كرثري مرن
النا .
بعد لك نأتي إىل اجلدول ال ماني ،طبعا بشكل سريي إىل
احليك ال يدي الي كان
طبعا هيه خيي

أواخي الع د األمو

حليك زيد بن علي .تتمي هريه اخليي ر

أن ررا تررأتي بررالنص وتررأتي باحليكررات .كيررف الفكررية انتقل ر
في ررا خ رروة وخ رروة ،ث ر بعررد لررك كيررف نتحرري هلررا

أول

حيك من احليكات حيك أبي مسل اخليساني .طبعرا هنرا
أول حيكرر مرررن احليكرررات الررري بررريزت

العصررري العباسررري

حيكر الياوندير  .وهرري مررن احليكرات اجملوسرري الرريين أهلرروا
شخصي أبي جعفي املنصور لي
معاوي  ،كمرا يقرول بعر

حبرا

علري ولكرن بغضرا

السرا لن ،مرن هريا املصر ل أرا وا

من خالله إيصال رسال معين مرن أجرل ملرا وجردوا أن أبرا جعفري
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املنصور أنكي علي قالوا :ال ،ال برد أن نقضري عليره ،فقضرى
علي أبو جعفي املنصور.

ث بعد لرك احليكر األخريى حيكر البابكير واخليمير .
وهرررري حيكررر أخرررريى مررررن احليكررررات الباطنيررر  ،طبعررررا هلررررا
انتشررررارها اجلغرررريا احلرر ردو واملنرررراطق الرررري حتيكرر ر مررررن
خالهلا ،هيا لي

من اخليا

الي تسل الضروء علرى انتشرار

احليك وإع اء أثي كبري هلا ،ررر إن شراء اهلل ررر نفعرل .حيكر
مسبررا  ،حيك ر امل يررار حيك ر إسررحاقي حيك ر األفشررن،
حيك ر فررنن ،حيك ر السارسرري

أوسرري  ،حيك ر املقرردم

اخليسرراني ،هرريا تقييبررا كرري تعيفرروا ملررا ا برريزت احليكررات
الباطنيرر

العصررري العباسررري ،ملرررا ا مل يسرررت

العباسررريون أن
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يواصررلوا أ وار األمرروين

اجل ررا

سرربيل اهلل ،واكتفرروا

أول األمررري باحملافظررر علرررى الثغرررور ،ثررر بعرررد لرررك اسرررتقالل
الدويالت اإلسالمي  ،حتى أصربح شرير مرير ،ممرا حردا بعرد
لررك إىل جمرريء الصررليبين .هرريا كتررا آخرري نف ر

الكتررا

الرري أريرررتك إيررراه لكرررن باللغرر األندونيسررري  ،وهررريا باللغر ر
املالي ي  ،أنا سو أعي

خيي

وأخت ب ا حديثي.

هررريه اخليي ررر كيرررف نشرررأت املسرررتقيات األربعررر  .كمرررا
تعلمون.

عام ألف ومخ

وتسعن حتيك القوات الصليبي

حنو بال املسلمن ،وكان الفيص ساحن  ،ألن مرن األسربا
الي يسرر ر الرررري أ ت إىل جمرررريء الصررررليبن أوقيررررام احليكرر ر
الصرررليبي قرررالوا برررأن السرررب الي يسررري كررران معيكرر "برررال
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فار "

عام أربعما وثالث وستن هجي الي على أثيهرا مت

أسي اإلم اطرور البي ن ري "روبري رو " وكران هريا طبعرا حترد
كبري إلم اطوري كربرية ،ألرف سرن يؤسري ام اطورهرا حتر
حك هؤالء األتيا السالجق  .فأثارت ما أثارت لكرن هنرا
سررب أكثرري وجاهر أال وهررو حرريق كنيسر القيامر  ،وهرري مررن
أقدم الكنا

.
حينمرررررا جررررراءت اإلم اطرررررورة البي ن يررر ر

هنرررررا كنرررررا

ام اطورة قس ن ن الي كانر متدينر أنشرأت جمموعر مرن
الكنررا
شج

 ،مثررل كنيسر امل ررد كنيسر القيامر كنيسر أبرري
مصي ،هيه الكنا

وض في ا قبور ،الزال الوثني

موجو ة ،ال زال الفكي الوثي .تدعي أن ا تردين ولكرن الزال
الفكي الوثي ،ارتب
اخت ف ا بول
ثرر

املسريحي الري كانر علرى التوحيرد،

أول األمي.

القررين اليب ر املرريال

اخت ف ررا هررؤالء البي ن يررون،

فجعررل هرريه املرريأة أنشررأت هرريه الكنررا

كرران علررى أثيهررا

حقيقرر إنشرراء كنيسرر القيامرر وكانرر حتتررو علررى نفررا
نا رة ،من بين ا لوحات م خيف أهدي من قبل ملرو وأبراطية
البي ن رررر  .وكررررريلك أيضرررررا كنيسرررر امل رررررد ،فحينمرررررا جررررراء
العبيرررررديون ،واحلررررراك برررررأمي الشررررري ان ولررررري

برررررأمي اهلل،
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احلاك بأمي الشي ان الي من امللوخي ومن مرا ا وصرل بره
اجلنررون إىل أن يقرروم حبرريق الكنيسر ممررا أثررار الغرريبين ،أنر
من مقدسرات  ،ون تشربيه لرو أن هريه أحرد

وصل إىل مقد

مقدسات املسلمن لن يسك املسلمون بأ حال من األحوال.
فإ ا هيا األمي هو الي أوصرل براألمي برأن يسرم العبيرديون
للصليبين بالقدوم إىل بال املسرلمن وينشرئوا ممالرك صرليبي ،
مفصرل مرن أنقرية إىل أوروبرا حترى وصرلوا إىل

هيه طبعاخيا

ليقيا ث قونير وإىل برال الشرام بالتفصريل
كما تعيفرون طبعرا كانر األر
اخليي

الكترا  .املسرأل

مسرتعمية ،ملرا ا أتير ب ريه

على وجه التحديرد ،يرا إخروان واهلل لرو حردثتك عرن

املؤاميات ،تيكيون ملا كيت قبل قليرل احليكرات الباطنير
الرري أنش رئ

العصرري العباسرري نقت ررف خبث ررا اآلن( ،يشررري

احملاضي إىل شاش العي

مرا ا فعلروا أوالً عنردنا هنرا براللون

األصفي ،هيا طبعرا رأيرت الشركل هريا ،واضر هريه مملكر
اليهررا الصررغيى إ ا هررؤالء نصررارى أول مررن م ررد الرردر بررالقي
من النصرييون.
النصريي الي كان تسكن
األقوام الي كان

جبال العلروين .وهرؤالء مرن

ع د معاوير برن أبري سرفيان  رأى برأن

خيلرري البصررية مررن الثررا يين علررى الدولر ا مررا ،فنقررل جمموعر
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من املوجو ين

البصية إىل هيا اجل ء ،وتكير نفر

الشريء

حينمرررا نقرررل كرررثريا مرررن الثرررا يين إىل هررريه املن قر ر فررردا ما ررررر
سرربحان اهلل رررر عرردو العقررد كررل العررداوة تيجررى مو ت ررا إال
عداوة من عا ا

الردين ف رؤالء بريلوا حقيقر األمري خردمات

للصررليبين .هرريه اجملموعررات الصررغيى برردأت تتحرري بشرركل
خبي جدا للتم يد جمليء الصليبين.
األمي الثاني :النصريي

هريه اجلر ر

جبرل اللكرام حترى

وصرل األمري بعرد لرك إىل األجر اء القييبر مرن لبنران ،طرريابل
على وجه التحديد ،اجلبل العام
لبنان

طيابل

ج ء آخي ،لكن من قر

يسركن ا هرؤالء وكرانوا علرى مريه براطي

مررن املررياه الباطنير  ،وهر تقييبررا الرريين أسر موا

التسر يل

بقيام أول إم اطوري  .كما تعلمرون اإلمرارات أنشرئ أول إمرارة
إمررارة اليهررا ،ث ر بعررد ل رك إمررارة طرريابل  ،وإمررارة أن اكي ر
وإمرررارة بيرر املقرررد  ،طبعرررا أن اكيرر في رررا أيضرررا نصرررريي ،
فكل ا أخيت حقيق إلشاع املستعميات.
طبعررا كمررا تعلمررون

عررام مخسررما ومثررانن هجرري جرراء

صالح الدين األيوبي رر رمح اهلل عليه ررر فبردأ

تقلريص كرثري

من األماكن الي خضع للصليبين وأخيت الدول اإلسرالمي
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تسي ي علي ا .ث ت ور األمي

العصي اململروكي علرى العصري

القيي مت ختليص أخي بقاع وجو للصلبين

بال املسلمن.

وبالترررالي يُعتر ر العصررري احلررردي هرررو خرررامت تقييبرررا وجرررو
الصرررلبين .حقيقرر مرررا قررردرت أن أحررري بررره لضررريق الوقرر وإال
كررران ال برررد أن نر رتكل عرررن احليكرررات الباطنير ر

العصررري

العباسي ألن ا م م جدا ،سرتون تلرك اإلشركالي الكربرية
اخليا .
هيا وصلِّ الل على نبينرا حممرد وعلرى آلره وصرحبه وسرل ،
وآخرري عوانررا أن احلمرردهلل ر العرراملن ،وأعتررير علررى اإلطال ر
نظيا ألهمي املوضوع.
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 األسئلة والتعليقات:
( مديي الندوة  :األستا الدكتور /إبياهي امل يي.
شكيا ،شكي اهلل لشيخنا ،أمل أقل لكر

البداير أننرا

أمام لقاء ممير بكافر تفاصريله .وهريا فعرالً مرا أكرده الشري
سررامي مررن خررالل جمموع ر علمي ر  ،جمموع ر إبررداع ،جمموع ر
تشررويق ،حتقيررق ،متي ر  ،كررل هرريه األمررور فع رالً سررجلت ا هنررا.
وطو بنا شريخنا

حقرا ق علمير تارخيير مغيبر فعرالً ،خر

زمي مشوق ،وقو حتليلي واقعي علمي ليلك العب

تراري

األم والتشكيك والتشويه لوقا التاري .
هرريا نررداء صرريي للمختصررن

األقسررام العلمي ر التارخيي ر

واحلضاري للف النظي ملوضوعات جديدة وأكثري أهمير  .حنرن
الزلنا ندعي ندرة املوضوعات
ونياب ر عررن زمال رري

أقسرامنا ،وبالترالي أنرا برامسي

قس ر الترراري واحلضررارة بكلي ر العلرروم

االجتماعي جبامع اإلمام أ عو زميلنا األستا سامي أن يكون
أسرررتا ا أو نظرررام أسرررتا لنرررا ،أسرررتا ا معنرررا ،ليسررراه معنرررا
القس ر لنسررتفيد مررن هرريا "الينبرروع" امل ر جرردا ،فررأمتنى قبولرره
أستا ا غري متفي  ،متعاونا يعي أ أمي من هيه األمور .وجرو ه
بيننا مكس كبري ،الشري أيضرا حرير لنرا مف روم األطرال ،
ألن

أ هاننا مف وما آخي ،صح لنا هيا املف وم بأن األطل
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ال يقتصي على رس خيي

وعيض ا ،هريا ترياب علمري قيرق

بن العلمي التارخيي واجلغيافي  ،هيان العلمان املتخا مان.
نفرر اهلل بشررريخنا هررري جمموعرر معرررار متتابعرر ومتالزمرر
عيض ا علينا الشي  ،وفعالً الوق يدركنا وإال أنرا أعري أنره
مررن خررالل هرريه املعلومررات ومررن خررالل هرريا العرري
هررريا الفكررري
وأطررال

ومررن خررالل

اخرررل الشررري (حفظررره اهلل ونفرر بررره وبعلمررره

عمرريه ،أنررا أعرري أن لديرره الشررئ الكررثري ،ولكننررا

رمبررا نسررتغل تلررك التعليقررات الرري وصررلتي اآلن سررت تعليقررات،
أول طلبات تعليق؛
األوىل مررن صرراح حممررد ب رري

يييررد أن يتحرردث ،املتحرردث

الثرررراني سررررعو العاصررر أيضررررا ،والثالررر يقررررول :إن احملاضرررري
الكررريي مل يررريكي ال ييرررق الررري سرررلكه نرر اهلل إبرررياهي
اخلليل إىل مكر املكيمر  ،مكران بداير رحلتره حترى وصروله
إىل مك املكيم  .أرجو أن يتفضل بإيضاح لك سيجي عرن
لك رر إن شاء اهلل تعاىل رر رقر ثالثر ؛ أمرا رقر أربعر ف رو موجره
لي وأنا عبردٌ ضرعيف حقيقر أقردم احملاضرية ولسر حماضريا،
هو يقول :موجه إىل الدكتور إبياهي امل يي رر حفظه اهلل رر هو
أنررك كرريت
هيا املص ل

املقدم ر مص ر ل (بيمارسررتان فلررو أوضررحت
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طبعررا (بيمارسرررتان هررو :لفرر فارسررري مشررتق مرررن عبرررارتن
(بيمررار  :يعرري عليررل أو مرريي  ،و(سررتان  :يعرري املكرران ،ف ررو
مكرررران العليررررل أو مكرررران ال رر ر  .هرررريا مصرر ر ل حضررررار
اسررررتخدمناه

ترررراري ال ررر  .وهررررو تعييرررف للمستشررررفيات

عصينا أو هو أصل للمستشفيات
سرررررؤال :انتشررررري مق رررر
اكتشرررا بعرر

عصينا احلاضي.

(اليوتيرررررو

Youtube

حيكررررري

اآلثرررار الررري اسرررتنت مرررن خالهلرررا الباحرر أن

السامي هرو الردجال ،ف رل مرن تعليرق علرى هريا ومرا أثري تلرك
اآلثررار

إبررياز بع ر

احلقررا ق وتفسررري بع ر

النبررواءات هرريه

أيضا رق مخس للشي .
سؤال :أما رقر سرت يقرول :مرا هري احليكرات احلالير الري
تسعى هلدم اإلسالم
أنررا متأكررد أن الرري كت ر هرريه احلرريو كتب ررا قبررل أن
يتحدث الشي

ن اي حماضيته عن رب املاضي باحلاضي.

يقررول :أطلعتنررا ج ر ا اهلل خررريا علررى املاضرري نييررد إطالل ر
علرى احلاضري ،حترى يقرف كررل منرا علرى الغر والسرمن ،مررن
خررالل احليكررات اإلسررالمي املوجررو ة علررى السرراح اآلن .أ عررو
اهلل أن ي يد علما.
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هرريه األوراق بررن يررديك اآلن فتفضررل شرريخنا وشرركيا لررك،
طبعا تسم ألستا صاح ب ي

يعلق ألنه رق واحد.

 مداخل  :األستا  /صاح ب ي .
كان بو

لرو األسرتا سرامي حيرير لنرا مصر ل " أطلر "،

هل يدل على التاري أو اجلغيافيا.
وبعد لك تناول الوقا واجلوان التارخيي والتعامرل مع را،
يعرري جوان ر ووقررا موغل ر

الترراري  ،حنكرري عررن قرريون،

فاسررتخدام املخ وط ر أو الشررئ املكتررو أو املسررموع قررد يررأتي
باح آخي ويكون له رأ آخي ،فما هي األ وات الري كرن
استخدام ا حبي نق

قول كل خ ي  ..وشكيا

 مداخل  :األستا  /سعو العاص .
السالم علريك ورمحر اهلل وبيكاتره ،شركي اهلل لضريفنا
األخ سامي هيا اجل د العلمري املوفرق ،وجر اه اهلل خرريا ونسرأل
اهلل له التسر يل وال كر واإلخرالص

القرول والعمرل ،عنرد

أنا سؤاالن قييبان من بع  ،السؤال األول هو:
ما مدى مصرداقي رواير األطرال

التارخيير ومرا املعيرار

لك وهل هي حج لكري تر ز املغير مرن احلقرا ق أو بعضر ا
غري ما كي

كتا اهلل وسن رسوله  ، ث مرا الضرواب
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العلمي الي من خالهلا حنك على أن هريه رواير تيقرى إىل أن
تكون حقيق علمي شكي اهلل لك .
( مديي الندوة  :األستا الدكتور /إبياهي امل يي.
الشرري تفضررل لإلجابر علررى األسررتا صرراح ثر اإلجابر علررى
هيه،
( احملاضي  :الشي  /سامي املغلوث.
يررررريكي السرررررا ل :انتشررررري مق رررر
حيكي اكتشا بع

(اليوتيرررررو

Youtube

اآلثار الي استنت من خالهلرا الباحر

أن السامي هو الدجال
قصرد

كرن األثري الري

عن التمثال الي يعك

كريه أحرد البراحثن األر نرين

صور نر اهلل موسرى  كشركل

وبررالعك  ،ي لرر املسرري الرردجال ،طبعررا هرريا اجت ررا  ،هررو
كي اجت ا ه ،هو كي بعر

املالمر  ،لكرن أتوقر أن مقرام

نر اهلل موسررى  أمسررى مررن أن يُيسر

ميتسر وثرري مثررل

هيا األمي هيا بالنسب ليأيري ،مقرام األنبيراء مقرد

وأصرحا

عصم هيا ال جيوز.
وهرريا بع ر مررا الفكرري األوروبرري ،يعرري ه ري أفكرراره
طبعرا املدرسر األوروبير هري ن جر مرن تصرويي كرل أحررداث
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الكترررا املقرررد حترررى الع رررد القررردي  ،علمرررا برررأن الي رررو ال
يأخيون باليسومات يعي قييبن جدا من املدرس اإلسالمي .
كررن املدرس ر اإلسررالمي تعتمررد ال خررار والنباتررات،
لكرررن ( ورا أوربر رو  Dura-Europosوهررريا معبرررد ي رررو
( ورا أوربرررررررررررو  ، Dura-Europosو( ورا أوربرررررررررر رو Dura-
 Europosمن ق ر اجلب ر الصرراحلي سرروريا ،لكررن نُقررل
املعبد الي و هيا كلره إىل متحرف مشرق ،صرورته و كيتره
أطل األ يان ،يعي وضع التوراة مصورة.
وهريا حرردث قليررل جرردا أن ترريى الي ررو يقومررون بتصرويي مثررل
هررريه األمرررور ،فكررران حقًرررا شرريئا ملفتررا للنظررري وهرررو الوحيرررد،
فحينمررا تررأتي إىل ملررا ا فعررل هررؤالء جتررد التررأثريات أن معظرر
الكنرا الشريقي املالصرق سرواء كانر هنرا منافسر برن
الكنا  ،كنا العالقم وبن كنرا املكرا ن فكرأن
هيا التناف أ ى تقييبا إىل تأثي هؤالء ب ريا الفكري ،فيمسروا
مثل هيا الصور.
 ما احليكات احلالي الي تسعى إىل هدم اإلسالمأعتقرررد أن ررررا ال ختفرررى علررررى أحررررد وهررري امترررردا املاضرررري،
حيكررات البرراطنين وحنرروه  ،مسيت ررا البرراطنين ،احليكررات
الباطني كيت ا قبل قليل هلا جريورها ،ومعريو أن را كانر

279

منتدى د .عبد العزيز العُمري الثقايف

متتد من اجملوسري  ،وهلرا مثارهرا الواضرح عيانرا بيانرا أمامنرا،
ولعل ول إييان هي خري من ثل ا.
ال ييررق الرري سررلكه نرر اهلل إبررياهي اخلليررل طبعررا مررن
الصررعوب مبكرران أن أسررتعي

هرريه العجال ر وص رفًا قيقً را

ل ييررق إبررياهي اخلليررل وإال كرران أخررينا حماضررية
إبررياهي  ،إ ا كانرر

ارة امللررك عبرردالع ي

أطلرر

طييررق
الترراري

لسرية الن  اعتمدت علرى أحرد املرؤلفن يقروم بترأليف ،ألرف
كتابررا مسررتقالً فقر ل ييررق اهلجررية ،وأيضررا رأير اإلخرروة
املساح اجليلوجي أيضا ألفوا كتابا

طييق اهلجية ،فراألمي

غاي الصعوب  ،لكرن مرا كيتره أنرا

واضر بكرل

األطلر

بيان املناطق الي مي علي ا إبياهي اخلليل .
 بالنسب لسؤال ما هي أ وات املؤرخإ ا كنر ر تقصرررد أ وات األطلر ر

علرررى وجررره التحديرررد أنرررا

أسررررت ي أن أجيبررررك بإجابرررر عمليرر ر  ،إ ا أر ت أ وات املررررؤرخ
بشكل عام فعندنا الشي عبدالع ي وعندنا الدكتور إبياهي
في الكفاير  ،لكرن أنرا كرن تشروقِي إىل جمرال األطرال
ويعي حتى هيا العل مثله.
(وهررو يكمررل علي مررا سررؤال آخرري كرريه أحررد السررا لن
يقول :ما مدى مصداقي األطال

التارخيي
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مردى مصررداقي األطررال
التاس عشي امليال

التارخيير  :حينمررا جرراءوا

حينما قام احليكر الصر يوني

القررين
عرام

ألررف ومثامنا ر وسرربع وتسررعن مرريال  ،وأرا وا أن يشرركلوا
ولر إسرريا يل اعتمرردوا علررى األطررال
األطرررال

امليهبير اآلن،مل جيرردوا

العيبيررر اآلن تررريكي اسررر فلسررر ن ،األطرررال

وأهميت ا حينما نقول األطال

جند تغييبا كامالً لدور األنبياء

واليسل علي الصرالة والسرالم ،ال جنرد نر اهلل هرو 
جنو اجل يية العيبي  ،وال ن اهلل صاحلًا وال أيضرا

عوته

نررر اهلل شررررعيبا  ،ور األطررررال
هانسن

Fuder Hansen

حينمررررا نررريى أن (فيررررو ر

حن أخي رسال الردكتوراه تقييبرا

أواخرري العقررد الثررامن مررن القررين التاسر عشرري املرريال  ،رسررال
الررردكتوراه

فكرررية الدولر ر الي و ير ر  .فالسررراح اإلسرررالمي

كان مغيب كما قل لك
أو تقييبررا أواخرري القررين اخلررام

مست ل هيا اللقاء
عشرري املرريال

أواسر

سُرريق كنرروز

األجابية.
أُخررريت وجُررريت للغررري  ،و كررريت لكرر أنرررا قبرررل قليرررل
مست ل هيا اللقاء أو قبرل اللقراء عرن الشرياع املقرد  ،لألسرتا
عبرردالع ي احملمررو ر رري

حتييرري جييرردة "الشرريق الق يير " لرره

رواي من أمجل اليوايات حقيق  ،هيه اليواي عنون ا بر "الشرياع
املقد " ووض هلا

الغال صورة الصلبان الي كانر ترأتي
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على شكل ما يسرمى بالكشروفات،

تعليمنرا لألسرف خرار

اململك ر يسررمون ا كشرروفًا جغيافي ر  ،هرري كشررو جغيافي ر
لكررن كانر لرره أغرريا
أغيا

ينير قبررل كررل شرريء ،ثر بعررد لررك

اقتصا ي  ،ث أغيا

أخيى.

إ ا هيه املشكل الك ى ،فحينمرا جراء إىل املن قر تقييبرا
وعنررد احلرري العامليرر األوىل برردأت

أربعرر عشرري وانت رر

مثاني ر عشرري ث ر قيررام احلرري العاملي ر الثاني ر انت ررى كررل شررئ.
حتى مسق األمر ملرا وجردت اخلريا
لنا اخليا

الري تعتمرد عليره بينر

العثماني املوجو ة الي تتبنرى تنظري أقرالي الدولر
حتررروى هويرر

اإلسرررالمي فقرر أقرررالي الدولرر  ،لكرررن خررريا

وشخصي فلس ن ال جترد ،ف ريه املشراكل حقيقر تكثري مر
غيا األطال .
علما بأننا نتساءل عن عل األطال

نشأ

عام ك

عام ألف ومخسا وسبعن مريال  ،كري وزيري التعلري
العالي السابق ،الدكتور خالد العنقري فكران تقييبرا أن عرام
ألف ومخسا وسبعن بدأ مف وم وضر األطرال
مبعنرررى أن (جياهرررام بررري ري
Origins

Graham

كمصر ل ،

Premiere

رأى الريجالن برأن جمموعر اخلريا

و(أورجرررن

بعضر ا مسرريوق

مررررن احلضررررارة اإلسررررالمي  ،بعضرر ر ا مسررررلو مررررن احلضررررارة
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اإلسرررالمي علرررى أن يكرررون هنرررا أمررري غايرر

األهميرر هلررريا

األمي ،فبالفعل أخيجوا كتابا فأمسوه األطل  ،ثر ت رور بعرد
لك بشكل كبري.
أنا اطلع قبل أسبوعن
على أطل

معي

الكتا الدولي

هولند يعو إىل عام ألف وسبعما واثنن وثالثرن

وصررورته ممكررن نقرريأ في ررا رررر إن شرراء اهلل رررر
أطل

ق ي

قررا م األيررام،

حتى عيضوه بالبي بقيم ما يقار مليون وكريا نسرخ

أصررررلي تقييبررررا ،بينمررررا األطررررال
استحياء موجو ة

بعضرر ر ا اخلرررريا

علررررى

كثري من الكت .

وكررررران الررررردور الكررررربري ألسرررررتا نا الررررردكتور عبررررردالع ي
اخلرروي ي (رحمه

 ،كتررور عبرردالع ي اخلرروي ي لعررل بعر

األجيال املوجو ة عندنا هنا حضيوا أو عاشروا فررتة التغريري،
عام مثانن وثالمثا ر وألرف هجيير كران هنرا أطلر

موجرو

لررررره قصرررر تررررراري جغررررريا للررررردكتور عبررررردالع ي اخلرررروي ي
اآلخرريين،

والرردكتور حممررد جررالل الرردين الصرريا  ،م ر بع ر

لكررررن كانرر ر اآلثررررار حقيقرر ر تسررررجل للرررردكتور عبرررردالع ي
اخلوي ي (رحم

 .كان له األثي األكر  ،بعرد لرك بعقردين

جاء أستا نا حسن مؤن

(رحم

كتابره أطلر

اإلسررالمي ،وهررو كتررا حقيقرر نقررل اخلرريا

التراري

العيبيرر نقررالً
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حقيقيا ،ث جاء بعد لك جمموعر مرن بيرن الردكتور شروقي
خليررل رررر رمح ر اهلل عليرره رررر .وت امن ر أنررا وإيرراه
األطال  ،يعري هرو أخري قبلري "أطلر

جمموع ر مررن

صردر اإلسرالم" تقييبرا

بعقرد ونيررف طبعررا لسررنه رررر رمحر اهلل عليرره رررر ثر أنررا أخيجر
ألف وأربعما ومثاني عشي أطل

"تراري األنبيراء واليسرل" و

عرررام ألرررف وأربعما ر ر وعشررريين أخيجنرررا "أطلر ر
تسابقنا تسابقًا شييفًا

القررريآن" ،ثر ر

هيا اجلان حتى وصلنا هيا تقييبا.

الضواب العلمير ال شرك م لوبر ممرن يقروم بعمرل األطرال
بدليل أن الدارة يعري

أطلر

تراري سررية الرن  حترى اآلن

كتررور عبرردالع ي كر أخرريجت حتررى اآلن

أطلر

الرردارة

عشرري سرررنوات وما رر وعشررريين باحرر  ،ما رر وعشررريين باحرر
أتصور ومل ينته العمل بعد.
( مديي الندوة  :األستا الدكتور /إبياهي امل يي.
شررركيا كترررور ،مرررا اعتررردنا نسرررم بعرررد اإلنت ررراء ،لكرررن
الدكتور حممو مواظر ومرن روا األمسري لديره تعليرق سريي
جدا فليتفضل:
 مداخل  :الدكتور /حممو عمار:
بسرر اهلل الررريمحن الرريحي واللرر صرررلِّ وسررل علرررى سررريدنا
رسررول اهلل ،أ عررو للقررا علررى هرريا املنترردى املترردفق بالثقافرر
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والعلر  ،ويسرري لرري أن كنر أبرردأ بالثنرراء علررى مررديي اجللسر أو
هيه احملاضية بقدر ما أمتعنا ب يا العي

اجلميل للمعلومات.

مقررردم احملاضرررية حقيقرر قررردم لنرررا بأسرررلو را رر معلومرررات
م لوبر ر وجيررردة وبلغر ر فصررريح  ،وحماضرررينا قررردم لنرررا أيضرررا
معلومرررات مفيررردة جررردا ،وإن كنر ر أملر ر أن تررردفق املعلومرررات
وكثرررية وغرر ارة هررريه املعلومرررات قرررد أثررريت علينرررا كرررثريا مرررن
التعجررل

إسررتقبال املررا ة العلمير  ،ولررو كرران تنرراول زاوير مررن

ال وايا مثالً من ا وعمق ا كان هيا أكثي فا دة لنا.
هنرررا بعرر
يعي نق
األ
اجل يرررية

باألمررراكن

النقرررا احلقيقرر  ،ربرر األطرررال

م م جدا ،قبل أيام كن أحب (باعتبار أشرتغل
كن أحب عن عمريو برن كلثروم ،وهرو موجرو
من قر ر مشرررال العرررياق وسررروريا وجنرررو تيكيرررا،

وكيف كان يأتي إىل بال احلرية ،وكيف أمه جلسر مر أم
املنررير

ولر احلرررية وكيررف يق عررون هرريه املسرراف  ،وكيررف

قتل عميو بن هند أيضرا ،يعري

وقر ألقراي

برن األحرداث.

هيا أمي م جدا كما تفضل سعا ة احملاضري ،بعر

النقرا

علررررى ال ييررررق هكرررريا بسرررريع يعرررري احملاضرررري قررررال لنررررا :إن
اكتشررا أمييكررا كرران باعتمررا األوروبررين علررى اخلرريا
العيبي ر واإلسررالمي بقرردر اإلمكرران ،مرر أنرره

الواقرر أن رر
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اكتشرفوا أمييكرا مررن قبيرل املصرا ف  ،ألن ر كرانوا يبحثررون
عرررن جر ر ر اهلنرررد الشررريقي وكرررانوا يبحثرررون عن رررا فوقعررروا
أمييكررا .أمررا أن العرري واملسررلمن قررد سرربقوا األوروبررين إىل
أمييكررا ف رريا مبحر آخرري ،اخلرريا

مررا أظررن أن ررا علررى هرريا

النحو.
األمي الثاني :أيضا أن التوراة جُمع بعد ألف سن من ن وهلرا
علررى موسررى  ،إ ا رجعنررا إىل الترراري أن موسررى  تررو
حررروالي ألرررف وما ر ر ومخسرررن قبرررل املررريال  ،وأن وقر ر السر ر
البابلي كان مخسا وست ومثانن (ق .م و هيه الفرتة أعرد
الترابوت ،وضررعوا الت رابوت عنررد الس ر البررابلي لتُحمرري العقيرردة
الي و ي  .ثب أن املدة كان أقل من هيه الفرتة فكيف كران
ألف سن على سبيل املثال
ور الدولر العباسرري والدولر األموير  ،كنر أقرريأ أيضررا
تيمجر (فينرردي

فينرراكو

Friends Franco

املستشرريق يقررول

الشي خالرد الردين الر ري  :إن هريا اليجرل أخ نري أن سرقو
الدول األموي أن هيه احلمل على الدول األموير بسرب إنتشرار
اإلسررالم

ظررل الدولر األموير  .وقامر الدولر العباسرري بوقررف

هيا التيار بتأثري الفي  ،فالدول األموي شوه صرورت ا ألن را
كان ر

ول ر عيبي ر قد ر ومررا يُلصررق ب ررا مررن إ عرراءات لرري
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صحيحا ،بل هي الي نشيت اإلسالم نشيا قويا ،وهيا السرب
الدولر العباسري كران الغري

أن الشعوبي الري رأت را

حرري شخصرري العرري واملسررا

بتررأثري اإلسررالم

وهيا سب احليكات الي ظ يت

من را

عقيرردت ،

الدول العباسي .

شكيا.
( احملاضي  :الشي  /سامي املغلوث.
بالنسب للدكتور هيه خيي
هرريه خيي رر لسررريد ر ررري
القرررين السرررا

أمتنرى أن يشراهدها اجلمير ،

تيكرري ،عرررامل تيكررري رمس رررا

عشررري املررريال

تررربن غررري أفييقيرررا وشررريق

األمييكيتن ،بدق أظ ي علماء وكال "ناسا  "NASAبدقت ا،
يررردل كمرررا كينرررا

ثنايرررا احملاضرررية علرررى أن مرررا اكتنر ر ه

وحتصل عليه الغيبين من نفا
حصي .وهي خري شاهد

خيا

املسلمن ال عد لره وال

هيا اجلان .

األمي اآلخي بالنسب طبعا كن أمتنى أن أُسي

احلردي

عن احليكات ،لكن لضيق الوقر جتردني مريرت علرى عجرل
وإال كان من أوا ل فكية احملاضية بعد أن أتكل عرن اجلر ء
التارخيي القردي أن أسرل الضروء علرى التراري العباسري .يعري
ول ر قام ر

عررام ما ر وثالثررن هجيي ر وسررق

سررتما

وست ومخسن هجي هيه التواري طبعا هلرا حضرور أقروى مرن
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حضررور الدولر األموير  ،ولكررن البررد أن نعلر مررا ا ترريى الدولر
العباسي

بدايت ا ،وليلك أشرينا برأن احليكرات الري قامر

أواخي العصي األمو وكيف اسرتغل الشرعوبيون والبراطنيون
فكية أوحيك زيد بن علي  .وليلك حينما كينرا كيرف
انتقررل بعر

مررن إىل منرراطق أ ربيجرران ومنرراطق اربنررد كلر ا

ألهدا معين توصل للحقا ق.
كأني استوحي مرن تعليرق الردكتور حممرو أنره مثرل هريا
الثياء رر التعليق رر وهيه احلقا ق يُفررت

أن تكرون متخصصر ،

ممكررن أن يكررون الرتكير علررى الدولر العباسرري أو احلرريو
الصررليب أو ..أو ..إىل آخرريه وهرريا لعلرره رررر إن شرراء اهلل تعرراىل رررر
املسررتقبل ألننررا ن م ر أن نسررم أشررياء كررثرية ،واسررتفدنا مررن
أشياء كثرية حتى وإن كان سييع .
( مديي الندوة  :األستا الدكتور /إبياهي امل يي.
بعد كل هيا و ن اي هيه احملاضية العلمي القيم تأكرد
لنا:
 أهمي املوضوع واحلاج إليه. القيمرر العلميرر الرري قرردم ا الشرري سررامي لنررا ،مت ضرربالوقررررر ر ب بيعررررر ر احلرررررررال ،اكتحلررررر ر مبرررررررداخالتك
وتعليقرررراتك  ،شرررركي اهلل لرررره وشرررركي لكرر ر وشرررركيا
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لسررعا ة مضرريفنا الكرريي ابررن الكرريي األسررتا الرردكتور
عبرررردالع ي بررررن إبررررياهي العُمرررري  ،شرررركيا حلضررررورك
والسالم عليك ورمح اهلل تعاىل وبيكاته.
 كلم اخلترام( :املضريف  :األسرتا الردكتور /عبردالع ي
العُمي :
شكي اهلل لك يرا كترور إبرياهي وشركي اهلل لرك يرا شري
سرررامي .وامسحرررو لررري كحاضررري ومعلررر أيضرررا بتررروار بعررر
اخلرررواطي أثنررراء مسررراعي هلررريا اللقررراء الشررريق ،أنرررا إتفرررق مررر
الرردكتور حممررو أن كثاف ر املررا ة العلمي ر الرري لرردى أسررتا نا
سامي أغيقته

أطل

تاري األنبيراء قبرل أن يعروم إىل مرا يليره

من أطال  ،ونعي أن بن يديه سربع عشري أطلسرا ،لرو أرا نرا
سررب عشرري حماضررية ملررا كفانررا هرريا الوق ر  ،وكرران آخيهررا
أطل

الدول العثماني .

وأعررري أن معظر ر هررريه األطرررال
اخلم

لغات حس علمي ومنتشرية

مرتمجر ر إىل مرررا يقرررار
أحنراء العرامل .وهري مرن

أكثرري املبيعررات حس ر مررا وصررل لرري مررن معلومررات

معرري

الكوي للكتا  ،ومن با الدعاي ومن با الفا ردة لنرا قبرل
كل شئ هريه األطرال

املتروفية باللغر العيبير  ،طبعرا تنشريها

مكتب ر العبيكرران ،ولرري ولغررري جتررار مع ر ال ينشرريون إال
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بعررد كررل تع ر وقناع ر تام ر جلرردوى اقتصررا ي أوالً كتجررار،
وجبدوى علمي أيضا مفيدة بالدرج األوىل.
أسررتا نا الكرريي قررال

أطل ر

ترراري األنبيرراء كررن قيابر مخر

رس ر

األنبيرراء وباعتبررار

عشررية سررن أو أقررل ،كمررا

ُرِّس قبلي وبعد ما ة تاري األنبيراء ،فبمرا إنري رسرت ا وهرو
مبعدل ضرخ أربر سراعات لل رال أسربوعيا يأخريون ا ،ف ريا
العمررل اجلررا

األطل ر

احلقيق ر عمررل جررا وممي ر لكنرره

الوق ر نفسرره خ ررري ،ألن إنرر ال النصرروص القيآنيرر أحيانررا أو
اآليات القيآني حقيق في ا صعوب  ،وأش د له بالبح .
أنررا اض ر يرت مررن خررالل ترردري
املكتبات الكنسي

القاهية وبع

هرريه املررا ة أن أزور كاف ر
الدول العيبي الري تبير

األشرريط والكتر والصررور وأقررتي األطررال  .أطلر
املقد

باللغ العيبي أخيجه جمل

الكنرا

الكتررا

العراملي ،وعرد

من املياج الي اضر ي أن أرجر إلي را مرن خرالل نصروص أهرل
الكتا  .وهيا م
أن أقيأ الكتا املقد

معاجلات أستا نا الكيي  ،فاض يرت
بع ديره الع رد القردي والع رد اجلديرد

حررروالي أربعرر آال صرررفح مرر شررريوحات ا ومرر تياتيلرر ا ومرر
تعليقات رررا وكررريا ،..فمرررا أصرررع أن تسرررتخي هررريه النصررروص
لت بق ا.
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و عرررروني أقررررول مررررن خررررالل مناقشرررراتي لعررررد مررررن الررر مالء
التررراري القررردي أن بعضرررا مرررن ينسررراقون مرر

املتخصصرررن

التوج ات الغيبي رر م األسف الشديد رر ويتجاهلون كثريا ممرا
كتا اهلل سبحانه وتعاىل.

ور

آخرررري مناقشررررات مرر ر أحررررد اإلخرررروة تبنررررى نظييرر ر أحررررد
املستشرريقن أن مرردا ن صرراح هرريه ليس ر حقيق ر هرري مرردا ن
صراح .أنرا أقررول لره ال ترت َّ رأ املستشرريق ،أيرن نضر نصرروص
البخررار

وقررو اليسررول  ب ررا ،قررال لرري :صررحي البخررار

علررى الرريأ

والعررن واآليررات القيآنيرر وسررورة احلجرري وغريهررا

أقبل ا ،لكن أثبر لري أن هريا هرو املكران الري زاره اليسرول
 ،املسلمون من القين األول اهلجري توارثروه أبرا عرن جرد ،أال
تصدق أن هيا هرو املكران الري وقرف بره اليسرول  أو أسريع
فيرره  .ألن املستشرريق الفالنرري حيرراول إنكررار لررك! ،ولرريلك
كمررا أشررار شرريخنا قبررل قليررل :ينكرريون نبيررا امسرره "صرراح"
 ،ينكررريون شرررعيبا ،ينكررريون بلررردة امس رررا مررردين ،ألن رررا
ميتب

ببال العي  ،وليلك حنن نن لق.
الوقر ر نفسررره أرى بعر ر

الر ر مالء ورمبرررا يسرررتم بعر ر

املتخصصن للتاري القدي لكالمي هيا ويؤمل  ،يتمسركون
حبي أو كلم

بع

الكت اإلغييقي أو اليوناني  ،يقرول
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لررك :املينرراء الفالنرري علررى البحرري األمحرري أور ه فررالن ،ثر حيلررل
عن را ويك هرا حترى يضرع ا

حقيقر تارخيير  .ألنره أشرار هلرا

اإلغييقي فالن ،لكن لرو أقرول لره ال ر
لررره :ابرررن كرررثري

قرال كريا أو أقرول

البداير ر والن اير ر يقرررول :ال أتررريك عنرررك

اإلغييق ما أتيك عي وآخي كل ما وراءه وهنا أُنكري مرا
تياثنررا التررارخيي بررل مررا يدعمرره مررن آيررات قيآنير  ،يقررول:

ور

صررحي لكررن أال نسررتعن بأنفسررنا وتياثنررا التررارخيي
نقررد

وق ر

فيرره كررل مررا قالرره األوربيررون .ال أسررتغي هرريا إ ا رأير

األم ر تيف ر مررن شررأن أبررو بشررية محررياء الرري خيتلررف عررن أهررل
البشررية السرررمياء

وقتنرررا .فنرريكي أن هررريه العررردوى موجرررو ة

عندنا وهي احتقار اليات رر م األسف الشديد رر.
حقيقرر أسرررتا سرررامي مرررأل فياغًرررا هامرررا بأعمالررره العلميرر ،
وأ كي حينما كنا طالبا

قس التراري كران معري أسرتا نا

سعد ال ويل رر ج اه اهلل خري رر كنا على طاولر واحردة ،فكنرا
نيج إىل مكتب جامع امللك سعو  ،كن ،كنرا نيجر إىل
أطل

عملره بعر

املستشريقن .وأظنره انترا هولنرد بالدرجر

األوىل أوم جمموع من األملان أنت سرن مثراني وسرتن أو تسر
وستن وتسعما وألف إن مل ختن الياكية ونفيح بره ونصرور،
لي

بن يدينا غريه كأنه ماسك كياس رس عا ي جدا.
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أمرررا اآلن حينمرررا رأير ر هررريه األطر رال

وب ررريه اللغرررات أ عرررو

ألسررتا نا وأُح أن ختررري هرريه األطرررال
(بي

أ

PDF

آخي هيه اخليي

(سررريدي

ات CD

أو

حترى ال تُسريق ،ألنري أنرا كمحاضري حينمرا
وأخي هيه الصورة وأعيض ا علرى طالبنرا ال

شك أن هيا سيفيد كثريا.
احلقيق ارة امللك عبدالع ي مشركورة شراركتنا اليروم
فق ر  ،فلرردي ا مشرراري خمتلف ر خيج ر من ررا

معرري

للعرري

أطررال

للترراري السررعو  .وتعمررل علررى أطلرر

للحرر وأطلرر

السرية النبوي أشكيه وأنا واحد من ما وعشيين مشاركًا
مني مرا ي يرد عرن عشري سرنوات .وبرإ ن اهلل خرالل

ب يا األطل

سن ونصف خيي إىل النور وبلغات خمتلف .
اآلخرريون كمررا أشريت قبررل قليررل أهررل الكتررا أخيجرروا لنررا
أطررال

خمتلف ر  ،ولرريلك حينمررا برردأ مشرريوع أطل ر

السرررية

الدارة اُض يرنا أن نبح مرا أصردره الفاتيكران ،مرا أصردرته
مياك الدراسات واألحباث

إسيا يل خلدم يرانت  ،حترى

كننا حنن أم حممد  أن نُخي ما هو أفضل مما أخيجروه
عن أنبيا

.

أكير الشكي لألستا سامي ،جر ا اهلل خرريا ،وأقرول ال
تتوقف مازل شابا .وثانيا أ كيه وأ كي نفسري أن كرل عمرل
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عيض للمياجع والتصحي  ،فال تتوقف

كل طبع أن تعيد

النظرري وتسررتقبل مررا يصررلك مررن املالحظررات بصرردر رحر  .وهرريا
خُلرق العلمراء ،وأحسر أنرك رررر إن شراء اهلل ررر مرن العلمراء حفظر
كترا اهلل ،أسرأل اهلل سربحانه وتعراىل أن حيفظرك وأن يسرد
خ ررررا وأن يبررررار لنررررا مجيعررررا

أوقاتنررررا وسررررا ي أحوالنررررا،

وأشرركي اإلخرروة الفنررين الرريين نقلرروا لنررا ع ر اهلررواء مباشررية،
هيه احملاضية ستبقى

املوق إىل الش ي القرا م إن شراء اهلل،

نسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن يبار

اجلمي وحيَّاك اهلل.
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ندوة
*

نشأة المجتمع المدني في المملكة العربية السعودية

 السرية الذاتية للمحاضر:
 األسـ ـ ـ ــتاذ /حممـ ـ ـ ــد بـ ـ ـ ــن عبـ ـ ـ ــدالرزاق
القشعم :
 ولرررد عرررام 1364هرررر املوافرررق 1944مقييرر ر "معقررررية" إحرررردى قرررريى حمافظرر ر
ال لفرري اخررل نفررو الثرروييات ،وكان ر
تسمى القيى احملاط باليمال العُقل ،ومفي ها عُقل .
 -التحق وهو

اخلامس من عمريه بكُتَّرا القيير  ،وحصرل

علررى شر ا ة الثانوير العامر مررن مع ررد الييررا

العلمرري قبررل

( 53عاما.
 -مررار

العمررل احلكررومي موظفً را

وزارة العمررل والشررؤون

* أقيم مساء السب الثاني من مجرا ى األوىل 1436هرر املوافرق  21ف ايري
2015م ،قرردم ا سررعا ة األسررتا حممررد بررن عبررداليزاق القشررعمي ،مررديي
الشؤون الثقافير مبكتبر امللرك ف رد الوطنير  ،وأ ارهرا األسرتا الردكتور
عبدالع ي بن إبياهي العُمي .
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عرردة مرردن سررعو ي

االجتماعي ر (رعاي ر الشرربا  .وتنقررل

مسؤوالً عن مكات رعاي الشربا  ،وسركيتريا لألسرابي
الثقافيرررر السررررعو ي

عرررردة ول ،ورأ

القسرررر األ برررري

بالشررررؤون الثقافيرر ر بالي اسرر ر العامرر ر ليعايرر ر الشرررربا
الييا

قبل ( 33عاما.

 وبعدها أصدر سلسل "هيه بال نا" ،وكُلِّف بعضوي األمانالعامر ر جلرررا ة الدولر ر التقدييير ر لرررأل  ،ومثَّرررل برررال ه
مناسررربات ثقافير ر  ،وتقاعرررد مبكررريا مرررن العمرررل ،والتحرررق
مبكتبر امللررك ف ررد الوطنير مسررؤوالً عررن الشررؤون الثقافير
في ا مني ( 20عاما.
 األسررتا حممررد القشررعمي التر م أسرربوعيا ب يررارات وحضررورجمررال

أ بير وثقافيرره من ررا "جملر

محررد اجلاسرري" صررباح

كررررل مخرررري  ،الرررري حترررروَّل إىل السررررب  ،وبعررررد الظ رررري
االجتمرراع بثل ر مررن األكررا

ين والكتَّررا واملررثقفن برردار

املفري ات بضررياف صرراحب ا الشرراعي عبررداليحي األمحررد ،
وجملرر

الشرري حممررد العبررو

بعررد مغرري كررل إثررنن،

وزيارة مواساة للصديق حممد العجيان رر شفاه اهلل وعافراه ررر
بعرررررد مغررررري كرررررل مخررررري  ،وحضرررررور جملرررر

ال ميرررررل

عبررداليمحن العبدالس رالم بعررد صررالة اجلمع ر  .وبعررد صررالة
العصي حضرور جملر

الردكتور محرو البردر ،عرالوة علرى
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لقاء أصدقاء وأبناء عبدالكيي اجل يمران (رحمه

آخري

إثنن من كل ش ي ،هريا شربه ثابر مرا مل ي ريأ مرا حيرول
برريي وبين ره إمتامرره ..وحضررور غ رري منررتظ ملناسرربات النررا
األ بي

الييا

حبك عضويته

مجعيته العمومي .

 يعت األستا حممد القشعمي بتبي مشيوع تسجيل "التاريالشرررف ي للسرررعو ي " بلقررراءات كبرررار األ بررراء ورجرررال العلر ر
والتعلي واملال والسياس  ،وسجل حتى اآلن سرية أكثي مرن
( 300شخصي من خمتلف أحناء بال ه.
 األستا حممد القشعمي شد على أنه لك وقتا م ما وهوخررول مكتبترره اخلاص ر

املن ر ل مررن بعررد صررالة املغرري

حترررى الرررر( 9 :30مسررراء للقرررياءة أو الكتابر ر عررردا الع لر ر
األسرربوعي  ،فيسررتمي إىل احلا ي ر عشررية ،مر مررا جيررد مررن
حضور ملناسبات فيح أو تيح.
املؤلفات:
 بدايات :فصول من السرية الياتي 1421 ،هرر 2000م ،ارالكنوز األ بي بريوت 1423 ،2هر 2002 /م.
 سررا ن األسرراطري واألمثررال :عبرردالكيي اجل يمرران،1 ،1421هر2001 /م ،الييا  . ( .ن .
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 البررردايات الصرررحفياملن ق الشيقي

اململكر ر العيبير ر السرررعو ي  1 :ررررر

1423 ،1هر2003 /م.

 عبدالكيي اجل يمان ..ع اء ال ينضر 1423 ،1 ،هرر/2003م ،كتي اجملل العيبي الييا .
 تيحرررال ال رررا ي النبيرررل :سررررية عبرررداليمحن منيرررف،1 ،1424هررررر2003 /م ،ار الكنرررروز األ بيرر ر بررررريوت،2 .
1425هر2004 /م.
 سررليمان بررن صرراح الرردخيل :صررحفيا ومؤرخررا ومفكرريا،1425 ،1هر2004 /م ،النا
 -بدايات ال باع والصرحاف

األ بي

الييا .

اململكر العيبير السرعو ي ،

1425 ،1هر2004 /م ،ار العمري ،جدة.
 -روا املرررؤلفن السرررعو ين ،1 ،معررري

الييرررا

الررردولي

للكتا 1427هر2006 /م وزارة التعلي العالي.
 عبررررررداهلل الناصرررررري الرررررروهي  :املرررررراهي ..السرررررراخي،1 ،1428هر2007 /م ار الفيصل الثقافي  ،الييا .
 إهررررررررداءات الكتررررررر 1429 ،1 ،هررررررررر 2008 /م ،اراملفي ات

الييا .
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 روا الصرررررررحاف السرررررررعو ي  ،صرررررررحاف األفررررررريا ،1 ،1429هررررر 2008 /م ،معرررري

الكتررررا الرررردولي ر وزارة

الثقاف واإلعالم ،الييا .
 رحلرر ر العمرررري والفكرررري :عبرررردالكيي اجل يمرررران،1 ،1429هر2008 /م ،ار املفي ات
 -معيك ر الشررعي املنثررور

الييا .

الص رحاف السررعو ي قبررل نصررف

قرين1429 ،1 ،هررر 2008 /م ،كتير اجمللر العيبير ،
الييا .
 -عبرررداليمحن منيرررف

عيرررون مواطنيررره1430 ،3 ،هرررر/

 2009م ،ار الكنوز األ بي  ،بريوت.
 طه حسن2009م ،النا

اململك العيبي السرعو ي 1430 ،1 ،هرر/
األ بي

الييا .
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لمـ ــة (املضـ ــي ومـ ــدير النـ ــدوة  :األسـ ــتاذ الـ ــد ت /

*
عبدالعزيز بن إبراهيم العُمري:
بس اهلل ،واحلمد هلل والصرالة والسرالم علرى سريدنا رسرول
اهلل وعلى آله وصحبه ومن وااله ،حيَّاك اهلل هيه األمسري
املبارك الي نسعد في ا بضيف كيي وضريو كريام كُثري
ه أنت  ،فميحبا بك وعلى اليح والسع .
وضرريفنا هلرريه اليرروم هررو األسررتا حممررد بررن عبررداليزاق بررن
حممررد القشررعمي ،وسررأ خل سررريته بعررد قليررل وبعررد تررالوة
لكترررا اهلل سررربحانه وتعررراىل وكررر سررريني حضرررور األ يررر
املش ور األسرتا عبرداليمحن برن معمري هريه الليلر املباركر
وتيكيت أيام جررية قد ر مر األعمرام امللر  ،رحر اهلل مرن
مضرررى وبرررار فررريمن بقررري .وهرررو رفيرررق ر للميحررروم األ ير ر
عبدالع ي اليفاعي رر رمح اهلل عليه رر وسعدنا به هيه الليلر
املبارك ر كمررا سررعدنا بكرر فحيَّ راك اهلل مجيعررا ،قبررل أن
أُ لرررررف السررررررية الياتيرررر لضررررريفنا وملوضررررروعنا هلررررريا اليررررروم
وحماضررينا الكرريي نسررتم إىل تررالوة مررن كتررا اهلل للشرري
أيو األركاني .فليتفضل.

* ور ت سرية مديي الندوة

م ل هيا اجمللد.
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أعو باهلل من الشي ان اليجي ؛
ﭽﭮﭯﭰﭱﭲﭳ ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺ
ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ
ﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢ
ﮣﮤﮥ ﮦﮧﮨ ﮩﮪ ﮫﮬ ﮭﮮ
ﮯﮰﮱﯓﯔﯕﭼ [الشعياء.]152- 141:
اللر أجعلنررا ممررن يصررلحون يررا ر العرراملن واحفظنررا وبلرردنا
وأهلينا من شي املفسردين ،وأ م علينرا نعمرك الظراهية والباطنر
يا ر العاملن.
أكررررير الرتحيرر ر بضرررريفنا الكرررريي األسررررتا حممررررد بررررن
عبداليزاق القشعمي .وقد ال يعري أنري عيفتره قبرل أكثري مرن
مخ ر

وثالثررن سررن حررن زيررارات أو عمررل لرره مبكت ر رعاي ر

الشبا مبن ق القصي  .فكن أراه كثريا
األسررتا حممررد العمررار
ت ال صورته راسخ ً

مكت سرعا ة

وقترره حينمررا كن ر أترري عليرره ومررا
اكيتي مني تلك األيام.

احلقيقر ر السررررية الياتير ر سررريقناها سررريقًا مرررن جمموعرررات
حبثي  ،إ أنه ش علينرا ،وطلر مري االختصرار ،و ا م لر ٌ
يعر علينررا صرراحبه .و مثررل هرريا املوقررف أعرري باختصررار فلررن
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أ كي الوظا ف وغريها فنحن

جمرال ثقافر واألسرتا حممرد

كمرررا نعررري هرررو مفكررري ومرررؤرخ راصرررد للحررريا الثقرررا
اململك وجمتمع ا ،وراصردٌ بعرن ثاقبر ومردونٌ وكاتر غ يري
وممير وقرري  .ولرره اهتمررام عررال بأهررل الثقافر وأعالم ررا ،فكر
كت ر عررن امليحرروم عبرردالكيي اجل يمرران وغررريه مررن أعررالم
الثقافر ر وسرررليمان الررردخيل وغريهر ر  ،مؤلفاتررره الررري قاربر ر
العشيين مؤلفًا فيما يظ ي لي واهلل أعل ف و و إنتا عال ي رت
بالثقافررر وأهلررر ا وأعالم رررا ،ولررره عرررد ٌ كررربري مرررن املؤلفرررات
املنشررورة كتب ررا لألجيررال احلاضررية وسررتبقى بررإ ن اهلل تارخيًررا
لألجيال القا م .
عالقترره برراأل

والثقاف ر عالق ر حم ر حملبوبرره وعاشررق ملررن

حي  ،أمرا موضروعنا هلريا اليروم ف رو "نشرأة اجملتمر املردني
اململكر ر العيبير ر السرررعو ي " .واألسرررتا حممرررد سررريعي
إس اماته

اليصد والكتاب حول املوضروع ،ومرن ضرمن لرك

كتابرره الرري يُعررد
صدرت

لنر را

صررمي املوضرروع ومررن أنرردر الكت ر الرري

هيا املوضوع وهو "بوا ر اجملتم املدني

اململكر

العيبي السعو ي " الي أرخ فيه لنشأة مؤسسات اجملتم املدني
اململكررر ر العيبيررر ر السرررررعو ي راصررررردا لتلرررررك املؤسسرررررات
بشخصرررريات ا وممارسررررات ا ومبررررا صرررراحب ا مرر رن انتخابررررات أو
مشررراركات شرررعبي

تلرررك املؤسسرررات الررري تعرررد مؤسسرررات
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بالدرجرر األوىل أهليرر مسرراندة للمؤسسررات اليمسيرر ومتعاونرر
مع ررا مررن اجلمعيررات واهليئررات وغريهررا .ومررا يَ ردلف

التعييررف

ب يا املوضوع ف و صاحبه وأهله ،وليلك فقد رصد مرا لره صرل ٌ
ب رريا املوضرروع

بداياترره األوىل اعمررا لررك باملعلومررات املوثق ر

والتحليل العميق ،مما يدل على اهتمرام شخصري ب ريا املوضروع
احلضررار املرردني ،الرري اسررتوعبه وكترر عنرره كمررا أن لرره
عررد ا مررن املؤلفررات سررتكون بررإ ن اهلل

جملرردات املنترردى مر

غريها من حصا املنتدى.
وأح ر أن أ كرري بررأن احملاضررية تُنقررل اآلن علررى اهل رواء ع ر
األج ر ة اليكير ويتابع ررا عررا ةً مررن البيرروت مررن األخرروات ومررن
اإلخرررروة ومررررن بعررر

امل ررررتمن

كافررر القررررارات مررررا يقررررار

األربعما ر شررخص علررى اهلررواء رجرا ًال ونسرراء

نفر

اللحظر ،

واآلال بعررد لررك ،واملوق ر موجررو علررى موق ر املنترردى كمررا
ستبقى هيه احملاضية بإ ن اهلل

هيا املوق ملدة شر ي كامرل

وستن ل ضمن جملدات املنتدى رر بإ ن اهلل رر.
أشرركي املسرراعدين الر مالء املشررجعن احلضررور هلرريه النرردوة
والداعمن فنيا الريين يتولرون هريا النقرل وهريه املتابعر وأكرير
شرررركي لكرررر وأكررررير الرتحيرررر بررررأبي يعرر ري فليتفضررررل
مشكورا.
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 احملاضرة:
( احملاضررري  :األسرررتا  /حممرررد برررن عبرررداليزاق برررن حممرررد
القشعمي.
بسررر اهلل الررريمحن الررريحي  ،السرررالم عررريك ورمحررر اهلل
وبيكاته.
سررعيد بررالوجو أمررامك والتحرردث عررن موضرروع تعيفونرره
أكثرري مرري ،ولكررن حسررن ظررن مضرريفنا األسررتا عبرردالع ي
الرري

عرراني وحرررد املوضرروع وهرررو "نشرراة مؤسسرررات اجملتمرر

املدني

اململك " .فكما تعلمون أن تعييفرات اجملتمر املردني

اختُلف علي ا كثريا فل يُتفق علرى تعييرف حمرد كغريهرا مرن
األشرررياء املختلرررف علي رررا ،ومرررن مرررن يقرررول :هررري املؤسسر رات
واهليئات غري اليمسي بصرفت ا عناصري فاعلر

نظري اجملراالت

الرتبويرر واالقتصرررا ي والعا ليرر والصرررحي والثقافيرر واخلريير ر
وغريها.
ويتكون اجملتم املردني مرن اهليئرات الري تُسرمى املؤسسرات
الثانويررر مثرررل اجلمعيرررات األهليررر والنقابرررات امل نيررر والعمليررر
وشيكات األعمرال والغري التجارير والصرناعي  ،ومرا شراب ا
مررن املؤسسررات الت وعير وغررري احلكومير الرري يقرروم نشرراط ا
على العمل الت وعي .وبالتالي ف رو جمتمر مسرتقل عرن إشريا

306

منتدى العُمري الثقايف ـ حصاد العام الثامن  1436هـ

الدولر املباشرري؛ وهلرريا فرراجملتم املرردني هررو املنظمررات الوسرري
واملسرررتقل الررري مترررأل الفضررراء االجتمررراعي القرررا برررن الدولر ر
والسوق.
وييكي الصرديق الردكتور حممرد برن عبردالكيي السريف
رسالته لنيل ش ا ة الدكتوراه عن مؤسسات اجملتم املردني
و ورهررا
راب

اململك ر يقررول :يقرروم اجملتم ر املرردني علررى أسررا

اختيارير يدخلر ا األفريا طواعير  .ويقرول األسرتا زكري

أبو الش و

مقال لره

جملر الفقري( :إن مؤسسرات اجملتمر
تنظي مردني

املدني تعت طاق فاعل النص ار أفيا اجملتم

لرره أهرردا ٌ وقضرري عامر الرري خترردم اجملتمر وتُسررمى الرروطن .
ولعلنرا نكتفرري ب رري التعييررف وأترريكي معكر بعر
مررن مظرراهي هرريه املؤسسررات قبررل وفرراة مؤسرر
مجعيات وهيئات أهلي وجمال

اململكرر مررن

مدني وغريها.

عندما نشي الكات عبداهلل عبداليمحن اجلفي
املعتررا ة

مررا كرران

زاويتره

جمل ر "عكرراظ" عررام ألررف وربعما ر وسررت وعشرريين

مقاالً فيه مسى االنتخابات البلدي قرا الً( :هييييره صرار عنردنا
انتخابررات ،يبشرري أصررحا احلرري وأصررحا الصررحف يعمررل
إعالنررررات كلرر ر ا مررررن أجررررل الدعايرر ر للنرررراخبن ،وقررررال :إن ررررا
االنتخابات ألول مية تُقام وبالتالي عمل املقال الري قلر عليره
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أو كرريا وسر يت علررى تصرريي األمررري نررايف (رحمه

سُررئل قبررل لررك بسررن

عنرردما

أحررد املررؤمتيات قررا الً بررأن االنتخابررات

ليس جديدة علينا ،بل كان معيوف مرن أيرام امللرك املؤسر
فجييدة "عكراظ" عملر مرن املقرال عنوانرا ر يسريا ملفترا :مترى
عيف اململكر االنتخابرات نُشريت بعرد مقرال اجلفري تقييبرا
من أسبوعن ،وكن قبل ا قد وجدت

"اجل يية" مقراالً آخري

بعنوان "أول الغي ق ية ث ين مي" ملا عُري عرن إنشراء اجمللر
البلررد أو التقسرريمات البلدير

صررورت ا األخرررية الرري كانر

قبل عشي سنوات.
استغيق

كثري من اجملال

واجلماعرات والنقابرات الري

كان تر اول االنتخابرات ،مثرل خرول امللرك عبردالع ي (رحمه

احلجاز ،و كيته

كت كرثرية وأن االنتخابرات ليسر

جديرردة علررى جمتمعنررا ،مل أكتررف برريلك ،بررل برردأت أحبر
الكت ر والصررحف القد ر عررن كررل اجملررال

واالنتخابررات،

ووجررردت أن احلجرررراز مبدنررره الكررر ى مكررر وجرررردة واملدينررر
وال ررا ف قررد عيفر االنتخابررات

وقر مبكرري قبررل احلكر

السررعو  ،إبرران احلك ر العثمرراني .فعلررى خلفي ر اإلصررالحات
الدسررتوري الرري قررام ب ررا السررل ان عبداحلميررد الثرراني وُسررع
االنتخابرررات وجمرررال

العثمررراني ،ال ملررراني النيرررابي عرررام ألرررف

وتسررعما ومثاني ر  ،وسررع إىل توسرري ا رية انتخررا األقررالي
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ومل تكررن ممثلرر

االنتخابررات السررابق عررام ألررف ومثامنا رر

وسررربع وسررربعن وسرررع إىل توسررري ا رررية االنتخابرررات لتشرررمل
أقالي مل تكن ممثل لريتف التمثيرل العيبري فيشرمل نروَّا مرن
فلس ن والشام والعياق واحلجاز واليمن.
فنجررد الرردكتورة صررابية مررؤمن اخلشرران إمساعيررل تقررول
حبث رررا

رسرررال الررردكتوراه :جررردة عرررام ألرررف ومرررا تن وسرررت

ومثررانن إىل ألررف وثالمثا ر وسررت ومثررانن هجييررا .وقررد صُررف
صنا يق اقررتاع فعلير

مردن احلجراز الي يسري مكر واملدينر

وجدة ،حي جريى االتفراق األول علرى انتخرا نا ر واحرد عرن
كرررل مدينر ر  ،فانتُخر ر عبرررداهلل السررريا عرررن مكر ر والسررريد
عبدالقا ر هاش عن املدين وقاس زين عن جدة.
املؤرخ أمحد السباعي يقول

تاري مك  :إنه

عرام ألرف

وثالمثا وسربع وعشريين هجيير أمري احلسرن بانتخرا اثرنن
لعضوي جمل

ال ملان ك ل االحتا ين ،فاخترار لريلك ابنره

عبداهلل بن احلسن والشي حسن عبدالقا ر الشي .
وجنررد حممررو الصرربا يكت ر

جييرردة الرروطن عررام ألررف

وأربعما ر وتسررع وعشرريين قررا الً حت ر عنرروان "ما ر عررام علررى
انتخابررات حديث ر
ررار

اجل يررية العيبي ر " .وكرران قررا مقررام جرردة

ج وترا علررى عررد مررن املرروظفن واهليئررات الرري ييأسر ا.
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فقد كان هنا جمل

لوالء جدة ،وكران ييأسره الروالي وهرو

القرررا مقرررام برررك بنفسررره ،ويضرر أعضررراء ا مرررن هرر النا رر
واملفرري واحلاس ر واملكتبجرري ومررديي التحييرريات .ث ر يُنتخ ر
أربعر أعضرراء مررن بررن الشخصرريات املعيوف ر  ،وكانر مدييي ر
اليسا ل اليمسي هي الي تُعد هليه االنتخابات.
وهنا جمل

متيي

الي يتكون من سرت وأبريزه نا ر

القاضرري الرري يغررريه قاضرري مك ر  ،فيقررول لس ر مررن فق رراء
احلجررررراز ،ووظيفررر ر هررررريا اجمللررر ر
والدعاوى .و ثل السل
وجبانر

التررررردقيق

املشيف على القضاء

لررك يوجررد حمكمر جتارير

الشررررركاوى
اللواء.

جرردة تضر نرروعن

من األعضاء:
أعضاء ا من معيرنن وأعضراء مرؤقتن يُخترارون عرن طييرق
االنتخا .
وكانرر هررريه احملكمرر تتكرررون مرررن عرررام ألرررف وثالمثا رر
وواحررد مررن الوكيررل وعضرروين ا مررن وعضرروين مررؤقتن ،أمررا
عررام ألررف وثالمثا ر وثالثر فقررد أصرربحوا ثالثر أعضرراء ا مررن
وثالث مؤقتن.
أما

الع د السعو

عرررن مسررررية جملرر

فالي ي

الشرررورى

عبداليمحن ال هياني يقرول
اململكرر إنررره

يررروم اجلمعرر
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الثرراني والعشرريين مررن ش ر ي مجررا

األوىل سررن ألررف وثالمثا ر

وثالثر وأربعررن هجييررا املوافررق ألررف وتسررعما وأربعر وعشرريين
ميال يرررا ،وبعرررد خرررول السرررل ان عبررردالع ي آل سرررعو مكر ر
املكيم ر بعشررية أيررام التقررى السررل ان عبرردالع ي بعلمرراء البلررد
احلرريام للتشرراور

الشرركل الرري ينبغرري إل ارة الرربال  .وممررا

قالرره هل ر  :أنررت أعل ر ببلرردك مررن البعيرردين عررنك  ،ومررا أرى
لك أحسن من أن تبقى مسؤوليات األعمرال علرى عرواتقك ،
وأريررد مررنك أن حترد وا وقتررا جيتمر فيرره خنبر العلمرراء وخنبر
األعيرران وخنب ر التجررار مجيعررا وينتخ ر كررل صررنف مررن هررؤالء
عرررد ا معينرررا كمرررا تيضرررون وتقررريرون ،و لرررك مبوجر ر أوراق
متضرررون ا مرررن اجملرررتمعن برررأن اختررراروا أولئرررك النفررري إل ارة
مصررراحل العامر ر والنظررري

شرررؤون  .ثر ر هرررؤالء األشرررخاص

يستلمون زمرام األمرور فيعينرون ألنفسر أوقاترا معينر جيتمعرون
في ا ويقريون مرا فيره املصرلح للبلرد ومجر شركايات النرا

أو

م البررات جي ر أن يكررون ميجع ررا هررؤالء النخب ر مررن النررا .
ويكونررون أيضررا الواس ر
وآ ان للنا

بررن األهلررن وبيننررا ،ف ر عيررونٌ لرري

وييفعون شكاواه وينظيون في ا ويياجعوني.

إنررري أريرررد مرررن اهليئر ر الررري سرررتجتم النتخرررا األشرررخاص
امل لوبن أن يتحيوا املصلح العامر ويقردموها علرى كرل شريء
فينتخبرروا أهررل اجلرردارة واللياقرر الرريين يغررارون علررى املصررلح
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العام ر وال يقرردمون علي ررا مصرراحل اخلاص ر  ،ويكونررون مررن
أهل اخل ة والتقروى ،ال أريرد أوهامرا وإمنرا أريرد حقرا ق ،أريرد
رجاالً يعملون فرإن اجتمر علي را املنتخبرون أو أشركل علرىَّ أمريٌ
رجع إلري

جلسر وعملر مبشرورت وتكرون مري سرامل

واملسؤولي علي  ،أريد من أن يعملوا مبا جيدوا فيره املصرلح
ولرري

ألحررد مررن الرريين ه ر مررن طرري سررل ٌ علرري وال علررى

غريه  ،انت ي كالم السل ان عبدالع ي .
وهررريا يؤكرررد حررريص السرررل ان عبررردالع ي علرررى الشرررورى
وإشرريا مجي ر فئررات اجملتم ر  .فبعررد يررومن مررن هرريا التوجي ره
اجتمرر األعيررران فررراتفقوا علرررى انتخرررا أعضررراء ،وأُطلرررق عليررره
جملر

الشررورى األهلرري .وهر الشرري عبرردالقا ر الشرري ر يسررا

وعضرروي كررل مررن :أمررن عاصرر  ،بكرري حسررن ،تررا ق رر
سررليمان ،عبررا

مررالكي ،عيابرري سررجيي ،عقيررل السررقا ،

عمي جا  ،عمي علو ،حممد نور ف اني ،حممد نور ماليك
بدالً من عبداهلل الدهلو الي اعتير ،حممد بن حييى عقيل.
وقد أُريد ب ريا اجمللر

تنظري مروا أساسري تتضرمن الروعي

لألعمرررررال املنرررررو ب رررررا ،مياعيررر ر
واحلكوم ر  .وقررد روعرري

لرررررك مصررررراح الررررربال

هرريه األساسرريات اهلام ر الكافي ر

إل ارة الررربال علرررى أكمرررل وجررره .واسرررتمي عمرررل هررريا اجمللر ر
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حرروالي سررت أشرر ي .و العررام التررالي عررام 1344هجرري أمرري
السل ان حبل اجملل

ووجه بانتخا عضرو عرن كرل حرارة مرن

حارات مك وعد ه اثنا عشي ،اثنران مرن العلمراء وواحرد مرن
التجار باإلضاف للثالث أعضاء املعينن من السرل ان مرن أعيران
البلررد ،وقررد كرري السررل ان

أمرريه الصررا ر يرروم اخلمرري

8

حميم عام 1344هر ما يلي:
 .1تنتخ كل حارة من احلارات مندوبا عن ا مرن أهرل اخلر ة
واملعيف .
 .2ينتخ العلماء عن اثنن من كباره .
 .3ينتخ التجار عن مندوبا من بين .
 .4أوراق االنتخابررررات جيرر ر أن تُقرررردم صررررباح االثررررنن برررردا ية
احلكوم باحلميدي .
 .5جي ر أن تكررون االنتخابررات حررية .وللجمي ر حررق االشرررتا
في ررا ،وكررل مَ رن يتالع ر بررأوراق االنتخابررات جيررازى أشررد
اجل اء.
 .6جيتمر منرردوبو (الشررع
الي يُعن بعد لك.

بعررد ظ ررور االنتخابررات

الترراري
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وسرتُلقى مسرؤولي إ ارة الرربال علررى عرراتق هررؤالء املنرردوبن،
وقررد مت ر االنتخابررات وفررق التنظرري  ،وتشرركل جلن ر لبح ر
األوراق ،ومت انتخررررا ر رررري

للمجلرررر

ونا بررررا لرررره برررراالقرتاع

السي  ،وكان النتيج وفق األمساء التالي :
الشي حممد امليزوقي ر يسا ،الشي عبدالقا ر شي نا ر
الررري ي  ،واألعضررراء هرر إبرررياهي م ررري عرررن التجرررار ،ومجرررال
مشيف ومح ة بيكات عن حارة مك  ،الشرييف محر ة الفعري
(معررن  ،سررليمان أزهرري عررن حررارة مكر  ،الشرري شررييف باشررا
عدنان (معن  ،صاح ق

عن التجار ،الشري عبرا

مكري

من العلماء ،عبدالفتاح فدا عن حارات مك  ،عبداهلل ال واو
عن حارة مك  ،عبداهلل خملص ،علو التونسري عرن التجرار،
علي كت عن حارة مك  ،حممرد نرور ماليكر عرن التجرار،
الشييف ه اع (معن .
كمررا انتخ ر حممررد سرريور الصرربان أمينررا للسرري باإلمجرراع
بالتصرروي العلرري ،وقررد افتررت هرريا اجملل ر

يرروم الثالثرراء 13

حميم عام 1344هر و ُتلِريَ بيران السرل ان اليمسري الري يوظرف
م ام اجملل

وصالحيته ،جاء فيه:

"أريرررد أن ألقررري علرررى عررراتقك إ ارة األمرررور

هررريه البلررردة

امل ررية ،فررإن أحسررنت فألنفسررك وبيضررت وجرروهك أمررام
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بي وطنك وأمام العامل اإلسالمي الي يفد إىل هيه األق رار
والعك

بالعك  ،وسيكون من اختصاصك :

أوالً :تنظي أمور البلدي  ،ووض لوا صراحل هلرا متكن را
من القيرام بواجبات را

خدمر البلرد ،والنظري

وخارج ررا ،وكرريلك النظرري

موازنر خلر ا

املسررا ل الصررحيح  ،والوسررا ل

الالزم ليلك.
ثانيا :النظري

نظرام احملراك الشريعي  ،وتيتيب را لشريو

تضمن توزي العدل وت بيق األحكام الشيعي ت بيقًا ال جيعرل
جماالُ لل وى.
ثالثرررا :تررردقيق مسرررا ل األوقرررا والنظررري

أبررروا الصررري

الشيعي .
رابعررا :النظرري

حفر األمررن اخررل البلررد ،وتيتير الشرريط

الالزم ليلك.
خامسررا :تعلرري العلر الررديي

هرريه البلرردة امل ررية والسررعي

تعمي القياءة والكتاب .
سا سررا :النظرري

الوسررا ل املعرردة امليقي ر للتجررارة واملس ر ل

لسبل ا ،وتيقي وسا ل ال يد وال ق.
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سابعا :تشكيل جلن أو جلان ا م حلل املشاكل الداخلي
الرري يُيج ر في ررا إىل العُ ري الرري ال خيررالف أص رالً مررن أصررول
الشييع امل ية.
وبعرررد استسرررالم جررردة واملدينر ر ومبايعر ر عبررردالع ي ملكًرررا
للحجاز وسل انا لنجد عُن األمري فيصل بن عبدالع ي نا با لره
احلجراز ،و لرك اعتبررارا مرن 1344/6/28هجيير  .ثر وجرره
امللرررك عبررردالع ي بترررأليف هيئرر تأسيسررري مكونرر مرررن مثانيرر
أعضرراء انتخبرروا ب ييق ر االقرررتاع السرري مررن قِبررل ممررثلن عررن
مدن احلجاز ،كما أضيف إلي مخس أعضراء آخريين عيرن
امللرررك ،وعرررن هلرر ر يسرررا .ومرررن أهرر م ام رررا وضرر التعليمرررات
األساسي لتشكيالت احلكوم .
العرررررد ( 71بتررررراري

وقرررررد نشررررريت جييررررردة أم القررررريى
1344/12/2هجييررر أمرررري امللررررك الرررري
اجملررال

االستشرراري

وال رررا ف ،للنظررري
اجملال

كررل مررن مك ر واملدين ر وجرردة وينب ر
املسرررا ل اهلامررر احملليررر  .وتُكررروَّن هررريه

بانتخا بدرج واحدة يؤلف جملر

أعضاء سوى الي ي

مكر مرن عشرية

الي ختتراره احلكومر  ،وجملر

من ست أنفار سروى الري ي  ،وجملر
وجمل

عررررا فيرررره النتخررررا

املدينر

ينبر مرن أربعر أعضراء،

ال ا ف من أربع أعضاء سوى الي ي .
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كما يؤلف جمل عام يدعى جمل الشورى العام ،يُنتخر
أعضا ه من قِبل اجملال االستشراري احمللير  ،ويؤلرف أعضراؤه
مررن ثالثر عشرري عضرروا ،أربعر مررن مكر  ،واثررنن مررن املدينر ،
واثرررنن مرررن جررردة ،وآخررريين مرررن ينبر ر  ،وواحرررد مرررن ال رررا ف،
والثالث من رؤساء العشا ي.
وقد حُد مَن هل حق االنتخابات من طوا رف العلمراء وأعيران
األعضرراء
الرربال والتجررار ورؤسرراء احلرري وامل ررن .ويشرررت
املنتخبن أن تتوفي في الشيو التالي :
أوالً :إجررا ة القررياءة والكتاب ر وحسررن السرررية وعرردم ص ردور
أحكررام خمل ر بالرردين والشرري  ،مرردة عضرروي اجملررال سررن
واحدة.
وقررد قررال حرراف وهب ر كتابرره مخسررون عامررا ج يررية
العي " :هيه بع فوا رد جملر الشرورى الرداخل ،وأمرا
اخلررار فررإن مجير األق ررار العيبير سررتأخيها الدهشر عنرردما
تسررم بررأن صرراح جنررد قررد فرراق مجي ر أمررياء العرري بدعوترره
السلفي وباليجوع إىل الشورى أيام اخللفاء الياشدين.
وهكرريا جنررد أن جمل ر الشررورى قررد رري مبياحررل وأمسرراء
خمتلفر  ،فنجررد صررا ق حررالن يرريكي كتابرره" :الشررورى
اململكرررر العيبيرررر السرررررعو ي " :وللمرررررية األوىل تشرررر د مكرررر
املكيم على يد والي ا اجلديرد السرل ان عبردالع ي برن سرعو
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بعد خوله إلي ا مجا ى األوىل عرام 1343هرر مبردأ الشرورى
ليفسر ر للشرررع املشرررارك احلكر ر والعمرررل علرررى اصررردار
الرررنظ الررري تكفرررل احلقررروق وحترررد الواجبرررات ،فأنشرررأ أول
جملر ر استشرررار مبكررر حتر ر اسررر (اجمللر ر االستشرررار
األهلرري  .واجللسر الثانير عشرري اجمللر عررام 1344هررر تغررري
اسرر اجمللرر األهلررري إىل جملرر الشرررورى األهلررري ،و ن ايرر
شرروال 1344هررر تغررري االس ر إىل اجملل ر االستشررار امللكرري.
و جلس يوم الثالثاء املوافق  24حميم 1345هر ثر مت تعرديل
االسررر إىل جملررر الشررررورى ،وكرررران مررررن األنظمررر والعقررررو
واملي انيرررات الررري سر ر يها اجمللر ر عرررام 1344هرررر أول نظرررام
للشيط .
ثانيررا :أعضرراء اجملل ر البلررد  :ه ر الشرري أمحررد صرربحي،
الشررري عبرررداهلل عويرررد ،الشررري عبرررداهلل اخل نررردار ،الشررري
عبررردالل يف عرررامل ،الشررري عبيرررد مصرررلي عضررروا ،وحُرررد هلرررا
مي انيررر البلديررر وانتخرررا أعضررراء اجمللررر البلرررد وشررريو
املنتخ ومواعيد االنتخا .
ثالثا :مي اني هيئ التعلي .
رابعا :تعليمات املصكوكات على العمل امل يف .
خامسا :مي اني مدييي الصح .
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هيا ما يتعلق مبجل

الشورى األول.

اليواب والنقابات:
وم تتب الصحاف املبكية

الع د السعو

اجلديد جنرد

جييررردة أم القررريى ،وهررري الصرررحيف الوحيررردة ،وقت رررا تنشررري
عررررررد ها ( 247الصررررررا ر بترررررراري 1348/4/9هررررررر املوافررررررق
1929/9/13ميال يا ،ما نصه" :صدر األمي السامي باملوافق
علررى قرريار انتخررا الرريوات التالي ر أمسرراؤه أعضرراء مبجل ر
أمانررر العاصرررم  ،الشررري عبرررداهلل عياقررري ،عبرررداهلل بشرررار،
عبرردالع ي بررن نفيسرري ،حسررن اليمرراني ،سررليمان أزهرري ،عل ري
عبرررداهلل برررن عمررري املفررري ،عبرررداهلل خملرررص ،ترررا غررر او ،
عبداحلميد حديد  ،حممد سعيد تفاح .
كمرررا نشررريت

تررراري 1346/4/18هرررر األمررري امللكررري

القاضي باملوافق على تعين الشي حممد حسن السمان ر يسرا
لبلدي املدين املنورة ،واليوات اآلتري أمسراؤه أعضراء ا مرون:
الشرررري حممررررد القاضرررري ،والشرررري سررررلمان إليررررا  ،والشرررري
عبرررداهلل بيزجنررري ،والشررري يوسرررف حوالررر  ،والررريوات اآلتررري
أمسررراؤه هر ر أعضررراء فخيير رون :السررريد طررره حممرررد حسرررن،
والشرري ناصرري الرتكرري ،والسرريد أمحررد ع ررا اهلل ،وكامررل
أفند اخلوج .

منتدى د .عبد العزيز العُمري الثقايف

كما تنشي جييدة أم القيى
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العد ( 422الصا ر بتراري

1351/7/5هررر حت ر عنرروان" :هيئررات النقابررات" .ص ردر األمرري
السررررامي باملوافقرر ر علررررى تررررأليف اهليئررررات اجلديرررردة لنقابررررات
السررريارات

كرررل مرررن مكرر وجررردة واملدينرر  ،وإبقررراء الشررري

عبدالقا ر غ او ر يسا لنقاب مك املكيم  ،والشي حممد
هر از ر يسررا لنقابر جرردة ،والشرري أسررعد مفرري ر يسررا لنقابر
املدين .
كمررا جنررد أم القرريى تنشرري

ع رد ها ( 419يرروم اجلمع ر

 27شعبان 1349هر خب كبري ،وخُصص هيا العرد البالغر
صررررفحاته اثررررني عشررررية صررررفح ضررررعف الصررررفحات املعتررررا ة
لالحتفال جبلو
قيلر ر

امللك املعظ  .وض الكلمات والقصرا د الري

املناسرررب  ،ووصر رفًا تفصررريليا للحفرررالت ،واسرررتعيا

اجلرري  .وقررد ترروىل مسررو النا ر العررام رعاي ر هرريه املناسررب
مكر وجرردة .وكانر نقابررات احلرري والصررناي قررد احتشرردت
أمررام السرراح الكر ى

أجيررا حتمررل كررل من ررا علمررا عيبيررا

كُتر عليرره اسر احليفر  ،وعقر االنت رراء مررن مياسر الت رراني
وصررل مجرروع النقابررات إىل شررارع ار احلكوم ر  ،كررل نقاب ر
تسري على حردة ،علرى شركل بردي وتيتير مرنظ  ،فمريت مرن
أمرررام برررا احلكومر ر معلنر ر سررريورها وابت اج رررا ب ررريا العيرررد
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امليمرون ،وهاتفر جلاللر امللررك املعظر وأصررحا السررمو واجلرراه
األمياء الفخام.
البلدير وبردايت ا

أما بالنسب للمجرال

احلجراز فلر أطَّلر

علررى مياجر كافير توضر بالتفصرريل شرريئا عن ررا ،ولكررن مررا
سرربق اإلشررارة إليرره مررن قرريارات جمل ر
ومن ا أعضاء اجملل

الشررورى عررام 1344هررر

البلد مبك .

وتأتي مي اني اجملل

وشيو االنتخا ومواعيده ،ولكننا

جنررد حتقيقًررا صررحفيا مفص رالً جبييرردة الييررا

عررام 1432هررر

يقرررول فيررره" :فكررري اجملرررال

متترررد إىل ع رررد امللرررك املؤسر ر ".

فبررردأت االنتخابرررات للمجلررر

البلرررد باملدنيررر املنرررورة تبعت رررا

حمافظ جدة وعد من املدن األخيى.
وكان تلك اجملال

ميتب

تنظيم ا ومتابعت ا مبجلر

الشررورى آنرريا  ،الرري متكررن مررن ت ررويي لرروا تلررك اجملررال
وإجياءت ا واألنظم واللوا اخلاص ب ييق االنتخا اخلاص
ب ا ،إ أصردر اجمللر

عردة قريارات تنظيمير لالنتخابرات ،إىل

أن صررردر نظرررام االنتخابرررات عرررام 1375هجررري  ،الررري مشرررل
انتخابات اجملال

البلدي وهيئات امل روفن والسماسرية ،ولقرد

جررراء لرررك النظرررام مفصررالً وواضرررحا بعرررد أن بُررري علرررى جتيبرر
امتدت من عام 1944م حتى عام 1957م.
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والالف ر للنظرري

هرريه التجيب ر هررو املشررارك الفعلي ر

إ ارة الشر رؤون احمللير ر  ،حير ر كانر ر تلرررك اجملرررال
فعالر ر  ،وأسر ر م

البلدير ر

البنررراء والتقرررديي ومياقبر ر األسرررعار وحرررل

املشرركالت والعقبررات ،وغررري لررك مررن األمررور البلدي ر املختلف ر
بكل االقتدار.
وم صدور أول جييدة أهلير مبكر "صروت احلجراز" بتراري
27

القعدة عام 1350هر املوافرق  4إبييرل 2030م جنرد

أ بيات ا تنا

بضيورة وجو راب

أ بير

الربال  ،و العرد

 16اليرروم االثرررنن  21ربيرر األول 1351هرررر املوافرررق  25يوليرررو
1932م يكتررر حممررررد سررررعيد عبداملقصررررو خوجرررره بامسرررره
املستعار "متأمل" حت عنوان "الريواب األ بير
أمحد السرباعي

بال نرا" ،تبعره

العرد ( 117يكتر حتر عنروان "حردي

مسموع لو كان لنا رواب ".
و العرررررد ( 499مرررررن "صررررروت احلجررررراز"

 14رجررررر

1359هر ،حت عنوان نتيج انتخا هيئ امل وفن مستعيضرا
أسبا املنتخبن بعد تصرديق املقرام الثراني علي را .وبعرد احلري
العامليرر الثانيرر الررري توقفرر أثناءهرررا الصرررحيف فصررردرت بعرررد
احلي باس البال السعو ي  ،ورأ
الي كت

حتيييهرا عبرداهلل عييرف

العد ( 1091الصا ر يوم االثنن أو اليروم 22
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حمرريم 1371هررر ،حتر عنرروان "أمسررى" وبتوقيعرره املسررتعار "أبررو
نظارة" مستغيبا اجتماع ر اس اهليئ التنفييي وهي أصرالً هيئر
تشرررييعي بيرررد واحرررد وهرررو أمرررن العاصرررم  ،وي الرر بفسرررخ ا
وإجرياء انتخابررات جديرردة علررى أسرا
لوجررو مررا يسررمى برراجملل

جديررد ،وإال فررال ضرريورة

البلررد  ،هرريا الكررالم متررى قبررل

( 65سن  ،وما زال يُنتظي حتقيقه.
أمررا بالنسررب للمن قر الشرريقي مررن اململكر فلر يصرردر ب ررا
صررحفٌ وجمررالت قبررل أخبررار الظ رريان الرري أصرردرها شرريخنا
عبرردالكيي اجل يمرران (رحم ه

غررية ش ر ي مجررا األوىل

1374هر رر املوافرررق  26كرررانون األول 1954م ،فنجرررد حسرررن
األشررول يكتر العررد الثرراني واصرفًا انتخابررات اجمللر

البلررد

بالدمام حت عنوان "فكيةٌ تتحقق".
أما

الع رد العثمراني

الق يف فنجد متصي لرواء جنرد

يكترر حلرررا حسرررن أفنرررد أبرررو السرررعو بانتخابررره عضررروا
جملررر

إ ارة الق يرررف بتررراري  2و القعررردة عرررام 1323هرررر،

ويررريكي عبرررداهلل برررن ناصررري السرررباعي
واإل ارة

كتابررر "احلكررر

األحسرراء والق يررف وق رري أثنرراء احلك ر العثمرراني"

أن وثيقرر موج رره مررن متصرري اللررواء إىل الشرري عبرردالل يف
أفنررد املفررري يُبلغررره في رررا أنررره انتخرر عضررروا

جملرر

إ ارة
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اللرررواء ،و كررري أمسررراء مرررن شرررغل عضررروي جملررر
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اللرررواء

اإلحسرررراء مررررن عثمرررران اجل يمررري ،والسرررريد حسررررن حرررراجي،
وعبرردالل يف احلِملرري ،وحممررد بررن خليفرر احلِملرري ،وحممررد
وران ،وعبداهلل الداع ،وإبرياهي اجلعفري  ،وأمحرد برن سرلي
املاجد.
و الق يف أمحد بن نصي اهلل ،وابنه م د  ،وعبداليحي
الفي  ،وسليمان الشوي  ،وصاح سنان إىل آخيه.
نعررو للمن ق ر الغيبي ر الرري برردأت صُررحف ا تنشرري إعالنررات
ونتررا انتخابررات اجملررال

البلدي ر وهيئررات امل رروفن ومشرريخ

السماسرررررررية وغريهرررررررا ،مثرررررررل "صرررررروت احلجررررررراز" تنشررررررري
1353/7/14هررررر نتيجرررر انتخررررا هيئرررر امل رررروفن
السرررررعو ي

بررررال

 ،77/1/14تنشررررري مقرررررال كلمرررر إىل فخامرررر

امل ررروفن حرررن تنشررري

 77/2/28مقررراالً ألمحرررد السرررباعي

عنوانرره" :إ ا كنررت ال تييرردون النقاب ر فررامنعوا كررل متكس ر
مرررن ال وافر ر " كمرررا تنشررري الررربال السرررعو ي نترررا انتخابرررات
اجمللر

البلرد مبكر  ،وانتخابرات الغيفر التجارير مبكر

1377/3/7هر.
و العد التالي تنشي فيه االنتخابات متي قضرايا امل روفن
وغريهرررا ،ونقررريأ

1379/3/14هرررر إعرررا ة انتخرررا مشررريخ
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السماسررية و اللرري السرريارات .وجنررد محررد اجلاسرري يكت ر
اليمامررر

1379/6/6هرررر حرررول إنشررراء نقابررر الصرررحفين،

ويشرررار الشررراعي حسرررن برررن سررريحان مرررن مكر ر بالكتابر ر
باليمام ر حررول االنتخابررات

1379/8/17هررر .وتَنشرري النرردوة

 83/1/18أو  80علررررررى األصررررر نتيجررررر انتخررررررا شرررررري
احلالقرررن ،و 1380/2/1هرررر تنشررري نتيجررر انتخرررا شررري
احلدا ين ،و 1380/2/22هر تنشي مواعيد انتخا أعضراء
اجملل

البلرد مبكر

1383/3/10هرر ،وتَنشري النردوة

1380/3/29هر خ انتخا أعضاء الغيف التجارير مبكر ،
وخ ا أخي عن فوز حسن البالطي

مشيخ الصرياف  ،وخر

عررن نتررا انتخابررات هيئررات ال وا ررف ،و 1380/9/14هررر
تنشي الندوة خ انتخا شي مقشي األمسا وطبعا مقشي
األمسا  ،أريرد أن اقريأ الرنص لرو مسرتح

جييردة النردوة

1383/4/24هررر انتخررا شرري مقشرري األمسررا "تعلررن ا ررية
بلدير ر جررردة لكافر ر طا فر ر مقشررري األمسرررا برررأن يتقررردموا
بانتخرررا شررري ل رررا فت يُعرررن بامسررره ويوضرر ويوضرر بررراطن
ظي مغلق وحيضيه كل شرخص مرن أهرل املعيفر أو مرن أهرل
احليفرر بنفسرره لوضررعه
البلدي

صررندوق االنتخررا اخلرراص برردا ية

مساء يروم األحرد  25ررر 1382/9/26هرر وللمعلومير

جيى نشي لك.
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ونقرريأ

جملر "قرريي "

1382/6/24هررر مقرراالً بعنرروان:

"تبدأ االنتخابات وال يعي في ا إال الكبار والعقالء واأل نرا ،
ينقصنا الوعي االنتخابي ،واالهتمام بالدعاي االنتخابي ".
ونقيأ

القصري بتراري 1380/10/25هرر ضرمن "املعتردل

واملايل" عن إنشاء نقابر لسرا قي السريارات

املن قر اجلنوبير

قررا الً" :ال شررك أن ررا خ رروةٌ طيب ر لتخفيررف كررثري مررن امل سرري
واألخ ار الي يتعي
مسؤولون

هلا هرؤالء السرا قون ويرا حبريا لرو فكري

إنشاء نقاب للعمال تعنى بشؤون إىل آخيه.

و جملررر "اجل يررررية" يكتررر علرررري خضرررريان

شررر ي

القعدة 1380هر حت عنوان "أين نقاب الصحفين " و البال
1380/12/17هرررر"متى يرررؤمن جبررردوى

السرررعو ي اجلفررري

النقابررات" ،و اليمامرر يكترر الق يرررف عيسررى منحررروز
1380/12/27هر بعنوان "النقاب للعمال من أه احللول".
و 1381/7/24هر يكت "تغريات النقاب هي املي ان".
و جييررردة النررردوة
الييررا ؛ اجملل ر

1382/7/19هرررر نقررريأ مرررن أخبرررار

األعلررى لياب ر طررال جامع ر امللررك سررعو ،

وقرررال كررري هررريا الكرررالم امليحررروم عبررردالع ي اخلررروي ي
كتابه "وس علرى أ ير الر من" إنره ق ر إجازتره أو ق ر سرفيه
وعرررا حلضرررور اجتمررراع راب ر ر ال رررال  ،وإن القررريارات الررري
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اختيوها استعارة ماكين عي

سينما ي من أرامكرو لعري

أفالم على ال ال هيا عام  80هجي .
و القصري نقريأ نتررا انتخابرات اللجنر الفيعير اليياضرري
مدين الييا

1382/4/2هر.

و اليمام نقيأ انتخا اجملل
خيتررار الشررخص اجلديررد
وبعررد أسرربوعن تنشرري
ري

البلرد "واجر املرواطن إنره

املسررؤولي "

1383/1/15هررر،

الصررفح األوىل خ ر "غرردا انتخابررات

البلدي ".
وم صدور جييدة "اجل يية"

جنرررردها تنشرررري
انتخررا اجمللر

العررررد األول

ع رد املؤسسرات الصرحفي ،
1383/2/20هررررر" ،وقررررا

البلررد " علررى اعتبررار أنرره جيرري بالييررا

ألول

مية ،وجنده يصف إقبال اجلم ور علرى صرنا يق االنتخابرات
الرردوا ي االنتخابير السر  ،ومتابعر مسررو أمررري املن قر
األمررري سررلمان وحررث علررى اختيررار اليجررل املناس ر

حينرره
املكرران

املناسر  .وبعررد لررك اجترره مسرروه إىل ا ررية امليبر ليرردلي بصرروته
كأ في من أبناء هيه املدين .
ونقيأ

جييدة "اليمام " عام 1384هر حت عنوان "مجعير

الن ض النسا ي بالييرا " انتخبر السريدة مسررية اخلاشرقجي
ر يسرر ر اجلمعيرر ر السررررعو ي ونررررا

فتيررررات اجل يررررية الثقررررا
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بالييا  ،انتخبر ر يسر لالحترا النسرا ي العيبري السرعو ،
وفور انتخاب ا بدأت سريا ت ا باالتصرال باجلمعيرات النسرا ي
اململك ر لتكرروين اتصررال نسررا ي عيبرري سررعو  ،يتعرراون م ر
االحتررا ات النسررا ي القييب ر علررى تعييررف االحتررا ات النسررا ي
األخيى بامليأة السعو ي وموا نشاط ا

اجملاالت االجتماعير

والثقافي والصحي .
وخ آخي يقول :ع السيدة مسرية اخلاشقجي راي
ر يس املكت العاملي املختص للميشردات
لالطررررالع علررررى النشررررا النسررررو
امليشدات بالنا
وخرر سررا

بيلري

بيي انيرا ،و لرك

بال نررررا ،ومررررن ثررر قسررر

األهلي بفتيات اجل يية.
يقررول :جرردة انتخبرر السرريدة جي رران األمررو

ر يس للجمعي النسا ي اخلريير وحنرن مجيعرا نيجرو هلرا م يردا
من النجاح.
و اخلترام لردى تتبعري للصرحاف مل أجرد أ خر عرن شريء
يسرررمى انتخابرررات مرررن عرررام 1384هرررر وهررري انتخابرررات اجمللرر
البلررد بالييررا  ،وبعررد ( 28عامررا وبالتحديررد عررام 1412هررر
صدرت ثالث تنظيمرات هري النظرام األساسري للحكر  ،ونظرام
جمل ر

الشررورى ،ونظ رام جمل ر

الرروزراء ،وبعررد توقررف العمررل

االنتخابي مني بداي عام 1384هر حتى استؤنف مية أخيى
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عام 1426هر ،أ أن ا توقف ( 42سن  ،حي بردأ االنتخرا
للمجررال

البلدي ر احلالي ر  ،وبلمح ر سررييع نشررري إىل مقرراالت

عدة ومن ا مقال تيكي فيصل اليشيد جبييدة الروطن وعنوانره
"االنتخابررررات طرررروق النجرررراة جلامعتنررررا"؛
ي ال بعو ة االنتخابات الري كانر جتري

1426/5/26هررررر
اجلامعرات قبرل

سرررنوات .وممرررا قالررره :املمارسر ر االنتخابير ر تعر ر ز الد قياطير ر
وتقضي على التعن والتسل والديكتاتورير  ،االنتخرا يرؤ
بشررخص منتخرر لرره ت لعاتررره الررري هرري وضرررع ا
باإلضرراف إىل قدراترره الشخصرري

بيناجمررره،

رفر كفرراءة املنصر الرري

سيشررغله ،والرري سررريحقق ب ررا املصرررلح العامرر واملنافسرره إىل
آخيه.
و اخلتررام أشررري إىل حررا ثن أحرردهما أنرره قبررل ( 100عررام
كرران انتخررا ال ملرران املصرري وكرران األسررتا اجلليررل الشرري
األسررتا أمحررد ل فرري السرريد أحررد امليشررحن ،فمررا كرران مررن
منافسرره إال أن قرررال عنررره :إنررره يررردعو إىل الد قياطيرر  ،وهررريه
عرروة منافي ر للرردين ،وهررو مررا يرردعو إليرره االسررتعمار ،وعنرردما
اجتمرررر ل فررررري السررررريد مرررر ناخبيررررره سرررررألوه هرررررل تررررردعو إىل
الد قياطي فأجا بنع فانفضوا عنه وانتخبوا منافسه.
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أما اآلخي أو األخريى فكانر عنرد انتخرا جملر

الييرا

األول عررررام 1384هررررر ،وتيشرر ر أحررررد أبنرررراء البا يرر ر منافسررررا
لألستا ين عمريان برن حممرد العمريان ،وعبرداليمحن اليوشريد
ا ررية حرري خنرره ،فمررا كرران مررن منافسرر إال أن أحضررري
جمموع كبرية من البا ي من معسكي اجملاهدين فصوتوا لره
وفاز على منافسيه.
وأخريا فاالنتخا يبدأ كأ لبن نبت تبدأ ثر ترورق وتكر
وتنض ر مثارهررا ،أو كررأ طفررل يررتعل املشرري فررال بررد أن يتعثرري
شررري بشررركل طبيعررري .وهلررريا نررردعو إىل عرررو ة

ويسرررق ثر ر

االنتخابرررات برررال يق اليمسير ر املعترررا ة
كان ر لرردينا
جدارترررره

ول العرررامل ،كمرررا

السررابق ،فاالنتخابررات ال تتج ر أ ومررن ال يثب ر

حتمررررل املسرر رؤولي وامل البرر ر والسررررعي

حتقيررررق

مصرراح العامرر للشرررع سيسررق ال حمالرر والبقرراء لألصرررل ،
وعلى املشرككن أو املتشرا من أو املتخروفن مرن جتراوزات أو
ت ويرري ال بررد أن ي بررق النظررام حبرريافريه ون متيير وال يصر إال
الصحي .
و اخلتررام أ كرري أن أول مررية أشرراهد مظرراهي االنتخابررات
كنرر

زيررارة للكويرر بررن عررام  84و 85هررر ،عنررد محلرر
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انتخابرررات الررردورة الثانيرر جمللرر

األمرر ومشررراهداتي الالفترررات

واللوحات الدعا ي .
وقرررررريأت عررررررن االنتخابررررررات األر نيررررر جمللررررر

األعيرررررران

اخلمسينات وقد رُشر مرن ضرمن مرن تيشر حنيرك وهرو جلرو
باشرررا وهرررو املنررردو السرررامي ال ي ررراني ،بشررريق األر ن وقرررد
وضع (اللوحات الي تؤيرد وتردعو النتخابره

مفرارق ال ريق

واألماكن العام  ،وقد اكترفِ بكنيتره الري كران يُردعي ب را
وهررو :انتخبرروا ميشررحك أبررو فررار

ف ررو خررري مررن ررثلك ،

وغريها من العبارات اجلياب والالفت  ،وقد قام جمموع مرن
الشبا الوطي املتحم

بفض امليش آخري الليرل بالتسرلل إىل

تلرررك اللوحرررات الدعا ير ر مبسر ر حررري السرررن مرررن أخررري اسر ر
فار  ،يعي أبو فار.
قيأت بإعجا كتا األستا الدكتور عبردالع ي العُمري
(مضرررريفنا عررررن انتخررررا اجملررررال

البلديرر ر مبدينرر ر الييررررا

1326هرررر ،فأعجبرر مبرررا كررريه مرررن وصرررف تفصررريلي قيرررق
ملياحررل التجيب ر وتنفيرريها ونتا ج ررا والحظ ر اهتمررام اإلعررالم
الغيبي ب يه االنتخابات وحضور كثري من الصحفين واملمرثلن
للصحاف أو التليف يون لالنتخابات ورصده لفعل املواطنن.
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ولي ر أن هرريا الكتررا يتبعرره آخرري ويبحرر بعمررق التجيبرر
العملي للمجل

البلد  ،سواء

أهلي العمرل أو مرا حتقرق مرن

نترررا املصرررلح عامر ر  ،وعرررن املعوقرررات وكررريا رأ املؤلرررف
التجيبرر الثانيرر النتخابرررات اجمللرر  ،عنررردما مُنعرر احلمرررالت
اإلعالنير ر املسررربق خرررال مرررا كانر ر التجيبر ر األوىل ،كمرررا
كُنرر وأمتنرررى ممرررن يسرررت ي مرررن األعضررراء اآلخررريين كتابرر
جتيبته ورؤيته.
ولعلي استش د مبرا كتبره أحرد الصرحفين الغريبين مرؤخيا
عن انتخابات البلدي السابق من عام 1954م إىل عام 1960م
وهو نشي مؤخيا

العام املاضي

 11نوفم 2014م ،بقلر

طرروبن ما يسررون اجمللر ال ي انير لدراسررات الشرريق األوسر ،
عالقررررات ميكررر األطرررريا وبرررريوز ا رررري

الشررررأن العررررام

اململك العيبي السعو ي منو انتخابرات

املن قر الشريقي

الفررررتة مرررن عرررام 1954م إىل عرررام 1960م ،يقرررول برررالنص
يعرري :إن هرريه االنتخابررات الرري ع ر زت

الفرررتة مررا بررن عررام

1954م ررر 1960م شرركل واقعرا سياسرريا م مرا

اململكر ،

مت إغفالرررره مررررن قبررررل األوسررررا البحثيررر  .لقررررد كشررررف هرررريه
االنتخابات على حنو بيَّن شكاوى وآمال الشع

اململكر إ

ظ يت للعلن خالل هيه االنتخابرات كمرا تيافرق لرك مر بريوز
صررحاف ات صرروت واضرر جلرري مرر نشرروء حيكرر عمررال
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أوسا شيك ال ي العيبي األمييكير (أرامكرو . Aramco
وعلررى رغ ر حمدو ي ر االنتخابررات ،مررن حي ر املضررمون م ر مررا
رافق لرك مرن عيرو إجيا ير وكون را

الن اير أفشرل علرى

الصررعيد املؤسسرري ،فقررد تيكر أثرريا لرره صررف الد ومر علررى
سكان الشيقي  ،ومن ا يقول كما يصف االنتخابرات
الرردمام واخلرر ورحيمرر  ،جررريت انتخابرررات بلديرر

بلدير

كرررل مرررن

الدمام واخل ورحيم وسي ات واهلفو  ،وكمرا هرو احلرال
الق يف لن تلب

التوتيات الي س ع بن األعضراء املنتخربن

وأولئك املوظفن املعيرنن ،وهرو مرا حردا بالسرل ات إىل تكريار
هرريه اجملررال  ،كمررا كشررف هرريه االنتخابررات بوضرروح عررن
مفارقات بن ال موح والقيا ة بقيارات حملي .
التجيب ر الثاني ر

االنتخابررات أ كرري أنرري محس ر أوال

وحضي مرن ثالثر اآلن ممرن محرل ب اقر النراخبن وجراء وقر
التصرروي و هب ر إىل ميك ر وكرران لرري

بعيرردا عررن من لنررا

هب مشيا علرى األقردام .وعنرد وصرولي مل أعري أ شرخص
مررررن امليشررررحن قرررريأت امس ررر بلوحررر  ،قلررر كيررررف أعرررري
األشخاص اليين انتخب ما ماضي ومرا خر ت

كيرف أثرق

بأحد ال أعيفه ،وقالوا هيا الصندوق أمامك وهيا امسه فاخرت
من تشاء ،فعدت بعد ما خيجوا لالنتخرا ينتظريون أعرو قلر
هلررر ارترررراحوا إال إ ا كنررر كرررريا ،فصرررروتك أمانررر  ،فكررررل
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(ياف

وكل زاوي وكل أمان  ،أن كيا أع ى من صروتي

ملن ال أعيفه ولعل عبدالع ي كان خا

السراحات

التجيب

ولعلرري أضرريف مررا خفرري كررثري والسررالم علرريك ورمحرر اهلل
وبيكاته.
على فكية عند صورة عفوا من النظام العرام للصرندوق
عني ر ة عررام 1374هررر ،أول مجعي ر برري تقررام في ررا اعتقررد عررام
1374هررر اإلعررالن مررن ( 62سررن  ،فاعتقررد إن هرريا هررو ممَّررا
عثيت عليره مرن ضرمن الوثرا ق ،وبعردها أن صرارت اجلمعير
الييررا

وغريهررا مررن مجعي رات فلعررل عني ر ة ه ر ال ريين سرربقوا

غريه .
والسالم عليك ورمح اهلل وبيكاته.
( مديي الندوة  :األستا الدكتور /عبردالع ي برن إبرياهي
العُمي .
شررركيا ألبررري يعر ري  ،ف رررو حيمرررل همر را ووعيرررا وثقافر ر ً مر ر
الوطني الي اشرت ي ب را ،وعُري ب را مر ف مره للبلرد وتيكير ه
على مؤسساته املدني  ،حبي تكون هلرا عينرا أو سرل ً رقابير
نظاميرر  ،وليسر ر جمررري ة مرررن النظرررام ،تالمر ر
اجل ررات التنفييي ر  .وحينمررا أشررار إىل اعرررتا

اليقابر ر علرررى
بع ر

الكتررا

علررى أن جيم ر بررن أمان ر مك ر املكيم ر وبررن ر اس ر اجملل ر
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البلد في ا ف ي حمل ٌ حا ق  .ولعل نظام اجملرال
سينفي ررر إن شراء اهلل ررر

البلدير الري

االنتخابرات القا مر  ،أشرار إىل شريء

مررن الفصررل بررن أمانر املن قر أو البلدير أو املدينر وبررن ر اسر
اجملل  ،لعله أن ي بق رر بإ ن اهلل رر

االنتخابات القا م .

اح أن أضيف إىل التعييف السرابق برأبي يعري أنره حاصرل
على جا ة امللك سلمان بن عبدالع ي لدراسرات تراري اجل يرية
العيبي ر 1428هررر ،وفرراز
لدول جمل

حفررل املبرردعن

اجملررال الثقررا

التعاون سن 2013م.

كمرا أن معظر كتبره هري كتر توثيقير للحيراة الثقافير ،
كما أنه صاح ابداع ،فأثناء وجو ه

رعاير الشربا أصردر

سلس "هيه بال نا" الري صردر من را ( 33كتابرا ،ولره الفضرل
بعررد اهلل ثرر َّ املسررؤولن
فيصررل بررن ف ررد

رعايرر الشرربا علرررى رأسرر األمرررري

حينرره (رحمه

وجررو هرريه اإلصرردارات

الي تيصد حياة ثقافي وتارخيي ألج اء غالي من بال نا.
احلقيقر عرا ة نررت اجملررال للمردخالت والتعليقرات ثر نرررت
التعقي بعد لك حملاورنا.
وصررلتي بعرر
وج اه اهلل خريا.

ال لبررات ،املرردخالت وأقيؤوهررا ألصررحاب ا
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األسررتا حممررد أشررار إىل كتررابي جتيب ر اتي ر
اجملررال

البلدير  ،وقررد صرردر لرري بعررده كتررا فيمررا ي يررد علررى

( 500صررفح  ،وهرري جتيب ر عملي ر
الييا

انتخابررات

رصدت في را أعمرال اجمللر

اجملل ر

البلررد ملدين ر

( 4سرنوات .وقدأشرار

إىل االنتخابررات األخرررية الرري مل أ خلر ا إمنررا أنررا عضررو وال أزال
بررالتعين م ر حتمسرري السررتميار التجيب ر  ،وملررا هررو أيضررا أعلررى
من ررا رررر إن شرراء اهلل رررر مسررتقبالً ،ولعلرري كرريت
السعو

التليف يررون

حين ا حتفظي على اإلجياءات الري أ ت إىل احلرد

مرررن احلمرررالت االنتخابيررر  ،وكتبررر مقرررا ًال مرررن وراء اغتيررررال
االنتخابات البلدي

تلك الفرتة ،نسأل اهلل سربحانه وتعراىل أن

يكرررون عونرررا للمرررنظمن وللمرررواطنن

اختيرررار و األمانررر

واالنتخابات القا م  ،حنن ال نعمل عاير انتخابير  ،ال نييرد أن
نيش أحدا معينا ،ولس ممن سيرتش لكن ممن يردع هريا
العمل الوطي الي جي أن نكون واقفن فيه ،وما أشار إليره
حماضينا (ج اه اهلل خريا هو تاري م ر  .وحنرن نردر أننرا
العصي احلاضي أ مشارك واقعي وعملير ونظامير للمرواطن
اختيار مرن ثلره
م يد من االستقيار وتق

بعر

الق اعرات ال شرك أن را ترؤ

إىل

ال ييق على أصرحا الفرن ،نسرأل

اهلل سبحانه وتعاىل أن حيفظنا.
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 األسئلة والتعليقات:
أول املعلقررررن هرررررو الرررردكتور حممرررررد السرررريف ،فليتفضرررررل
مشكورا.
 مداخل  :الدكتور /حممد السيف.
سرررأحتدث معكرر

بعرر

األمرررور بعرررد أن أقررردم الشررركي

لصاح هيا امللتقى وهيا املنتدى الي يشعل حياكًا ثقافيا.
أوالً :األستا حممد القشعمي مؤسس مدني متحيك مني
عيفتررره .حممرررد القشرررعمي صرررديقٌ ملعظر ر املفكررريين واأل بررراء
والكُتَّر را  .حممرررد القشرررمعي إنسررران متجررري مرررن اتررره خُلرررق
لآلخيين ولي

ألهل بيته ولعل احلاضيين اليروم يشر دون ب ريا.

حممد القشعمي إنسران خَرالق رزقره اهلل سرع

الرنف ِ وقردرة

علرررى الصر ر والتحمرررل وسرررعيا إىل نفر ر اآلخررريين .ومؤسسرررات
اجملتم ر املرردني مؤسسررات نفعي ر خالص ر  ،أثرريى احلرردي هرريا
عررررن املؤسسررررات اجملتمررر املرررردني ،وتعييف ررررا منرررري إنشرررراء أول
مؤسس مدني أو جمل

مدني 1343هر.

أنرا سررأحتدث عررن مؤسسررات اجملتمر املرردني ،إال أنرري أشررري
سعا ة األستا حممد القشرعمي اململكر اليروم ( 285جملسرا
مرردنيا هرريا يعت ر واحرردا مررن املؤسسررات املدني ر الرري حتتاج ررا
البال  .اململكر العيبير السرعو ي خاضر جتيبر را ردة شرار
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في ررا مليررون و 405أآل ناخ ر  ،وعررد كرربري مررن امليشررحن
البلدي ،

تظاهية وطني ش د هلا اجلمي بالنجراح،

واجملال

وننتظرري أن يكررون

امليحل ر القا م ر

ظررل مشررارك املرريأة

حررررريا أكررر ر شرررررأن 710( .مجعيررر ر تتبررر ر وزارة الشررر رؤون
االجتماعيررر ر  153( ،مجعيررر ر حتفررررري قررررريآن 157( ،نرررررا
رياضرري 47( ،غيف ر جتاري ر  17( ،نررا أ برري 12( ،مجعي ر
بررن اجلمعيررات الثقاف ر ومجعي ر الفنررون .كررل هرريه املؤسسررات
تعت

ظل من احليا املردني

جمتمعنرا نسرمي ا مؤسسرات

النف العام ،تسمى مجعيات خريي  ،تسمى بأ اسر ولكرن
احملصررل الن ا ي ر هرري مؤسسررات جمتم ر مرردني يشررار في ررا،
هيه ك هي قاعدة كبرية ب يه املؤسسرات ،كر النراخبون
ك املنتخبون ك جمرال

إ ارة احلريا احلضرار تعيشره

اململكر اجلديرردة إننررا قررا مون إىل مسررتقبل واعررد أشرركيك
وأمتنى أن يكون مساؤك مساء مجيالً.
شكيا يا أبا أشي .
( مديي الندوة األسرتا الردكتور /عبردالع ب برن إبرياهي
العُمي .
شكيا للدكتور حممرد السريف صراح املنتردى الثقرا
اململكر ر
حا رررل ،وهرررو ممرررن يسر ر مون احلررريا الثقرررا
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عمومررا و مدين ر حا ررل ومن ق ر حا ررل خصوصررا ،وهررو عضررو
أيضا فاعل ثقاف اإلنسان السعو ي .
مداخلرر أخررريى ثرر نأخررري بعرر
صاح ب ي  .تفضل مشكورا.

األسرررئل املكتوبرر أسرررتا

 مداخل  :األستا  /صاح ب ي .
السالم عليك .
بداي أشكي األستا حممد على الفصل الترارخيي للمجتمر
املدني ،مرن من لرق أن رأيري صروا حيتمرل اخل رأ ورأ غرري
خ أ حيتمل الصوا  ،أنا حقيقي اختلرف مر األسرتا ؛ اجملتمر
املرردني لرري هيئررات لرري مرروا لرري مجعيررات ،اجملتمر املرردني
كلمر ر عكر ر العسررركي  ،وأن العسررركي الواحرررد يعررري
التسل الديكتاتوري  ،اجملتم املدني جمتم متصاح جمتمر
اليأ واليأ األخي ،اجلمعيات شكل جمتمعا مدنيا عنردنا،
مثررال واحررد أع رريك أنررا جئرر مررن احلجرراز مررن ( 40سررن
وأوال ولدوا الييا ونشرأوا الييرا أر ت أن أزوج ر
مررن القصرري مررن العوا ررل مررا رح ر أحررد ،تررياك مررن احلجرراز
زوجوه من احلجاز! هل هيا جمتم مدني وشكيا.
( مديي الندوة  :األستا الدكتور /عبدالع ي العُمي .
شكيا أستا صاح أبو يعي سريجيبك بعرد قليرل ر إن شراء
اهلل ر جيي على بع مرا ي ريح ،هنرا أسرئل اقريأ سرؤاالً أوالً
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ث جمموع من األسئل أتي حملاضينا اجلليل اإلجابر علرى مرا
طيح تعقيبا أو أسئل مكتوب .
كتور موسى العوي

من اهليئ السعو ي ملكافح الفسا

"ن اهرر ره" يسررررأل :أشررررار املتحرررردث

أكثرررري مررررن موضرر ر إىل

مؤسسات اجملتم املدني .والي أعيفه وهريا قيير مرن كرالم
األستا صاح أنه ال يوجد مؤسسات مدني مبف وم را احلردي
سرروى مؤسسررتن اجلمعي ر الوطني ر حلقرروق اإلنس ران ،ومؤسس ر
سرررعفه للقررردوة احلسرررن  ،وفيمرررا أعلرر كررريلك أنررره مل يررريكي
تنظرري ملؤسسررات اجملتمر املرردني ،ف ررل هنررا حسر معلومررات
املتحررردث أ حررريا رمسررري حسر ر معلوماتر ره ،هرررل هنرررا أ
حيا رمسي

إصدار تنظي أو لوا هليا املشيوع.

( مديي الندوة  :األستا الدكتور /عبدالع ي العُمي .
هل تييد أن تعق على ما سبق
( احملاضررري  :األسرررتا  /حممرررد برررن عبرررداليزاق برررن حممرررد
القشعمي.
الرري أعرري أن مسررو ة النظررام ترردر من ري مخ ر سررنوات
تقييبررا ،وشرركل جلرران وكررل مررا شرركل جلنر ورفعر للجرران
األخرريى للتصرروي علي ررا اختلررف علي ررا ،فأعا وهررا مرريةً أخرريى
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ملدة أربر سرنوات تقييبرا ،كنر أحتردث مر أبري بنردر األسرتا
عبداليمحن املعمي مني قليل املوضوع.
ولكررن تعييررف اجملتم ر املرردني اختلررف عليرره كررثريا ،مثررل
تعييررف الشرربا بعضر يقررول :مررن ال فولر إىل اليجولر عشرري
سررنوات مررن عشررية إىل كرريا مررثالً مررن ( 15إىل ( ، 30بينمررا
تعييفرات
يقي من الك ول إىل ( 50مثالً ،التعييف الي
كثرية خمتلف علي ا ومل يتفق علي ا حتى اآلن اجملتم املردني،
فاجملتم املدني م ال بيقاب  ،م ال جبمعيرات أهلير  ،يعري
كيت تقشري السمك اجلمعيات الي انتخبوا من قبل اهليئر أو
أصحا احليف نفس ا ه يشكلون اجملموعر  ،ال رياضري وال
ثقافير وال أ بير كررل يعتمررد علررى الدولر أنررا أتصررور أنرره صررور
ينتفي من ا عن صف اجملتم املردني هري اجملتمر املردني أتصرور
اجلمعيررات الرري تعتمررد علررى خررل ت عات ررا واشرررتاكات مررن
املشرراركن في ررا وتقرردم خرردمات لبقي ر فئررات اجملتم ر مثررل مررا
حصل منكوبي جدة أيام ال وفان الي صرار قبرل سرنوات،
أو الي صار فقياء الييا  ،أو حيا ق أو كيا ،فيره أنرا
ت وعوا من ات ويقومون بأعمال ما فيه شيء جيمع ما فيره
تنظرري علررى األقررل إ ا أر ت ر جتررده  ،ترأتي مسرراعدات في ير
هيا الي أتصور.
شكيا لألستا موسى.
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( مديي الندوة  :األستا الدكتور /عبدالع ي العُمي .
أسئل جمموعر سرأقيأهما وأع يرك الورقر ؛ اجملتمر املردني
بالنسب إىل املدين أم املدني
سؤال ثان :هل اجملتم اإلسالمي لي

مدنيا أنا اقريأ كمرا

جاءني السؤال وأع يه لك.
وأن جتي .
السؤال الثال  :هل هنا فريق برن اجملتمر املردني واجملتمر
اإلسالمي
ومبا أن اجملتم يشكل الدول فما الفيق برن الدولر املدنير
والدول الديني وخصوصا اإلسالمي
سؤال خام  :هل هنا جمتم مدني إسالمي
سؤال سا

 :ما تقسيماته إن وجد من أعلى إىل أسفل ،من

القم إىل القاعدة
السررؤال الس راب  :مررا ور املرريأة

اجملتم ر املرردني اإلسررالمي

وكيف تظ ي وختي صوت ا
وأسئل صاحبنا مرا شراء اهلل سربع أسر وج را ،فعليرك أن
تضي أو جتي  ،وإن شئ أن أعلق على بعض ا.
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( احملاضررري  :األسرررتا  /حممرررد برررن عبرررداليزاق برررن حممرررد
القشعمي.
كيت تعييف اجملتم املدني

البداي كما قال اآلخريون

من خالل ما كتبوا أو كتر عرن ولكرن أنرا لسر مُشريعا،
وال اسرررت ي أن أعررري مرررا اختلرررف عليررره .هررريه واحررردة ،وأمرررا
حكاي مدين باملدين والقيي اإلسالم هيه أتصور أن را مرا هري
بوجرررره سررررؤال حقيقررر وسررررؤال من قرررري ممكررررن ،ومرر ر لررررك
الدكتور عبدالع ي أعي مي بالغي من أمييكا إىل أملانيرا
وعرررا

بيرررن سرررنوات طويلرر وعنرررده سرررع اطرررالع أكثررري مررري

فأحيل السؤال مية أخيى شكيا لك.
( مديي الندوة  :األستا الدكتور /عبدالع ي العُمي .
احلقيق املدني هي التجم السركاني احلضري واحلضرارة
وتعييف ا هي ضد البداوة وضد الفوضى ،واملدنير هري نروع مرن
التنظي للحياة االجتماعي  .والدول املعاصية وإن كان لردينا
الترراري واحلضررارة اإلسررالمي مؤسسررات اجملتم ر املرردني قا م ر
منرري أيررام الدولر العباسرري ومررا تالهررا

مصرري والعررياق والشررام

واحلجاز وغريهرا ،ونقابرات منشرورة وجتمعرات حترى التجمعرات
القبلير وزعامات ررا واجتماعات ررا ال نسررت ي إال أن نسررمي ا جر ء

343

منتدى د .عبد العزيز العُمري الثقايف

مرررن تكررروين نسررري اجتمررراعي يقررروم بررري احلقررروق إىل أهلر ر ا،
وبتأ ي من يستحق التأ ي وغريه.
هل اجملتم اإلسالمي لي

مدنيا

من قال! اجملتم اإلسالمي هو أصرل احلضرارة واملدنير  .ولري
كترررا مسرررتقل عرررن بنررراء اجملتمر ر املررردني مرررن خرررالل السررررية
النبوير  ،اجملتمر املرردني قررا علررى فضررا ل ،قررا علررى تعلرري ،
قا على حقوق ،قا على تنظري  .وكمرا أشرار حماضرينا أنره
يعي عك

اجملتم العسكي بالدرج األوىل ،ولريلك كر

حنرررن سرررعداء برررأن تكرررون حتيكاتنرررا مدنير ر بالدرجر ر األوىل
وليس حتيكات عسكيي .
ما الفيق بن الدول املدني والدول الديني
الدولر ر الدينير ر يرررا إخررروان قرررد يظرررن الررربع
بررالك نوت املوجررو

أوروبررا

أننرررا شررربي ون

العصررور الوس ر ى ،اإلسررالم

بعيررد عررن هرريا ،احليرراة والرردين وهلل احلمررد م ر كررل املصرراح
البشيي  ،بل مصاح العبا وحقوق العبا مقدم
وليلك لي
ولي

كرل شريء

عندنا أشياء مدني على الدرج الديني وغري لك،

فينا معصومٌ إال املص فى .

344

منتدى العُمري الثقايف ـ حصاد العام الثامن  1436هـ

هرل هنرا جمتمر مردني إسرالمي اجملتمر اإلسرالمي كلره
مدني حضرار  ،ولريلك أنرا أ عرو إىل إعرا ة قرياءة تارخينرا مرية
أخيى.
اجملتم ر املرردني اإلسررالمي وكيررف خترري

مررا ور املرريأة
صوت ا

ليس القضي قضي صوت ا ،ومن يشد على الصوت
قضايا عليه أن ييج لأل ل الشيعي
فكن أقيأ

بع

اآليات

هيا األمي ،أما امليأة

سورة األح ا قبل قليل ورها

ﭽﮢﮣﮤﮥﮦﮧ
ﮨﮩﮪﮫﮬﮭ
ﮮﮯﮰﮱﯓ
ﯔﯕﯖﯗﯘﯙ
ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡﭼ
[األح ا  ،]35:إىل آخي اآليات مجيع ا ال فيق بن امليأة
واليجل ،بل إن امليأة هي أم اليجال ،وهي صانع اليجال ،وال
يست ي اإلنسان أن يتجاهل لك لي
عن أنوثت ا .وامس لي أستا
كنا نف ي

أحد امل اع

ع امليأة

أن ختي

الكيي أن أ كي حا ث عفوي
أمييكا واميأة عميها

اخلمسينات تقدم لنا اإلف ار ومعي أحد املشاي رر ما شاء اهلل رر
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توه واصل من األريا
املوسيقي

على ف يته ،كنا نيى ما نيى ونسم

كل مكان وكأننا ال نيى وال نسم شيئا

استسلم جلو نا فكان يقدم تيكية لنا

الف ور ،فقال

بعفويته «هاحلن هامليأة لو كان تف ي أوال ها ألي

أفضل

من تف ري عيال النا » إ واهلل .كلم عفوي فامليأة ملا ختدم
زوج ا أو أهل ا فلي

عيبا ،أو أن خيدموها وحنن وهلل احلمد

َنخدم أكثي مما نُخدم.
لي

عندنا وهلل احلمد مشكل  .والغي يدر هيا األمي

وما تناقص األعدا والنمو السكاني
التناق

الغي إال نتيج هليا

النظي للميأة وامس لي شيخنا أني أخيت هيا

الوق منك ،إ ا كان أحد من اإلخوان أو أستا حممد له
تعليق.
كلم اخلتام( :مديي الندوة األستا الدكتور /عبدالع ي
بن إبياهي العُمي .
عنرردنا أحررد اإلخرروة أحررد العرراملن معنررا قبررل صررالة العشرراء
فوجئ بأخ هند وقال أنه يييرد أن يسرل  ،وجراء وتوضرأ وصرلى
معي وهو بعد أن أسل قبل العشراء ف رو فريح الري

عراه العامرل

واليجررل أيضررا وقررام يصرررلي فأن قترره الشرر ا تن قبررل الصرررالة
وبعر

اإلخرروة قررالوا لعلررك تررأ ن لرره بررأن نن قرره الشر ا تن مررية
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أخيى حتى يبار لره بعر

احلضرور ألن في را شريئا مرن الترأثري

النفسي عليه وجيبناها كثريا وكان هلا تأثري نفسي.
بالنسب للسؤال بأن صوت امليأة عورة:
كل له قناعاته .وال أنسى أنه

مدينر بوسر ن األمييكير

كان عندنا ورة شريعي حضريها جمموعر مرن غرري املسرلمات
وكنررا حييصررن علررى أن يسررتفدن فواحرردة مررن ن ن اي ر الرردورة
قال أريد أن أسل وتن قنى الش ا تن من وراء الستار وأخريت
أتكل وأريد أن أمس صوت ا بامليكيفون للحضور

املسرجد

وهرري تن ررق الشرر ا تن فقال ر امسرر ل ري قرريأت كررثريا حررول
اإلسالم ولي سنوات وأنا اقيأ وأنا رأيي ررر وهريا رأي را ررر هرو أنري
أن صرررروتي عررررورة لقررررني الشرررر ا تن وأنررررا أر وراء برررردون
امليكيفون ال أريد أن يسم اليجال صوتي.
انظرري امرريأة نشررأت

الغرري ووُجرردت عنرردها هرريه القناعر .

لكررن األ ل ر الشرريعي بصرروت املرريأة

العل ر والتعلرري ومررا إىل

لررك كررل علما نررا وكررل علمرراء اإلسررالم فيمررا أعلرر ال يرريون
التشررد فيمررا فيرره نف ر  ،إال مررا ور

اآلي ر وهررو اخلضرروع

القررررررررررول ﭽﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫ

ﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭼ [األحرررررررررر ا :
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 ،]32اخلضرررروع بررررالقول هوالرررري منررر  ،أمررررا األمررررور اآلخرررريى
فتختلف.
م أنه ن ق الش ا تن قبل الصالة ملرا رأير حيصره وأ كري
أن كرران هرريه القصررص أحيان را قررد يكررون في ررا حرردي عررن
اليات لكن استغفي اهلل.
أحرررررد مكاتررر ر الررررردعوة وكنررر ر أتررررريج ألمييكررررري
استشررار أسررنان فررأرا أن يسررل فقلر غرردا رررر بررإ ن اهلل رررر بعررد
صالة اجلمع أحسن .وكان فيه أحد الشبا قال وهرل تضرمن
حياته أو ثباته حترى غرد قلر واهلل ال أضرمن ،قرال يرا شري مرا
ام اليجل مستعدا ال تتأخي.
وحياك اهلل.
أكير الشكي حملاضينا ولضيوفناَّ ،
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 ص من الندوة:
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 ص من التغطية الصحفية للندوة:

صحيف اجل يية ،األربعاء  29ربي اآلخي 1436هر املوافق 18
ف ايي 2015م ،العد 15483 :
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ندوة
مشروع الندوة العالمية للشباب االسالمي للتطوير في أقسام اللغة
العربية للناطقين بغيرها في الجامعات الحكومية العالمية..
(التجربة والمنجزات)

*

 السرية الذاتية للمحاضر:
 االسم :الد ت  /خالد بن عبدالرمحن العجيم :
مكان وتاري امليال  :حا ل رر 1367هر.
املؤهالت العلمي :
 -الررردكتوراه:

النحرررو والصررري  ،مررررن

كلي اللغ العيبي  ،جامع اإلمام حممرد

* أقيمرر ر مسرررراء السررررب 15مجررررا ى اآلخررررية 1436هررررر املوافررررق  4أبييررررل
2015م ،قدم ا سعا ة الدكتور خالرد برن عبرداليمحن العجيمري ،ر ري
جلن ر أفييقيررا بالنرردوة العاملي ر للشرربا اإلسررالمي ،وعضررو هيئ ر الترردري
جبامعرر اإلمرررام حممرررد برررن سرررعو اإلسرررالمي (سرررابقًا  ،وأ ارهرررا األسرررتا
عبداجمليررد بررن حممررد العُمرري  ،مررديي عررام إ ارة الرردعوة إفييقيررا برروزارة
الشؤون اإلسالمي .
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ابن سعو اإلسالمي  ،سن 1417هر.
النحررو والصرري  ،مررن كلي ر اللغ ر العيبي ر ،

 -املاجسررتري:

جامع اإلمام حممد بن سعو اإلسالمي  ،سن 1404هر.
 البكرررالوريو  :مرررن كليرر اللغرر العيبيرر  ،جامعرر اإلمرررامحممد بن سعو اإلسالمي  ،سن 1390هر.
األعمال العلمي :
املعاهرررد العلمير ر مرررن سرررن 1390هرررر إىل سرررن

 مررردر1395هر،
 -معيررد

اجلو وحا ل.

كلي ر اللغ ر العيبي ر

جامع ر اإلمررام حممررد بررن

سعو اإلسالمي من سن 1395هر إىل سن 1404هر.
 -حماضي

كلي اللغر العيبير

جامعر اإلمرام حممرد برن

سعو اإلسالمي من سن 1404هر إىل سن 1417هر.
 -أسرررتا مسررراعد

قسر ر النحرررو والصررري

كلير ر اللغر ر

العيبي من سن 1417هر إىل سن 1426هر.
األعمال العملي :
 -عميررد شررؤون ال ررال

جامعرر اإلمررام حممررد بررن سررعو

اإلسالمي من سن 1401هر إىل سن 1407هر.
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أمييكررا

 اإليفررا إل ارة مع ررد العلرروم اإلسررالمي والعيبيرمن سن 1409هر إىل سن 1410هر.
 عضو جمل -ر رررري

أمناء الندوة العاملي للشبا اإلسالمي سابقًا.

جلنررر شرررربا إفييقيررررا

النرررردوة العامليررر للشرررربا

اإلسالمي.
 املشي على مشيوع الندوة العاملير للشربا اإلسرالمي للغراجلامعات احلكومي .

العيبي

 -عضرررو جملررر

األمنررراء جلامعررر العلررروم والتكنولوجيرررا

اليمن.
 -عضو جمل

أمناء جامع إفييقيا العاملي باخليطوم.

 املشررري علرررى بينرررام البكرررالوريوجلامع العلوم والتكنولوجيا اليمني
 -عضرررررو جملرررر

والدراسرررات العليرررا
الييا .

األمنررررراء للجامعرررر اإلسرررررالمي العامليرررر

بنغال ي .
 -ر رررري

جملررر

أمنرررراء اجلامعررر اإلسررررالمي

ممباسررررا

كينيا.
 -عضو جمل

األمناء جلامع احلكم

إلورن ر نيجرييا.
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 -عضو جمل

األمناء ملؤسس القد

 -عضررو إحتررا علمرراء املسررلمن

الدولي ببريوت.
الدوح ر  ،وعضررو جملرر

أمناء االحتا .
 عضو احلمل العاملي ملقاوم العدوان ر بريوت ر لبنان.للمنظم العاملي لنصية الن .

 -عضو مؤس

 عضو مجعي اللغ العيبير ر جامعر اإلمرام حممرد برن سرعواإلسالمي .
اإلسالمي ر الييا .

 -عضو راب

األ

 -عضو جمل

أمناء مع د الشي عبرداهلل األمحري للدراسرات

واملعار املقدسي ر صنعاء ر اليمن.
 -عضررررررو جملررررر

اإل ارة ملرررررروقعي " عوت ررررررا " ،و"حقوق ررررررا"

النسا ين الدعوين على الشبك الدولي "االنرتن ".
 عضو جملاملشاركات
 -شرررار

أمناء منظم الدعوة اإلسالمي

اخليطوم.

املؤمتيات والندوات:
عرررد كررربري مرررن املرررؤمتيات والنررردوات العلمير ر

والفكييرر اخررل اململكرر وخارج ررا ،وخاصرر الفعاليرررات
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اخلاص بإفييقيا ،وقدم في را عرد ا مرن أوراق العمرل ،ومرن
لك:
 ندوة "اللغ العيبي " جامع امللك فيصل بتشا .ول البحيين.

 مؤمتي "نصية الن " -نررردوة "اجلامعرررات والتنمير ر

إفييقيرررا"

جامعر ر إفييقيرررا

العاملي باخليطوم.
 -نرررردوة اجلامعررررات والعمررررل اإلسررررالمي

إفييقيررررا ،جامعررر

إفييقيا العاملي باخليطوم.
 ملتقى العاملن من طال املن ر الييا . النرردوة الدولي ر مبناسررب "مرريور ألررف وأربعما ر عررام هجرريعلررى خررول اإلسررالم

إفييقيررا" ،جبامع ر إفييقيررا العاملي ر

باخليطوم.
 نرردوة" :العمررل اخلررري والت رروعيمتخصص "

إفييقيررا ر ورش ر عمررل

جامع إفييقيا العاملي باخليطوم.

 مؤمتي" :الشبا اإلفييقي املسل وقضايا القارة" ،جامعر أمرمرررران اإلسررررالمي ر السررررو ان .رجرر ر 1429هررررر /يوليررررو
2008م.
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 "املؤمتيالشررع العررراملي لنصرررية فلسرر ن" اسرر نبول  22ررررر2009/5/23م.
 -مرررؤمتي اللغرررات اإلثيوبيرر

أبابرررا صرررفي 1430هرررر/

أ يرر

ف ايي 2009م.
 مؤمتيات احتا علماء املسلمن -مرررؤمتيات مؤسسرر القرررد

اس نبول والقاهية.

الدوليرر

كر رل مرررن برررريوت،

اليمن ،اجل ا ي ،اس انبول.
 املرررؤمتيات السرررنوي بالنررردوة العامليرر للشررربا اإلسرررالميكواالملبررررررور ،عمرررررران ،نريوبرررررري ،الييررررررا  ،القرررررراهية،
جاكيتا ،مياك .
 مؤمتيات منظم النصية العاملي  ،البحيين ،الكوي . مؤمتيات احلمل العاملير ملقاومر العردوان ( لبنران ر تيكيراوغريهما.
 لقررراءات ونررردوات جلنرر ملتقيرررات تنسررريق العمرررل اخلرررريمدين الدمام ر اململك العيبي السعو ي .
 -امللتقرررررى اإلفييقررررري الثررررراني (جتيبرررر اجملرررررال

اإلسرررررالمي

واملؤسسررات اخلريي ر ومؤسسررات التعلرري العررالي وأثيهررا
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تنمي ر إفييقيررا جامع ر إفييقيررا العاملي ر برراخليطوم /حمرريم
1431هر /ينايي 2010م.
 -امللتقررى األول للغرر العيبيرر

جامعرر أ يرر

أبابررا ،شررعبان

1432هر ،يوليو 2011م.
 -املررررؤمتي النسررررا ي العرررراملي الثرررراني،

اخليطرررروم ،شررررعبان

1432هر /يوليو 2011م.
 مؤمتي اجلامعات اإلفييقي احلديث  ،اخليطروم ،ربير األول1436هر /ينايي 2015م.
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 السرية الذاتية ملدير الندوة:
 األستاذ /عبداجمليد بن حممد بن سليمان العُمري.
مكرررررران وترررررراري املرررررريال  :الييررررررا ،
1384هر.
العمرررررل :مرررررديي عرررررام إ ارة الررررردعوة
إفييقيا ،وزارة للشؤون اإلسالمي .
احلال االجتماعي  :مت و وأ خلمس .
الش ا ات العلمي :
 -بكررالوريو

إعررالم1405 ،هررر ،جامع ر اإلمررام حممررد بررن

سعو اإلسالمي .
 -بلرروم

علرروم اللغر 1407 ،هررر ،جامعر اإلمررام حممررد بررن

سعو اإلسالمي .
 -ماجستري

عل اللغ 1411 ،هر ،جامع اإلمام حممرد برن

سعو اإلسالمي .
اخل ات الوظيفي :
 العمل الصحفي1402 ،م رر 1412هرر (عكراظ ،الييرا ،جمل اقيأ .
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ار الرتبيرر االجتماعيرر

 العمررل أثنرراء الدراسرر اجلامعيرربالييا  4( ،أعوام .
 -العمرررررل

وزارة الشرررررؤون البلديررر ر والقيويررر ر 1405 ،هرررررر

1418هررر( .أخصررا ي عالقررات عام ر  ،مسرراعد مررديي إ ارة
العالقررات العام ر  ،مستشررار مبكت ر مسررو وكيررل الرروزارة
للتخ ررري والر ر ام  ،املشررري علرررى مكتر ر مرررديي عرررام
الشؤون اإل اري واملالي .
 -العمررررررل

وزارة الشرررررررؤون اإلسرررررررالمي واألوقرررررررا منررررررري

1418هر ،اإل ارة العام للدعوة

اخلار .

 -الشؤون اإلسالمي بالسفارة السعو ي

واشن ن1420،ررر

1424هر
 مررديي عررام إ ارة املررؤمتيات والعالقررات اخلارجي ر بررالوزارة،(1425هر رر 1429هر .
 -مررررديي عررررام إ ارة الرررردعوة

أفييقيررررا1429( ،هررررر وحتررررى

تارخيه .
من الدورات التدريبي :
 بينرررام تنمير ر امل رررارات اإلشررريافي مع رررد اإل ارة العامر ر ،1418هر.
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 بينررررام تنميرررر م ررررارات التنظرررري مع ررررد اإل ارة العامرررر ،1418هر.
 ورة السلو الدبلوماسي وزارة اخلارجي 1419 ،هر. ورة عرررن (احلكومرر االلكرتونيرر ميكرر امللرررك فيصرررلللبحوث والدراسات بالييا 1426 ،هر.
املرررؤمتيات والنررردوات واملعرررار

احمللير ر والدولير ر الررري متر ر

املشارك ب ا:
 املؤمتي الثاني ليؤساء البلديات واجملمعرات القيوير باملدينراملنورة1406 ،هر.
 املؤمتي الثال ليؤساء البلرديات واجملمعرات القيوير  ،أب را،1407هر.
 -املرررررؤمتي األول لررررروزراء البلرررررديات بررررردول جملررر ر

التعررررراون

اخلليجي ،الييا 1409 ،هر.
 -املررررؤمتي الثرررراني لرررروزراء البلررررديات برررردول جملررر

التعرررراون

اخلليجي ،ق ي1411 ،هر.
 امللتقرررى األول لأل مررر والررردعاة (جامعررر األمرررري سرررونقال ،جنو تايلند1418 ،هر.
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 -ملتقرررى خرررا م احلررريمن الشرررييفن

أ نر ر ه (أسررركتلندا

1419هر.
 -معررررري

لشررررربون الررررردولي (ال تغرررررال 1998 ،م( ،جنررررراح

اململك  ،قس الشؤون اإلسالمي .
 امل يجان الوطي للرتاث والثقاف (اجلنا ري 1419 ،هر. امل يجان الوطي للرتاث والثقاف (اجلنا ري 1424 ،هر. -نرررردوة املكتبررررات الوقفيررر

اململكرر ر (املدينررر املنررررورة ،

1420هر.
 -ندوة الدعوة

ع د امللك عبدالع ي (الييا

1420 ،هر.

 ندوة السن والسرية (املدين املنورة 1425 ،هر. نررردوة االستشرررياق والدراسرررات القيآنير ر (املدينر ر املنرررورة ،1427هر.
 -ندوة تاري امللك سعو (الييا

1428 ،هر.

 نرردوة القرريآن الكرريي واسررتخدام التقني ر (املدين ر املنررورة ،1430هر.
 املرررررؤمتي الثرررررامن لررررروزراء الشرررررؤون اإلسرررررالمي ( ،جررررردة ،1430هر.
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 مسرابق امللرك عبردالع ي الدولير للقريآن الكريي ( ،مكراملكيم .
 مسررررابق األمررررري سررررلمان بررررن عبرررردالع ي احملليرر ر للقرررريآنالكيي ( ،الييا

.

 بينررررام ضرررريو خررررا م احلرررريمن الشررررييفن 1425هررررر ررررررمستمي.
 -املشررري علرررى جنررراح الررروزارة

موسررركو الررردولي

معررري

للكتا 1424 ،هر.
معررري

 -املشررري علرررى جنررراح الررروزارة

اجل ا ررري الررردولي

للكتا 1425 ،هر.
معررري

 -املشررري علرررى جنررراح الررروزارة

الشرررارق الررردولي

للكتا 1426 ،هر.
 -املشرررري علررررى جنرررراح الرررروزارة

معرررري

بكررررن الرررردولي

للكتا 1427 ،هر.
 -املشررري علررررى جنرررراح الررروزارة

معرررري

ط رررريان الرررردولي

للكتا 1428 ،هر.
 املشي على جناح الروزارةللكتا 1429 ،هر.

معري

فيانكفرورت الردولي
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معررري

 -املشررري علرررى جنر راح الررروزارة

اجل ا ررري الررردولي

للكتا 1430 ،هر.
معرررري

 -املشرررري علررررى جنرررراح الرررروزارة

الرررردولي

تررررون

للكتا 1431 ،هر.
 -املشرررري علررررى جنرررراح الرررروزارة

معرررري

مدريررررد الرررردولي

للكتا 1432 ،هر.
 -ممثررررل الرررروزارة

األسرررربوع الثقررررا السررررعو

اإلييانرررري،

الييا 1425 ،هر.
 املؤمتي السنو (التاس والثالثن الحترا مسرلمي أمييكراالشمالي  ،شيكاغو2000 ،م.
 -املرررؤمتي السرررنو (اخلرررام

جمللر ر

العالقرررات اإلسرررالمي

األمييكي  ،واشن ن2001 ،م.
 مؤمتي مجعي القيآن والسن  ،ميتشغان2001 ،م. مؤمتي علماء األم  ،السنغال1432 ،هر. -املشررارك

عررد مررن األمسرريات الشررعيي اخررل اململك ر

العيبي السعو ي وخارج ا.
 عضررواإلسالمي

عررد مررن اجلمعيررات العلمي ر السررعو ي واملياك ر
اخلار .
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الكت والبحوث واملؤلفات:
 اليثاء اخلالد( :كتا عن سرية امللك خالد بن عبدالع ي ررر1413 ،هر.

رحم

 رسرررال إىل النظرررام العررراملي( :كترررا عرررن قضررري البوسرررنواهليسك 1414 ،هر.
 مناصرررحات شررريعي ( :كترررا حيرررو أقررروال العلمررراء حرررولأعمال اإلرها والتفجريات1425 ،هر
 يرررروان شررررعي (وطررررن اجملررررد باللغررر العيبيررر الفصررررحى،1427هر.
 الشؤون اإلسالمي واألوقا(حب

ع د امللك سعو (رحم

.

 ج ررو اململك ر العيبي ر السررعو يبال الغي ( ،حب
 -التسام

التعييررف باإلس رالم

.

اإلسالم (باللغتن العيبير واإلجنلي ير ألقري

جامع ملبورن باسرتاليا2009 ،م( ،حب

.

 مثاني حبروث عرن العمرل اإلسرالمي ،قردممبع د الدراسات الدبلوماسي بوزارة اخلارجي .

ور

العمرل
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 األخ اء الكتابي لدارسي اللغر العيبير غرري النراطقن ب را(رسال ماجستري ( ،خم و .
 يوان شعي (ص يل اجلوا باللغ العيبي الفصحى (حترال ب .
( -أنرري

السررمار مررن القصررص واألخبررار واألشررعار كتررا

حيو قصصا وقصا د تياثي وحديث من جمتمعنرا املعاصري
ومن اجل يية العيبي ( ،خم و .
 اجل ررو العلمي ر والعملي ر لألسررية العُميي ر تررياج ليجرراالتاألسية( ،خم و .
 روا العمررررل الدبلوماسرررري(خم و .

اململكرر ر العيبيرر ر السررررعو ي
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 :األسـ ــتاذ الـ ــد ت  /عبـ ــدالعزيز بـ ــن

إبراهيم العُمري.
احلمررد هلل والصررالة والسررالم علررى سرريدنا رسررول اهلل الل ر
احفظنا وبال نا واملسلمن من كل سوء ومكيوه ،الل وسد
رمرري جنو نررا واحفر

مرراء املسررلمن عامر  ،وأنصرري أهررل احلررق

والتوحيررد خاص ر يررا أرح ر الرريامحن ،واكفنررا شرري البرراطنين
ومن سانده من الكفار واملنرافقن يرا أرحر الريامحن ،اللر
وأ م علينررا نعمررك الظرراهية والباطن ر وال تكلنررا إىل أنفسررنا وال
إىل قوتنا وال إىل أحد من خلقرك طيفر عرن وال أقرل مرن لرك،
ا ف عنرا وعرن بال نرا وعرن املسرلمن كرل شري ،وحِّرد صرفنا يرا
أرح اليامحن  ،قنا شري األشريار ،وكيرد الفجرار ،إنرك قرو ٌ
ق ار يا أرح اليامحن.
أحبي ،أرحر بكر

هريه األمسري املباركر وأسرأل اهلل

سبحانه وتعراىل أن يكتر لنرا ولكر األجري ويضر عنرا مجيعرا
الوزر.
ضررريفنا وموضررروعنا

هررريه الليلر ر مرررن القلر ر إىل القلر ر ،

فاملوضوع كما تعيفون أمامك هو عن "ج رو النردوة العلمير
للشربا اإلسرالمي لنشري اللغر العيبير

اجلامعرات العاملير

العررامل" .وحنرررن نعرري أن اللغرر ثقافرر وحضرررارة و يررن وهويرر ،
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ولرريلك كررثريٌ مررن الرردول حينمررا أُلغير علررى سرربيل املثررال اللغ ر
اململكر غضررب فينسررا غضرربا شررديدا ،وال شررك

الفينسرري

أن نشي لغ القيآن هو نشيٌ للقريآن وملرا محلره القريآن مرن رمحر
أمجعررن ،هرريا هررو املوضرروع الرري سرريحدثنا عنرره

وهرردى للنررا

ضيفنا الكيي الدكتور خالد بن عبرداليمحن العجيميري .ولره
مكان ٌ خاص ٌ

نفسري وهرو يعلم را واهلل يعلم را ،فكران أول

لقاء لي معه حن كان عميدا لشؤون ال ال جبامع اإلمام.
لرررن أ خرررل

التعييرررف الشخصررري بررره ،سرررأتيكه لألسرررتا

عبداجمليررررردالعُمي ليتحفنرررررا بررررريلك ،لكرررررن أول لقررررراء معررررره
وأكشف بع

األسيار فيما يتعلق باألعمار نسأل اهلل سبحانه

وتعاىل أن يبار في را سرن ألرف ثالمثا ر ومثران وتسرعن حينمرا
رُشرررح ليحلر ر طالبير ر  ،وكررران وكررريالً لشرررؤون ال رررال
حين ررا ،ومل حيصررل علررى الرردكتوراه

وقت ررا ،كرران ال زال

شررررابا صررررغريا ،لكررررن كرررران مشرررريفًا علررررى تلررررك الرررريحالت
املبارك  ،كما أنه له فضلٌ علي بتكليفي بالعمل
الص ريفي

امليكر

فرريع جامع ر اإلمررام بالقصرري سررن ألررف وأربعما ر

وثالثرر ر  ،وكرررران لرررره األثرررري املررررا

واملعنرر رو

حيرررراتي الرررري

رمبا،حي جاءني مبل من املال من العمل الصريفي ،لريلك فلره
فضررلٌ علررري رمبرررا ال حيرر
احلرريمن الشررييفن

بررره ،عملنرررا سرررويا

واشررن ن عرردة أشر ي

سرررفارة خرررا م
ميحلر تأسرري
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مع ررررد العلرررروم اإلسرررالمي والعيبيررر

واشررررن ن .عيفررر فيرررره

الكرريم واجل ال ر وح ر النف ر لآلخرريين ،ال أريررد أن أحرردثك
ب رررا ألن موضررر لرررك

جمرررال

خاصررر  .لررره مواقرررف معينررر

اسرررتفدت من رررا ومرررن روسررر ا .كمرررا أنررري عاصررريته عنررردما
تشاركنا وال ي ال أحد أعمدة الندوة العاملي للشبا اإلسالمي
جمل ر

أمنرراء النرردوة .اليجررل لرره ج ررو ٌ كرربرية

وخصوصرررا

إفييقيرررا ومرررن يعمرررل

الرردعوة،

إفييقيرررا جيرررد لررره أثررريا

كبريا ،أسأل اهلل سبحانه وتعراىل أن يبرار لنرا ولكر ولره
العمي والعمل .ولن أ لف

تعييف شخصري بره ،فريلك مررتو

للمقدم.
أمررا مقرردم هرريه النرردوة ف ررو األس رتا عبداجمليررد بررن حممررد
العُمرري ول ره تعييررف اترري يتعلررق برراملؤمتيات واألحبرراث وغريهررا
نررا علررى األربر صررفحات ،لكنرره آثرري أال أُطيررل علرريك وآثرري
متواضررعا أن أقرريأ بضررع أس ر ي قليل ر ٌ من ررا ،ف ررو حاصررل علررى
املاجستري من جامع اإلمام حممرد برن سرعو اإلسرالمي
اللغ  ،وشار

علر

العديد من املرؤمتيات العلمير والدعوير اخرل

اململك وخارج ا وله اهتماماتٌ بالشأن اإلسرالمي والدراسرات
التارخيي ر واالجتماعي ر  ،ولرره جمموع ر ٌ مررن املؤلفررات والرردواوين
الشرررعيي والكتررر الوطنيررر  ،شرررار
الررررداخل واخلررررار  ،عضررررو جملررر

أمسرررريات شرررعيي
إ ارة لعررررد مررررن املياكررر
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اإلسالمي

اخلار  ،يشغل حاليا وظيف املديي العام للعالقرات

اخلارجي

وزارة الشؤون اإلسالمي  .وقد طل مي مشركورا

أال أقيأ هيه األوراق الي أعد ت ا.
أريد أن أ كري أن هريا اللقراء يُنقرل علرى اهلرواء مباشرية عر
موق املنتدى ،وهنا راب للجواالت .وكثري من اإلخروة خرار
اململك يتابعون هيه الندوة إضراف إىل األخروات

املنرازل مرن

خالل هيا الياب على اجلواالت احلديثر  .لعرل هنرا مرن يتراب
هررريه النررردوة علرررى اهلرررواء ،وعرررا ةً تصرررلنا بعر ر

األسرررئل عر ر

اإلنرتن حول ندوتنا هيه.
نسرررأل اهلل سررربحانه وتعررراىل أن يكرررون اجتماعنرررا للعلر ر وأن
حتفنا املال ك .
ونبررردأ برررتالوة مرررن كترررا اهلل كمرررا عو نرررا الشررري أيرررو
األركاني ،فليتفضل مشكورا.
أعو باهلل من الشي ان اليجي
بس اهلل اليمحن اليحي ؛ ﭽﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ

ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ
ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲ
ﭳﭴﭵ ﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃ
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
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ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ ﯛ ﯜ
ﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨ
ﯩ ﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶ
ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ
ﰄ ﰅﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ
ﰓ ﰔ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚﭛﭜﭝﭞ ﭟﭠﭡ ﭼ [اليعد35:
رر .]43
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( مديي الندوة  :األستا  /عبداجمليد بن حممد العُمي
احلمرررد هلل الررري أنرر ل علرررى عبرررده الكترررا ومل جيعرررل لررره
عوجررا ،والصررالة والسررالم علررى أفصرر العرري كالمررا وخررري
البشي قدوةً وإماما نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعرن ،أمرا
بعد؛
إن اللغر ر كمرررا يقرررول أهلررر ا :هررري أ اة تواصرررل وتفكرررري،
ولكن لغتنا العيبي هي أكر مرن لرك ،هرل لغر عبرا ة وصرل ٌ
باهلل عر وجرل؛ ولريلك فرإن االهتمرام ب را كمرا قرال بعر
العل  :واج ٌ ،وقال آخريون :هرو فري

أهرل

كفاير  ،وحينمرا ينر

أنررا ٌ باالهتمررام باللغ ر ف ر ين لقررون مررن األهمي ر باللغ ر  ،لغ ر
القرريآن .ضرريفنا

هرريه األمسرري املباركر هررو الرردكتور خالررد

العجيمرررري ،املشرررري علررررى مشرررريوع النرررردوة العامليرر ر للشرررربا
اإلسرررالمي لت رررويي أقسرررام اللغر ر العيبير ر للنررراطقن بغريهرررا
اجلامعرررات احلكوميرر

العرررامل ،وسررريتناول حديثررره التجيبرر

واملنج ات.
جرريت العررا ة أن يُقرردم املُقرردم الضرريف ،ولعلرري أجترراوز بع ر
املعلومررات ومن ررا عمرري ضرريفنا طاملررا أنرري مسعر أن هرريا اللقرراء
يُنقل أيضا حتى للنساء.
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الشي الدكتور خالد برن عبرداليمحن العجيمري مرن مواليرد
واملاجيسررررتري

حا ررررل ،حاصررررل علررررى البكررررالوريو

النحررررو

والصي والدكتوراه أيضا من جامعر اإلمرام حممرد برن سرعو
اإلسالمي  ،عمل مدرسا
معيدا

املعاهد العلمي خلم

سرنوات ،ثر

كلي اللغ العيبي  ،ث حماضريا ،ثر تردر

اجلامعي وعمل عميدا لشؤون ال ال

اليتر

جامعر اإلمرام حممرد

ابرررن سرررعو اإلسرررالمي  ،وأوفرررد إل ارة مع رررد العلررروم اإلسرررالمي
والعيبي ر
جمل

أمييكررا عررام ألررف وأربعما ر وتسررع  ،وهررو عضررو

أمناء النردوة العاملير للشربا اإلسرالمي سرابقًا ،ور ري

جلنر شرربا إفييقيررا

اللجنر  ،واملشرري علررى مشرريوع النرردوة

باللغررر ر العيبيررر ر  ،وعضرررررو جملررر ر
والتكنولوجيرا

األمنررررراء جلامعررر ر العلررررروم

الريمن ،وعضرو جملر

واملشي على بينام البكالوريو
العلوم والتكنولوجيا اليمني

الييا

أمنراء جامعر إفييقيررا

والدراسرات العليرا جبامعر
وعضرو جملر

األمنراء

جملرر ر

أمنرررراء

للجامعرر ر اإلسررررالمي

بررررنجال ي  ،ور رررري

اجلامع ر اإلسررالمي

كينيررا ،وعضررو جمل ر

احلكم ر

نيجرييررا ،وعضررو جملرر

أمنرراء جلامع ر

أمنرراء ملؤسسرر القررد

الدولير ر بررربريوت ،وعضرررو احترررا علمررراء املسرررلمن
وعضررو جملرر
العدوان ومقيها

الدوحر ر

أمنرراء االحتررا وعضررو احلملرر العامليرر ملقاومرر
برريوت ،وعضرو مؤسر

املنظمر العلمير
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لنصررية الررن  وعضررو مجعير اللغر العيبي ر
حممررد بررن سررعو وعضررو راب ر األ

جامعر اإلمررام

السررامي وعضررو جمل ر

أمناء مع د الشي عبداهلل األمحي للدراسات املقدسي  ،وعضرو
جمل

إ ارة ملوق عوت ا وحقوق ا النسا ي .

وشررار

العديررد مررن النرردوات واملررؤمتيات فيمررا ي يررد علررى

صررفحتن .فلعلنررا نكتفرري ب رريا التعييررف واملعرريو ال يُعرري ،
فأنا استأ نك مجيعا بأن يبدأ ضيفنا حديثه.
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 احملاضرة:
( احملاضي  :الدكتور /خالد بن عبداليمحن العجيمي.
ج ا اهلل خريا.
بس اهلل اليمحن اليحي ؛
احلمررد هلل ر العرراملن ،وأصررلي وأسررل علررى خررري امليسررلن
سرريدنا ونبينررا حممررد وعلررى آلرره وصررحابته أمجعررن ،أمررا بعررد؛
فالسررالم علرريك مجيعررا أي ررا اإلخرروة واألخرروات إن كرران في ره
أخوات ،ورمح اهلل وبيكاته ،أما بعد؛
فإني أج ل الشكي ألخي وصديقي أبي عاص صاح هيه
الديوانيرر واملنتررردى الررردكتور عبررردالع ي العُمررري (وفقررره اهلل
وأش د بأن منتداه واحرد مرن أهر معرامل الرديوانيات واملنترديات
مدينرر الييرررا

الررري ت يرررد علرررى أربعرررن يوانيرر ومنتررردى،

حبي أصبح ج ء من الوعي

العاصم  ،عاصرمتنا احلبيبر

الييرا  ،وحقيقر ً أرجررو أن يكررون موضرروعي موضرروعا خفيفًررا
ل يفًرررا رشررريقًا ،ال يكرررون مرررا ةً مسرر  ،وسرررأحاول أن أحسرررنه
وأل فه م أن احلدي

اللغ العيبي أحيانا فيه جفا .

وقبررل أن أبرردأ إن مسر لرري أخرري أبررو جرروا أن أُثرري علررى مررا
برردأه أخونررا صرراح املنترردى الرردكتور عبرردالع ي (وفقرره اهلل
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بالدعاء لبال نا ألقول له :بأن االنع افات مبارك ومسد ة مرن
خا م احليمن الشييفن امللك سلمان (وفقه اهلل فيمرا تعيفرون
مرررن هررريه احلملرر املباركرر العسررركيي الررري سُرررمي عاصرررف
احل ر م والع ر م ،فررإن هرريه احلمل ر الرري مل تق ر في ررا اململك ر
العيبي السعو ي وحردها ،أضراف إلي را بُعردا أمميرا عامليرا مرن
بال اإلسالم ،وال يدخل في ا من أهل الكفري أحرد وهريه نعمر ٌ
تُسدى خلا م احليمن الشرييفن ،وأيضرا جراءت لرتخلص أهلنرا
وجرياننا اليين استعانوا بنا من أر
الرررري ي

اليمن السعيد الري حولره

احملرررريوق علرررري عبررررداهلل صرررراح إىل الرررريمن التعرررري

مبؤامياترره ومكرريه وفجرروره وحررول البلررد كمررا تعيفررون إىل مررا
نيى ،فأحيق بلده وأحيق جريانه أيضا ،وهيه احلمل املباركر
نأمل رر إن شاء اهلل تعاىل رر أن تؤتي أكل ا وأن ت ي اليمن وهرو
حرررديقتنا اخللفير ر مرررن أرجرررا

هرررؤالء الررريواف

والصرررفوين

وأ ناب من حوثين وعلى صاح وغريه ،وأن ال تكتفي بريلك؛
بل أيضا هيا التحرالف املبرار الري مشرل بلردانا م مر ً ومرؤثية
أن تأتي أيضا هيه العاصف على األرجا

املوجو ة

كل مرن

سوريا املظلوم املسحوق وكيلك العياق ولبنان وغريها.
وهلريا أ كري مبرا بردأ بره أخري أبرو عاصر أال تنسروا بلرردك
وأمررتك مررن الرردعاء اخلررالص

سررجو ك ،

آخرري الليررل،

بالنصي املبن هليه العاصف وهليه املعيك العقدي امل م .
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واألمي الثاني أ كي بأن تنتب روا أن احلمرالت التشركيكي
واحلمررالت اخلبيث ر املرراكية مررن اجملررو

آلررت اإلعالميرر

جي أن ننتبه هلا أن ا تض كثريا من املعلومات ومن الدسا
ومررن التشرركيك مرا حيرراولون فيرره أن يفتروا

عضررد النررا

انتصرررارات  ،فحررريار مرررن هررريا الشررريء وجيرر أن نررردع أهلنرررا
املقاتلن والعاملن

احلقل العكسي جويا كان أو بييا.

مرررا يتعلرررق باملوضررروع الررري طلبررره أخررري الكررريي الررردكتور
عبدالع ي  ،هرو مشريوع وال أحر احلردي عنره ألن فيره حرديثا
عن النف  ،لكني سأض ي أن أقولره ألنره لري
لكررررني مشرررري عليرررره

منتسر لري،

منظمرر ر النرررردوة العامليرر ر للشرررربا

اإلسررالمي .والكررل يعيف ررا ولس ر حمتاجررا للتعييررف ب ررا ألن ررا
منظمر عاملير ومقيهررا اململكر العيبير السررعو ي  ،فأنرا أقررول:
إن املشيوع هيا هو أحد مشاري كثرية ،باملناسب سأمي علي را
ميورا عابيا ،ث أركر حرديثي
العيبي ر

مشريوع ت رويي أقسرام اللغر

اجلامعررات احلكومي ر  ،تسررألون ملررا ا احلكومي ر

سأجي  ،ملا ا إفييقيا سأجي  ،مرا ا فعلرت

هريا املشريوع

سأجي رر إن شاء اهلل رر وهو اجت ا جاء بعد جتار عدة.
إفييقيرررا عشر رقٌ لررري وأنرررا أهررري ب رررا وأكتر ر في رررا الشرررعي
ألسبا  ،واخرتت ا عمدا من بن القارات ألسبا كثرية:
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أوالً :ألن ا أول م اجي لصحاب الن  .وأظن أن الن  ملرا
اختارها م اجيا لصحابته ميتن مل يكن هيا عفوا ،إمنا هري
قرررارةٌ مباركرر وجرررريان ورحرر وصرر ي ،ماريرر القب يرر مرررثالً،
وهنا موضوع احلبش  ،النجاشي (عليه رمح اهلل ورضري اهلل
عنرره  ،وأول قررارة خررل في ررا اإلسررالم قبررل أن يرردخل

كررل

القررارات خررل إفييقيررا عررن طييررق احلبش ر  ،وعررن طييررق أيضررا
اتفاقيرر ر الرر ربق

منرررراطق النوبرر ر  ،بررررن مصرررري والسررررو ان،

وهكيا.
فُتحر ر غالر ر إفييقيرررا بررردون معرررار طواعير ر  ،بالقررردوة،
بالرررردعوة ،بالتجررررارة ،وهرررريا واضرر ر ونشررررأت هنالررررك ممالررررك
إسررالمي ضررخم  ،طبعررا هرريا كررالم تررارخيي ال أريررد أن أوغررل
فيه ،لكن الشريء العملري الري حنرن نقولره لكر أي را اإلخروة
إفييقيا في ا خ ان ها ل من املسلمن ،تتكل أن عرن سرتما
مليون مسل

هيه القارة وما حيي ب ا من جر ر ومرا خيردم ا

من منراطق ،وهريا العرد الكربري يتضراعف ،ملرا ا هريا املكري
والفجور الغيبي والسعار الكنسي ضد إفييقيا وغريها ومكي
يقومون به
ي ا.

(بوكو حيام والقاعدة ،كلره ألن اإلسرالم في را
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أنررا أتكلر مررن خررالل مخسر وعشرريين سررن  ،ربر قررين أزور
فيرره هرريه القررارة ،عنرردما كن ر
الررررري فُتحررر ر
نواكشرررو

شررررريق القرررررارة

جامع ر اإلمررام

معاهرردها

جيبررررروتي ،و غيب رررررا

موريتانيرررا ،ومرررن خرررالل النررردوة وغريهرررا ،هررريه

البلرردان أكثرري مررن أربع ر ومخسررن بلرردا إفييقي را ال خيلرروا بلررد
في من مسلمن ،ما بن مقل ومُكثي ،بال األقليات ،جنرو
الصررحياء

بررال اجلنررو  ،وهنررا األكثيي ر ،%99 ،%100

 ،%79مثل تشرا والسرنغال ،الري ي

الري زار خرا م احلريمن

مررررن السررررنغال  %97نسررررب املسررررلمن ،وهكرررريا ول مررررا بررررن
تسعينات ومثانينات وهكيا.
األمي اآلخي اليين ختيجوا أي را األحبر مرن أبنراء هريه القرارة
ألو وحقيق ه الريين خيردموننا ،خيردمون النردوة وخيردمون
غريها ،ال لب اآلن ه عما نا بعد اهلل ع وجل خلدم الدعوة
واللغر العيبير وغريهررا ،مررا بررن حامررل للرردكتوراه واملاجيسررتري
والبكالوريو

وأ نى من لك وأعلرى ،وأصربحوا احلقيقر هر

أهررل الييررا ة والقيررا ة اآلن

بال هر فيمررا يتعلررق بررأمي الرردعوة

والتعلررري وكررريلك أمرررور العمرررل االجتمررراعي والعمرررل الر ردعو
والعمل اإلنساني.
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األمي اآلخي :القارة اإلفييقير في را يسري وسر ول

الردخول

واخلرريو  ،لكرري ترردخل إىل أوروبررا وأمييكررا ون لررك خرري
القتررررررا ،

التأشررررررريات،

الصررررررعوب املاليررررر ،

اإلشكاالت الي جتدون ا أما

صررررررعوب

إفييقيرا فرال جنرد عنترا

أ

تأشرية ألي بلد من البلدان.
واألمي الثال  :اليُسي املالي ،لكي تقي ميك ا
ال تتجاوز املليون ،لكن هل تفعل لك

أوروبرا و أمييكرا

املررال القليررل الرري عنرردنا لضررعف موار نررا
الواق يُبار كثريا

إفييقيرا

النرردوة و غريهررا

هيه القارة.

واألمي األخري حترى ال أطيرل وأتري املوضروع الري ي
ت رع نبت صرغرية جترد مثيت را بسريع ،

عنردما

حرن الربال األخريى

احلقيق حتتا إىل سنن عد ا.
املشررراري مرررن خرررالل النررردوة  ،كرررثرية جررردا ،من رررا مشررراري
متعلقر باملرردار

وأريررد أن أمرري علي ررا بسرريع  ،كنر أحترردث

إىل أخرروين كرري ن زمرريلن كتررور حممررد الصررامل و كتررور
أمحرررد (جرر اه اهلل خرررري مرررن إخواننرررا
أرجررو أن ألف ر نظرريك إلي ررا،

اجلامعرر

مسرررأل

قررارة إفييقيررا هنررا ألررو

املرردار  ،كررل واحررد يتخرري يأكررل عرري

بلررده يفررت لرره

مدرس يني  ،يعي ال مستقبل لل ال  ،فال يارات خالل اليبر
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القين املاضي ،نقول هل  :يرا أي را االبرن الكريي ال مران مرن أن
تفت مدرس  ،لكن اجعلر ا مدرسر (فيانكرو أرا  ،مدرسر
خمتل رر ر املنرررراه  ،مدرسرر ر في ررررا مررررن

احلكومرر ر واملررررن

اإلسررررالمي ضرر ر في رر را الرر ري تييررررده من ررررا واللغرر ر العيبيرررر ،
فاحلكومررات ال مترران

لررك؛ فألنرره مسررتعجل بفررت مدرس ر

ينيرر  ،تررردرون مرررا هرررو مسرررتقبل ال لبر ر
واملرردار

مررردار

التحفررري

الديني ر إمررا أن يكررون شررحاتا أو لص را أو جميم را أو

حت وطأة (بوكو حيام والقاعدة ،هليا لري

لره مسرتقبل ،ال

يررردخل اجلامعر ر  ،ال يتوظرررف؛ فل ررريا حررريرنا كرررثريا مرررن لرررك
وجنحنررا

احلررد مررن املرردار

بررن  15إىل  20ألررف مدرس ر

املنع ل ر واحلمررد هلل تررتكل مررا
البلرردان اإلفييقي ر  ،اآلن هرري

ألررو قليل ر  ،كررثري مررن الشرربا اقتن ر وحولوهررا إىل مرردار
(بيايفرر سررركول
مررردار

في رررا مرررن

Private Schools

كمرررا تُسرررمى الرري هررري

احلكومر ر حترررى ال الر ر يتخررري يررردخل

اجلامعات يصب وزييا ،ويصب مسرؤوالً ،و بلوماسريا وكريا،
وض في ا مرن اإلسرالميات مرا تشراء وهريه حقيقر اآلن كرثرية.
النرررردوة مل تكتررررف ب رررريا ،بررررل فتحرر ر حتررررى اآلن

القررررارة

اإلفييقير ر ( 25مدرسر ر أمسوهرررا (وامررري سررركول

WAMY

 )Schoolsمدار

الندوة وهري طبعرا ابتردا ي ومتوسر وثرانو .

تتصررور أن م ر فقرري القررارة اإلفييقي ر يرردف ال ال ر

مدرس ر
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الندوة

كينيا أو نيجرييا اخلاص بالندوة يدف ال الر ألفري

والر فق للدراس  ،رسوم راسي سنويا ،غرري السركن وغرري
األكررل ،لكررن ال لبر يرردفعون ،ألن ررا أصرربح مرردار

راقير

وفي ررا اإلسررالميات ،كررل مررا تتمنرراه ،واللغر العيبي ر والسرررية،
واحلمرد هلل

باإلضاف لبراقي املروا احلكومير  ،ف ريه املردار
ناجح ر حتررى غررري املسررلمن يُقبررل علي ررا ويرردخلون

يررن اهلل

أفواجا ،حتى كثري من النصارى يقولون :حنن مسرلمن ،يسرل
وال يريه إىل مدرسر حكومير تتحرول في ررا البنر واالبررن إىل
الضررياع ،فحقيقر ً هرريا شررج النرردوة علررى فررت امل يررد مررن هرريه
املرردار

وباملناسررب اليسرروم الدراسرري جتعررل هرريه املرردار

ال

حتتررا إىل النرردوة ،فتحرروا مدرس ر ابتدا ي ر واالبتدا ي ر فتح ر
املتوس  ،واملتوس

فتحر الثانوير  ،ألن اليسروم مرا شراء اهلل

تست ي أن تنوء باليوات والتشرغيل ،وكريلك عمرارة القاعرات
الرري ترردر

في ررا واملعامررل وغررري لررك ،لكن ررا مرردار

راقير ،

ما ا يفعلون
باملختصرري ،أفضررل مررديي خيتارونرره ويررأتون برره مرردييا هلرريه
املدرس  ،أفضل مدر  ،م ما كانر ميتباتره ،ال خيترارون إال
أفضرررل املعلمرررن واملعلمرررات ،ففتحررروا مررردار

بشررركل جيرررد،

وضعوا في ا جا بي وإب ار ،كما تيون املدار

اخلاص عنردنا

جتي النا  ،هيا مشيوع التعلي العام.
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املشريوع الثراني ،مشريوع اجلامعرات وهريه بشريى لكر قبرل
مشرريوع اللغر العيبير  ،قبررل عشرري سررنوات مررا كرران

إفييقيررا

جامعات خاص طبعا أتكلر عرن اجلامعرات اإلسرالمي األهلير
إال جامعات تُعد على أصاب اليرد الواحردة ،جامعر إسرالمي
أوغنرردا و النيجرري ،جامع ر امللررك فيصررل

تشررا  ،وجامعررات

قليل .
أتكلر ر اآلن هررريا العرررام عرررن ما ر ر جامعر ر وكلير ر خاصر ر
للمسلمن ،هيه قف ة أنا أظن أن هريا اهلل يكفري شري العرن.
يأخيون كتوراه من السعو ي أو مرن السرو ان أو مرن مصري أو
غريهرررا ،بررردل أن يكرررون قاعررردا

املسرررجد اعيرر أو خي ر ر

اجلمع فقر  ،مل ال تفتحروا الكليرات ثر تتحرول الكلير إىل
جامعر مر عر مررن هنررا ومررن هنررا  .الصررومال وحررده وظرريو
الصررومال تعيفون ررا هنررا أكثرري مررن مخ ر

وعشرريين جامع ر

خاص .
أصرربحنا اآلن نع رتي ب ررامن خررالل النرردوة ،أنررا أشرري فق ر
علررى املشرريوع لت وييهررا وجتويرردها ورب ررا باجلامعررات وعمررل
توأم مع ا.
و لقرررراء سررررابق

اخليطرررروم طيحنررررا أن تكررررون جامعرر ر

إفييقيا العاملي حمضرنا لياب ر أو احترا جيمر هريه اجلامعرات
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األهلير اإلفييقير حتررى يكررون فيره علررى األقررل حاضررن جيعلررك
تشي علي ا وجتو عمل ا ،من خالل احتا أو راب

جتمع .

نيج ر إىل مشرريوع اللغرر العيبيرر  ،مشرريوع اللغرر العيبيرر يررا
إخوان.
هنا أيضا إقبال علرى تعلر العيبير

كرل ول العرامل مرن

أجرررل التجرررارة والدبلوماسررري والبحر ر العلمررري واالسرررتخباراتي
واألمررور هرريه والعالقررات بالسررعو ي وبالعررامل العيبرري ،خترريَّ رررر
أ كي رر

العام املاضي ثالمثا ر طالر مرن الصرينين ،طرال

تعلموا العيبي

جامعر إفييقيرا و غريهرا أخريت الثالمثا ر

كل ا الشيكات الصيني الري

اخليطروم فقر  ،اجلامعرات

الصيني مل ييهبوا إىل بلده وظفت مببال مغيي .
اهلررد اآلخرري حبثرري ،جانر حبثرري ،جامعررات وحبر علمرري
وكرريا ،هرريه األسرربا جمتمع ر مررن عشرري سررنوات .فال لبررات
كثرية ،حنن ما است عنا

الندوة إلمكانات را الضرعيف الري

أتوق ال تكفي عشي جامعات

إفييقيا ،ألن توقير االتفاقير

يكلف را ماليررن ،وسررأخ ك مررا ا نفعررل

اجلامع ر عنرردما

نيه إلي ا.
الصرررن وقعنرررا مع رررا أكثررري مرررن ثرررالث اتفاقيرررات واآلن فيرره
جامع رابعر

الصريف ررر إن شراء اهلل ررر سرنوق مع را وهكريا
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البلقان ،البوسن وبال البلقران وغريهرا ،أوروبرا مرا هبنرا إلي را
ألسرربا إىل اآلن ،لك رن في ره ج ررات كررثرية أتوق ر أن ررا تنفررت
على هيا املشيوع.
مرررا الررري نفعلررره يرررأتي ال لر ر مرررن اجلامعر ر احلكومير ر ،
بعضررررك يقررررول :ملررررا ا حكوميرر ر ألن اجلامعررررات اخلاصرر ر
سررت ل منررك املبنررى وروات ر األسرراتية ،أمررا احلكومي ر فإن ررا
ترردف مع ررا سررقاؤها ووكاؤهررا ،مررا حنتررا نرردف رواتر  ،حنررن
مشيوعنا حيتا إىل حاضرن مرالي ضرخ  ،كرل جامعر ترتكل
عررن مليررون ريرررال

اجلامعرر الواحرردة ،عنررردما نقرردم مكتبرر

متكامل وتدريبا وخمصصرات مالير  ،فاجلامعرات احلكومير
العيبير سريع ونه

في ا إمكانات وفي ا األستا حترى ولرو ر

الياتررر وتأخررري القاعرررات مرررن اجلامعررر  .كمرررا أن اجلامعرررات
احلكومير ر كمرررا تعيفرررون هررري مرررؤثية

البيئرررات ،اجلامعر ر

اليمسي تؤثي أكثري مرن غريهرا ،و ا مرا

العواصر مرا خلنرا

توقيعنررا

كررل بررال الشرريق والغرري والوسر واجلنررو إال

اجلامعات الك ى والي يس يعي اجلامع األم.
يأتينا طل من تلك اجلامع فنيه أنا ومعي فييق مرن وفرد
النرردوة هل ريه اجلامع ر  ،ون ريه للمررديي ور رري

القس ر وعميررد
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الكلي  ،أقسام اللغ العيبي تتب إما كليات اآل ا غالبرا ،أو
كلي اللغات ،وقليل في ا كلي اللغ العيبي

بع

البال .

بعرررد أن نوقر ر االتفاقير ر مر ر األمرررن العرررام ،ويوقع رررا ر ررري
اجلامع أو وكيلره أو أحرد املسرؤولن الكبرار ،يبردأ املشريوع،
املشيوع ما ا يت فيره أول شريء حنرد مرا ا يييرد هريا القسر
ما ا تييد اجلامع هل عندها مبنرى بعر
البنرررك اإلسرررالمي ،أو اجمللر ر

اجلامعرات بنرى هلرا

األعلرررى للشر رؤون اإلسرررالمي

اململك  ،بنينا أكثي مرن ثرالث جامعرات ،مبنرى مرن ( 3أ وار
لقس ر اللغ ر العيبي ر والدراسررات اإلسررالمي  ،االتفاقي ر جتعلنررا
حند ما ا يييدون ،غال اجلامعرات أي را األحبر مرا جنرد في را
أقسام لغر عيبير  ،وال جترد كتابرا عيبيرا واحردا .وأول اتفاقير
كان م جامع

كار عاصم السنغال ،ملا خلنا مكتبر

حتررو علررى مليررون وثالمثا ر ألررف عنرروان ،تصررور

كررار،

كلرر ا فينسررري أو إجنلي يرر أو غريهرررا مرررن اللغرررات ،أيرررن اللغرر
العيبي ال توجد ،مل ي و ها أحد من امللحقيات أو السرفارات،
فأرسررل النرردوة (ج اهرا اهلل خررريا آال العنرراوين مررن الكتر
العيبيرر هلرريه اجلامعرر  .طبعرررا هررريه حتترررا إىل مبرررال  ،وعنررردنا
باملناسررب بعر

االهررداءات وهلرريا أُطلررق صرريح ملرن كرران عنررده

مكتب ر زا رردة في ررا أم ررات الكت ر فررنحن نأخرريها ونشررحن ا
لتلك اجلامعات الك ى

إفييقيرا و غريهرا .أرسرلنا ألكثري
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من بض عشية جامع رر واحلمرد هلل ررر مرن املكتبرات ،من را مرا
هررو إهررداء ،ومن ررا مررا هررو شررياء مررن بررريوت أو القرراهية وغريهررا
تُشحن على حسا الندوة.
ث ر بعررد لررك حنررد أعضرراء هيئ ر الترردري  ،أيررن األسرراتية
اليين يدرسون ،وكثريا ال جنرد أحردا فنأخري ثالثر معيردين أو
حماضررريين مرررن اجلامعرررات السرررو اني أو مصررري أو غريهرررا مرررن
البلرررردان ،فنيسررررل لررررتلك اجلامعررررات اإلفييقيرر ر لفصررررل أو
فصلن حتى يؤهل أبناء اجلامع احمللين.
حي ختي اآلن أكثري مرن عشريين أسرتا ا

الردكتوراه،

تعلررري اللغر ر العيبير ر لغرررري العررري  ،ألننرررا وجررردنا أن هنرررا
من جي أخريى ،من جير تعلري غرري العري يرا إخروان هري كمرا
تُرررردر

اإلجنلي يرر ر والفينسرررري  ،حتتررررا إىل وسررررا ل وتقنيررررات

وحتتررا إىل من جيرر خمتلفرر عررن تعلرري العرري  ،احلرري  ،ثرر
الكلم  ،ث األسلو واجلمل  ،آليرات حرول مسرا ل

من جير

التعلررري حير ر القرررياءة والسرررماع والكتابر ر واملشررراف  ،هررريا
بالنسررب لألسرراتية ،واحلمررد هلل اآلن برردأنا ،أخررينا عررد ا مررن
العرري للترردري
العيبيرر ر

هنررا لفرررتات قصرررية .فررنحن حن ر أن نرروطن

تلررررك اجلامعررررات ،ألنرررره إ ا كرررران ر رررري

القسرر ر

واألساتية مرن أهرل البلرد وعريبيت ممترازة .لكرن يرأتي اخلربري
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العيبي ملدة ال ت يد عن سن واحدة فيكرون القرا علرى القسر
من أهل تلك الديار بعد تعييب .
فإ ا حُلر مشركل األسراتية واملبنرى واملكتبر أصرب لرديك
أمور ت وييي مثل املناه والكت واملقريرات ،وحنرن باملناسرب
ال نؤلررف كتابررا ،النرردوة ليس ر ج ر علمي ر تض ر كتاب را ،إ
نأخي كتبا موجو ةً

اململكر أو جامعرات السرو ان فنضرع ا

بررن أيرردي ونقررول :اخترراروا مررا يناسرربك  ،فررال نفرري

علرري

كتابرا سررعو يا أو سررو انيا ،نقررول هلر  :اخت راروا مررا يعجرربك ؛
وهليا يتخريون أطاي هيه الكتر ويدرسرون ا ،حنرن خنردم
أشياء أخيى مثل جمال الت ويي والتدري مرن خرالل حلقرات
نقررا

و ورات للمعلمررن واملعيرردين؛ ألن بعرر

املعلمررن يرردر

علررى ال ييق ر القد ر فنررأتي هل ر حبلقررات نقررا
املختصرررن مرررن اجلامعرررات العيبيرر الررري تررردر

و ورات مررن
تعلررري العيبيرر

للناطقن بغريهرا ،فنؤهرل املعلمرن واألسراتية ونردرب

املرا ة

العلمي و امل ارات التدريسي .
كما طيحنا من جي جديدة عنده إ ا نقرول هلر  :ال يُردر
اإلسررالم أي ررا النررا

وال علرروم العيبي ر وهرري حب ريٌ مررتالط مررن

املؤلفررات واملتررون والكتر إال بلغترره األصررلي وهرري العيبير  ،مررا
الي تُيج لالجنلي ي من هيه املتون الضخم مرا الري تُريج
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للفينسرري احلمررد هلل جنحنررا خررالل سررنتن  ،%10أتوق ر رررر إن
شرراء اهلل رررر بعررد سررنوات أن نررنج إىل  ،%50يعرري هرريه من جير
خبيث

العقرل االستشرياقي ال يُردر

حتررى

أمييكررا وأوروبررا ال يُرردر

ندر

اإلسرالم كمرا تسرمعون
اإلسررالم بالعيبي ر  ،كيررف

الالهوت باللغر العيبير أو نردر

اللغر اإلجنلي ير باللغر

العيبي فاحلمد هلل أننا جنحنا جناحا ال بأ

به.

كمررا أوجرردنا اهتمامررا بالوسررا ل والتقنيررات احلديث ر فاللغ ر
العيبي مثرل اإلجنلي ير والفينسري حتترا إىل تقنيرات ووسرا ل،
كرررالعيو

علررررى احلاسررر ليكررررون أمرررام الرررردار

احلرررري

والكلم واجلملر  ،إضاف أيضرا إىل مرا يتعلرق براإلثياء اللغرو ،
مرروا كاملر تُثرري وتسرراعد ال الر مررن القصررص والترراري
والقررريآن الكررريي الررري خيررردم اللسررران ،ن قًرررا أو كتابر ر ً أو
مساعرا أو كريا ،ف ريه مرا يتعلررق بالبيئر التعليمير مرن املعينررات
والوسررا ل ،كمرررا اشرررتينا لعرررد مرررن اجلامعررات كميرررات مرررن
احلاسرربات اآللي ر وال ر وجكرت والفرراك

واملاس ر الضررو ي،

إىل آخيه.
كما نقي ملتقيات ولقاءات بن العاملن مرن املسرلمن وغرري
املسلمن للعيبي لتدار

وحل مشكالت تعلي العيبي لدي .
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أرجو رر إن شاء اهلل رر أن تكون اإلضاءات السييع هريه علرى
مشيوع ت ويي أقسام العيبي

العامل ،أسأل اهلل عر وجرل أن

يعيررني أنررا وإخررواني

النرردوة وأن أخررت حيرراتي وألقررى اهلل عر

وجررل وهررو عرري را

خبدم ر لغ ر القرريآن الكرريي  ،ع ر علرري

وصررع علرري أن أخرردم بلررد
أخدم لغي

اخررل بررال

ولكررن ال مرران أن

بال العجر و برال غرري العري  ،أسرأل اهلل لري

ولكر ر التوفيرررق وأشررركي مثنرررى وثرررالث وربررراع لصررراح هررريا
املنتدى املبار الدكتور العُمي وألخي أبري جروا وهرو صرديق
باملناسررب

الرروزارة وبيننررا وبينرره لقرراءات شر يي  ،هرريا املكرران

مكرران مبررار  ،أسررأل اهلل أن ييزقرره ويوفقرره وجيعررل مالرره نع ر
املررررال الصرررراح لليجررررل الصرررراح ،هرررريا املكرررران مبررررار فيرررره
يوانيات ولقاءات مسد ة وموفق من را يوانير إفييقير جتمعنرا
باإلخوة

الوزارة والعراملن

حقرل إفييقيرا أسرأل لري ولكر

التوفيق ،وصلى اهلل وسل علرى نبينرا حممرد وعلرى آلره وصرحبه
أمجعن.
( مديي الندوة  :األستا  /عبداجمليد بن حممد العُمي .
ج ى اهلل شيخنا الشي الدكتور خالد خري اجلر اء علرى مرا
قدم ،وأحسبه جماهردا

نشري العيبير  ،احلقيقر ونر بعر
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امللحوظات على حدي الشي خالد .ولعل بعر

األسرئل اتفقر

مع ا ،السؤال الي تي كثريا.
السؤال :كر عرد اجلامعرات الري مت التوقير مع را وكر
عد البلدان الي أُقي في ا هريا ال نرام
ما هي اخل

ومترى بردأ ال نرام

املستقبلي له.

( احملاضي  :الدكتور /خالد بن عبداليمحن العجيمي.
طبعرررا اجلامعرررات

حررردو عشررريين مرررا برررن إفييقيرررا وغرررري

إفييقيررا ،ال ري وُق ر مع ررا اتفاقيررات ،اليغب ر كمررا أخ ر تك
هنررا عشرريون أخرريى تنتظرري ،بدايترره م رن عشرري سررنوات لرري
هنا عمي كثري.
املسررتقبل كرربري رررر إن شرراء اهلل رررر ،حنررن نأمررل

العديررد مررن

اجلامعات واإلسرتاتيجي عندنا موجو ة لكن مرا أر ت طيح را
ألن ا ال ت مك  ،أن تنفت علينرا اجلامعرات حنرن كتبنرا لروزيي
التعلرري العررالي السررابق،وهيا وزيرري التعلرري جديررد أسررأل اهلل أن
يُحررنن قلبرره ،وهرريا مشرريوع تنرروء النرردوة حبملره ثقيررل كررن أن
تساه فيه جامع واحدة من جامعتنا لي ا رسوخا وجو ة
باملناسب نسي يا أبا جروا أن أ كري ميكر امللرك عبرداهلل
للغ ر العيبي ر هررو شررييك لنررا وكرريلك مع ررد "عيبرري" ومؤسس ر
مباركرر امس رررا مؤسسرر "منررراه " ،كلتاهمرررا يررردعم ا تررراجي
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مبرررار وهررررو الشرررري سررررليمان الياجحرررري .واحلقيقررر نأمررررل أن
يكونوا شيكاء ويأخيوا جر ء مرن احلِمرل عنرا ،ميكر امللرك
عبداهلل كت لنا قبل ش يين ي ل منرا عشرية مياكر لتعلري
العيبي الري حنرن اخلرون في را شرياك وأرسرلناها هلر ووصرل
خ ابنا إىل خ اب ال أ ر متى ييج .
اإلسررررتاتيجي تقرررول :اجلامعرررات ملرررا ا نوقررر اتفاقيرررات مررر
جامعررات سررو اني أو مصرريي أو غريهررا أمتنررى أن تكررون م ر
بال

أنا وأشي بيلك ،ولكن تعيفون الظيو والتعقيدات.
أيضا من اإلسرتاتيجيات حماولر وجرو حاضرن مرالي للردع

واإلسرررتاتيجي األخرررية أن يُفررت قسر للدراسررات اإلسررالمي إىل
جوار اللغ العيبي  ،حنن جنريء باسر اللغر العيبير  ،فرإ ا نرا ى
بعضر ر قرررال :مرررا رأيكر ر حصرررل
جامعررات أخرريى

غينيرررا وحصرررل

ثرررالث

إفييقيررا ،قررالوا :نييررد راسررات إسررالمي ،

فقلنا :أبشيوا وجئنا ب خيين غري األساتية املختصن املت روعن
طبعررا معنررا

النرردوة وجرراءوا هلر ووضررعوا هلر من جررا جيرردا

قسررر الدراسرررات اإلسرررالمي  ،لكرررن حنرررن نتمنرررى إىل جانررر
الدراسررررات اإلسررررالمي والعيبيرر ر أن توجررررد جامعررررات سررررعو ي
حتضن هيا املشيوع ،ج اك اهلل خريا.
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( مديي الندوة  :األستا  /عبداجمليد بن حممد العُمي .
املداخل ر األوىل لسررعا ة الرردكتور حممررو عمررار و حرردو
قيقتن ،يُفضل أال ت يد عن لك.
 مداخل  :الدكتور /حممو عمار.
بس اهلل اليمحن اليحي
شررركيا هلررريه النررردوة املتمير ر ة ا مرررا

ع اءات رررا املختلفر ر

وحماضيات ا املتمي ة ،شكيا أيضا لسعا ة احملاضي على هريا
العرري

السررل

اللبررق اجليررد املشرروق ،وإ ا كرران الوقررو هنررا

حلوا فقد كان أحلى عندما كان يتحردث احملاضري فقرد أخري
مررن ال ر من أضررعا مررا يأخرريه املعلررق وكان ر العيررون عليرره
املقام األول.
احملاضرررية حقيقرر ً هررري هرر ٌ مرررن همررروم األمر ر وهمررروم اللغر ر
العيبي  ،وإ ا كران قرد فاجرأ احلردي عرن إفييقيرا تلرك القرارة
السمياء القارة املسلم

املقرام األول ،ولعرل اإلسرالم في را قرد

ب رري املستشرريقن فررأكثيوا مررن التعلرريالت في ررا؛ ألن اإلسررالم
كرران يوافررق الف ررية الرري ه ر علي را ،أهررل إفييقيررا الرريين مل
تعقده النصياني أو تعقده احلضارة احلديث  .ولعل لرك هرو
السرررري

نبرررروءة اليسررررول 

لإلسررالم قبررل أن يسررتقي اإلسررالم

اختيررررار إفييقيررررا موطنررررا أوالً
مكر و املدينر  ،اسررتقي

392

منتدى العُمري الثقايف ـ حصاد العام الثامن  1436هـ

أن إفييقيرررا هررري

احلبشر ر  ،وتلرررك هررري النبررروءة الصرررا ق

موطن اإلسالم الي ينمو فيه اإلسرالم منروا كرامالً وهرو الري
أوقرررف أو اسرررتوقف املستشررريقن ليُعللررروا سرررب هررريا االنتشرررار
الساحق لإلسالم
وكنر ر أ ر
مع ررد

إفييقيا ،ال سيما

العصور األخرية.

مصررري وكنر ر برررن ال رررال األفارقر ر

مصرري يتب ر األزهرري امسرره "مع ررد البحرروث اإلسررالمي "

كررران يسرررتجم طالبررره مرررن أكثررري مرررن سررربعن ولر ر  ،كررران
أكثرريه مررن األفارقر  .واإلبررداع الرري كنر أملسرره بررن هررؤالء
حب للعيبي كان مثاالً نا ر الوجو  ،فقرد كرانوا

ال ال

عشرراقًا للغ ر العيبي ر  ،حتررى عنرردما مارس ر أيضررا الترردري
املدار

الثانوي واجلامعر كنر أجرد كلمرا أعجر تي مسرأل

النحررو بررن ال ررال العرري كن ر أجلررأ لل ررال األفارق ر ،
فأجد حل ا عند ال ال األعاج .
طبعرررا حنرررن حنترررا مرررن كلمر ر األعررراج ألن رررا قرررد تُشرررعي
بالدوني ر  ،أو غررري العرري  ،هرريا النبررو هرري ظرراهية كررن أن
تُسرررتثمي ،وتُشررركي النررردوة العاملير ر علرررى هررريا اجل رررد اليا ر ر
وانتشار اللغ العيبي حقيق ً إ ا كان االنتشار
اليوم
أن

إفييقيرا حنرن

العامل ككل جند إقباالً على تعل اللغر العيبير حترى
بعر ر

اإلحصررراءات

أمييكرررا

سرررن 2006م كررران
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نسررب الرريين يتعلمررون العيبيرر حمرردو ة ،فررإ ا هرر

2010م

يتضاعف عرد الريين أقبلروا علرى تعلر اللغر العيبير إىل أكثري
مرررن سرررت أضرررعا أو سررربع أضرررعا مرررن كرررانوا يتعلمرررون
2006م.
الصررن أيضررا في ره اجتاهررات ،في ره تغررري

العررامل ،والنرردوة

عنرردما تسررتجي هلرريه الرردعوة هرري تسررتجي لتقرردم العررامل
البح ،

العومل ،

االقتصا العراملي،

الررري متررري بررره الررربال العيبير ر  ،وال سررريما

الثقرل االقتصرا
اململكر ر لفتر ر

انتباهي لكثري من عشاق اللغ أن يكتشرفوا هريا العرامل ،وأن
يتعلمرروا اللغ ر العيبي ر  ،طبعررا ه ر كررثري مررن الرردول أن ينشرريوا
لغات  .قبل يوم أو يومن مسعر حرديثا لسرفري فينسري تنقرل
أكثرري الرردول العيبير  ،يقررول :عنرردما اسررتقل اجل ا رري أرسررل
فينسرررا ثالثرررن ألرررف مررردر

فينسررري إىل اجل ا ررري لنشررري اللغرر

الفينسرري  ،خوفًررا مررن طغيرران اللغ ر العيبي ر ،
(إجنرريال مريكررل

Angela Merkel

العررام املاضرري

رصرردت ما ر مليررون والر

لنشررري اللغرر األملانيرر والثقافرررات الغيبيرر  .هررريا ج رررد مشررركور
واململك تبيل ج دا كبريا وهي تُشكي على لك ،لكن أنرا
أقررول ينبغرري أن تسررتيق األمر كلر ا لنشرري اللغر العيبير  .علررى
اجلامع ر العيبي ر أن حت ري عيني ررا مررن جديررد وأن يكررون مررن
ضررمن أهررداف ا أن تنشرري اللغ ر العيبي ر  .ألن هرريا م ل ر ٌ لألم ر
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كل ر ا ولرري

لدول ر  ،تُشرركي اململك ر وتُشرركي النرردوة علررى

لرررك ،وأيضرررا إىل اجلامعر ر العيبير ر أن تبررريل ج ررردا مضررراعفًا
الجتمرراع اثتررنن وعشرريين ول ر  .فرريلك أجرردى .ألن اللغ ر همنررا
األول ،شكيا لك .
( مديي الندوة  :األستا  /عبداجمليد بن حممد العُمي .
شكيا لك يرا كترور ،هنرا مقررتح مرن الشري عبرداهلل
احلما االستثمار
بيي انيا بأن بع

تعلي اللغر العيبير ويقرول :إنره مريَّ بتجيبر
املياك اإلسالمي تفتت فصوالً وتُردر

العيبي مبقابل ما  ،والسؤال اآلخي الري مل يكتر صراحبه
امسررره ،يقرررول :هنرررا أكثررري مرررن ج ررر
السررعو ي هلررا برريام

اململكررر العيبيررر

تعلرري اللغر العيبير  ،بصررا ي ،والعيبير

بن يديك وغريها ،ف ل هنا تعاون وتنسيق م هيه اجل ات
( احملاضي  :الدكتور /خالد بن عبداليمحن العجيمي:
نع  ،فيه تنسيق وشياك م كثري من اجل رات لري

فقر

"عيبري" و"املنرراه العاملير " ومؤسسر "الوقرف" طبعررا العيبير بررن
يديك صرارت مؤسسر كاملر  ،للتردري والت رويي
املعيو .

كتراب
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( مديي الندوة  :األستا  /عبداجمليد بن حممد العُمي .
اآلن مداخل لشيخنا وأستا نا الدكتور حممد الصاو .
 مداخل  :الدكتور /حممد الصاو .
السالم عليك ورمح اهلل وبيكاته؛
شكيا لسعا ة ال ميل احلبي الدكتور عبدالع ي العُمري
علررى هرريا املنترردى اليا ر الرري أكيمنررا معاشرري اللغرروين ب رريه
األمسي ال يب  ،بدعوة حبيبنا كتور خالد العجيمي للحردي
عن هيا املشيوع اخلري .ج و الندوة العاملير للشربا اإلسرالمي
ج ررو ٌ موفقر بررإ ن اهلل رررر عر وجررل رررر ألن ررا تعتر خدمر العيبير
ج ء من خدم الشييع اإلسالمي وكما تعيفون األحروال الري
متي ب ا البال

السنوات املاضي من عردم القردرة علرى خدمر

اإلسالم بصرف مباشرية جراءت خدمر العيبير  ،لتكرون مردخالً
بإ ن اهلل ع وجل هليا املوضوع ،سأختصي تعليقي بقضيتن:
القضررري األوىل :عررروتي للنررردوة العاملير ر للشررربا اإلسرررالمي
لتتبنررى توحيررد املنرراه الرري يُمكررن أن تُقرردم للجامعررات الرري
ترررردر

اللغرر ر العيبيرر ر  ،حنررررن كمررررا يعرررري حبيبنررررا الشرررري

عبداجمليرد

جلنر الردعوة

إفييقيرا الري تعري

الوزارة ويتابع ا الشي عبداجمليد مباشيةً ،لنا جتيب

حتر مظلر
توحيرد

مناه العقيدة ،وطبعنا أكثي من مليون وما ي نسخ من هيه
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املنرراه  ،وُزعر علررى املرردار

إفييقيررا ،وجنحر

اإلسررالمي

جناحا باهيا ألن ا قُدم عن طييق جمموع من املختصن ون
أن يكون هنا أ حساسري

كرن أن خيري قرار الكترا

من خالهلا ،بعيدا عن مجي التصنيفات الي يُمكن أن تكرون
السرراح  ،فلقي ر قبرروالً كرربريا وهلل احلمررد ألن ررا أُلف ر عررن
طييررق خمتصررن ،وروجع ر عررن طييررق تيبرروين وطُبق ر و ُر
املعلمون علي ا.
االقررتاح الرري أطلر مررن النردوة أن تتكرريم برره هررو أن تتبنررى
التنسيق

اختيار مناه موحدة ،تُقدم لبع

طباعت ا ونشيها ،حترى تتوحرد اجل رو

املراحنن ليتبنروا

هريا اجلانر  ،حنرن

مررر شررررديد األسررررف معاشرررري امل ررررتمن بتعلرررري العيبيررر نعرررري
متفرريقن ،كررل ج ر تعمررل علررى إنشرراء جمموع ر ختص ر ا ون
غريهرررا ،فتبررردأ مرررن حيرر بررردأ اآلخررريون ،اجل رررو لرررو وُحررردت
لوجدت بإ ن اهلل ع وجل قبوالً.
االقررتاح الثراني يرا أبرا عبرداهلل أن تتبنرى النردوة إقامر ورات
تدريبير ملعلمري اللغر العيبير

تلرك اجلامعررات وهريا أمريٌ م ر

جدا ،ولك جتيبر قبرل أشر ي عقردمتوها

جامعر أم القريى

مل يتس الوق ألن تشري إلي ا ،مج مسؤولي األقسام ،أقسرام
اللغ العيبي

جامعات إفييقيا ،وعقدوا مرؤمتيا ونردوة كران
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هلا صدى طي  ،وناقش كثريا من القضرايا ،أمتنرى أن ينبثرق
من هيا املكان ال ير وهريا احلضرور اجلميرل هريا املشريوع،
وهررو توحيررد منرراه اللغ ر العيبي ر
منتشيةً

إفييقيررا ،لتكررون أيضررا

العامل وشكيا لك  .والسالم علريك ورمحر اهلل

وبيكاته.
( مديي الندوة  :األستا  /عبداجمليد بن حممد العُمي .
شرركيا يررا كتررور حممررد علررى هرريا ال رريح وعلررى االلت ر ام
بالوقر  ،قبررل أن أُترري الفيصر ملررداخل آخرري ،هنررا سررؤال مررن
الشي فيصل بن محد يقول :ج و ك مباركر
العيبيرر

تعلري اللغر
تعلرر اللغرر

اخلرررار  ،لكرررن مرررا ا عرررن الرررياغبن

اململك

العيبي من الوافدين وهل هنا ج و موج هل

( احملاضي  :الدكتور /خالد بن عبداليمحن العجيمي:
نع ر  ،طبعررا النرردوة جتت ررد

مشرراري كررثرية،

مررررثالً عنرررردها منررري اثررررني عشررررية سررررن ً ورةً

الررداخل

مقرررريه النرررردوة

للدبلوماسررين ،حيضرريها سررنويا ما ر بلوماسرري ،خترري من ررا
مئررات ،النرردوة ال تررتكل  ،يُرردر

في ررا أسررتا ان ميموقرران مررن

جامعر ر امللرررك سرررعو منررري أكثررري مرررن عشررري سرررنوات تقييبرررا،
يدرسون ثالث أيام

األسبوع.

398

منتدى العُمري الثقايف ـ حصاد العام الثامن  1436هـ

كت تعلي العيبي وإرسراهلا ،حنرن شرحنا ماليرن املقريرات
الي نأخيها واألقياص الي تأتينا من اجلمير  ،وتعلري مرا قبرل
اجلامعي أ كت تعلي العيبير للميحلر اإلبتدا ير واملتوسر
والثانوير ر .

مكتر ر الرتبير ر العيبررري أخيجررروا مقررريرا ممترررازا

شرررحنا منررره بررردون مبالغر ر مئرررات األلرررو  ،ويُررروزع طبعرررا علرررى
املرردار  .ومررا يترروافي مررن أقررياص جامع ر اإلمررام قررد ا مبع ررد
تعلي اللغ وزعنا من ا ألوفًا ،نع ي ا لتلك املياك سواء كران
إفييقيررا أم
والتعلرري

غريهررا .إضرراف للمكتبررات ،لكررن الرردورات

ال رداخل هرريا عمررل اجلامعررات ،معاهررد تعلرري اللغ ر

عنرردنا تررتكل أظررن

اململكرر عررن قييرر مررن سررت معاهرررد

آخيهررا جامعرر نررورة ،ف رريه معاهررد تعمررل وترردر

املسرراء،

لكن م لك الندوة تساه مبا تست عيه كما أخ تك .
احلق حنن ال نييرد كتابرا باسر النردوة ،النردوة ليسر ج ر
علمي ر كمررا تعرري  ،نرروزع كت ر مؤسس ر أو مررن اجلامعررات.
كما أن التعلي عن بعد كن استخدم تعلي االنرتن .
( مديي الندوة  :األستا  /عبداجمليد بن حممد العُمي .
مداخل ر للرردكتور علرري السرريحاني مررن جامع ر امللررك سررعو ،
فليتفضل ،وأنا متفا ل بأن املداخل لن ت يد عن الدقيقتن.
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 مداخل  :الدكتور /علي السيحاني.
السالم عليك ورمح اهلل وبيكاته ،هي مداخلر وشركي
حقيق ً لياعي ومضيف املنتدى .كن جبامع (كرريال

Kerala

حلضررور مررؤمتي ،وحُملرر أمان ر بالبح ر واسررتنبا مررن يقرروم
بالترردري

للغ ر العيبي ر  ،وحاول ر وأنررا مل أقرر مررن مقررامي

اهلند أن أبع إلخواني رسا ل ملن ييغ بالتدري
اجلامعررر علرررى أن تتحمرررل جامعررر (كرررريال

والتعراون مر

Kerala

اإلقامررر ،

ويتحمل املت وع نفقات السفي ،وكان البداير خجلرى ومتشري
علررى قرردم عيجرراء ،ف ر ثيت التوقررف لعلرري

هرريا املقررام أريررد

تسويق الفكرية عرن طييرق الردكتور حرول مرن ييغر بالتعراون
م جامعر (كرريال

Kerala

سرواء كران مرن ج ر حكومير أم

من ج ات خاص  ،أتفق م ما قاله الدكتور حقيقر ً واحملاضري
وقد كان كالمه أحسن من املاء البار على الييرق الظرامئ
اليوم احلرار .هنرا تع ر

شرديد جردا

اجلامعرات اإلفييقير

واجلامعررات اآلسرريوي علررى تعل ر العيبي ر  ،حنررن أصررحا ريررا ة
وأصحا قيا ة ونتحمل أمان ك ى

احلفاظ وكريلك نشري

اللغ العيبي .
سؤال للدكتور :ملا ا ال يت االستفا ة من البنو
و ع مشاري الندوة لتعل اللغ العيبي

الدعاير
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( احملاضي  :الدكتور /خالد بن عبداليمحن العجيمي:
أنررا مسررتعد ونتعرراون

نقررل الفكررية للبنررو والشرريكات

املالي واملاحن .
بالنسرب لل نررد ،عنرد النرردوة أكثري مررن عشرية طلبررات ومن ررا
جامعر (كرريال

Kerala

للمشريوع ،لكرن السرب هرو مرا يلري،

الندوة كان هلا مكت كبري

اهلند ،اهلند قارة ت حف حنرو

املليررار البلررد الثرراني بعررد الصررن ،واملسررلمون في ررا مج ر ٌ غفررري،
لكن أتدر ما هو السرب

أغلقر اهلنرد كحكومر مكتر

النرردوة ،ألن رررا تتبنرررى قضررري مررن قضرررايا املسرررلمن مثرررل قضررري
فلسر ر ن وهررري مر ر قضررري كشرررمري ،فقرررالوا :خنريكر ر برررن
أميين ،إما أن تتخلوا عن قضي كشمري أيت ا النردوة وإال نغلرق
املكت  ،فاختاروا أن يغلقوا املكت م أهمي اهلنرد؛ وهلريا ال
تسررت ي النرردوة أن ترريه إىل اهلنررد ،ترريه إىل الصررن ،إىل
بال أخيى أو إفييقيا.
نييررد التسررويق لرروزارة الش رؤون اإلسررالمي  ،ولكررن

العررام

املاضرري وهرريا العررام مت االتفرراق مر مؤسس ر العيبير للجمي ر
تنفيررري عشررري ورات لتأهيرررل وتعلررري اللغرر العيبيرر ونُفررريت وهلل
احلمد من الصن شيقًا حتى األرجنتن غيبا ،وهنا رر إن شراء
اهلل رر تعامل مماثل

األعوام القا م .
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على كي أبي جوا
قس لغر عيبير

الصن .مخس وأربعرون جامعر في را

الصرن ،كرثري مرن الردول املرؤثية

القرارة

اآلسيوي .
( مديي الندوة  :األستا  /عبداجمليد بن حممد العُمي .
سؤال :قبل أن أتي فيص ملداخل آخي رر من الردكتور جرالل
بيومي أوجه للدكتور سؤالن:
السررؤال األول يقررول :هررل للنرردوة العاملي ر للشرربا اإلسررالمي
عالق م طال املن الدراسي جبامع اإلمام
السررؤال اآلخرري :إ ا كانر اللغر العيبير لغررري النرراطقن ب ررا
أمر ريٌ م ر ر فرررإن النررراطقن هلرررا

أمر ر

احلاجر ر لليعاير ر ب ر ر

ولبعده عن النقل في ا.
( احملاضي  :الدكتور /خالد بن عبداليمحن العجيمي:
النررراطقون بالعيبير ر مرررن العررري  ،هررريا عمر رل احلكومرررات
والرررروزارات واجلامعررررات ،وزارة الرتبيرر ر والتعلرررري العررررالي ،أنررررا
أتكل ر عررن تعلرري غررري العرري  .مررا يتعلررق بسررؤال األخ الكرريي
الدكتور (جر اه اهلل خرريا النق ر األوىل ،طرال املرن هلر
مشرريوع آخرري مرريتب جب رراز تعليمرري وهررو خميمررات و ورات
أثناء العام الدراسي جامعي اإلمام وامللك سعو وكريلك أم
القيى واجلامع االسالمي هنا مكات للندوة كمرا تعيفرون

402

منتدى العُمري الثقايف ـ حصاد العام الثامن  1436هـ

اململكر  ،كمررا أن اجلامع ر
أكثرري مررن عشررية مكاتر
اإلسالمي عندنا مكت هنا واتفاقي م اجلامعر اإلسرالمي
ونشرررا يكرررا يكرررون شرر ييا مرررا برررن خميمرررات لل لبرر غرررري
السرررعو ين طبعرررا ،مرررن طلبر ر الوفرررو  .وأيضرررا ورات ولقررراءات
خمتلف م األسراتية تنظم را النردوة ،وهنرا مشريوعان م مران
نقرردم ا لل ررال  ،مشرريوعٌ قرردي كرران احلقيق ر جامع ر
اإلمام ونقلته إىل الندوة ،وهو كرل طلبر مرن الوفرو اإلسرالمي
جامعررات اململك ر جنمع ر  ،ونقرردم هل ر مبررال وإن كان ر
زهيرررردة للتررررنقالت بلررررده ليقومرررروا مبشرررراري عويرر ر أثنرررراء
ميحلر ال لر
الصيف ،ليُدربوا ويردعوا مثرل ال بير يردر
والدراس  ،واحلقيق هيا مشيوع جيد ،يعي ال الر إ ا هر
وختري بعررد أربر سررنوات ،ومعرره شر ا ة مررن السررعو ي ي وزهررا
ويررريوح هنرررا ال ينسرررق مررر العلمررراء السرررابقن وال ينسرررق مررر
اجلمعيات ،فأثناء الدراس كل سن من السن األوىل ندربره
ونصقل جتيبته.
 مداخل  :سعا ة الدكتور /حممد بن جابي.
السالم عليك ورمح اهلل وبيكاته؛ شكيا ملضيفنا جر اه
اهلل خرررريا ،شررركيا ملتكلمينرررا ،شررركيا للمحاضررري .وعنرررد
ثالث نقا سييع :
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أوالً :أن اللغ ليس متعا لر  ،فاللغر تُقردم بثقافت را حترى لرو
يررن اللغر الرري تُقرردم بره .وبالتررالي فترردري

مل ينروِ أن يرردخل

اللغر ر العيبير ر نعتقرررد هرررو نقر رلٌ للثقافر ر العيبير ر وهلررريا الررردين
وأستش د على لك بقص قصرية رواها لري أحرد رؤسراء أقسرام
الدراسرررات اإلسرررالمي
عرروت زمال ررري

إحررردى اجلامعرررات السرررعو ي  ،يقرررول:

القسرر وكنرر ر يسرررا

قسرر الدراسرررات

اإلسرررالمي وجلسررررنا لإلف ررررار ثررر قمنرررا للصررررالة ،فررررإ ا أحررررد
املردعوين يبقرى

مكانره ،قلر لره :أال تتوضرأ فإنرا سررنيه

للصالة ،قال :أنا ال أصلي ،قل  :كيف

رمضان وال تصرلي

هيه إحدى الكبا ي ،قال :أنا مسريحي ،يقرول :مل أعلر وحنرن
نررردخل

نقاشرررات اجلامعرر و القسرر أنررره مسررريحي إال تلرررك

اللحظ  ،هيا يدل على أنه هنرا امتصاصرا للثقافر بشركل أو
ب خي وتعاون مع ا ،واحلقيق أطيح نق تن:
النق

األوىل :هي مسأل ما أشرار إليره الردكتور خالرد مرن

أن للنردوة ج رردا

ترردري

اللغر العيبير للدبلوماسررين ،وأريررد

أن أنقرل هرريا االقررتاح احلقيقر إىل اخلررار  ،فلعرل مررن يسررت ي
أن يوصرررل هررريا املقررررتح إىل وزارة اخلارجيرر أن تتبنرررى سرررفارات
حكومرر ر خررررا م احلرررريمن الشررررييفن تقرررردي رو
العيبيرر  ،ولرررو مل تكرررن جمانيرر حترررى تُسرر
والتعلررري

اللغرر ر

نشررري الثقافرر

هررريه الررردول ومرررا أكثررري السرررفارات ،ومرررا أكثررري
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املتع شن هلا .وقد يكونون أحد املداخل ملعيفر ثقافتنرا و يننرا
هو معيفت ا عن طييق اللغ العيبي .
وأما األمي اآلخي ف و احلقيق ما أشرار إليره الردكتور خالرد
وإن كررران ج ررالً مررري ،مل أكرررن أعررري أن هنرررا ج رررو ا
هيا ،أنا أقول :إن هنا حاجر ماسر حقيقر ً ،أن اللغر العيبير
مل تُخرردم إىل اآلن اخلدمرر الرري تسرررتحق ا ،فررإن مرررن يييرررد أن
يرررتعل اللغرر اإلجنلي يرر أو الفينسررري سررريجد منررراه متكاملرر
سواء كان على شكل  CDأو  DVDأو حترى أفرالم .وتسراعده
وتُس ر

تعليمرره اللغ ر املنشررو ة فلي ر اللغ ر العيبي ر تُخرردم

هررريا حترررى كرررن أن تنتشررري لغرر القررريآن ،والسرررالم علررريك
ورمح اهلل وبيكاته.
( احملاضي  :الدكتور /خالد بن عبداليمحن العجيمي:
طبعررررا مشرررركل العيبيررر يررررا أحبررررا ليسررر كاإلجنلي يررر
والفينسرري واللغررات األخرريى ،تلررك اللغررات مبررا في ررا الفارسرري
ختدم ا ول ،العيبي ال خيدم ا إال أفيا جامع الدول العيبير
واجلامعرررات عنايت رررا ضرررعيف  .هررريه مصررريب وكارثر ر كر ر ى.
والنرردوة مؤسس ر مررن بررن مئررات املؤسسررات حمرردو ة املرروار أو
أفيا يقومون ب يا أو عيبي أو غرريه حتترا إىل ج رد ،الكرالم
الي تفضل به  .حممد جابي اليماني (أبو صالح وغريه حيتا
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احلقيقر ر إىل رؤير ر ورسرررال و ول عقا دير ر وأنرررا أرشر ر برررال
وجامعات بال

إ ا زال البريوقياطير والتعويرق اإل ار أتوقر

من ميك امللك عبداهلل ،أتوق من اجلامعات أن تن لق.
وباملناسررب اليغب ر موجررو ة لرردى النررا

لك رن حيترراجون إىل

إرا ة سياسررري وإىل متويرررل ومثرررل مرررا تقررروم السرررفارات اقررررتاح
مجيررل ،لكررن السررفارات تنرروء حبمل ر ا وإ ا كلم ر اخلارجي ر
يقولون مرا هرو شرغلنا ،كرن أن تكرون اجلامعرات تسراه
هيا أو تكت أو وزارة التعلي أو وزارة الشؤون االسالمي .
واللغر والدراسررات الواقر احملترروى الشريعي
الي يُدر

اللغر العيبير

وهو موجو من ا ،لكن حنرن نتعامرل مر جامعرات

علمانير ر أفييقير ر أو الفيانكوفير ر  ،إ ا أحضررريت هلر ر ح مر ر
ضخم من اإلسالميات قد ال يوافقون .حنن نييد أن نوطن هريا
األمي وإ ا استوطن حن ا أبشي باخلري ،حنن منيل لكل مرا
تفضل به ،واأله من ا و لك النا
هنرررا تعقير ر علرررى مرررا كررريه الررردكتور حممرررد جرررابي،
واحلقيقر ر مقررررتح وجيررره ،والسرررفارات باملناسرررب هنرررا السرررفارة
اإلسررباني والسررفارة األملاني ر والسررفارة الفينسرري تيعررى تأهيررل
برريام لتعلرري لغررات بال ه ر ؛ بررل إن السررفارة ال ي اني ر تيعررى
معاهرررد ،حنرررن وهلل احلمرررد ،منلرررك أ وات مرررن خرررالل املالحرررق
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الثقافي والديني فأمتنى أن تبرا ر املالحرق إىل تربي تعلري اللغر
العيبي

البلدان الي تعمل ب ا.

السؤال من األستا إبياهي العجيمي ،يقول :مما يؤسرف لره
وحنررن بصررد اللغ ر العيبي ر خررار اململك ر أن مررؤمتيات عرردة
ونرردوات وحلقررات النقررا

تُقررام هنررا

الييررا

وبكررل أسررف

تكون لغت را األساسري اإلجنلي ير  .وأحيانرا ترت الرتمجر باللغر
بلررد هررو من لررق اإلسررالم أن تكررون لغر

العيبير  ،ف ررل جيرروز

املرررؤمتيات هررريه لغر ر أجنبير ر هررريه نق ر ر ( ، 1أن يرررت اليفر ر
للمقرام السرامي اللتمررا
مؤمتي أو حلق نقا

إصردار أمري سررام بعردم جرواز عقررد أ

بغري اللغر العيبير وإن كران هنرا مرن ال

جييدها فيُرتج له ع أج ة الرتمج الداخلي .
الرر ردكتور جرر ر ا اهلل خررررري ،لكررررن هرررريا لرررري

عملنررررا،

مشيوعنا خمتلف متامرا ،لكرن أعلر أن هنرا قريارات سرامي
كبرية وقوي جدا وصارم  ،لكن ال تُنفي.
 مدخل  :فضيل الدكتور /أمحد بن علي اخلليفي.
السالم عليك ورمح اهلل وبيكاته؛
احلقيق ابتداء نشكي فضيل األسرتا الردكتور عبردالع ي
العُمررري علرررى هررريه اللقررراءات ال يبر ر واجلميلر ر  ،ثر ر نشررركي
الدكتور خالد العجيمي على إثياء مثل هيا املوضروع ،كريلك

407

منتدى د .عبد العزيز العُمري الثقايف

املقرردم الشرري عبداجمليررد .اإلخرروة األفاضررل حقيق ر كان ر لنررا
جوالت وصوالت حول العامل فمن خرالل هريه الصروالت وخرالل
هيه اجلوالت هي نعم اهلل علينا نعم اللغر العيبير  ،تتصرورون
أن شخص را حافظً را القرريآن يقرريأ القرريآن وهررو ال يف ر العيبي ر ،
ف يا حير

نفوسرنا ،كيرف نسرت ي أن نلتقري بأمثرال هرؤالء

لف الكالم العيبي ،ف ر كرالم اهلل سربحانه وتعراىل مقصرد
نتيكي نعم اهلل علينا

هيا األمي.

أمريان حقيقيران أي را اإلخروة وهمرا أول اسرتثمار ،أنرا أتصرور
مثل هيا اللقاء احلقيق وممكن يتبنراه الردكتور خالرد ويتبنراه
الدكتور محا والدكتور عبدالع ي العُمي  ،أعظر اسرتثمار
يررري و نيرررو هرررو

اللغرر العيبيرر  ،أقسرر بررراهلل أهرررل العقرررار

يرتكررون العقررار ويتوج ررون لالسررتثمار
املاضرري كن ر

اللغ ر العيبي ر  ،العررام

بيي انيررا فوجرردت حاج ر ماس ر للغ ر العيبي ر

وجلس ر أنررا وأحررده و خلنررا

جلن ر وعملن را زيررارات جل ررات

عديررررردة ،مثرررررل جامعررر ر اإلمرررررام العيبيررر ر جلميررر ر اجلامعرررررات
اإللكرتوني  ،جامع املعيف .
فوجدنا أوالً أننا :حنتا إىل مناه .
ثانيررا :حنتررا م يرردا مررن األمرروال لالسررتثمار
العيبي .

تعلرري اللغ ر
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أقول الندوة وأقس باهلل لرو اسرتثميوا

اللغر العيبير فقر

لصار عنده خل يكفي لعشيات السرنوات لري

للغر العيبير

جلمي مشاريع  ،فق ترأملوا موقر تعلري االجنلي ير اآلن أنرا
أتكل ر قبررل أربع ر أش ر ي ملررا رسررنا الوض ر  ،عنررده اآلن سررت
عشي مليون يتعلمون اللغ اإلجنلي ير  ،حنرن اآلن نقرول ألرف مرن
ما ر والر ش ر ييا ،عنرردنا تس ر مسررتويات هرريه ثالث ر مليررون،
عشية آال  ،ثالث وثالثون مليرون ،جاءنرا مليرون فيصرري العرد
مباركًا.
أنا احلقيق أ عرو لالسرتثمار ألن االسرتثمار

تلعري العيبير

عن بعد ،عندنا وسا ل تواصل نسرت ي أن نردر

اللغر العيبير

وحنرررن

يارنرررا ،يعررري اآلن

يدرسون اللغ العيبير

خ ررري أنررري أجعرررل الكرررثريين

إندونيسريا،

اليابران ،و بيي انيرا

و السعو ي و مصي و السو ان ممرن تعلمروا اللغر العيبير
ويُحسنون ا يدرسون على اهلواء مباشية.
اآلن السرراع هرريه لفررالن وهررو
اخليطررروم ،لفرررالن وهرررو

إندونيسرريا ،لفررالن وهررو

القررراهية ،يدرسرررون حبسر ر هررريه

املستويات .أنا أ عو احلقيق ممرن أع راه اهلل القردرة املا ير ،
املؤسسرررات سرررواء كانر ر اخلريير ر أم اخلاصر ر اسرررتثمار يررري
و نيو  ،شكيا لك .
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( مديي الندوة  :األستا  /عبداجمليد بن حممد العُمي .
باملناسب الردكتور أمحرد كران مردييا
العيبير ر

مع رد تعلري اللغر

اليابررران وهرررو أحرررد مثرررار هررريه الررربال املباركر ر

اخلار .
( احملاضي  :الدكتور /خالد بن عبداليمحن العجيمي:
امسر لرري هنررا ،كررالم نفرري
موضوع اليغب  ،األكا

ن

مررن أخرري الرردكتور أمحررد
تيكيا الي في را خنر عيبير

كثرية من إخواننا أقابل منري سرنوات عديردة فنصرحت فعرالً
نصرررريح وهرررري افتترررراح أكا
ألغيا

يررررات ومعاهررررد تعلرررري العيبيرر ر

جتارير  ،ترتكل عرن عشريات األكا

يرات واملعاهرد

لكررثري مررن املسررتعيبن األترريا واحلمررد هلل يدرسررون ،محرردوا
العاقب ومل خيسيوا ق  ،هريا بالنسرب للناحير املالير  ،وأيضرا
ما يتعلق بالكتا ليُ ب ويباع هيا استثمار م .
( مديي الندوة  :األستا  /عبداجمليد بن حممد العُمي .
هنا سؤال من الدكتور عبداهلل يقول :ما ا عرن االسرتفا ة
من الكياسي العلمي املتعلق باللغ العيبير  .وهريا مرن ج رتن:
الكياسي العلمي اللغوي
متعلق باللغ العيبي عندنا

اجلامعات ،وإنشاء كيا

علمي
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( احملاضي  :الدكتور /خالد بن عبداليمحن العجيمي:
ما مسعته أن هنا كيا

للغر العيبير فقر ميكر امللرك

عبداهلل هيا الي نتعاون معه ،واملياك اخلريي مثرل" :عيبري"
أو "مؤسس مناه العاملي  :إ ا هنالك كريا

أو معاهرد حبثير

للغ العيبي أنا ال أعيف ا ،ولكنه اقرتاح جيد.
اآلن
كررري

كثري من الدول عملوا هيا ،طبعرا

الغري هنالرك

ومعاهرررد للدراسرررات العيبير ر واإلسرررالمي كرررثرية وإن

كرران بعض ر ا قررد يضرري أكثرري مم را ينف ر  ،قل ر ملنرردو أحررد
الررداعمن ألحررد الكياسرري

الغرري ملررا ا تع رري املاليررن

هرريا الكيسرري للدراسررات العيبي ر واإلسررالمي ون أن يكررون
لك فيه شيو  ،قال :ومرا هريه الشريو

أن ختترار أنر ر ري

القس يكرون مرن خررية املرؤهلن ،وال برد أن ختترار املرن
جملرر

عرده

خررراص ب ررريا الكيسررري ،فوجررردت أنررره قرررد صرررحا مرررن

غيبوب  ،وكثري من جتارنرا يردفعون اآلن األمروال علرى املياكر
موسكو و بيي انيرا و أمييكرا ،سرواء راسرات عيبير
أم إسالمي  ،وال ام هي اإلسالمي طبعا فتُردر

مرن قبرل مرن

يشرروه اإلسررالم فيتحررول القس ر أو امليك ر إىل مشرركل فرربظن
احملسن أنه يُحسن وهو يسئ.
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( مديي الندوة  :األستا  /عبداجمليد بن حممد العُمي .
هنرررا سرررؤال شررري خالرررد يقرررول :مرررا ا عرررن زيرررا ة املرررن
اجلامعررات السررعو ي لتعلرري اللغرر العيبيرر والرردين ،حيرر إنرره
يُالحر أن اليافضر يع ررون منحرا إلفييقيررا أضررعا مررا تع يرره
الدول العيبي
( احملاضي  :الدكتور /خالد بن عبداليمحن العجيمي:
املن قبل عام ونصف صدر قيار جمل الوزراء ب يا ة العرد
باجلامعات السعو ي  ،بعد أن كان شرحيحا قلريالً السرنوات
اخلرروالي وأصررب  %5مررن طررال كررل جامع ر ينبغرري أن تكررون
منحرا ل لبر غررري سررعو ين ،لكررن مشرركل اجلامعررات حس ر
ظيوف ررا ومسرراكن ا اسررتجابت ا ضررعيف  ،اجلامع ر اإلسررالمي
باملدين احلقيقر ختترار عرد ا كربريا كرن اإلمرام وأم القريى
وامللررررك سررررعو إىل حررررد مررررا ،لكررررن كررررثريا مررررن اجلامعررررات
اسرررتجابت ا للتنفيررري حمررردو ة .وحيترررا األمررري احلقيقررر إىل
متابع ب يا الشأن ،وهيا القيار جاء بعد تع شرديد ومتابعرات
وصرريحات مررن غيررورين إلعررا ة األمرور إىل نصرراب ا ،مررن أجررل أن
تعو املن  ،بعد أن قل األعردا إىل عشريات ومئرات ،ررر احلمرد
هلل رررر اآلن علررى األقررل وجرردت زيررا ة ال بررأ ب ررا ،واليغب ر لرردى
العررامل الواقر كررثرية وال ي ررولن أمرري إيرريان ،إيرريان
النررا
خميولر ر  ،سرررواء كررران عسررركييا أم تعليميرررا ،إ ا جررراء النرررور
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ان فرررأ الظرررالم ،لكرررن اشرررتغلوا أنرررت يرررا أهرررل السرررن وابشررريوا
برراخلري ،ينشرريون الضررالالت ،ينشرريون القررا ورات ،لرري ينررا
هيا الي ينشيونه ،وفتحروا اجلامعرات واملعاهرد غفلر منرا،
لررو رجع ر أسُ ردُ السررن مررن أر اململك ر العيبي ر السررعو ي ،
فتعو اململك بكل أج ت ا ،واآلن لعل هيه انع اف والتفاتر
من امللك (وفقه اهلل هريا احللرف و هريا العمرل أن يكرون
حلفًا متكامالً ،أن يكون حلفًرا عسركييا ،حلفًرا اقتصرا يا،
حلفًرا سياسرريا ،حلررف تعليميرا أيضرا ،األترريا يررا إخرروان نفرريح،
مقابل فجور الريواف  ،أصربحنا
للتقار الرتكي السعو
نفيح باألتيا ونشاط  ،لكن امل هو أر اإلسالم هنا مرن
اململك ر العيبي ر السررعو ي  ،ول اخللرري  ،مصرري ال ري فقرردها
العامل ألسبا تعيفون ا ،فقردناها كبلرد سري وكريلك أر
الشررام نسررأل اهلل أن يعيرردها كل ر ا حماضررن للخررري ومثررل لررك
املغرري األقصررى ،هرريه الرربال السررني لررو فتح ر باب ررا أظررن ال
إييان وال غريها تقف هيا الشأن واهلل أعل .
( مديي الندوة  :األستا  /عبداجمليد بن حممد العُمي .
هنررا احلقيق ر الكررثري مررن األسررئل من ررا مررا هررو لرره عالق ر
باملوضررروع ولكرررن الوقرر ال يسرررم  ،وهنرررا أسرررئل
اإلسالمي ،السؤال عن الي ي

النيجري اجلديد

الشرررأن
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لكننرا تعردينا حردو الوقر وقبرل أن أخرت ال برد أن يتفضررل
مضيفنا حبدي وقبل أن أتي له الفيص  ،أقول :إن هيه البال
املباركرر اململكرر العيبيرر السرررعو ي كانرر وال زالرر منرررارا
للخري ،وقبل هيا هي م وى أفئردة املسرلمن ومعقرل آمراهل ولرن
ختير ظررن أو تتخلررى عررن  ،مؤشرريات سررييع

جمررال اللغر

العيبي .
اململكر ر العيبير ر السرررعو ي تبنر ر العديرررد مرررن اجلامعرررات
واملعاهد واملدار

باخلار  ،تبن طرال املرن  ،أسسر جامعر

إسالمي خاص بيلك .صدر أميٌ سام كيي بتخصيص  %5من
نسرررب ال رررال

كرررل جامعرر سرررعو ي ل رررال املرررن  ،أيضرررا

فتح العديد من املعاهد

اخلرار تابعر جلامعر اإلمرام مثلر ا

مع رررد تررراب للجامعر ر اإلسرررالمي واآلن تشررري عليررره الررروزارة،
الشواهد كثرية نسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن يردي علرى بال نرا
النع وأن يدف عن ا النق وأن جيعل ا ا مرا وأبردا منرارةً للخرري.
واآلن إىل مضررريفنا األسرررتا الررردكتور عبررردالع ي برررن إبرررياهي
العُمي .
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 كلم ختامي ( :املضيف  :األسرتا الردكتور /عبردالع ي
ابن إبياهي العُمي .
الل آمرن ،وشركي اهلل ألبري جروا  ،وشركي اهلل لألسرتا
الدكتور خالد العجيمي الي حتدث ب ييقته الي يعيف ا عنه
كررررثري .وقررررد سررررعدت سررررن 1990م مبيافقترررره

رحلرررر إىل

أمييكررا اجلنوبي ر زرنررا في ررا الرربريو وفن ر ويال وكولومبيررا مبررا
في ا العاصم بوغوتا وال ازيل وجمموع أخيى مرن ول جنرو
أمييكا اجلنوبي  .وتيكيت حديث عن اجلالير و املياكر
اإلسرررالمي  ،كنرررا

م مر ر رمسير ر تابعر ر للشر رؤون اإلسرررالمي

بسررفارة خررا م احلرريمن

واشررن ن

حين ررا ،وهررو يتحرردث

تيكيت تلك املواقرف العفوير والري ال يسرعي الوقر للحردي
عن ا.
كتررور أمحررد اخلليفرري تكل ر عررن قضرري حساس ر  ،إن مل
يدخل اجلان التجار

نشي اللغ  ،أنا أعي أنه

الييرا

مررا ال يقررل عررن اثرري عشرري مع رردا بيي اني را وأمييكي را وغررريه
لتعلرري اللغرر اإلجنلي ي ر وهرري معاهررد جتاري ر  ،وتفررت أقسرراما
جتاري لتعلي اللغ اإلجنلي ي  ،ومن أه هيه القضايا أن يوجرد
الييا

معاهرد جتارير لتعلري العيبير  .مل نكرون مت روعن

عررن طييررق مكات ر اجلاليررات أوعررن طييررق النرردوة ك ر أ ف ر
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للمع رررررد

بيي انيرررررا ألتعلررر ر اإلجنلي يررر ر أ فررر ر للمع رررررد

السعو ي ألتعل اللغ العيبي  ،واجلانر التجرار

هريا األمري

م جدا.
اللغ كما كي مشاركونا هي وعاء لثقاف ولدين؛ ولريلك
مررررن خررررالل جتررررار

مع ررررد العلرررروم اإلسررررالمي والعيبيررر

أمييكا .حينما بدأت الدراس كران لردينا أكثري مرن ثالمثا ر
طال ر معظم رر مررن وزارة اخلارجي ر األمييكيرر ومررن هيئررات
خمتلف  ،وكان املقيرات الري ألف را أسراتية جامعر اإلمرام
مع ررد اللغ ر العيبي ر تيك ر علررى شررواهد

اللغ ر مررن اآليررات

القيآني  ،من األحا ي النبوي  ،أن تقردم عروة ،لكرن بوعراء
لغو  ،فقد أح كثريٌ من اإلسالم وف مروا اإلسرالم .وحينمرا
قام ر احلمررالت علررى اإلسررالم كرران الرربع

ي رداف عنرره وعررن

املع رد ومل يكونروا مسرلمن ،لكرن تف م ر لسرماح اإلسرالم
ولإلسالم؛ فع ليلك.
أشررار أحررد املعلقررن إىل مررا ينبغرري أن يكررون جلامع ر الرردول
العيبي ر  ،م ر األسررف وهررو يتحرردث ترريكيت أنرره عنرردما أُقرريت
اللغرر العيبيرر ب يئرر األمرر املتحررردة هرر الررري ي

اللبنررراني

حين ا ممثالً للجامع العيبي ليقدم الشركي للجمعير العمومير
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لألم ر املتحرردة فقرريأ كلمترره باللغ ر الفينسرري  ،إ ا كرران هرريا
ثل لك فعليك أن تتوق البقي .
املدار

اإلسالمي

العشيات من ا

اخلار عندها بيام قوير جردا وزُرت

تعلي اللغ العيبي ؛ بل وي لبون أساتية للعمرل

ويدفعون ميتبات إستغيب
ليرررررردر

اسرتاليا قد يصرل ميتر األسرتا

اللغرررر ر العيبيرررر ر إىل سررررررت آال

والر ،أو أكثرررررري،

ويفيحون؛ لكن يييدون خ ات معين .
تيكيا كما كي شريخنا لردي جترار حترى أ كري أنري
كنر أصر ح بعر
العيبي ر

مع رردنا

أشرريط ومنتجررات تيكير لتعلرري اللغ ر
أمييكررا وغريهررا ،وخصوصررا األشرريط

الصوتي  ،ما كنا وصلنا إلي ا

مياحل معين .

أشار اإلخوة واملعلقون إىل أهمي االستثمار

اللغات ،سرواء

املرررن ولعرررل األوضررراع الررري نتحررردث عن رررا ومشررركلتنا مر ر
احلوثين جتعلنا نكتشف كيف خ

أعداؤنا مرن اجملرو ،

هنرررا أشرررخاص وأنرررا ال أريرررد أن أمسررري أشخاصر را مرررن قرررا ة
احلررروثين هنرررا قبلرر طلبرررات
كمررن لرربع

أوقرررات مبكرررية

الرررتعل

اجلامعررات العيبي ر ال أشررري إىل جامع ر بعين ررا،

فاستق بت اجلامعرات اإلييانير وغريت لري

برالعل ؛ برل بعرد

لررك بالسررالح الرري هررو أضرري برربال ه  .ولرريلك االسررتثمار مررن
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امل أن حنيص على مستقبل عالقتنا بالعرامل اإلسرالمي وبغرريه
من الشعو اإلسالمي أن نعل من أبنا

ونعيده ليحملروا مرا

حنمله من رسال وسالم؛ وليلك هيا يأتي على أمي م .
أشررار الرردكتور خالررد إىل بع ر

الكياسرري العيبي ر أ كرري

أني وقد يكون معي أو معنا الدكتور صاح العا رد
زرنررا جامعر بيينسررتون

(نيوجريسرري New Jersey

حين را
بالواليررات

املتحدة األمييكي  ،وب ا كيسي للدراسات اإلسالمي مردفوع
مرررن إحر ردى املؤسسرررات السرررعو ي القرررا عيررره بينرررار لررروي ،
وعليك أنت أن تقدروا النتا  ،ف و من أكر الصر اين ومرن
أك املتحمسن هلا املعا ين للعري واإلسرالم وألنره مل يُشررت
على اجلامع كمرا كري

متويرل الكيسري أن يرت االختيرار

من هيه اجل املاحنر وهري هيئر أحبراث علمير جيردة ففوجئنرا
بأنه كران علرى رأ

الكيسري املردفوع بضرمان مرن مؤسسرات

سررعو ي وجر اه اهلل خررريا

وقت ررا سُررعي إىل تغرريريه بعررد تلررك

ال يارة فاستجابوا.
أكير الشركي لكر وأكرير الشركي لضريوفنا الكريام،
ولضيفنا الردكتور خالرد العجيمري وملقردم هريه النردوة األسرتا
عبداجمليرررد العُمررري  ،وأسرررأل اهلل سررربحانه وتعررراىل أن حيفظنرررا
وبال نا من كل عردو ومرن كرل مكريوه وأن يردي علينرا أمننرا
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وأماننا وأن يسد رمي جنو نا وأن جينبنا وإياه الردماء ال يئر
وأن جيعرررل رمررري

مرررن عا انرررا ويكفينرررا شررري أنفسرررنا وشررري

اخللق إنه ولي لك والقا ر عليه ،وحيَّاك اهلل.

منتدى د .عبد العزيز العُمري الثقايف

 ص من الندوة:
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 ص من التغطية الصحفية للندوة:

صحيف اجل يية ،اجلمع  14مجا ى اآلخي 1436هر املوافق 3
أبييل 2015م
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الو َهن)
ندوةَ ( :

*

 السرية الذاتية للمحاضر:
 الشــي األســتاذ الــد ت  /ناصــر بــن ســليمان بــن حممــد
العُمر.
امليال  :مرن مواليرد عرام 1373هرر املوافرق
1952م،

قيي املييدسي التابع ملدين

بييدة ،مبن ق القصي .
الدراس والعمل:
 أن ررى راسررته الثانوي ر عررام 1390هرررمررررن مع ررررد الييررررا

العلمرررري ،أن ررررى

راسته اجلامعي من كلي الشييع عام 1394هر.

* أقيم مساء السب  27رج 1436هر املوافق  16مرايو 2015م ،قردم ا
فضرريل الشرري األسررتا الرردكتور ناصرري بررن سررليمان العُمرري ،ر رري اهليئ ر
العاملي لتدبُّي القيآن الكيي  ،وعضو اهليئ العليا لياب علماء املسرلمن،
واملشررري علرررى مؤسسرر يررروان املسرررل  ،وأ ارهرررا األسرررتا عبررردالع ي برررن
إبياهي العُمي .
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 -مت اختيرررراره معيرررردا

جامعرر ر اإلمررررام حممررررد بررررن سررررعو

اإلسالمي  ،بكلي أصول الدين ،قس القيآن وعلومه.
 حصل على رج املاجسرتري مرن كلير أصرول الردين ،قسرالقيآن وعلومه ،عام 1399هر1979 /م.
 حصل على رج الدكتوراه من كلي أصول الردين ،قسرالقيآن وعلومه ،عام 1404هر1984/م.
 -عُرررررن أسرررررتا ا مسررررراعدا

قسرررر القررررريآن وعلومررررره عرررررام

1404هررر1984 /م ،ث ر رقرري لدرج ر أسررتا مشررار عررام
1410هررر1989 /م ،ثرر رقرري لدرجرر أسررتا (بيوفيسررور
عام 1414هر1993 /م.
املؤلفات:
عديدة من ا:
 -الوس ي

القيآن الكيي .

 سورة احلجيات راس حتليلي وموضوعي . -الع د وامليثاق

القيآن الكيي .

 -حتقيرررق كترررا (ال هررران

متشرررابه القررريآن حملمرررو برررن

مح ة الكيماني.
 حتقيق و راس اجل ء األول من (لبا التفسرري حملمرو برنمح ة الكيماني.

منتدى د .عبد العزيز العُمري الثقايف

 في من شيح مسل من منظور تيبو وهووالتصحي .
اليسا ل:
كثرية ومن ا:
 فقه الواق . مقومات السعا ة ال وجي . رمضان مدرس األجيال. السعا ة بن الوه واحلقيق . الفتور. أسبا سقو األندل . الب املباشي. بناتنا بن التغيي والعفا . التوحيد أوالً. حقيق االنتصار. احلكم . -رؤي اسرتاتيجي

القضي الفلس يني .

 جامع الصيام. خمتصي فقه االعتكا . -وآخي الكت صدورا" :آيات للسا لن".
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احملاضيات:
له قيابر ( 100حماضرية منشرورة
من غري الدرو

التسرجيالت اإلسرالمي ،

العلمي  ،وسالسل التفاسري املوضوعي .
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لمـ ــة (املضـ ــي ومـ ــدير النـ ــدوة  :األسـ ــتاذ الـ ــد ت /



عبدالعزيز بن إبراهيم العُمري:
بس اهلل اليمحن اليحي ؛
احلمد هلل ر العراملن والصرالة والسرالم علرى سريدنا وسريد
األولن واآلخيين املص فى املختار والسيا املرنري نبينرا وحبيبنرا
حممررد صررلى اهلل عليرره وعلررى آلرره وصررحبه ومررن اسررن بسررنته
واهتدى ب ديه إىل يوم الدين.
اهلل ،حيَّررراك اهلل

أحرررربي

هرررريه الليلررر املباركررر

منترردى العُمرري  ،حي ر يشرري حبضررورك ويشرري بضرريفنا
فضريل الشرري ناصرري بررن سرليمان العُمرريَ ،عيفر الشرري ناصرريا
حينمرررا كلفر ر بإلقررراء حماضررريات
كلير أصررول الرردين بالييررا

سررررية املصر ر فى،

سررن 1403هررر .وكرران حينرريا

وكررريالً للكلير ر  ،ثر ر زا ت العالقر ر حينمرررا جتاورنرررا
اليوض

نف

الشارع ملردة زا ت عرن اخلمر

حررري

سرنوات ،كنرا

كررثريا مررا نلتقرري بعررد صررالة العصرري لشرري الق رروة عنررد بع ر
اجلررررريان ،وكانرر ر أيامررررا ماتعرر ر  .واسررررتميت هرررريه اللقرررراءات
والعالقرر ر

وريررررات جررررريان اليوضرر ر حتررررى اآلن .نسررررأل اهلل

سبحانه وتعاىل أن تكون هيه العالق خالص ً لوج ه الكيي .
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فضررريل الشررري ناصررري مرررن مواليرررد مدينرر بييررردة سرررن ألرررف
وثالمثا ررر وثالثررر وسرررربعن ،ر
الييا

امليحلررر الثانويررر

مع ررررد

العلمي ،حي أن ى راسرته ،ثر واصرل وأن رى راسرته

اجلامعي من كلي الشييع سن ألف وثالمثا وأربعر وتسرعن
للرر جية ،ثرر عمرررل معيررردا

جامعرر اإلمرررام حممرررد برررن سرررعو

اإلسررالمي  ،وحصررل علررى املاجسررتري

كلير أصررول الرردين

قس القيآن وعلومه ،والدكتوراه من قس القيآن وعلومه سن
ألف وأربعما وأربع للر جية ،وعمرل أسرتا ا مسراعدا

قسر

القرريآن وعلومرره ،ث ر أسررتا ا مشرراركًا ،ث ر أسررتا ا للدراسررات
العليا

اجلامع مني عام ألف وأربعما وأربع عشي لل جية.

لرره مررا ي يررد علررى اثررنن وعشررريين كتابررا من ررا؛ الوسر ي
القررريآن الكررريي  ،سرررورة احلجررريات راسر ر حتليلير ر  ،حتقيرررق
كتا ال هران

متشرابه القريآن حملمرو الكيمراني ،راسر

للجر ء األول مررن التفسررري حملمررو الكيمرراني أيضررا ،وفرري مررن
شيح صحي مسل من منظور تيبو وهو

طور املياجع .

ولررره أيضرررا رسرررا ل وأحبررراث من رررا :فقررره الواقر ر  ،ومقومرررات
السررعا ة ال وجي ر  ،ورمضرران مدرسرر األجيررال ،والسررعا ة بررن
الرروه واحلقيقر  ،وأسرربا سررقو األنرردل  ،والبر املباشرري،
وبناتنررا بررن التغييرر والعفرررا  ،والتوحيررد أوالً ،وعررد كررربري
أيضرررا ،ولررره مرررا ي يرررد علرررى املا ر ر ؛ برررل أكثررري مرررن لرررك مرررن

427

منتدى د .عبد العزيز العُمري الثقايف

احملاضرريات املنشررورة
وعرررد مرررن الررردرو

وسررا ل أو أوعي ر احملاضرريات احلديث ر
العلميررر وسالسرررل تفسرررري واملشررراركات

التليف يوني .
أما موضوعنا هلريا اليروم فكمرا تريون هرو عرن الروهن ،وهرو
كمرررا نعررري وبررراءٌ يصررري األفررريا أو مررري ٌ يصررري األفررريا
ويصري األمر واجلماعرات ،ومرا يصري األفريا قرد يكررون
كثري من األحيان خارجا عرن إرا ت ر مبعنرى ضرعف خرار عرن
إرا ته.
أما ما يصري األمر فلره عالجاتره الري أشرارت إلي را اآليرات
القيآني واألحا ي النبوي  ،ولن أستبق شيخنا

احلدي عرن

هيا املوضوع ،رغر أنري حينمرا حُرد املوضروع اسرتفدت كرثريا
حماول االطالع واالستيعا حول ما كن أن يعنيره الروهن
الرروه  ،وسررأتي املوضرروع بررإ ن اهلل

ومررا يواجرره ويقرراوم ويعررا
تعاىل لشيخنا.

وكما تعيفون كالعا ة هنا نقلٌ حيٌ مباشي علرى األج ر ة
اجلوال واملئرات؛ برل

بعر

اإلحصرا يات أكثري مرن أربعما ر

شخص يتابعون هيا املنتدى ساع بثه من خرالل هريه اجلرواالت
وخصوصا أخواتنا

بيوت ن.

ونسررتقبل ع ر اإل يررل األسررئل واملررداخالت ،إن وصررل مررن
اخلار كما سنأخي مداخالتك املكتوب والشفوي .
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وموق الب املباشري موجرو علرى موقر املنتردى .و كرن أن
يلررتق اإلنسرران الب ر املباشرري إضرراف إىل أن هنررا نق رالً حيَّ را
صروتيا

موقر البر اإلسرالمي

(Islam. net

باملناسب الر مالء الريين يسراعدوننا كرثريا

 ، Liveوأشركي
النقرل احلري و

تنظررري هررريا اللقررراء .وبيكرر احليررراة وبيكرر الفكررري وبيكرر
القلو وبيك كل شيء كترا ر العراملن ،اليمحر املُ رداة
الري تنر ل علرى نبينرا حممرد  يُشرنف آ اننرا األخ عبردالل يف
هاسو بتالوة من كتا اهلل فليتفضل مشكورا:
أعو باهلل من الشي ان اليجي ؛

ﭽ ﮖ ﮗ ﮘﮙﮚ ﮛ ﮜﮝﮞﮟ ﮠ
ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨﮩ ﮪ
ﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖ
ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯﯰﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ
ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ
ﭤﭥﭦﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭﭮﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ
ﭾ ﭿﮀﮁ ﮂﮃﮄﮅﮆ ﮇﮈﮉ ﮊ ﮋ
ﮌﮍﮎﮏﮐﮑﭼ [آل عميان 137:رر .]144
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( املضي ومدير الندوة  :األستاذ الد ت  /عبدالعزيز بن
إبراهيم العُمري:
جرر ر ا اهلل خررررريا ،وشرررركي لررررك ،وجعلنررررا وإيرررراك مررررن
الشرررراكيين ،وليسررررم لرررري شرررريخي تعليقًرررا علررررى هرررريه اآليرر ر
الكي

الي تالها قارؤنا ﭽﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ

ﭻﭼﭽﭾ ﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ
ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍﮎ ﮏﮐ ﮑﭼ كررري العلمررراء
هيه اآلي حن احلدي عن امليتدين ،ومسوا أبا بكي الصرديق
والررريين أعرررا وا األمر ر لإلسرررالم ،وقضررروا علرررى أ عيررراء النبررروة
وامليتدين ،مسوه جبي

الشاكيين ان القًا مرن قولره تعراىل:

ﭽﮎ ﮏﮐ ﮑﭼ جعلنررررا اهلل وإيرررراك ا مررررا
وأبرررردا مررررن الشرررراكيين ووفقنررررا مليضرررراته وليتفضررررل شرررريخنا
الكيي .

 احملاضرة:
( احملاضرري  :فضرريل الشرري الرردكتور /ناص ري بررن سررليمان
العُمي:
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سالم اهلل عليك ورمحته وبيكاته؛
احلمد هلل ر العراملن ،والصرالة والسرالم علرى نبينرا حممرد
وعلرى آلره وأصرحابه أمجعرن ،إخروتي الكريام أصردقك أنري
أجد حيجا
جمررال

احلدي أمامك  ،نع حتدث مني سرنوات و

خمتلف ر  ،ولكررن أح ر

غريه ،فعريرا إن قصريت

أن هرريا اجملل ر

خيتلررف عررن

حرديثي أو حردث خلرل ،وبرامسك

مجيعرررا أتقررردم بشررركي ألخررري الكررريي األسرررتا الررردكتور
عبرررردالع ي إبررررياهي العُمرررري ولعا لترررره املباركرر ر علررررى هرررريا
املنترردى ،وأيضرررا علرررى إتاحرر هررريه الفيصرر لررري وإن كنرر
الوق نفسه أعتير كما أشار هو أنه مني عدة سرنوات وكنر
أعتير حقيق ً مل يكرن اعتريار ألنري مل أجرد الوقر  ،كرال،
ولكن هو للسب األول الي

كيته لكر  ،ألنري أعري مرن

ييتا هيا املنتدى ،فأجد حيجا

احلدي أمامك  ،ولكرن

سيكون حديثي أي ا األحب هو أشبه كما عنروان هريا امللتقرى
"منتدى" أح أن أمسر أكثري ممرا أحتردث ،ولكرن ألنره ال برد
من احلدي فأع اني الشي ج ء من الوق  ،ثر البراقي لكر
تعليقرراتك وإضررافاتك وملحوظرراتك  ،ومررا يتعلررق مبثررل
هيا امللتقى.
هيا املوضوع أي را اإلخروة ،موضروع "الروهن" ،موضروعٌ يتعلرق
كمرررررا أشرررررار الررررردكتور عبررررردالع ي

أول حديثررررره باألمررر ر
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وباجلماعات وباألفيا ؛ ولريلك فرإن كرل واحرد منرا معريٌ ب ريا
احلدي  .وقد يكون تيكي
من تيكي

هيا اللقاء على الفي أكثري

على األم واجلماعات؛ ألن األم حن تتكون من

جمموعرررات ومجاعرررات ،فاجلماعرررات يتكونرررون مرررن أفررريا ،
اجلماعررات تتكررون مررن أفرريا الرريين ه ر حنررن ،هرريا موضرروع
الررروهن أشرررار لررره القررريآن الكررريي مررريارا ،وهررريه اآليرررات الررري
استمعنا إلي ا تؤكد هيا التأصيل وباليات آخي آي قيأهرا األخ
(حفظررررررره اهلل ﭽﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻﭼ ﭽ

ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌﮍﮎ ﮏﮐ ﮑﭼ [آل عمررررريان ،]144:هنرررررا
في ا لفظ ٌ تدبيي  ،وحنن معنيون بالتدبي أي ا اإلخروة ،إن األمر
السابق كل ن يُبعر ألمتره ولقومره خاصر و بري إسريا يل
وه من أعظ األم قبل أم حممد كانوا كلما ضرعفوا بعر
اهلل نبيرا جيررد هلر الرردعوة ،لكررن

أمر حممررد  هررو خررامت

األنبياء ورسالته أيضا عاملي ولقيام الساع أيضا ،حترى أنره إ ا
ن ر ل عيسررى  حيك ر بشررييع حممررد  الرري هرري شررييع
اهلل.

اللفت هنرا ﭽﮁ ﮂﮃﭼ إشرارة إىل هريا املوضروع،

موضرروع الرروهن ،إنرره مررن حكم ر اهلل جررل وعررال أن جعررل هرريا
الدين ينا بشييا حيملره البشري ،وإال لرو شراء ربرك هلردى النرا
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مجيعررا ،فعنرردما ينقل ر النررا

وقررد حرردث شرريء مررن االنقررال

أشرار إليره الرردكتور عبردالع ي  ،مرن حيمررل هريه اليسرال مررن
حيمل هيا الدين إ ا حنن مل مون أن حنمرل هريا الردين وننقلره
كما أخيناه ممن قبلنا أن ننقله ملن بعدنا.
واخل ررورة واآلف ر الكرربرية الرري تصرري كمررا قل ر األفرريا
واجملتمعات واألم هي مصيب األمر فضرالً وقرد يكرون أعظر
وحاشرراك عررن موضرروع الرري ة ،موضرروع آخرري ،ال أحترردث عررن
هريا إمنررا احترردث عررن الرروهن الرري قررلَّ أن َيسررل منرره أحررد؛ ألن
الن  قال« :لكل عمل شية ولكل شية فرتة» والفررتة هرو
اليكون بعد القروة ،ولكرن هنرا مرن تكرون فرتتره إىل هردى
وسن  ،وهنا من تكون فرتته إىل ضالل والعيا باهلل.
مررن أجررل لررك سررأقف وقفررات م ر هرريا املوضرروع امل ر ومررن
أسبا

لك أن األم اآلن أحبي الكيام تعي

معيكر مر

أعرردا ا .األم ر خل ر معيك ر ً ك ر ى؛ بررل معررار ك ر ى م ر
أعرردا ا ،والعلر عنررد اهلل جررل وعررال حنررن ال جنر م باملسررتقبل،
ولكننررا نقرريأ السررنن واملبشرريات .ومررا يرردل عليرره الواقر أن هرريه
األم ر قا م ر حبررول اهلل وقوترره ،هرريه الظرريو والضررغو ال ري
تعيشرر ا األمرر اآلن وتكالرر األعرررداء علي رررا امسحررروا لررري وإن
كرران مظ رريه مظ رري شرري ،ففرري باطنرره خررري ،ملررا ا ألننررا لررو مل
نكن أقوياء ملا وج وا س ام إلينرا ،وثانيرا أن املرؤمن الصرا ق
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املتفا رل يتخرري مررن أ لر املتشررا من والقرران ن مررن أقرروى األ ل ر
عنده على تفاؤله ،كيف

قال اهلل تعاىل :ﭽﰁ ﰂﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇﰈ ﰉ

ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﭼ

[األح ر ا  ،]22:األح ر ا جرراءوا هلرردم الرردعوة ،لقتررال الررن 
خررافوا ،هيبرروا ال ،قَ رالُواْ :ﭽ ﰅ ﰆ ﰇﰈ ﰉﰊﰋ

ﰌﰍﰎﰏﰐﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﭼ [األح ا  ]22:هل
ضررررررررعفوا هررررررررل وهنرررررررروا ﭽﰏﰐ ﰑﰒﰓﰔﭼ

[األح ا  ]22:ثر جراء باآلير الري بعردها

سرورة األحر ا ﭽ

ﭑﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ

ﭟﭠﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭼ [األحرررررررر ا  ]23:نسرررررررررأل اهلل أن
جيعلنا وإياك مرن ممرن أجرابوا حرن مسعروا قرول النرا  :ﭽ

ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ

ﰂﰃ ﰄ ﰅﰆ ﰇ ﭼ [آل عمرررررررررررررررررررررررريان]173:
أمييكرررررا ،إيررررريان ،الي رررررو  ،النصرررررارى ،الغررررري  ،الررررريو

ﭽﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄﰅﰆ ﰇ ﭼ [آل

عمرررررررررررررررريان ،]173:ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖﭗ ﭘ

ﭙﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭼ [آل عمررررريان،]174:
هيه احلقيق الي جتعلنا نستبشي رغ صعوب األوضاع.
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كن قبل أيام

تيكيا،

األسبوع املاضي

مثل هيا

اليوم التقي م عد من إخواننا من العياق ومن فلس ن ومن
الشام ومن اليمن ،ألنك تعيفون تيكيا أصبح
واحلمد هلل لكثري من املستضعفن ،وفتح

مأوى
أبواب ا

للمستضعفن ،فحدثوني أحا ي تقشعي من ا األبدان وباليات
العياق ،لكن قل هل  :هيه مبشيات؛ ألن الظل ال يدوم،
امل

كيف تأخيون بسبل النجاة ،قال اهلل تعاىل :ﭽ ﮂ ﮃ

ﮄﮅﮆﮇﮈﮉ ﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ
ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮﮯﮰﮱﯓﯔ ﭼ [حممد 6:رر .]4
النق ر األخرررية

هريه املقدمر ؛ األمر هري القا مر والنصرري

برررإ ن اهلل متحقرررق ،نقرررول كمرررا قرررال شررري اإلسرررالم :يقينرررا ال
تعليقًرررا ،تفررراؤالً ويقينرررا النصررري قرررا م ،فالنصررري قرررا م ،وهررريا
باملناسررب قبررل أن أتعرردى هرريه النق ر هنررا تقرراريي املخررابيات
العاملي ،

أمييكا،

بيي انيا،

أملانيا الغيبي عمومرا أن

املسررتقبل لإلسررالم .الحظرروا أن ررا تقرراريي املخررابيات العاملير بنرراء
على راسات ومياك راسات اسرتاتيجيات أن هيا الدين هرو
القا م وهريا هرو وعرد اهلل جرل وعرال ،لكرن ال شرك واحلرق مرا
ش دت به األعداء.
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ف نررا أخررت فررأقول :هررل يكررون لنررا الشرري

أن نسرراه

هيا النصري القرا م قرد نلحرق وقرد نردر هريا النصري ،وقرد ال
ندركه ،وكثريٌ من الوعرو الري وعرد ب را الرن  مل تتحقرق
حياة أبري بكري  وال

حياته ،ومل تتحقق

 بعد لك كرثريٌ من را .امل ر أن ر أخريوا براملن

حيراة عمري
الري يرؤ

لتحقيق تلك النتا  ،ف ريا شري ٌ عظري أن يسراه اإلنسران
هيا النصي.
أوالً :جيرررد راحر ر ً

هررريا اجلانر ر وجيرررد أجررريا عظيمرررا

العاجررل واآلجررل ،وأمررا متررى يتحقررق ف رريا علمرره عنررد اهلل جررل
وعال.
بعد لك كله ،جنردُّ

صُرل املوضروع وأسرأل اهلل التوفيرق

والتيسري.
الوهن أي ا اإلخوة هرو الضرعف ،قرد يكرون ضرعفًا

البردن

كمرررررا قرررررال زكييرررررا  ﭽﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤﭥ

ﭦﭧ ﭨﭩﭪ ﭫﭬ ﭭﭼ [مرررررررررررررررريي ،]4:
وكل من كر فإنره ي رن عظمره ،كمرا قرال اهلل جرل وعرال
سورة احل وغريها .ولكن أعظ الوهن وأسوأه عنردما يكرون
القل وهنرا اخل رورة وهريا هرو موضروعنا اليروم وهريا الري

أشرار إليره الرن  وأشرارت إليره اآليرات قبرل لرك ﭽﮫﮬ
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ﮭﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﭼ [آل
عميان.]139:
الوهن عندما يكون بالقل ويل

القلر تكرون اخل رورة

ويكررون االستسررالم ويكررون الرريل ،تصرروروا

سررن سررتما

وسررت ومخسررن عنرردما خررل التتررار بغرردا  ،كرران التتررار يررأتون
باملسررل فيقررول لرره :انتظرري حتررى آترري بالسرركن أ حبررك فيبقررى
حتى يرأتي بالسركن يعري ال يسرت ي أن حتملره قردماه ي ري ؛
ألن آتررراه اهلل مرررن حير ر مل حيتسررربوا كمرررا أترررى ي رررو بررري
النضري كما

سورة احلشي وقال تعراىل :ﭽﮯ ﮰ ﮱ ﯓ

ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ

ﯡ ﯢﯣ ﯤﭼ [احلشرررري :مررررن اآليرر ر  ،]2فعنرررردما
يكررون الرروهن

القل ر هررو اخل ررورة وهررو الرري نتحرردث عنرره

اليوم؛ وليلك يقول الن  كمرا تعلمرون(( :يُوشِركُ أَنْ تَردَاعَى
عَلَر ريْكُ ُ األُمَر ر ُ مِر رنْ كُرررلِّ أُفُرررق كَمَرررا تَتَر ردَاعَى األَكَلَر ر ُ عَلَرررى
قَصْعَتِ َا ،قُلْنَا :مِنْ قِلَّ بِنَا يَوْمَئِي قَالَ :ال ،أَنْتُ يَوْمَئِي كَرثِريٌ،
وَلَكِنَّكُ ْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ .
تررأملوا هرريه العبررارات مررن الصررا ق املصرردوق ((وَلَيَنْ ر ِعَنَ اهللُ
مِنْ صُدُور عَدُوِكُ ْ املَ َابَ َ مِنكُ ْ ،وَلَيَقيِفَ َن اهللُ فِي قُلُروبِكُ ُ
الوَهَنَ ،فقال قا ل :يا رسول اهلل وما الوَهَن قرال" :حُر ُ الردُنيَا
وَكَيَاهِيَررر ر ُ املَررررروتِ  ،الحظررررروا حررر ر وكياهيررر ر  ،واحلررر ر
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والكياهي ر مكان ررا القل ر  ،لكررن تظ ري آثارهررا علررى البرردن
وعلى العمل فكلمرات الرن  برأبي وأمري حترد املري

"حر

وكياهي " سنشري إىل ظ ورها على البدن ،لكري وقفر أمرام
هريا احلردي  ،وهريا احلردي رواه أمحرد وأبرو اوو وصرححه
األلبرراني ،الحظرروا ((وَلَيَنْر ِعَنَ اهللُ مِرنْ صُردُور عَردُوِكُ ْ املَ َابَر َ
مِررنكُ ْ ميكر

قلررو العرردو امل ابر منررا ،ميكر ة ،كمررا

تُن ر ع الرريوح كمررا أن الرريوح ميك ر ةٌ

البرردن ،ث ر تُن ر ع عنررد

املوت ن عا.
وكررريلك ((وَلَيَقرريِفَنَ اهللُ فِررري قُلُررروبِكُ ُ الرروَهَنَ والقررري
شرررردة ،ألن األصررررل هررررو عرررردم الرررروهن ،فقررررارنوا بررررن هرررراتن
الكلمررتن ك رلٌ منررا حيررير مررن هرريا األمرري أو أن يكررون سررببا
لتحقق هيا اجلان وهو ن ع امل اب ألن الرن  ملرا أُع ري وقرد
أُع ررري جوامر ر الكلر ر وقرررد فُضِّر رل علرررى األنبيررراء بسر ر قرررال:
((نُصِيْتُ بِاليُّعْ ِ مَسِريَةَ شَ ْي أ أن العدو ي ا األم  .لكرن
مثل هيه احلال الي أشار إلي ا اليسول  حال الوهن تُن ع
امل اب من قلو األعداء ن عا ،وحنن السرب

لرك .وهريا إ ا

معنى عظي يؤيد هيا اجلان  ،ما معنى حر الردنيا وكياهير
املوت
كرلٌ حير الرردنيا ويكريه املروت ،وكمررا قالر عا شر  :وإن
منررا مررن ال يكرريه املرروت قررال :لرري

ا يررا عا ش ر كياهي ر
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املوت أ أنه ال يُقدم اجل را

موضرعه الصرحي

سربيل اهلل

خوفًرررا مرررن املررروت ،وإال كجبلر ر ال بيعر ر أن اإلنسررران يكررريه
املوت ،كما قال عا شر  ،ومل يُنكري علي را الرن  ،لكرن
عنررردما تكرررون كياهير ر املررروت أن يضرررحي مببا ررره وحبياتررره
وبأمته خوفًا من املوت ،فرال هرو يقرول كلمر حرق عنرد سرل ان
جا ي ،ملا ا خيشى أن يقتله ،أو أن تيه
الدنيا وكياهي املوت ،فلي
ولكررن قررد تررؤ

نياه ألنره قرال :حر
إىل املروت،

كل األمور قد تؤ

إىل فقرردان الرردنيا ،فقرردان الوظيف ر  ،فقرردان

امليك  ،فقدان العمل ،فيحج عن قول كلمر احلرق ،حيجر
عررررن الرررربال  ،حيجررر عررررن اجل ررررا

سرررربيل اهلل

الصحيح  ،لكن م كرل أسرف نبتر نابتر ٌ
اجل رررررا

سررررربيل اهلل وأسررررراءت إىل اجل رررررا

مواضررررعه

أصرل ا شروه
سررررربيل اهلل،

وأصبحوا ألعوب ً لغريه .
وم لك فاجل را الصرحي قرا كمرا هرو

فلسر ن و

الشرررام و العرررياق و الررريمن و كرررل مكررران؛ ألن الرررن 
قررال(( :ال تَ ر َالُ طَا ِفَر ٌ مِرنْ أُمَّتِرري عَلَررى الْحَررقِّ ظَرراهِيِينَ لَعَ ردُوِّهِ ْ
قَاهِيِينَ ال َيضُريُّهُ ْ مَرنْ خَرالَفَ ُ ْ إِال مَرا أَصَرابَ ُ ْ مِرنْ ْألوَاءَ حَتَّرى
يَأْتِيَ ُ ْ أَمْيُ اللَّهِ وَهُ ْ كَيَلِكَ" .قَالُوا :يَا رَسُرولَ اللَّرهِ ،وَأَيْرنَ هُر ْ
قَررالَ" :بِبَيْرر ِ الْمَقْرردِ ِ وَأَكْنَررا ِ بَيْرر ِ الْمَقْرردِ ِ"  .و روايرر
((يُقاتِلونَ فأولئك اليين أيضا يشوهون اجل ا من اللير الين
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وبع

اإلعالمين وغريهر هر يصرا مون األحا ير الصرحيح

أن اجل ا باق إىل يوم القيام بع ع ي أو بيل ليل.
لكن هنا نابت ٌ أخيى من الغالة أو غريهر أسراءوا للج را .
فالشاهد هنا ن ع ج ء من اإلنسان من قلبره أو مرن عردوه امل ابر
وتُقرري

قلبرره امل ابر مررن عرردوه وهررو الرروهن؛ ألنرره آثرري احليرراة

الدنيا على م لو اهلل جل وعال .وهنا أي ا األحب مريةً أخريى،

قرررال تعررراىل :ﭽ ﭢﭣﭤ ﭥﭦ ﭧﭨﭩ ﭪ

ﭫﭬ ﭭ ﭼ [آل عميان.]175:

إ ا الرروهن رجررات ،الرروهن ي يررد ويررنقص ،كمررا أن اإل رران
ي يد وينقص واملعصي ت يد وتنقص ،فيختلرف النرا
لكن هنا مسأل ٌ قيق نبه إلي را العلمراء ،بعر

النرا

لرك،
يتصرور

ويرر ر وهنررره بتسرررل األعرررداء ،يرر ر ضرررعفه بتسرررل األعرررداء،
ويقول :األعداء متسل ون علينا ،تكاثيوا علينا.
والصرررحي وهرررو من ررروق احلررردي أن تسرررل األعرررداء سرررببه
وجو الوهن؛ ألن األعداء أصحا مصاح ،أصرحا

نيرا فرإ ا

وجرردوا األم ر مُ اب ر وقوي ر ال كررن أن يقرردموا علررى حيب ررا،
لكررن عنرردما جيرردون األمر قررد أقبلر علررى الرردنيا وخافر مررن
عررردوها فإن رررا هنرررا تتسرررل علررري  ،فرررإ ا املسرررأل عكرر

مرررا

يتصور الكثريون ،ه ي رون وهن وضرعف بتسرل األعرداء
يقولررررون :مررررا ا نفعررررل األعررررداء متسررررل ون علينررررا ،نقررررول :ال،
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احلقيق أن تسل العدو بسببك أنت  ،بسب وهرنك وإيثرار
احلياة الردنيا وكياهير املروت وإال ال كرن أن يقردم علريك
العدو .هيه مسأل ٌ تارخيي ثابت وطبيع ٌ بشيي .
يتأول بع

النا

الواج  ،سواء
كلم احلق،

موضوع الوهن وهو القعو عن

األمي باملعيو والن ي عن املنكي،
اجل ا

مواضعه حتى ال يُف

قول

مواضعه (وأض ي أن أقول

كالمي على غري حممله هنا

هيه

احلال يستدلون ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﭼ [البقية :من
اآلي  ]286هيا خللٌ

االستدالل ،صحي  ،قال اهلل تعاىل:

ﭽﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﭼ ،صحي  ،قال اهلل تعاىل:
ﭽﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﭼ
[ال الق ،]7:لكن أمل يأمي اهلل باجل ا وحييم الفيار يوم
ال حف م أنه مظن قتل ،لو مل يكن بالوِس ما أمي اهلل به؛
ألنه من القواعد األصولي الك ى أن اهلل ال يُكلف إال مبا
يُ اق أبدا ،ف يا من التأول الباطل الي يستدله بالبع

بأنه

ﭽ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﭼ [البقية :من اآلي  ]286ومن
قال لك :أن هيه املسا ل ،األمي باملعيو

والن ي عن املنكي

واجل ا وقيام األم وقيام املؤسسات خار ٌ عن الوِس  ،هيه
مسا ل لي

هنا تفصيل ا ،لكي هنا أصح مف وما يق فيه

البع  ،نع  ،ﭽﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﭼ ،إ ا كان
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الضير متحققًا واملصلح منتفي أو مظنون  ،أما إ ا كان
املصلح حمقق والضير موهوما أو مظنونا فإنه هنا ما يرتكه
الواج إال من أصي ب يا الوهن.
أحبي الكيام ،من تلرك املواقرف الري نقف را ألنري أريرد أن
تكررون وقفررات حتررى أترري الفيص ر للحرردي م ر اإلخرروة .اليرروم
هنررا متررأولون عررن نصررية احلررق وسررببه الرروهن وإن كررانوا م ر
كرررل أسرررف يُظ ررريون غرررري لرررك ،يبحثرررون عرررن مر ر رات غرررري
صررحيح  ،بررل وصررل األمرري إىل أن هنررا مررن خيرردر ويقررف م ر
أعرررداء اهلل مرررن املنرررافقن وغريهر ر  ،وإن كررران حمسررروبا علرررى
الصراحلن ،وهريا أخ ري مررن الروهن؛ ألن الروهن هرو أن يتخلررف
اإلنسران أو يضررعف

القيررام بالواجر  ،لكررن أن يكررون عونررا

للظررررراملن ،أن يكررر رون عونرررررا ألعرررررداء اهلل ،أن خيررررردر ،هنرررررا
اخل رررورة؛ ولررريلك سرررأل الرررن  أبرررا ر ملرررا سرررأله

أفضرررل

األعمرال قررال(( :إِ َرانٌ بِاللَّرهِ وَرَسُرولِهِ .قِيرلَ :ثُر َّ مَرا َا قَررالَ :ثُر َّ
الْجِ َا ُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ .قِيلَ :ثُ َّ مَا َا قَالَ :ثُ َّ حِ ٌّ مَبْيُورٌ .
أن تكف شي عن النا
هنا بع

صدق ٌ منك علي .

الصاحلن نتمنى أن يكفوا شريه عرن النرا ،

يشرررروهون مسعرر ر الرررردعاة ،مسعرر ر اجملاهرررردين ،مسعرر ر األمرررري
باملعيو والن ي عن املنكي بتأوالت باطلر  ،وهريا برا ٌ خ رري.
اإلمررام أمحررد أي ررا اإلخرروة ،إمررام أهررل السررن الرري ابتُلرري كمررا
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تعلمررون وعُرري وأو

وسُررجن بسررب وقوفرره موقفً را صررارما

قضي القول خبلق القيآن ضد املعت ل  .هرل تعلمرون ونعلر كمرا
كي العلماء ولوال أنه ُكي

الريه وغرريه أنره قراط عرد ا

مررن األ م ر ومررن حييررى بررن معررن وعلرري بررن امل رديي وإبررياهي
احليبي وغريه وه أ م من أ م الردين قراطع حترى مراتوا،
ملا ا ألن تأولوا وضعفوا ،مل يقولوا باطالً ،لكن تأولوا ،مل
يقفوا م أهل الباطل وه أ مر
مرررات ،فمرررا ا نقرررول عرررن بعرر

هريا الردين ،فقراطع حترى
الررريين يقفرررون مرر أعرررداء اهلل،

يشرروهون األمررري برراملعيو والن ررري عرررن املنكرري ،هرررؤالء تعررردوا
ميحل الوهن الي نتحدث عن ا إىل ميحلر املوافقر ألعرداء اهلل
واملظاهية ألعداء اهلل.
من مظاهي الوهن أننا قلنا بأن الوهن

القل  ،له مظاهي،

تعظي شأن األعداء ﭽﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ

ﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫ
ﯬﭼ [املا دة ]22:كما قال قوم موسى ،يا إخوتي هيا البا
عظي جدا ،كي العلماء كالما

سورة املا دة

قول

أصحا موسى ملا نا اه  ،وقد نا اه وقال هل  :إن اهلل كت
لك
كالم

األر

املقدس  ،كتب ا اهلل لك  ،فكان من

ﭽﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ

ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﭼ
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[املا دة ]22:تصوروا هؤالء قال العلماء :من هؤالء اليين قالوا
هيا الكالم السبعن ،ه السبعون اليين اختاره موسى
 للقاء ربه ،تصوروا الصفوة ،اختار سبعن رجالً مليقات
اهلل جل وعال ،كما
لك مل يثب

من

سورة األعيا

ف

اخلالص  ،وم

عند احملن إال رجالن ،غري هارون 

وموسى ،وه يوش ورجلٌ آخي ،والبقي كل

ﭽ ﭑﭒ

ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚﭛ ﭜﭝﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢﭼ [املا دة ]24:هيا وهن وتعدى الوهن ألن

عظموا شأن األعداء فقالوا :ﭽ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ

ﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪ
ﯫﯬﭼ [املا دة ]22:فكان عقوب اهلل العا ل هل
أن

ال يستحقون شي اجل ا ؛ هليا الي قلته قبل قليل ،هل

ننال شي

حتييي فلس ن والشام والعياق وغريها من بال

املسلمن أو ال ﭽﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ

ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ
ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ
ﯿ ﭼ [حممد ]38:قد ندر حنن أو ن يء ملن بعدنا ،فيقول
اهلل سبحانه وتعاىل :ﭽﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸﭹ

ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﭼ
[املا دة .]26:أربعون سن يتي ون

األر  ،ملا ا أربعون سن
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ال نعل  ،ولكن نلتم

من حكمته أن أربعن سن تُفي جيالً

وتُنشيء جيالً آخي ،هؤالء اليين قالوا :ﭽ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭼ [املا دة ]24:حك اهلل علي

بالفسق ،فقال :ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﭼ

[املا دة ،]26:وم
أعماره

لك خالل أربعن سن يكون اليين

هيا الوق أربعن أو ثالثن سن

هيا الوق

اليين قالوا هيا الكالم ملوسى انت وا.
إما أن ماتوا أو مل يعد هل قوة ،ينشرأ جيرل جديرد يُيبرى
التيه علرى موسرى وهرارون ثر علرى يوشر برن نرون وهر معره هر
الرريين افتتحرروا بير املقررد  .ومر لررك يشررري يوشر بررن نررون أن
يتخلصرروا مررن ح ر الرردنيا قررال :ال يترربعي أحررد عنررده بي ر ومل
يسررقف ،أو عنررده غررن ينتظرري وال ت ررا أو عقررد علررى زوج ر ومل
يدخل ب را ،ملرا ا حترى ال يردخل معره
متعلقٌ

هريه احلري أ واحرد

الدنيا ،ح الدنيا وكياهي املوت.

فلرريلك هرريا املعنررى تعظرري شررأن األعررداء إ ا خررل إىل القلر
مررن أعظ ر مررا يسررب الرروهن ومررن أعظ ر مظرراهيه ،وم ر كررل
أسررف أن هرريا موجررو  ،تعظررري شررأن أمييكررا ،تعظرري شرررأن
الغي  ،شأن الي و  ،ال طاق لنا جبرالوت وجنرو ه .هريا موجرو
عند بع

املسلمن ،اآلن وهو من أقوى مظاهي الوهن.
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ثانيا :التعامل م املظاهي ون التعامل م احلقا ق ،ما هي
احلقا ق احلقا ق هي احلقا ق اإل اني  ،يعي قد يكون
املظ ي فعالً لألعداء قوة ،كاألح ا ملا جاءوا قوة ال تُقارن
بالقوة الي كان كل ا الن
أبو ج ل ومن معه

 ،وال أيضا

بدر ملا جاء

قوة من خي ال يييدون القتال يييدون

العري ،ف نا من يتعامل م املظاهي ون احلقا ق ،وميةً أخيى
م قوم موسى ،ألن أكثي اهلل جل وعال

القيآن من قص

أصحا موسى وموسى وقومه ملا في ا من العظ  ،قال تعاىل:
ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭼ

[الشعياء .]61:ألن البحي من أمام
خلف  ،ف

وفيعون ومن معه من

يتعاملون م املظ ي ،فقال للتأكيد ،أكثي من

مؤكد ،إنا ملدركون ،والالم ،يي علي

موسى  ألنه

يتعامل م احلقا ق اإل اني ﭽ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭼ
[الشعياء ،]62:كال كلم زجي ،فتأتي الفوري ،قال تعاىل:
ﭽﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

ﭮ ﭯ ﭰ ﭼ [الشعياء ]63:اآليات.
إ ا من هيه املظاهي هو ون التعامل م كل أسف م
احلقا ق ،ما ظنك باثنن اهلل ثالث ما هكيا يقول اليسول 

ألبي بكي ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ

ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ
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ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩ
ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﭼ
[التوب .]40:
إ ا هيا هو الفيق بن املؤمن وبن الي يتعامل م احلقا ق.
أ كرري لك ر مثرراالً بسرري ًا جرردا ،قررد ا خررل اجملاهرردون
أرا وا أن يفتتحوا مدينر  ،أمضروا ثرالث سرنوات طويلر  ،أول مرا
خيج ر ال ررا يات احليبي ر قررال الرربع  :إنرره سرريأتي اإلجنلي ر
ويأتون ب ا ية وي لقرون علينرا قنابرل وهر مع ر أسرلح  ،واحرد
عررامِّي كرران بيررن  ،لكنرره مررؤمن ،مررا خررل الرروهن إىل قلبرره،
قال :هريه ال را يات (مرن برا اإلقريار هرل هريه ال را يات مرن
فوق اهلل وإال من حت اهلل قالوا :استغفي اهلل ،ال كلر ا حتر
اهلل ،قرررال :ال ت مكر ر  ،نعر ر  ،أقسر ر لررري بعر ر

اإلخررروة مرررن

باكسرتان واهلنررد ملررا قامر احلرري بررن باكسرتان واهلنررد أن ر
يرررريون القنابررررل تنررر ل تلقي ررررا ال ررررا يات اهلنديررر وال تصررررل إىل
األر  ،أين تيه

هيا أمي اهلل جل وعال إ ا جاء.

فررإ ا تضررخي األع رداء أو التعامررل م ر املظرراهي ون احلقررا ق
من هيه املظاهي.
م كل أسف من مظاهي الوهن ولينتبره كرل واحرد منرا إىل
نفسررره ،نقررررد العررراملن اجلررررا ين وتلمررر

أخ رررا

مررررن قبررررل
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القاعدين ،لي

من با النقد الصحي وال التوجيه إمنرا ت يريا

لقعو ه ؛ ألن اإلنسان إ ا كان قاعدا أصابه الوهن ال يييرد أن
يُت ب يا االت ام ،فتجده يُسرل لسرانه علرى العراملن اجلرا ين.
هررريا يرررت اهليئرررات و ا يرررت اجلرررا ين وهررريا يرررت اآلمررريين
برراملعيو والنرراهن عررن املنكرري ،وهلر جرريا ،كررل هرريا مررداره
النقرد الصررحي وإمنرا ت يرريا لقعرو ه ،كررأن يقرول :أنررا مل

لري

أشررار ألن في ره كرريا وكرريا وكرريا .وهرريا مرري ٌ حنررن نررت
النا

إىل ما يظ ي من أعمال قلوب إىل اهلل جل وعال ،لكنه

مظ يٌ موجو ٌ اليوم.
وهيه أهر نق ر عنرد وإن كانر كلر ا م مر  ،وامسحروا
لررري احليررراة بررردون مشرريوع يفيرررد األمرر مرر تررروافي اإلمكانرررات
للشخص والعوامل.

أكثي من مناسب أسأل ابنا ي وطالبري،

هل لديك مشيوع حمرد قرال :ال ،إىل مترى أيرن مشريوعك
احليرراة الرري لرري

لديرره مشرريوع ق عررا هررو حير اخلررري وحير

نصررية األم ر  .أنررا مررا أتكل ر عررن الفئررات األخرريى ،لكررن ألنرره
مصا ٌ بالوهن والعج القل  ،والعج القل أخ ي من العجر
البررردني ألن العجر ر البررردني .أي رررا اإلخررروة قرررد يكرررون صررراحبه
شجاعا.
أضرري مثرراالً واحرردا
أمحررد ياسررن (رحمه

أن العج ر البرردني لرري
كر مكر

هررو الرروهن،

سررجن الي ررو ثر ملررا
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خرري وكرران فيرره سرربع أمرريا

وقيررل مخسر أمرريا

مر شررلل

كامرررل و معدتررره و عينررره و مسعررره ،جررراء وأ ى العمرررية،
فقيل له مرن برا إكيامره وتقردييه :كرن أن تبقرى

مكر

أو املدين  ،قال :ال ،أرج إىل بلرد  ،أرجر إىل غر ة .فيجر إىل
غ ة ونال رر وحنسبه واهلل حسيبه رر شي الش ا ة هكيا ،بعرد
صررالة الفجرري وهررو صررا  ،وهرري موت ر
وإال

مك ر وإال

املدين ر

غ ة رجل ال يست ي أن حيري أصرابعه ،حري العرامل،

أرهرر الي رررو  .لكرررن الررروهن العجرر القلرر قرررد يكرررون املررريء
كامررل البرردن والصررح والعافي ر واملررال والقرردرات ،لكررن أيررن
هو أين أثيه أين تارخيه هيا مصا ٌ بالوهن شاء أم أبى.
ثالثا :أيضا من تلك املظاهي نق ٌ البعد عن الصدق ،حنن

جاءنا ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

ﭺﭼ [التوب  .]119:هنا عاملون

الساح  ،لكن حمدو

ال موح .وهيا با خ ري جدا أن يكون اإلنسان يعمل لكن
وض حدا لسقف عمله ،لي

العج وال عدم القدرة ،ال ،ال

عمله مصاحله الدنيوي  ،يعمل لكن بشي ما يؤثي على
فصله من عمله أو يؤثي على سجنه ،خيشى من السجن،
خيشى من الفصل من العمل ،خيشى على جاه .قد يكون
مقيبا عند ج ات معين  ،تن ل مكانته فيكون هو حد سقفًا
معينا ،فيعمل حت السقف فق  ،فيعمل خري ويدعو إىل اهلل،
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اهلل جل وعال ووج له

لكن ما عنده استعدا إ ا نا اه منا

األمي أن يبي الدنيا ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ

ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ
ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ
ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﭼ [التوب  .]111:هيا املظ ي كثريٌ جدا،
ت ل من بع

النا

أعمال خرية وطيب  ،ما

املشارك

ام يشعي أن ا قد تؤثي على مكانته أو نياه أو وظيفته أو
جاهه ،ال ،هيا مظ ي من تلك املظاهي

الوهن أيضا.

ضعف الع م م توافي اإلمكانات وهيا الشي اشتكى منه
عمي  ،وتعو منه عمي  ملا قال(( :الل

إني أعو بك مِن

جلَد الفاجي وعَج الثِرقر  .اآلن انظيوا أهل الشي ،قل ،
َ
شي م  ،كيف يعملون ،كيف خي

ون .وانظيوا إىل أهل

اخلري كُثي فعالً ،لكن أين آثاره  ،أنا ال أقلل وال أخب
أحدا حقه ،لكن نتكل عن مظاهي جي أن نتقي ا فكان
حييف  عنه يقول :كان النا

يسألون اليسول  عن

اخلري وكن

أسأله عن الشي خماف أن يدركي ،فلما

يكون البع

با ضعف أو وهن ومل ينتبه له،

قد وق

وقل  :يتأول حبدو التكلف ﭽﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ

ﯜﯝﭼ [البقية :من اآلي  ]286ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ

450

منتدى العُمري الثقايف ـ حصاد العام الثامن  1436هـ

ﮋﮌﭼ [ال الق :من اآلي  ]7وهيا تأولٌ باطل ،الشييع أعظ
من لك.
أيضا هنا من يلتم
جد

م رات القعو  ،ت البه

عمل فيه

عمل مؤسسي قال ﭽ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ

ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ
ﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉ
ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﭼ [البقية :من اآلي
 ،]249إ ا هنا

من يبح

عن امل رات الي ت ر قعو ه

وجلوسه.
وأخريا وهو مرن أشردها اسرتخدام نعمر اهلل عليره الري جير
أن يستخدم ا

سبيل اهلل وسبيل اهلل أوس من قضي القترال؛

ألن اجل ررا يكررون بررالنف

ويكررون باملررال ويكررون باللسرران،

قررال تعرراىل :ﭽﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗﯘﯙ

ﯚ ﭼ [الفيقرررران ]52:بلسررررانه ،قررررال اليسررررول (( :جَاهِرر ردُوا
الْمُشْريِكِنَ بِرأَمْوَالِكُ ْ وَأَنْفُسِركُ ْ وَأَلْسِرنَتِكُ ْ  ،فيسررتخدم
نعر ر اهلل جرررل وعرررال الررري حبررراه اهلل مرررن أجرررل أهرررل الررردنيا أو
ملصاحله اخلاص ؛ ولريلك كران ابرن مبرار هريا اإلمرام العرامل
العظي اجملاهد الي يُسمى "سرل ان العلمراء" رأ أن ابرن عُلير
بدأ يل م مرن مر هرارون اليشريد ،الري هرو إمرام مرن أ مر
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املسرررلمن ،لكنرررره ضررررعف

عملرررره ،ضررررعف

حتديثرررره،

عوته ،فأرسل له هيه األبيات يقول له في ا:
يا جررراعل العررررررل له بررازيا
يصررر ا أمرروال املساكن
احتلررررررر للردنيا وليات رررررا
حبرررررريل تيهرررررر بالررررررردين
فصررررريت جمرررررررررنونا ب رررررا
بعدما كن
أين رواياتك

واء للمجانن

سررررررري هررا
عن ابن عو وابن سيرريين

أين رواياتررررك فيررررما مضى
لرررررت أبرروا السررررررالطن
إن قل أُكيه فيا باطل
زل محررررار العرررل

ال رن

فلمررررا جرررراءت ابررررن عُليرر ر هرر ر هلررررارون (رحمهههه

وقرررردم

استقالته ،ورج إىل ما كان عليه فيج ابن املبار وقد هجري
إىل صلته ،إ ا كان

ا السب

ا القل انظريوا مرا ا

يفعل ،فما ا نقول إ ا .هيه من هيه املظاهي الي تكون.
مررررن أسرررربا الرررروهن الرررري حررررد ها الررررن  حرر ر الرررردنيا
وكياهي املوت ،واهلل أعل ما

القلو أي را اإلخروة ،ال أحرد
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حيق له أن يت حق أحد ،إمنا حيك علرى عمري كران الروحي
ين ر ل فيكشررف اهلل جررل وعررال م را
النررا

القلررو  .أمررا اآلن فن خرري

مبظرراهيه  ،ولكررن سرريا يه عنررد اهلل ،لكررن هرريه

مظرراهي ،مررا هرري أسرربا الرروهن شخصرره الررن  :إن الرروهن

حر ر الررردنيا وكياهير ر املررروت ،اهلررروى ﭽﯮ ﯯﯰﯱ

ﯲﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﭼ [الفيقررررررران .]43:اجل رررررررل
بعاقب العمرل

العاجرل واآلجرل ،األوهرام والوسوسر  ،وسوسر

الشررررررررري ان ﭽﭢﭣﭤ ﭥﭦ ﭧﭨﭩ ﭪ

ﭫ ﭬ ﭭ ﭼ [آل عميان .]175:إخروتي واهلل آمرل أن أُوفرق
التعبري ،كثري ما حيت به من احت هي أوهام ،أوهرام ،هر
نصرربوا ألنفس ر أوهام را كاجلبررال ث ر قررالوا :هرري عررا ق ،ه ر
اليين وضعوها وهي أوهام ووسوس شي ان.

عدم وضوح اهلد  ،قيناء السروء كردت تري ين ﭽﭩ ﭪ ﭫ

ﭬ ﭭ ﭮﭼ [الصررافات ،]56:بعررد أن قررال :إنرره كرران لرري
خليرررل ،فجلسررراء السررروء مرررن سرررب الررروهن ،الرررنف  ،قرررال اهلل

تعرررررراىل :ﭽﭒ ﭓﭔﭕ ﭖﭗﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭼ [يوسف ]52:بل سول لي نفسي ﭽﯡ

ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﭼ [

املا دة ]30:ﭽﭽﭾﭿﮀﮁﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ

ﮈﮉﮊ ﮋﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒﭼ[يوسرررررررف.]18:
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الحظرروا إ ا هنررا أنررا وهنررا نفسرري

صررياع ،فررالنف

تُقعررد

وتأمي بالسوء ،إ ا جياهدها اإلنسان؛ وليلك تعلمون مرن أعظر
األ عير ر الررري نررردعو ب رررا

كرررل يررروم" :اللّ ُرررر َ عالِرررر َ الغَرررريْ ِ

وَالشر ا َةِ فاطِريَ السماواتِ وَاألرْ ِ رَ َ كرلِ شَريء وَمَليرركَه،
أَشْ َردُ أَنْ ال إِلرهَ إِالّ أَنْ  ،أَعررو ُ بِركَ مِرن شَرريِ نَفْسرري وَمِرن شَرريِ
الشَيْررر انِ وَشِررريْكِه" الحظرروا ،قرردم الررن  شرري الررنف

علررى

شررري الشررري ان ،ملرررا ا ألنرررك إ ا حصرررن نفسرررك ال يسرررت ي
الشي ان أن يصل لك ،كما أنك لو حصن بيتك بسرور قرو ،
ال يسرررت ي اللصررروص أن يقتحمررروه .وكمرررا تعلمرررون

خ بر ر

احلرر العظيمرر "نَعرررو ُ بررراهلل مِررنْ شُرريُور أنفُسرررنا ومِررنْ سَررريئاتِ
أَعمالِنَا" .ف يه كل ا من أسبا الوهن.
أيضا أي ا اإلخوة هيا معنى قيق أقف عنده ألهميتره .النرا
بررن ثررالث مياحررل ،إمررا ضررغو سياسرري وإمررا ضررغو مجاعير
وإما جتي هلل جل وعال.
وشرريخنا العالم ر الشرري ابررن عيررثمن سررألته

مك ر ألررف

وأربعما ر واثنررى عشرري عررن موضرروع طغيرران اجلمرراهري وسررل ان
اجلمرراهري فقررال كالم را يُكت ر مبرراء الرريه  .وفيح ر عنرردما
علم أن الشي قد وَّنره

أكثري مرن كترا  ،يقرول :العلمراء

ثالث  ،هيا كالم الشي وهو موجو
علررى حمرري البح ر وجيررده

كتبه ،يردخل الواحرد

أكثرري مررن كتررا للشرري ابررن
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عثرريمن (رحم ه

 ،عررامل ول ر  ،مررا ا تييررد الدول ر ويقضرريه،

وعامل أم ويقصد عامل مجاهري ،ما ا يييرد اجلم رور جراه ،
قبررل أن يرريه خب ر اخل ب ر ينظرري أ شرريء يعج ر النررا ،
يكت ر مقرراالً مررا الرري يعجرر النررا  ،هرريا عررامل مجرراهري،
والثال  :عامل مل  ،والعامل الصرحي  ،العرامل اليبراني هرو عرام
امللر  ،نعر  ،مرن يسرل منرا مرن هريه األشرياء ضرغو سياسرري ،
ضرررررغو اجلمررررراهري ،تُحررررردث الررررروهن ،وتُبعرررررد عرررررن التجررررري
واإلخرررالص فكيرررف يتجررري اإلنسررران حترررى خيلرررص مرررن هررريا
اجلان  ،املعاصي والينو وهيا أميان.
أنا سأختصي ألن الدكتور يقول الوق  ،فما هي سبل

النجاة أختصيها بكلمات :اإلخالص ﭽﮘﮙ ﮚﮛﮜ

ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩﭼ [البين  ،]5:الصدق أي ا اإلخوة ،هيه اآلي

سورة

بياءة واهلل من أشد ما يؤثي بي إ ا قيأت ا ،ﭽ ﭲ ﭳ

ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺﭼ [التوب  .]119:جاءت
م الثالث اليين خُلفوا (رضوان اهلل علي

 ،تيكوا اليسول

وتيكوا اجل ا وتعيفون قصت  ،فتابوا وتا

اهلل علي ،

لكن بعد أن ميوا مبيحل صعب جدا ،فجاءت بعد على

الثالث اليين خُلفوا ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ

ﭹ ﭺﭼ [التوب  .]119:ث جاء من بعدها ت بيق
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عملي ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ
ﮞﮟﮠ ﮡﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩﮪ
ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﭼ [التوب  ]120:هيا الي
مل يُص

بالوهن ،آي عظيم جدا إىل آخي الصفح كما

تعلمون ،مات الن  ومات أصحابه  ،لكن سنته موجو ة
والقيآن موجو  ،ف ل حنن نتخلف عن اهلل وعن اليسول 

ﭽﭻﭼﭽﭾﭿﮀ ﮁﮂ ﮃﮄ ﮅﮆ
ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﭼ [التوب  :من اآلي  ،]120يعي
ما كان للمسلمن ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗﭘﭙ

ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩ ﭪ ﭼ [األح ا  ]36:هيا با ٌ عظي من السالم
والنجاة.
أيضررا أحرربي جير أن نعرري حرردو العرردو ،أن نعرري العرردو

علرررى حقيقتررره ﭽﮫﮬ ﮭﮮﮯﮰ ﮱﯓﯔﯕ

ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤ ﯥﭼ [النسرراء .]104:الحرر اآليرر بشرريى لنرررا وحنرررن

موضررررررروع الررررررروهن ﭽﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭼ

[األنفررال .]18:ه ر أهررل الرروهن ،ه ر أهررل الضررعف ،ه ر الرريين
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قلوب اليع إال إنا ختلينا حنن عن لك فرإن اهلل نر ع

امل اب من قلوب ويقي
هو حا ثٌ

قلو أصحا الوهن اليع كمرا

لك.

أيضا جي أن نأخري األمرور جبرد ﭽﭑ ﭒﭓ ﭔﭕ

ﭖﭗﭘ ﭙ ﭼ [مرريي  .]12:أيضررا أيررن يكررون هنررا
ختصص

العمل ،أي ا اإلخوة اجل ا لي

بررررالوالة ،كررررل مسررررل

خاصا بالعلمراء وال

كررررن أن جياهررررد ،اليسررررول  قررررال

جاهدوا ثالث (( ،جَاهِردُوا الْمُشْريِكِنَ بِرأَمْوَالِكُ ْ وَأَنْفُسِركُ ْ
وَأَلْسِنَتِكُ ْ أو كما قال ،ال كن أن يوجد مسرل و ٌ معره
عقله إال ويست ي أن جياهد ،فيه شا ألنه ظ ي

اإلعالم يا

إخررروان واهلل ال يتحررري فيررره إال رأسررره امسررره أمحرررد الشرررا ،
تعيفونرره ،أُصرري حبررا ث وأُصرري بشررلل كامررل .هرريا الشررا
عجي عيفته

املستشفى العكسي قبل أكثي مرن عشريين

سرررن  ،واصرررل التعلررري الثرررانو ثر ر خرررل كلير ر أصرررول الررردين
و رسته

الفصل ،ال يتحي إال رأسه أبردا وكران مرن أكثري

ال ال تفوقًرا وحفر القريآن وواهلل أنرا أعيفره منري أكثري مرن
عشيين سن مل أره يوما إال معه كترا  ،يُلقري الردرو  ،يلقري
احملاضرريات ،يررؤم النررا  ،وال يتحرري حتررى

أسررنانه ،يتصررل

باجلوال وهو ال يتحري  .مرا هرو العرير لنرا حنرن ،ملرا قلر أمحرد
ياسررن أقررول منو ج را موجررو ا حي را اآلن ال عررير ألحررد

هرريا
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اجلانرر ر إ ا أقررررول كررررل منررررا يسررررت ي أن جياهررررد ،امل رر ر أن
تتخصص
أيضا الع

هيا.

ر الصرا ق ﭽﭲﭳﭴ ﭵ ﭶﭷ

ﭸﭹﭺﭼ [التوبررر ر  ]119:الصرررررحب املعينررر ر علرررررى
احلق ،قال تعاىل :ﭽﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ

ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ

ﯤﭼ [آل عميان ]146:الح الوهن ،أيضرا فيره كترا لعلره
ومعررريرة لرررو كررران أقرررل كترررا "ال ييترررد مرررنك أحرررد" يُوزعررره
الرردكتور عبرردالع ي

ن اي ر اللقرراء ،رسررال صررغرية ،حرريرت

في ررا معرراني تُغرري عمررا أقولرره اآلن ،أقررول :حررد مشرريوعك
احلياة ،وحد هيا املشيوع أن يكرون

سربيل اهلل جرل وعرال.

وخرري الوسررا ل الرري حتقررق ،حتررى اختصررار الوقر قررد بين ر
هرريه اليسررال الصررغرية مررا أسررت ي

كيررف نقرري مشرريوعنا

ولرريا أسررأل أحيانررا ،مرريارا أسررأل ،أسررأل طالبرري ،مررن مررنك
بكررى بررن يررد اهلل جررل وعررال متضرريعا ويقررول :اللر اجعلرري
للمررتقن إمامررا ،كلر يقررول :ال ،ألن ر خيشررون أن اإلمامر
يرررد إمرررارة ،واإلمرررارة ور أنررره

طلب رررا ،ال .األ مرر األربعرر مرررا

تست ي أن تقرول أبرو حنيفر  ،الشرافعي ،مالرك ،أمحرد ،إال أن
تسرررربق باإلمررررام ،اإلمررررام أبررررو حنيفرر ر  ،اإلمررررام مالررررك ،اإلمررررام
الشررافعي ،اإلمررام أمحررد ،شرري اإلسررالم ابررن تيمير  ،مررا تقررول..
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صررفات عبررا الرريمحن

هرريا ،فررإ ا جعررل اهلل هرريه الصررف

سرررورة الفيقررران ،آخررري صرررف  ،كأنررره يقرررول :مرررن تررروافيت فيررره
صررررفات عبررررا الرررريمحن ﭽﮱﯓﯔﯕ ﯖ ﯗ

ﯘ ﯙﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞﭼ [الفيقررران ]63:إىل
آخيها ،أعظ م الب را أن يكونروا للمرتقن إمامرا ،إ ا عنردما
تقررول :الل ر اجعلرري للمررتقن إمامررا ،ال بررد أن تأخرري بالوسررا ل
الي حتقق هيه اإلمام  ،لو أن إنسانا قال :الل ارزقي الولد،
قيررل لرره :ت ر و  ،قررال :ال ،مررا أن را مت ر و  ،طي ر كيررف ييزقررك
الولد وما ت وج

ما كن.

فإ ا مرن يردعو اهلل جرل وعرال جير أن نردعو بصردق ،وننبري
الوهن ث حنقق هيا امل ل بإ ن اهلل.
أخت باستخدام التقني احلديث

هداير النرا  ،اسرتخدام

التقني ر احلديث ر وسررأ كي لك ر مثرراالً مررن سررورة اجلررن ،قررال

تعرررراىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ

ﭞﭼ [اجلن ،]1:يعي مية اجلن وه كفار عند الن  وهو
يقرريأ يصررلي

صررالة الفجرري

خنل ر  ،واسررتمعوا لقياءترره ثرر

اهترررردوا ،قررررال تعرررراىل :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ

ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤﭼ [األحقا  ]29:وأسلموا وان لقوا إىل قوم والن

 ال

يعلر ر  ،حترررى أخر ر ه اهلل ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭼ ﭽ ﭑ ﭒ ﭼ فعرررل
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ما  ،ما العالق
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موضوعنا ،ممكن نأخي بكلم أخريى،

أ مكان يستم إنسان

أمييكا أن ال تعلمره ،يسرتمعه

اليابان ،وأن ال تعل  ،فإ ا بإمكانك أن ي تد أنا ٌ وأنر
ال تعررريف  ،جترررده يررروم القيامر ر  ،و لرررك باسرررتخدام وسرررا ل
اإلعررررالم احلديثرر ر  ،التقنيرر ر احلديثرر ر  .هرررري سررررالحٌ عظرررري ٌ إ ا
استخدمناه االستخدام الصحي وهو فت ٌ من اهلل إ ا اسرتثميناه
هيا االستثمار .كلٌ منا يست ي  ،أطفالنا أصربح مع ر هريه
األج ر ة ،فكيرف نصررل إىل النرا

وي تردوا عررن طييقنرا وحنررن

بيوتنررررا ،ال حيتررررا يسررررافي إىل أمييكررررا وال إىل اليابرررران وال
أ غررال إفييقيررا أحيانررا وإن كرران هرريا جيررد ،بإمكانررك بعررد
الردوام

املسرراء تتعامررل مر هريه األج ر ة وتكررون جماهرردا

سبيل اهلل ،جماهدا بلسانك.
وأخررريا

هرريه النق ر الص ر م مررا كان ر املتاع ر  ،مرريةٌ

أخيى استخدموا ،خيوا هريه القاعردة مري ،اسرتخدموا األ لر
الررري يسرررتخدم ا املتشرررا مون لررريالً علرررى تشررراؤم وقنررروت
اسرررتخدموها لررريالً علرررى نصررري اهلل وعلرررى التفررراؤل ،قرررال اهلل

تعرررررررررررررراىل :ﭽ ﰁ ﰂﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇﰈ ﰉﰊ

ﰋ ﰌﰍﰎ ﰏﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﭼ [األحرر ا :
 .]22قرررررال تعرررررراىل :ﭽﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼﯽ ﯾ

ﯿ ﰀ ﰁﰂﰃ ﰄ ﰅﰆ ﰇ ﭼ [آل
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عميان ،]173:فأبشيوا ما تيونه اآلن جي أال نن م ،وامل ر وم
من ه مته نفسه قبل أن ي مه عدوه.
كن

غ ة قبل سنتن م راب

اهلل بررراملكوث

علماء املسرلمن وشريفي

غرر ة فمكثرر في رررا عررردة أيرررام ،واهلل رأيرر

العج  ،ال أقول لك من مشاي أهل غر ة وال مرن القرا ة ،مرن
األطفررال ،نبرريوا الكسررل ،نبرريوا الرروهن ،حيبررون املرروت أكثرري
مما حن احليراة ،عجبرا واهلل فيأينرا معراني القروة واإلعردا ملرا
أوقفوني أهل غ ة على املساجد وقد ُميت قرالوا لري :انظري إىل
الي ررو يرردميون ور العبررا ة ،قلرر  :ال مررا مرريوا ور العبررا ة،
قرررالوا :كيرررف قلر ر  :ال ،مررريوا ثكنرررات عسررركيي ؛ ألن ر ر
يعيفون أن يواج ون
ألن

غ ة من ختيجوا من هيه املسراجد ،ال

غ ر ة وغريهررا ثالث ر عشرري ألررف حلق ر للقرريآن ،في ره آال

احلفظر  ،مررا كرران

غر ة إال ثالثر عشرري مسررجدا ،في ررا اآلن

مئات املساجد .وهي من ق أربعن كيلو تقييبرا

ثالثر عشري

كيلو ،هيه غ ة ،أرعب العامل .حقيق ً هيه قوة حقيقي  ،فمرا
وهنوا ملا أصاب  ،ضيبات تلرو الضريبات ويعوضر اهلل ،أمر
أقيأ إحصا ي أن سكان فلس ن از ا وا خالل سنوات عشرية
أضرررعا  .ومعررريو هررريا

الفلسر ر ينين

كثرررية التناسرررل

ورأيناه ونشاهده  ،أرع العرامل فرإ ا ﭽﮫﮬ ﮭﮮ
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ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﭼ [آل عمررررريان ،]139:فرررررإ ا
نتفا ل وحنسن الظن باهلل جل وعال هيه كلماتٌ اختصيت ا.
أسأل اهلل أن ينفعي وإياك ب ا وأن جيعلي مرن اجملاهردين
سبيله وأمنوا وأبشيوا يرا إخروة ،ومريةً أخريى هرل يكرون لنرا
شي املساهم

هيا النصي القا م

أ كرررري مثرررراالً طييفًرررا جرررردا أنررررا عشررر
الرردكتور وأهلررره أبنررراء عرر

القييررر يعيف ررررا

قييتنرررا ،قييرر املييدسررري قيابرر

عشيين سن  ،طبعا وقت را عنردما كنرا نربي مسرجدا مل يكرن
هنا مقاولون ،أهل القيي ه اليين يبنون .هيا يأتي باجلييرد
وهيا يرأتي باخلشر وهريا يرأتي برال ن ،فقر يرأتون بشرخص
يُقررال لرره (اللسررتا  ،كلنررا نشررتغل ،فالحظ ر مالحظ ر  ،أهررل
القيي ر أو أهررل احلرري كل ر يسرراهمون
يتأخي بع

النرا

بنرراء املسررجد أحيانررا

ويقرول :سأشرار بعردين ،فيمرا بعرد ،ثر ال

يعلر وقررد افتُررت املسررجد ،مررن سرراهموا
خلوا هيا املسجد فيحوا ألن ر سراهموا

بنرراء املسرجد كلمررا
بنا ره وهريا اليجرل

الي فات عليه األمي يتمنى لو يُعا بنراؤه مرية أخريى فيسراه ،
فيشعي حب ن وحسية ألنره مل يسراه مرية واحردة فيره ،هكريا
هررو الرردين ،هكرريا هررو النصرري القررا م ،مررن يسرراه فيرره ولررو
باليسري جيد فيحا وسيورا وغب

عاجالً وآجالً .ومن تكاسرل

وترررأخي وسرروَّ وأصرررابه الررروهن والعيرررا بررراهلل سررريندم وحيسررري
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عررراجالً ويُخشرررى عليررره مرررن العقوبر ر العاجلر ر  .شررركيا لكر ر ،
والسالم عليك ورمح اهلل وبيكاته.
( مديي الندوة  :األستا الدكتور /عبدالع ي العُمي :
وعليك السالم ورمح اهلل وبيكاته ،شركي اهلل لفضريل
الشرري الرردكتور ناصرري مررا طيحرره حررول هرريا املوضرروع وحررول
البشارة حينما حتدث عن اجل ا هيه الكلم يظن الربع

أنره

يشرت أن يكون عمالً عسكييا وهريا خرال مرا ف منراه مرن
سرررية رسررول اهلل  ،فالسررعي لنصرري اهلل ونصرري ينرره وحلمررل
هدايترره ورمحترره للعرراملن كرران والزال بكاف ر الوسررا ل ج ررا ا
كلٌ حس الوسيل املشيوع .

وليلك حينما يقول اهلل سبحانه وتعاىل :ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ

ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﭼ
[النصي 1:رر  ،]3رُبِ

النصي هنا بدخول النا

هد اهلل

اخلالق ،هديه سبحانه وتعاىل خللقه ،وحينما قال سبحانه

وتعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭼ [الفت  ]1:كان تن ل هيه
اآليات بعد معاهدة وصل احلديبي لي

عق

معيك  ،بل

عق هدن واتفاق على عدم احلي  ،وليلك فإن معاني النص
ال تيتب

أبدا باحلي وحدها بل تيتب

مبعاني العمل اجلا

بكل الوسا ل خلدم ين اهلل سبحانه وتعاىل.
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وحينما أشار الشي (حفظه اهلل اقتباسرا مرن حردي رسرول
اهلل  حر الرردنيا كمررا أشررار هررو ،ح ر الرردنيا أمرري طبيعرري،
لكن أال يدفعك كمرا أشرار حر الردنيا إىل خمالفر مَرن لرك
الررردنيا واآلخرررية ،إىل خمالفر ر مرررا أرا ه اهلل سررربحانه وتعررراىل،
واإلتيران إىل الردنيا أو البحر عرن الردنيا ب ريق غرري مشريوع ،
وإال كما قرال اليسرول  أو كمرا رُوِ َِ (( :نعْر َ الْمرالُ الصرالِ ُ
لِليَجُ رلِ الصررالِ ِ  .أثنررى اليسررول  علررى عثمرران أنرره اسررتخدم
نياه خلدم ينه (عليه رضروان اهلل  ،وب ريح الشري نعر ز قروة
األم الي أشار إلي ا اليسول (( الْخَيْيُ فِيَ وَ أُمَتِي إِلَى يَروْمِ
الْقِيَامَ ِ .
ور ت إلرري طلبررات إضررافات ،مررداخالت إىل بع ر

األسررئل .

ومَن كان لديه طل مداخلر فلريسرله اآلن مر اإلخروان ،توزير
الكت رر إن شاء اهلل رر

ن اي احملاضية ،الكتر الري أشرار

هلا الشي هنا عد كا بإ ن اهلل.
سرررنأخي املرررداخالت وبعر ر

األسرررئل  ،مرررداخلتنا األوىل مر ر

الرردكتور حممررو عمررار ،ونررو أن نسررتم لرره وللجمي ر طررويالً
لكن حتى نتي اجملال لآلخيين فليتفضل مشكورا.
 مداخل  :الدكتور /حممو عمار:
السالم عليك ورمح اهلل ،شركيا ألبري عاصر (املضريف
ومرررديي النررردوة علرررى هر ريه النررردوة احلافلر ر املع ررراءة وفضر رالً
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وشرركيا لفضرريل الشرري علررى هرريا الت ويررف البررال

الواق ر

وآيررات القرريآن الكرريي  ،واحليرراة املعاصررية احلديث ر  .و ت أن
أبرردأ بررنق لغوي ر

البرردء ،الرروهن

اجلس ر

القل ر ومنرره

مسيَ املوهن وهو مضي ثلر الليرل أو مضري ثلثيره ،كرأن الليرل
ضررعف فال بيع ر أيضررا تشررار رسررال الضررعف إ ا انتاب ررا مررا
ينتا القل أو ينتا اجلس .
وأقررف وقفرر لغويرر أخرريى مررن هرريا احلرردي الرري تكررير
كررريه مرررن حررردي رسرررول اهلل (( حُر ر ُ الر ردُنيَا وَكَيَاهِيَر ر ُ
املَوتِ  ،هريا الري يقرول عنره علمراء البالغر

هريا الكرالم

مفاجرأة أسرلوبي  ،االنتقرال مرن احلر إىل الكياهير  ،االنتقررال
مررن الرردنيا إىل املرروت ،املرروت عرردو الرردنيا ،مل يقررل اليسررول 
حر الرردنيا مج ر املررال كثررية األوال ومررا شررابه لررك ،ولكنرره
ليحدث هيه املفاجأة األسلوبي
وقعررا

النفررو

التعربري ،وليجعرل

كالمره

انتقررل مررن احل ر إىل الكياهي ر وانتقررل مررن

الررردنيا إىل املررروت ،هررريه بالغرر اليسرررول  وهرررو الررري أُع ررري
جوام الكل .
أيضا اآلي القيآني الي تفضل أبو عاص باحلدي

عن ا

ﭽﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ
ﮎ ﮏ ﮐﮑﭼ [آل عميان ،]144:تعلمون
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جيدا أن هيه اآليات تُلي عند وفاة اليسول  عندما كان
مسجى

حجية عا ش  ،واختل وض الكيان اإلسالمي أو

اجملتم اإلسالمي بن مؤيد لوفاة اليسول وبن منكي ،حتى
بع

كان عمي بن اخل ا

اليوايات من اليين أنكيوا

وفاة اليسول ،حلبه الشديد لليسول  وقال إن اليسول ه
للقاء ربه ،كما ه موسى للقاء ربه ،حتى جاء أبو بكي
زيارة ملسكن له خار املدين املنورة

وكان أبو بكي

استغيق وق عند حضوره ،فتلى على عمي هيه اآلي حتى قال
عمي :واهلل كأني امسع ا ألول مية.
اآلي هلا بُعد كما تفضل أبرو عاصر فيمرا تقردم هلرا التحليرل
لكررن الوق ر الرري حصرريني برره أبررو عاص ر ج ر اه اهلل خررري ال
أست ي أن أتناق

معه

هيا ،سأختصي أيضا.

فضيل الشري (جر اه اهلل خرريا مجعنرا علرى ثالثر عناصري،
تكل عن بي إسيا يل و خروهل األر
الشي ياسن ،وتكل

املقدسر  ،وتكلر عرن

الن اي عن زيارته ملدين غ ة ،وكرأن

هرريه احملاضررية إلتقراء أيضررا

ثررالوث إ ا صر هرريا القررول بررن

ليل اإلسياء واملعيا إ ا صرح اليوايرات وبرن نكبر فلسر ن
 15مررررايو أيررررار 1948م ،وهرررريه احملاضررررية جتتمرررر هرررريه
العناصي الثالث

هيه الليل  ،وكأن حدي الشي

حردي

مضمي مبا رك عليه مرن حروار برن بري إسريا يل وبرن موسرى
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 ،واحلرردي عررن الشرري ياسررن ،و خولرره إىل غ ر ة حرردي
مضررمي عررن هرريه الثالثي ر (ج ر اه اهلل خررريا  ،واختصرري الوق ر
وج اك اهلل خريا
سؤالي لفضيل الشي :

بداي احلردي قرال الشري  :العردو

ي امجنرا ألننررا أقويراء ثر قررال بعرد قليررل ال تظرن أن ر ي امجوننررا
بسررب الرروهن الرري حنررن فيرره ،ف ررل وق ر الشرري

تنرراق

أم

للحدي تأويلٌ آخي
( مديي الندوة  :األستا الدكتور /عبدالع ي العُمي :
الشي  ،لعلك تسجل هيه املالحظ  ،س خي مداخل ثانير ثر
أخرررري سررررؤالن وأترررري اجملررررال للشرررري ثررر أعررررو مررررية أخرررريى
للمداخالت.
 مداخل :
بس اهلل والصالة والسالم علرى رسرول اهلل حممرد ،صراح
الفضررريل الشررربا العيبررري ...تبرررا روا وشررراركوا فيمرررا يسرررمى
برراليبي العيبرري ،بع ر

الكتررا يت مررون هررؤالء الشرربا بررأن

خررردموا األعرررداء مرررن حير ر مل حيتسررربوا ،كيرررف تقررريأ هررريا
احلدث وشكيا
( احملاضي  :فضيل الشي  /ناصي العُمي:
أبردأ مبرا تفضررل برره أسررتا نا عرن قررول إن األمر تعرري

ميحلر

قوي  ،تكال األعداء علي ا ،هيا نع أقصرد أن العردو ملرا رأى
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قرروة األم ر فخررا علررى ممتلكاترره وقدراترره ،فررأرا أن يسرربق ا
كمررا ي ر ع قبررل أن تسرربقه ،أمررا أنرره نع ر بسررب الرروهن وهرريا
قضرري

فلس ر ن أنررا أ كرري لك ر قضرري حقيق ر  ،ملررا افتررت

املسلمون األندل
فأحد ملو األندل

النصرارى يرتبصرون بنرا مرية بعرد مرية،

جلر

النصارى ممن مل يصرل املسرلمون أرسرل

عينررا لرره للمسررلمن ،فخالصر األمرري ألن القصر طويلر والوقر
ضيق ،رج العن وقال ال تقي املسلمون ف مت لفون مردربون
مسرررتعدون للقترررال ،فتوقرررف ،بعرررد سرررنوات هررريا امللرررك أرسرررل
شخصا آخري فوجرد أن املسرلمن قرد انشرغلوا بردنياه وتنرازعوا
واختلفوا وانشغلوا بتوافه

احلياة ،كما هرو كرثري

واقعنرا

اليررروم مر ر كرررل أسرررف ،فقرررال :اآلن حررران غر ر وه  ،فغر ر وه
فرراحتلوا تلررك املدين ر اجملرراورة هل ر  ،فرراألميان همررا أحرروال ،أنررا
أقررول مررية تكررون كرريا ومررية تكررون كرريا ،وتنبيرره شرريء
مكانه وأشكيه على هيا.
( مديي الندوة  :األستا الدكتور /عبدالع ي العُمي :
طي نأخرد مداخلر ثر نعرو لألسرئل املكتوبر  ،األخ أمحرد
سليمان موجو تفضل.
 مداخل  :األستا  /أمحد سليمان:
بسرررر اهلل الررررريمحن الررررريحي  ،السررررالم علررررري ورمحرررر اهلل
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وبيكاته ،هي احلقيق ليس مداخل وإمنا سؤال أو شب ه.
أريد من الشي (ج اه اهلل خريا أن يبن وجه احلق
يفندها أن كان

خاطئ  ،يعت ون كثريا

أو

قول اهلل جل

وعال :ﭽ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ

ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ [األنفال ]66:هيا
يعي عشية أضعا

البداي ،

إن يكن منك عشيون صابيون يغلبوا
آي حمكم نسخ ما قبل ا

ما تن ،ث قال اهلل جل وعال

أن اهلل خفف عنك وعل أن فيك ضعفًا ﭽ ﮜ ﮝ ﮞ

ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
ﯚ [األنفال ،]66:أ واحد فق

فاهلل جل وعال مل يوج

علينا مجيعا اجل ا للكفار ،يعي هيا املف وم الي ف نييد
من الشي أن يوض لنا (ج اه اهلل خريا أن اهلل جل وعال مل
ي ل منا ج ا الكفار إ ا فاق قوت
من املعيو

أن الكفار قوت

أضعا

قوة املسلمن ،اآلن
عشيات عشيين أو قد

يصل إىل مئات األضعا من قوة املسلمن.
ولو قارناه قد يكون شبيه بالع د املكي

بداي الردعوة

السرريي لليسررول عليرره الصررالة والسررالم ،قرروة الكفررار ،فررنحن
مثل الع د املكي أو قد تكون قوتنا أقل أيضرا إ ا قارنت را مبرا

469

منتدى د .عبد العزيز العُمري الثقايف

لك العدو من صواري عابية للقارات وأسرلح الردمار الشرامل
ومن القنابل النووي واهليدروجيني إىل غري لك ،ال يقرارن مرا
جمررال للمقارنر  ،هرريه األشررياء قررد تكررون مررن األسررئل نييررد أن
جياوبنا الشي ج اه اهلل خريا.
( مديي الندوة  :األستا الدكتور /عبدالع ي العُمي :
شكيا لعل الشي سجل هيه،وتسمحون لي بتعقي على ما
كيه الشي من مالحظ الضرعف أعرداء اإلسرالم

األنردل

قبل إسقاط ا ،أنقل مقول لألستا شوقي أبو خليرل (رحمه

وقررد كتر عررن سررقو األنرردل

يقررول :خلنررا األنرردل

حينمررا

كنررا حنمررل "اهلل أك ر  ،ال إلرره إال اهلل" وخيجنررا من ررا حينمررا
كنا ني " وزن العو وهات القدح راق اخلمية والور صحا"
هيه العبرارة أعجبرتي وكرثريا مرا كنر أر هرا ،هنرا بعر
األسئل  .تفضل يا شي .

( احملاضي  :فضيل الشي  /ناصي العُمي:
بالنسررب لسررؤال األخ هررل اآلي ر حفظررك اهلل هرريا عررن مالقرراة
العدو ،متى جيوز الفيار إ ا التقى الصرفان مترى جيروز الفريار
فررإ ا كرران صررا قًا ال جيرروز الفرريار واحررد لعشررية ،ثر بعررد لررك
علر ر اهلل أن فررري ضرررعفًا فخفرررف عرررن إ ا كررران واحرررد مرررن
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االثررنن ال يفرريون ،إ ا كرران أكثرري فيجرروز الفرريار ،ألن الفرريار
يوم ال حف كما تعلمون كبرية.
لكن بالنسب ملا أشار إليه إ ا كنا عيرنا عن بردء اجل را ،
لكن هنا فيق بن اجل ا بالدف واجل ا بال ل أوالً ،ألننا
ال نعير االستعدا للج ا ،وت يئ األمر للج را  ،وهريا ممكرن
جرردا ،أيررن املفرراعالت النووي ر عنررد األم ر جنرردها عنررد إيرريان
وعنرررد غرررري إيررريان لكرررن ال جنررردها

برررال أهرررل السُرررن  ،أيرررن

االستعدا العسكي الكامل نع ملا ا وهكيا.
إىل فرررتة قييب ر كانر إسرريا يل وزارة احلرري امس ررا ،ملررا ا
غريت أو ال تسمى وزارة الردفاع كأن را للردفاع فقر  ،جير أن
تيبرى األمر علرى العر ة علرى القروة ،هريا ال ينراق
فنحن لو عيرنا بالردخول

االسررتعدا ،

املعيكر كمرا كريت وهرو قرا

وحمكر ال نعررير باالسررتعدا  ،وتررأتي آيررات أخرريى حمكمر ال

بد أن جنم بن كل اآليات ﭽ ﭾﭿ ﮀﮁﮂ

ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ

ﮐ ﮑ ﭼ [البقية .]249:والقيآن كما نعل ويعل الشي
وكالمه قيق جدا أنه ال كن أن تتعار

آيتران حمكمتران

أبرردا ،كمررا بررن شرريخنا العالمر الشرري الشررنقي ي

رسررالته

اجلميل ( ف إي ام االض يا عن آ الكتا  ،فال إشكال
وال تناق

هيا فيما يتعلق

موضوع الفيار.
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أما عدم االستعدا أ استعدا

األم اآلن برالعك

مر

كررل أسررف أصرربح األم ر اآلن اسررتعدا ات ا اهلل املسررتعان ث ر
كما أشار الدكتورعبردالع ي اجل را لره أنرواع ولره أشركال:
باملررال ،بررالنف  ،بكررل شرريء ،وقرردم اهلل اجل ررا باملررال ،هرريه
فا دة ،قدم اهلل اجل ا باملال

القيآن

كرل املواضر إال

موضر ر واحرررد قررردم اجل رررا برررالنف  .و كرررل املواضر ر قررردم
اجل ا باملال ألهمير املرال ،ولترأثري املرال ،هريا اجل را عظري ،
(جَاهِدُوا الْمُشْيِكِنَ بِأَمْوَالِكُ ْ وَأَنْفُسِركُ ْ وَأَلْسِرنَتِكُ ْ أيرن
أصرررب يتعقرر اجملاهرررد بلسرررانه،

اجل رررا باللسررران برررالعك

يتعقر اجملاهررد مبالرره ،مَررن يرردع اجملاهرردين الصررا قن مبالرره
هيا جياهد ،هيه قضايا األمر أنرا أحتردث عرن واقر م ر جردا
أن نشخصه ،فاألم تعي

مشكل  ،وليلك حدث مدار

كل أسف حت هيه الضغو كان من أسبا

مر

لك.

( مديي الندوة  :األستا الدكتور /عبدالع ي العُمي :
السررؤال يقررول :أال ترريى فضرريل الشرري أن اإلعررالم مررن أكر
احملب ن اليين يبثون الوهن

قلو وأبدان النا

( احملاضي  :فضيل الشي  /ناصي العُمي:
اإلعررالم خيتلررف طبعررا ،املشرركل أصرربحنا نقررول أن اإلعررالم
كلنا نن لق اإلعالم ،اإلعرالم فيره خرري احلقيقر  ،سرالح فترا
مرررن أهرر األسرررلح

مواج رر األعرررداء ،لكرررن إ ا قصرررد مرررن
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لرك .اإلعرالم سرخي اآلن

األعداء األغل أو الفاجي فال شرك

كثري مرن وسرا ل اإلعرالم املوجرو ة اليروم خلدمر أعرداء اهلل
القنروات احملسروب وتنفرق

جل وعال وتعظي الغي  ،حترى بعر

من أموال للمسلمن تداف عرن الي رو وت راج اجملاهردين أينمرا
كانوا.
نعرر أي رررا اإلخررروة ،هررريه مأسررراة موجرررو ة
املدعوم من بع

بعرر

القنررروات

املسلمن وأبناء املسلمن ،وهري ختردم العردو

ال شرررك يقولرررون قرررد ا :وال أحتررردث

وجرررو األسرررتا سرررلمان

العُمررري  ،هررريا التخصرررص وأنرررا أميرررل إىل أن يع رررى االهتمرررام
األكر ر لكرررن كرررانوا يقولرررون :إن الصرررحاف قبرررل يسرررمون ا
السل

اليابعر  ،الصرحاف بسري

اإلعالم هو السل

ومرا تقريأ اليروم أي را اإلخروة

األوىل.

أبناؤنا اآلن ع هيا اجل راز يشراهدون العرامل ،ملرا ا ضرعف
تيبيتنا

بيوتنا أصب امليبي أغل الوق هو اإلعالم

الوالررد عررن ابنرره كرر جيل ر

مرر ابنرره وكرر جيلرر

غيرا
م ر هرريه

الوسا ل اإلعالمي أ كي يا إخوان قص طييفر كيهرا أحرد
املشاي  ،ابنه مرا خرل املدرسر طبعرا هرو عنرده القنروات ال يبر
اهلا ف  ،يقول لي:

الصباح قل له :أ ه غسل قال ال اشرغل

القناة ث ا ه اغسل ،ابن يتاب اإلعالم قبرل أن يغسرل وج ره،
وهو مل يدخل املدرس االبتدا ي  .أطفالنا اآلن الصرغار يتعراملون
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مر ر هررريه األج ر ر ة اليكير ر أكثررري منرررا .يعيشرررون مر ر اآليبرررا
يعيشون م العل  ،سالح اإلعالم خ ري وليلك ملرا كتبر

ر

البر ر املباشررري قبرررل أكثررري مرررن عشررريين سر رن بينر ر اخل رررورة
شريئا مرن احلقيقر ،

القا م قبل أن تق  ،فأصب مرا قلتره لري

ولكرررن العرررال مرررا أنرر ل اهلل مرررن اء إال أنرر ل لررره الررردواء وهرررو
التحسن الرياتي ،تيبير الرنف  ،وال زال

النرا

خرري وأنرا

بعيرردون عررن تررأثري هرريه الوسررا ل .وال شررك أن اإلعررالم اليرروم هررو
املؤثي ،هنرا امللرو واليؤسراء خيرافون مرن اإلعرالم أكثري مرن
خوف من اجليو

اجليارة.

( مديي الندوة  :األستا الدكتور /عبدالع ي العُمي :
ج ا اهلل خري يا شي ولعل كرثريا مرن الوسرا ل الري أشرار
إلي ا شريخنا تبر الروهن ،وحنرن نعري
تفي

صرياعا حضراريا ،هري

حضارات غييب علينا ،ومل حتمل أو قرل أن حتمرل شريئا

ممرررا لر ردينا مرررن ثقافتنرررا وقيمنرررا لآلخررريين ،لكن رررا أ اة جلر ر
معنوي  ،هيا السا ل يقول :لو عري فضريل الشري علرى

وه
الوهن

ال اعات

أ اء الصلوات

اجلماعات

( احملاضي  :فضيل الشي  /ناصي العُمي:
نظرريا لضرريق الوق ر أحرريلك حملاضررية ألقيت ررا قبررل ثررالث
وعشيين سن  ،أنا ال أتكل عن إنتا لكن هريه احملاضرية برل
هي ثالث حماضيات ساه في ا قياب ما شخص مرن العلمراء
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والرردعاة وكرران ور اإللقرراء ،ا مررا أقررول إن عبررداهلل بررن زيررد
 هررو الرري رأى األ ان وبررالل هررو الرري أ ن ،رمبررا أنررا الرري
أ ن فق ألقي احملاضية ،ولكن قياب ما شخص .أ كري
ثالثرررررن صرررررفح  ،وبعضررر ر

أن واحررررردا مرررررن سررررراه

قصاصرررات صرررحف ،الكترررا موجرررو  ،واألشررريط موجرررو ة
بعنوان" :الفتور" وموجو
سيجد تفصيالً
ث أيضا

حمالت التسجيالت ،فرالياج إليره

هيا لغي .
ثالثر رو

كتا آخي أيضا ألقي

"وكانوا لنا عابدين" وهريا يكرون أ ق

اجلروا  .وكران وال

ي ال واحلمرد هلل م بوعرا و ُي لر منري أكثري مرن مخر
سن  .أ كي قص طييف

بعنروان:
عشري

هريا الكترا  ،ملرا قريأت الكترا

قررررريأه شررررريخنا الشررررري عبررررردالع ي الياجحي تعيفرررررون الشررررري
الليرل مرا ال يقرل عرن ثرالث

عبدالع ي رجل زاهرد عابرد يقروم

ساعات ،فقال :قيأت كتابك على طالبري ولكرن لفر نظري
ملحوظرر  ،قلرر تفضرررل ،أ كررري أثررري العبرررا ة
الثبرررات

الفرررن أ

ال
الفرررن ،فسررربحان اهلل انظررري نقرررص البشررري ،ففعر ر ً

رجع للكتا فإ ا مل يريكي ،ففري ال بعر اجلديردة أضرف
فص رالً كررامالً( :أثرري العبررا ة

الثبررات

عظررري جررردا خاصر ر اليررروم نتخلرررف
اإلنسررران ملرررا ا تغيرر بعرر

النرررا

الفررن  ،وهرريا أثرري

العبرررا ة ،كيرررف يثبر ر
ملرررا ضرررعفوا لِرر َ اهترر ت
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لضرررررعف عبرررررا ات  ،وإال فالعبرررررد ((وكرررررانوا لنرررررا

مرررررواقف

عابدين من أعظ ثبات األنبياء هو عبا ت هلل جل وعال.
( مديي الندوة  :األستا الدكتور /عبدالع ي العُمي :
ج ر ا اهلل خررريا سررا ل يسررأل يقررول :مررا رأ فضرريلتك
أحداث اليمن
( احملاضي  :فضيل الشي  /ناصي العُمي:
أنرا أعتر مررا حرردث اآلن خررالل الشر يين املاضررين أنررا أقررول
فت من اهلل .وكنا نتمنى هريا مرن زمرن بعيرد ،واحلمرد هلل أنره
حتقق ،الري حيردث
فق

الريمن أي را اإلخروة هريه احلري ليسر

الريمن ،برل هري حري أهرل السُرن

مقابرل الصرفوين

مقابررل هررؤالء اجملررو  .وأبشرريك أن آثررار حرري الرريمن اآلن
بررردأت ترررؤثي علرررى إخواننرررا
انتصررررارات

العرررياق و الشرررام ،بررردأت اآلن

الشررررام ضررررد هررررؤالء اجملرررريمن مررررن الصررررفوين

الرداعمن للحكر

العرياق ،والبرراطنين النصرريين

سرروريا

وكيلك احلوثين ،هؤالء ليسوا إال أ اوت.
ح

الشي ان واحلوثين هما أ وات هليه الدولر الصرفوي ،

لكن م كل أسف امسحوا لي أقول إيريان نشرأت منري أكثري
من ثالثن سن تعمل بتخ ي وبيام واسرتاتيجيات مدروس ،
بينما عمل املسلمن فوضى ،لعل ما حيدث اآلن نتفاءل بره برإ ن
اهلل وصرررالح الررريمن وإنقرررا للررريمن وأهرررل السرررن لررري

فقرر
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الشام والعياق وال

اليمن ،بل ألهل السُن

اخل إيريان،

اخررل األحررواز ،وأيضررا هنررا واحلمررد هلل انتفاضررات قوير اآلن
اخررل األحررواز ،فأنررا متفا ررل جرردا ،امل ر أن نسررتمي وأن نص ر
وكل منا له ج ا ه.
جان ر السررالح املباشرري قام ر برره ول اخللرري ومَررن حت رالف
اخرررل الررريمن لكرررن حنرررن أيرررن

مع رررا ،وكررريلك إخواننرررا

مسرراهماتنا ،اليرروم سرربحان اهلل وأنررا أصررلي مررا ا قرردمنا هلرريه
احلررري

مرررا ا قررردمنا هلررريه املعيك ،املعيكر ر معيكر ر أمر ر

بألسررنتنا بأموالنررا ،هررل سرراندنا إخوتنررا
سرراندنا إخواننررا

اخررل

الشررام

اخررل الرريمن ،هررل
العررياق هررل بألسررنتنا

وقفنررا نصرردح أعررداء اهلل جررل وعررال ،يررا إخررواني امسحرروا لرري
احلقررا ق مرريت م ر

حينمررا ح ر

الشرري ان قاتررل ا عررى قتررال

الي ررو مررا الرري حرردث خييجررون بعرر

األخيررار والصرراحلن

وبع ر

احملسرروبن علررى طررال العل ر بررل طررال العل ر يؤيرردون

ح

الشي ان ،وعندما وقف املشاي ضد هريا األمري وبالريات

شرريخنا الشرري العالم ر ابررن برراز (رحم ه

السر ام انظرري مررا ا فعررل ح ر
العياق وما ا يفعل

وغررريه كيررف نالترره

الشرري ان انظرري مررا ا يفعررل

الشام

( مديي الندوة  :األستا الدكتور /عبدالع ي العُمي :
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جر ا اهلل خررري شرريخنا الكرريي  ،هرريا سررا ل ولعلرري أعق ر
على ما كي يقرول :ملرا ا الريب برن اإلسرياء واملعريا وحردي
بعضرنا هلريه الليلر ،عن موافقر األسريى واملعريا خرالف السُررن ،
جرروابي علررى األخ الكرريي أحسررن الظررن بإخوانررك فجر اه اهلل
خرريا ،و رو

اإلسررياء واملعرريا ليسر ميبوطر بسرراع معينر ،

وقررد كرران املصر فى  حتررى وفاترره يعلر الصررحاب ممررا رآه
معياجه صلوات ربري وسرالم اهلل عليره ،وهرو إمامنرا وسرنتحدث
عن اإلسياء واملعيا

كل مناسب بال بدع برإ ن اهلل تعراىل،

وأعو أن نكمل.
( احملاضي  :فضيل الشي  /ناصي العُمي:
أوالً مل يثبرر ر بالضررررب متررررى اإلسررررياء واملعرررريا  ،العلمرررراء
خمتلفون فيه ،من مَن قال :هيه الليل  ،هيه واحردة ،ثانيرا :ال
جنعرررل مرررن املوافقرررات إ ا حررردث نرررأتي كمرررا قرررال الر ردكتور
عبدالع ي  :حنسن الظن ،فعندما حتدث احملاضية

وقت را أو

غريه هيا ال يعي إحياء لبدعر  .ثر هنرا فريق برن االحتفرال
باإلسياء واملعيا وأخي الدرو

من اإلسياء واملعيا  ،فريق برن

املسألتن ،يعي إ ا جراءت اهلجرية أن يرأتي خ ير قبرل اهلجرية
بأسبوع أو أكثي أو أقل وييكي فوا د أو غريها أو عاشروراء أو
االحتفرررال هرررريا البررردع الرررري ال جيررروز ،االحتفررررال برررراهلجية أو
باإلسياء واملعيا أو غري لك أو مولد الن كل هريا ال جيروز،
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ففيق بن هيا وتلك ،فيج أن نعتدل ،والنا

هيه املسرا ل

بن إفيا وتفيي م كل أسف.
( مديي الندوة  :األستا الدكتور /عبدالع ي العُمي :
ج ا اهلل خريا شيخنا الكيي .
ولعل الف

عن

يستغيق منا الكثري من كثية احلدي

أعداء األم عن الضعف ،عن ضيورة االنتصار ،عن ضيورة
التغل

على هيا الوهن والضعف ،وحنن نيكي أن اهلل

سبحانه وتعاىل قال :ﭽﭵﭶ ﭷ ﭸﭹﭺﭻﭼ

ﭽﭾﭿﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇﮈ ﮉﮊ ﮋﭼ
[احلجيات ]13:نع  ،هيا هو األصل
حيدث للمسلمن

البشيي  ،لكن ما

سوريا تقتيل ،وحتى متن كثري من الدول

إع اء هؤالء ما يضا ال ا يات الي تضيب  ،فعند الغي
تضيب

بال اميل ،لكن ال تضيب

بقنابل حقيق  ،تضيب

بالكيماو الفالني لكن الكيماو الفالني خشي أن يصل
إىل إسيا يل .تقف ول ك ى ضده ،قتل املسلمن

العياق

وق

واحد،

ومبوافق وتسلي كامل من الغي
والغيي

أن الغي

م إييان يلتقي

العياق ،املواقف البار ة بل واملثب

وإييان

العياق لقتل أهلنا
اليمن.
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وحتررى إخواننررا

(اليوهينجرا Rohingya people

كمررا نعرري

بورمرررا وغريهرررا مرررا نرررب  ،مسررراكن ،الوقرررو أيضرررا مرر
أعرررردا نا املغتصرررربن لفلسررر ن وأن حترررردثنا عررررن حتييرررري بيررر
املقد

فنحن إرهابيون عنرد بعضر حسر تصرنيف  ،ولريلك

ال بعرد
ال تالم األم ستظل األم مرن الرداخل تيبري أبناءهمرا جري ً
جيل ،حتى حترير املسرجد األقصرى ،غضر مَرن غضر ورضري
مَررن رضرري ،ول ريلك معاجل ر الرروهن ستسررتمي مررا ام القرريآن
قلوبنا وبن أيدينا.
احلقيق قد يكون

كالمري تكريار ملرا قالره الشري ،

فأعترريرعن لررك وإن كرران للشرري مررن كلم ر خيررت ب ررا هرريا
اللقاء ليتفضل.
( احملاضي  :فضيل الشي  /ناصي العُمي:
ما أريد أن أكير لكن مسع قص وأنا
هب
احلدي

أع

أحد ال مالء

ال ييق إليك

أخيه (رمح اهلل عليه فجاء

عن والدته (حفظ ا اهلل وعن ص ها ،كي قص

قل هلا يا والدتي معلقًا الحظوا يقول اميأة أمي ما تعلم ،
لكن انظيوا الف ية والعقيدة ،يقول :عندنا واحد
من أشد النا
سيق

املسجد

حمافظ على األورا  ،تعيفون األورا  ،يقول

سيارته أرب ميات ،فجئ

اليجل من أشد النا

ألمي وأقول يا أمي هيا

حمافظ على األورا وسيق سيارته
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أرب ميات ،قال :يا ولد خيت ه اهلل ليعل هل هو ثاب متيقن
ف ية ،حنن اآلن هل املصا

من وعد اهلل أم جيي

الي

نصا ب ا هل ت ت قناعتنا بنصي اهلل ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ

ﮝﮞ ﮟﮠﮡ ﭼ [حممد :من اآلي  ،]4يا ربي قتلى
الشام

العياق

فلس ن

اليمن ﭽﮂ ﮃ ﮄ ﮅ

ﮆﮇﮈﮉ ﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓ
ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ
ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﭼ
[حممد 4:رر  ،]5انظيوا اإلجابات القيآني  ،الي حيدث اآلن
من ابتالءات ليخت نا اهلل ،اختبار لنا لي
و

إلخواننا

اليمن

فلس ن فق  ،ولكن واهلل اختبار لنا ،ملا ا ألن
فلس ن والشام والعياق واليمن

ابتالءه ابتالء اض يار

وغريها ،لكن حنن هو اختيار  ،مَن منا يثب
بوعد اهلل مَن منا يدخله اليأ

والقنو

أي ا األحب أني ا كي راساتي
الدكتور من قدي
أمامي ،ثق أجدها

من منا يوقن

ابشيوا واهلل ،واهلل
هيا املوضوع يعيف ا

وعد اهلل وحتقق أكثي من ثقي بيؤيته
نفسي وفيح

حينما وجدت القيآن

يؤكد هيا األمي ﭽ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﭼ [األح ا  :من
اآلي  ،]22بدل أن خيافوا ويرتاجعوا ﭽ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ

ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﭼ
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[األح ا  :من اآلي  ،]22لكن أين العمل لي

التفاؤل

السل ،ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ

ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ [األح ا  ]23:ال
ضعفوا ال غريوا
مبا  ،معيك

ين اهلل ،فيا أحبي املعيك معيك
ين .حنتا إىل هيه املعاني العظيم

نفوسنا فابشيوا ،وامل وم ه

نفسه ،أخ ي شيء أن يلجأ

إىل طيشه من الوهن ،إىل الضعف ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ

ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ
ﯡ ﯢ ﯣﯤﭼ [آل عميان ]146:م ما كان
الضيبات الي تيون بإ ن اهلل سينب من ا وسيخي اليجال،
ليعل اهلل مَن هو على احلق ومَن هو املنحي

مَن هو الي

على رج الغلو املوضوع طويل ،ولكن أخت ب ي
وحنن لدينا مشيوع عظي
الكيي  ،آي تدبيت ا

التدبي

التدبي اهليئ العاملي لتدبي القيآن
سورة النحل اعت ها فتحا من اهلل

وألقي في ا قبل مخس عشي عاما حماضية بن مك وجدة
مك

موقف السيارات ،كان احلضور عد ا كبريا

جدا العنوان" :اآلالم حماضن اآلمال" هيه اآلالم الي نياها

سيخي من ا بإ ن اهلل أمل عظي  ،ما هو الدليل ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ

ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴﭵﭼ [النحل ،]66:ما تست ي أن تتصور من بن
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الفيث والدم ﭽﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭼ فمن هيه الدماء
وهيه اآلالم خيي النصي بإ ن اهلل ،إ ا صدقنا م اهلل وأخينا
باألسبا الشيعي  .ومل ت ن قلوبنا .وهنا أبشيوا وأملوا واهلل
مل يأتك من التفاؤل إال حسن الظن باهلل جل وعال والثبات
على ينه ،وسالم البدن ،ألن املتفا ل صحته خري من غريه،

وامل وم مَن ه مته نفسه ﭽﭺﭻﭼﭽﭾﭿ

ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﭼ [فصل  ،]23:وأخريا ﭽﮈ ﮉ
ﮊﮋﮌﭼ [الصافات.]87:

( مديي الندوة  :األستا الدكتور /عبدالع ي العُمي :
ج اك اهلل خريا وظننا بي العاملن ر اخلرري ر اليمحر
والعفو والنصي هليه األم  ،نسأله سبحانه وتعاىل أن يدي علينرا
نعمه ،ولعرل حردي الشري
اإلرها وأقول :إنَّ َمن ار

كينري مبرا يوصرف باملسرلمن مرن
اإلرها ال

لإلسالم بصرل ،

وأما اجل ا احلقيقي فموجو وهلل احلمد .وأما اإلرها فرنحن
نعي مرن هر أصرحابه ممرن عملروا حمراك التفتري

وطري وا

املالين من املسلمن.
كنرر

حرروار مرر أسررتا فينسرري حيرراول أن يررتكل عررن

املسلمن .وقسوته ،فقل  :أو ًال :تيكي مرا ا فعلرت للج ا ري مرن
مليون قتيل وما ا فعلت أيضا بقياه من خالل جتار ال اقر
النوويرر ورمبرررا قنابلرر ا ،ومرررا ا فعلرررت ببعضرررك

أوروبرررا
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احلررري العامليرر األوىل و احلررري العامليرر الثانيرر ثر ر تعرررالَ
للتتحرردث عررن أنررا
نررريف

إرهررابين حتسرربون علررى اإلسررالم وحنررن

ال نسررربت ونررريف
أصر ر ً

أ اعترررداء علرررى األرواح بغرررري

حق ا من أ كان.
و اخلتام
شررركي اهلل لشررريخنا الكررريي مرررا أحتفنرررا بررره ونسرررأل اهلل
سبحانه وتعاىل أن ييينا احلق حقًا وييزقنا لتباعه ،وأن يع أمر
حممررررد  ،ونسررررال اهلل سرررربحانه وتعرررراىل أن حيفظنررررا وأهلنررررا
وبال نا من كل مكريوه ،وأن حيفر إخواننرا وأهلنرا

الريمن

ويقرررري شرررري األشرررريار ،وأن جيعلنررررا وإيرررراك ا مررررا متررر لفن
متحررابن

اهلل ،وأن يرريح ضررعفنا وجي ر كسررينا ،وجيعلنررا

ممَن تع ب أم حممد  إنه ولي لك والقا ر عليه.

 ص من الندوة:
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