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 حفل التكريم
 ))إفتتاح  األمسية((

باً باحملتفى به    مرح - التالية   احملتفي الشيخ عبد املقصود خوجه األمسية بالكلمة         فتتحإ
 : فقال-وباحلضور الَّذين جاؤوا ملشاركته االحتفاء بضيفه 

 احلمد هللا الَّذي علم بالقلم، علم اإلنسان ما مل يعلم، وأصلي وأسلم على سيدنا حممد اهلادي                  -
 .أفضل صالة وأمت تسليم.. األمني، وعلى آله وصحبه أمجعني

 : أما بعد-
 ..خوة األحبة فيا أيها اإل-
 : السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-
يف هذه الليلة املباركة أن تسعد بكم وبضيفنا الكبري، فضيلة الشيخ عاتق بن             )  االثنينية( يشرف   -

غيث البالدي، جعله اهللا من عتقاء النار، مبا قدم لوطنه من علم وفضل يف كثري من فروع املعرفة، يف                    
 العلوم اليت تطرق إليها حكراً على قليل من املثقفني واملتعلمني، الَّذين             الوقت الَّذي كانت مثل هذه    

 يف مدارس مكة    تلقوا العلم يف اخلارج؛ ولكن الغريب واملثري يف األمر، أن فضيلة الشيخ مل يدرس إالَّ               
وم، ويف املسجد احلرام، مث التعليم العسكري املعروف؛ فمن أين له هذا الزخم واخللفية العريضة يف عل                

االجتماع واجلغرافيا والتاريخ، وغريها من العلوم اليت عرفها وأنشأها العرب، ولكن اضمحلت             :  مثل
 ال شك أن فضيلته قد      ؟خالل فترة طويلة، ومل نسمع عنها جمدداً إال عرب املدارس احلديثة واجلامعات            
راجع، وصرف الكثري من    بذل الكثري من اجلهد، ليتحفنا ذه الدراسات القيمة، واطلع على عشرات امل           

الوقت ملا فيه نفع أبناء وطنه، وساهم يف إثراء املكتبة العربية واحلركة الثقافية، وخمتلف األنشطة األدبية                
 .والعلمية؛ فجزاه اهللا عنا كل خري

 

 ما سبق من علوم متكن فضيلة الشيخ من الكتابة فيها، يعترب طفرة ملن سلك طريقه يف العلم،                   -
فقد كتب يف علوم القرآن الكرمي، والسرية النبوية، واألمثال، والشعر،             :   ذلك وباإلضافة إىل 

فأجاد وأبدع يف كل ما تناوله من دراسات ومقاالت         ..  والرحالت، والنسب، وغريها من فروع املعرفة     
 .وحماضرات



 مهما قلت فلن أيف فضيلته جزءاً من حقه يف هذه العجالة، ولكن أردت فقط أن أنوه باجلهد                   -
لكبري الَّذي بذله ويبذله يف طريق املعرفة، مبا له من كتب نشرت وبعضها ما زال قيد الطبع، ونؤمل أن                   ا

) سبحانه وتعاىل (وأرحب به وبكم يف هذا اللقاء الطيب املبارك، سائالً اهللا           ..  ترى النور قريباً بإذن اهللا    
 .أن ينفعنا بعلمه، ويوفقه ملا حيب ويرضى

 . اهللا وبركاته والسالم عليكم ورمحة -
 

 �بذة من السرية الذاتية للمحتفى به(( 
  ))فضيلة الشيخ عاتق غيث البالدي

 :مث قرأ عريف احلفل األستاذ عدنان صعيدي نبذة من السرية الذاتية للمحتفى به، فقال
 .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته..  بسم اهللا الرمحن الرحيم-
 . بن غيث بن زوير بن زائر بن محود البالدي ضيفنا هذه الليلة هو الشيخ عاتق-
 ولد يف بادية مكة الشمالية قرب خليص، يف الثالث من شوال عام ألف وثالمثائة واثنني                   -

 .ومخسني للهجرة
 . درس يف مدارس مكة ويف املسجد احلرام، حىت سنة ألف وثالمثائة واثنتني وسبعني للهجرة-
 عام ألف وثالمثائة واثنني وسبعني      -ن مجادى األوىل    يف اخلامس عشر م   :   من تارخيه الوظيفي   -
التحق باجليش السعودي، ويف عام ألف وثالمثائة وستة وسبعني خترج من مدرسة املشاة                 - للهجرة

بالطائف، ومازال يترقى حىت وصل عام ألف وثالمثائة ومخسة وتسعني إىل رتبة مقدم، ويف عام ألف                  
 . على طلبه، للتفرغ لألعمال الفكريةاًلتقاعد بناءوثالمثائة وسبعة وتسعني أحيل إىل ا

  ))جماالت النشاط الثقايف واألدبي(( 
 .التاريخ واألدب واالجتماعيات

 .هـ أسس دار مكة للنشر والتوزيع عنيت بنشر وتوزيع مؤلفاته١٣٩٧ يف عام -
 . كتب يف االت الشهرية واألسبوعية والصحف اليومية مئات املقاالت والبحوث-
 . له من املؤلفات املطبوعة عشرون كتاباً، وأخرى ال تزال خمطوطة-
 . انتسب عضواً يف كل من نادي مكة الثقايف األديب، نادي جدة األديب، نادي الطائف األديب-
 . حضر عدداً من املؤمترات األدبية والتارخيية-
 . أجريت معه عدة مقابالت وندوات صحفية وإذاعية، وتلفازية-



 :املطبوعةمؤلفاته 
 ).عشرة أجزاء(  معجم معامل احلجاز-
 ).ثالثة أجزاء( معجم قبائل احلجاز -
 . معجم املعامل اجلغرافية يف السرية النبوية-
 . فضائل مكة وحرمة البيت احلرام-
 . فضائل القرآن-
 . معامل مكة التارخيية واألثرية-
 . أمثال الشعر العريب-
 . األدب الشعيب يف احلجاز-
 . مكة وحضرموت بني-
 . على طريق اهلجرة-
 . بني مكة واليمن-
 . نسب حرب-
 . رحالت يف بالد العرب-
 . الرحلة النجدية-
 . طرائف وأمثال شعبية-
 . أودية مكة-
 . أخالق البدو-
 . قلب احلجاز-
-با جند على ر. 
 . معجم الكلمات العجمية والغريبة يف التاريخ اإلسالمي-

فنا الكرمي، ويساهم يف االحتفاء بضيفنا هذه الليلة، عدد من املشايخ            بكم ومعكم نرحب بضي    -
 :  واألساتذة األجالء، ويبدأ الكلمة الشيخ األستاذ أبو تراب الظاهري

 

  ))كلمة فضيلة الشيخ أبي تراب الظاهري(( 
 : مث حتدث الشيخ أبو تراب الظاهري، مشاركة منه يف االحتفاء بضيف االثنينية، فقال

 أقول كما يقول    بعد محد اهللا، والصالة على رسول اهللا        :  م عليكم ورمحة اهللا وبركاته     السال -
ما كنت زورت يف نفسي كلمة أقوهلا يف هذه املناسبة، اليت حيتفي ا               :  األستاذ حممد حسني زيدان   



ينه األستاذ الصديق عبد املقصود خوجه بصديقنا وضيفنا األستاذ عاتق البالدي، صحيح تربط بيين وب              
آصرة القلم، لكن هناك فرق بني ما يصطاده الزنبور وما يصطاده البازي، هو صاحب سقيط الندى                 

 وأنا صاحب رعاف الرياع؛ فأين الثرى من الثريا؟
 فأهالً بصاحب سقيط الندى، أما ما أشار إليه األستاذ الصديق عبد املقصود خوجه، أنه من                 -

صر، جثوا على الركب     فهذا ال غرابة أنه كان زميلنا على احلُ        أين له هذا الزخم من العلم مما تزود به،        
أمام املشايخ، وكل شيخ فنار من الفنارات اليت كانت تضيء؛ كانت حلقات الدرس يف املسجد احلرام                
واملسجد النبوي متثل جامعات، وكل من ل من هذه املناهل كان هذا هو أثره يف اتمع، وهو أثره                   

 ماٍض إليه؛ وهذا على ديدن املتقدمني، فاملتقدمون كانوا متعددي املواهب والثقافة،            فيما كتب وفيما هو   
 .أما اجلامعات فهي تعطيك مناذج، مث بعد ذلك أنت جتتهد وتنبغ فيما تشاء

 اإلمام الطربي عندما ورد مصر، ماذا طلب منه أهل مصر؟ قالوا عندكم رواية من ديوان                  -
أين طربستان  :  عندنا شعره، فإذا وصلت إىل طربستان بالدك، قال       الشماخ بن ضرار، وهو صحايب ما       

وأين أنا يف مصر اآلن؟ لكن خذوا ما أحفظ من شعره، فأملى عليهم الديوان كله إالَّ ثالث قصائد،                    
 .وكان السؤال على عجل وعلى غفلة

 )١(مدكنا يف جملس أيب حم    ":  نفح الطيب "كما ذكره املقري يف كتاب      :   اإلمام ابن حزم يقول    -
الطلمنكي، إذ دخل شيخ خراساين فأجلَّه الشيخ، فأردت أن أختربه؛ فقلت كيف وجدت علماء                 

رم مل يقل أكربم،    كب:  فقلت هذا رجل أعجمي ال حيسن العربية، يقول       "  همرتكب"  :األندلس؟ فقال 
تخففت به، فلما جاء     فاس فلما رأينه أكربنه وقطعن أيديهن    :  يقول يف كتابه  )  سبحانه وتعاىل (واهللا  

أنت :  فعجبت؛ وبعد أن وىل قلت لشيخنا     ..   ومسك برقابه  - أيضاً   -يذهب للقفول، أجله الشيخ     
                 م؛ أجللت هذا اإلنسان وهو يف نظري دون ذلك، ألين ملا سألته كيف وجدت علماءنا؟ فقال كبر

عه؛ وعندما استعرضت   راج:  هل قرأت شعر املتنيب؟ قلت نعم أنا أحفظه؛ قال يل         :  فضحك شيخي وقال  
 : قصائد املتنيب فإذا بقصيدة فيها

مــنها الشــموس ولــيس فــيها املشــرق
. 

ــ  ــدت  كب ــا ب ــارهم مل ــند دي رت ع
. 

 

 . فعرفت أنه يقول كربت عند ديارهم، علماء املغرب كالشموس-
جب لو سقنا األمثلة، فهي كثرية جداً، فكل عامل كان جامعة، وكل حلقة                فال غرو وال ع    -

أشبهها جبامعة كربى، ألن العلماء كانوا متعددي الثقافة؛ كنا نقرأ احلماسة وشعر املتنيب يف بيوت                  
وهو معروف  )  رمحه اهللا (العلماء ويف املسجد احلرام، وقرأت علم املعاين والبيان والشعر على الوالد             

                                           
 .كنية الطلمنكي هي أبو عمر وليست أبا حممد )١(



ألن العلماء كانوا متعددي    ..  ث، وليس معروفاً بالشعر وال باملنطق، لكن درسنا هذه العلوم          باحلدي
الثقافة؛ وصديقنا احملتفى به عاتق البالدي رضيع لبان هؤالء املشايخ متعنا اهللا بعلومه، وأمد يف عمره يف                 

 . صحة وسالمة وعافية؛ والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 

  ))يخ حممد علي الصابو�يكلمة فضيلة الش(( 
 : مث أعطيت الكلمة لفضيلة الشيخ حممد علي الصابوين فقال

 بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على إمام األنبياء واملرسلني،               -
 ..سيدنا ونبينا وحبيبنا حممد، وعلى آله وصحبه والتابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين

ال تربطين بفضيلة الشيخ عاتق معرفة سابقة، وإمنا أمسع عنه، ولكن يف هذه الليلة                :  د وبع -
تشرفت بالتعرف عليه، وكما تعلمون العلم رحم بني أهله، وليس له وطن حمصور وإمنا تربطه رابطة                 

 قد كافح   -   جزاه اهللا خرياً   -الفكر والثقافة، فالعامل ليس لبلده أو وطنه وإمنا هو لألمة مجيعاً، وشيخنا             
 .وناضل جبهد وجد ونشاط، فنال هذه املرتبة العالية

 وأما اإلجابة عن السؤال؛ مصادر هذه العلوم اليت برز فيها الشيخ عاتق، فال شك أنه املسجد                 -
 : هو الَّذي أخرج أمثال هؤالء الرجال واألبطال؛ قال الشاعر

أنتجــــتهم مــــدارس القــــرآن
                                                            . 

 الكـــرمي املســـجد أناســـاًأطلـــع 
. 

غُـــرة الدهـــر يف جـــبني الـــزمان
. 

صـــقلتهم يـــد الـــنيب فأضـــحت 
. 

 

 هؤالء علماؤنا األفاضل ما درسوا يف كليات وال جامعات، ولكن كل واحد منهم موسوعة يف                -
مجيع العلوم، والَّذي يقرأ تاريخ أجدادنا وشيوخنا املتقدمني، يعجب كيف ألفوا هذه املؤلفات؟ اهللا بارك               

املسجد روحانية ال ميكن أن يصل      يف حيام، ألم طلبوا العلم لوجه اهللا، ونالوه يف بيوت اهللا؛ ففي              
إليها اإلنسان وهو على كرسي الدراسة يف املدرسة أو يف اجلامعة؛ هناك ارتباط وثيق بني العلم وبني                   
مرتل رمحة اهللا على طالب العلم حينما يطلبه يف بيت من بيوت اهللا، اهللا يبارك يف وقته، ويف جهده، ويف                    

 .علمه
فأمر بسجنه، وألف كتابه ثالثني جملداً يف السجن إمالء؛         ..  ن أحد العلماء غضب عليه السلطا     -

إمالء وهو يف السجن، وجتد العجب العجاب من أين هذه العلوم؟ اهللا            "  مشس الدين السرخسي  "يقول  
ما أفاض، بينما اآلن يتخرج     )  سبحانه وتعاىل (أفاض عليهم من نور اإلخالص والصدق والوفاء مع اهللا          

 وقد ال يعرف حديثاً يف صحيح البخاري،        -ة عالية ماجستري، أو دكتوراة      اإلنسان وهو حيمل شهاد   
 .ألنه وهو متخصص يف مادته، يسمع بالبخاري ويقرأ



أصحيح أن هذا احلديث مكذوب على رسول اهللا؟ قلت ما          :   جاء إيلَّ طالب ذات مرة، وقال      -
-ما عرف أنه ملك املوت      ليقبض روحه، فل  )  عليه السالم (إن ملك املوت جاء إىل موسى       "  :هو؟ قال 

بعثتين إىل رجل ال يريد     ..  يا رب :   لطمه ففقأ عينه؛ فرجع إىل ربه، قال        -  وكان موسى حاد املزاج   
 فإن له   -يعين جلد بقرة أو ثور      -يضع يده على منت ثور      :  ارجع إليه فقل له   :  املوت، قلع عيين؛ فقال   

ري وصاحبنا ينكره، ألنه يشك أن يأيت        هذا احلديث يف صحيح البخا     ."بكل شعرة ثناء ما تصيب اليد     
ملك املوت إىل إنسان فيضرب وتفقأ عينه؟ فقلت هل إنكار هذا احلديث جاء نتيجة دراسة عقلية، أم                  

وأن متنه منكر؟ إننا نعيش يف زمن كثرت        ..  جاء نتيجة فهم حمدود يف التفكري، أم أن سنده غري صحيح          
 فقد خدموا العلم لوجه     -  بارك اهللا يف جهودهم     -لشيوخ،  فيه الشهادات وقل فيه العلم، وأما هؤالء ا       
إن أهل الفضل سيماهم يف وجوههم كأهل اجلنة، تعرف يف          :  اهللا؛ وال نريد أن نطيل يف هذا، وإمنا نقول        

هذا من اجليل والرعيل األول، هذا طلب       :  وجوههم نضرة النعيم؛ ومنذ أن رأيت فضيلة الشيخ، قلت        
ك اهللا له يف وقته وجهده، ونسأل اهللا أن يبارك يف حياتنا مجيعاً، لنؤدي ألمتنا                العلم يف بيوت اهللا، فبار    
 .اإلسالمية ما فيه من خدمة

أول ما هاجر؛   ..  هاجر من مكة إىل املدينة املنورة     )  عليه الصالة والسالم  ( سيدنا رسول اهللا     -
ملا هاجر  :   علماء اليهود يقول   كان أكرب )  رضي اهللا عنه  (يقول أكرب أحبار اليهود وهو عبد اهللا بن سالم          

 إىل املدينة املنورة اجنفل الناس حنوه، أي أسرعوا لريوا هذا القادم عليهم، فكنت ممن                 رسول اهللا   
عليه الصالة  (اجنفل؛ فلما نظرت إىل وجهه، عرفت أن وجهه ليس بوجه كذَّاب؛ مث سأل رسول اهللا                 

إن :  يا رسول اهللا  :  شهد له بالرسالة؛ مث قال له     ف..  بعض األسئلة، فأجابه رسول اهللا عنها     )  والسالم
اليهود قوم بهت، يبهتون اإلنسان ويتهمونه باامات، وإم إن يسمعوا بإسالمي يبهتوين، فأطلب منك              

وتسأهلم عين؛ مث أخرج فأشهد لك بالرسالة أمامهم؛ رأى          ..  أن تطلب رؤساء اليهود وجتمعهم عندك     
أن يفعل ما أشار إليه، خبأ عنده عبد اهللا بن سالم، مث دعا رؤساء                )  عليه الصالة والسالم  (الرسول  

هو خرينا وابن   :  كيف حال عبد اهللا بن سالم فيكم؟ كيف مرتلته؟ فقالوا مجيعاً            :  اليهود، وقال هلم  
أرأيتم :  وسيدنا وابن سيدنا، وأخذوا يثنون عليه الثناء العاطر؛ فقال هلم عليه الصالة والسالم             ..  خرينا

 كيف يكون موقفكم طاملا هو سيدكم وأعلمكم؟ قالوا أعاذه اهللا من ذلك؛ وبينما هم يناقشون                لو أسلم 
:  قالوا  حممداً رسول اهللا؛ وعندئذٍ    أشهد أن ال إله إال اهللا وأنَّ      :  رسول اهللا خرج عبد اهللا بن سالم، فقال       

 كفى باهللا شهيداً بيين     قل:  هذا شرنا وابن شرنا وسيئنا، نعوذ باهللا؛ وفيه نزلت هذه اآلية الكرمية             
من أراد أن ينظر إىل رجل ميشي من        :   وهو الَّذي قال عنه رسول اهللا      وبينكم ومن عنده علم الكتاب    

قل أرأيتم إن   ):  سبحانه وتعاىل (أهل اجلنة على رجليه، فلينظر إىل عبد اهللا بن سالم؛ وفيه نزل قوله               



وكفرمت به وشهد شاهد من بين إسرائيل على          )هللايعين هذا القرآن إذا كان كالم ا      (  كان من عند اهللا   
 .مثله فآمن واستكربمت إن اهللا ال يهدي القوم الظاملني

 فأمثال هؤالء الَّذين أسدوا إىل األمة عطاء وخرياً نافعاً، هم بركتنا وذخرنا؛ أرجو اهللا أن يبارك                -
وجيعلنا مجيعاً من خدام هذه الشريعة      أن يبارك فيكم،    )  تعاىل(يف جهده، وأن ينفعنا ببيوت اهللا، ونسأله        

 . هللا رب العاملني إنه مسيع جميب الدعاء، واحلمد.. اإلسالمية
 

  ))كلمة األستاذ عبد ا بغدادي (( 
 : مث أعطيت الكلمة للمريب األستاذ عبد اهللا بغدادي، فقال

 الَّذي  -ساعدة  قال قس بن    .  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته    ..   بسم اهللا الرمحن الرحيم    -
". أبلغ العظات، السري يف الفلوات، والنظر إىل حمل األموات        "  :- أنه يبعث أمة وحده    حكم له النيب    

وقد مدح الشعراء اخللفاء وامللوك واألمراء بالسري يف البالد، وركوب احلُزون والوهاد؛ فقال بعضهم               
 .ميدح املعتصم

ــر   ــر اخلض ــي أث ــيها تبتغ ــك ف كأن
                                                            . 

ــدرة     ــبالد بق ــراف ال ــناولت أط ت
. 

 

 وباألمس القريب ويف هذا امللتقى األديب الرائع، كنا مع عامل من علماء اآلثار، واليوم نلتقي                 -
ن علماء األنساب واألخبار، مع عاتق بن غيث البالدي، وهو كما يقول عنه األخ عبد                 مع عامل م  

زخم علمي، وموسوعة ضخمة متعدد املعارف والثقافة، ومعجم للبلدان، ومرصد من           "  :املقصود خوجه 
" معجم قبائل احلجاز  "  :؛ آخر ما جاءنا منه كتابه النفيس      "مراصد االطالع على أمساء األمكنة والبقاع     

اهداً له على علمه الغزير يف معرفة البطون تنازلياً إىل أصغر األسر املوجودة اليوم، وهو أوىف ما ألف                   ش
 .عن هذا اإلقليم يف جمال األنساب

 إن معرفة األنساب وإيضاح املشكل وحفظ السري والقيام باألخبار، يذلل للباحثني العقبات،              -
نا األديب الزاهر، ويوفر على الباحث مهمة الدرس         ويرشد إىل الطريق القومي يف احلفاظ على تراث        

والتنقيب، دون تكبد العناء، ومشقة البحث، والوصول إىل موطن األديب أو الشاعر، والبقاع اليت نشأ              
 : فيها، والكشف عن هويته وانتمائه؛ فقد ذكر بعض العلماء أم استدلوا على أن هذا البيت

ـ  طـــلّه مـــا يلقتـــيل دمــ
                                                            . 

ــ  ــلْعِبعإن بالشـ ــذي دون سـ  الَّـ
. 

 

 ليس من شعر تأبط شراً، ألن سلعاً ليس دون شعب؛ ومن قبل صنع لنا ياقوت احلموي                    -
مراصد االطالع على أمساء األمكنة      "  :فَّاه له صفي الدين البغدادي بكتابه      البغدادي معجمه وص  

يف مخس  "  قبائل العرب "  :وقام يف عصرنا الرحالة العامل عمر رضا كحالة فصنف معجم           "  والبقاع



جملدات؛ واليوم يقوم عامل من بالدي، عامل موسوعي يعمل يف عمل علمي متخصص، فيصنف املعاجم،                
مضيفاً "  قبائل احلجاز "  : معجم - كما قلت    -والسري واألخبار، وآخر ما جاءنا منه       ويكتب يف التاريخ    

فيمدنا مبعاجم أخرى؛ وفقه اهللا     ..  كذلك رصيداً ضخماً يف هذا اال؛ أرجو أن يواصل عمله املوسوعي          
 .وجزاه اهللا عنا خري اجلزاء

 .  والسالم عليكم ورمحة اهللا-
 

  ))كلمة األستاذ مصطفى عطار(( 
 :  حتدث األستاذ مصطفى عطار، فقالمث

 ..بسم اهللا الرمحن الرحيم
نثين   وأ"  االثنينية" رغم أن أخانا وأستاذنا الشيخ عبد املقصود خوجه، ال يريد أن نتحدث عن               -

عليه وعليها، بل علينا أن ندخل يف املوضوع الَّذي نريد أن نتحدث عنه، كاحلديث عن فارس                    
حديث عن فارس االثنينية هلذه الليلة، يلزمنا أن نشري إىل أن من أعظم عطاء              ولكن املدخل لل  "  االثنينية"
ف أبناء البالد ذه الصفوة الكرمية من العلماء          تعر ،ف الرجال باملفكرين والعلماء   أا تعر "  االثنينية"

 - وهللا احلمد    -ية  العاملني، الَّذين أثروا الفكر والتاريخ اإلسالمي واإلنساين لبالدهم أيضاً؛ فاالثنين          
جعلت كثرياً من الشباب يعرف أستاذنا الشيخ عاتق البالدي، صحيح إن كثرياً من األجيال يعرفون                
جهاده وجهده، والَّذين يرتادون املكتبات اجلامعية واملكتبات اخلاصة يعرفونه، لكن الشباب ال يعرفونه             

اليت جيب أن   "  االثنينية"ذا من أعظم عطاء     املعرفة اليت عرفوها الليلة عن جهاده الفكري والقلمي؛ فه        
 . نشكر هلا صاحبها، وأن نؤكد على هذا العطاء الطيب

 

  ))كلمة احملتفى به فضيلة الشيخ عاتق البالدي(( 
 : مث حتدث الشيخ عاتق البالدي، فقال

 بسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على سيدنا حممد، وعلى آله وأصحابه، ومن سار                -
 .آمني.. سريهم واهتدى ديهم؛ اغفر اللهم جلمعنا هذا مغفرة متحو ا ذنوبنا، ومتحو ا سيئاتنا

أيها األخوة الكرام، يا هذه     ..   احلمد هللا الَّذي هدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهللا             -
 .. الوجوه النرية، يا محلة الفكر والعلم واألدب

 :  وبركاته؛ أما بعد السالم عليكم ورمحة اهللا-



 فلقد علوت هذا املكان، وأنا أعلم علم اليقني أن هناك من هو أوىل مين باجللوس فيه، ولكن                   -
 أبت أرحييته   - الَّذي أسس ندوة مل يكن قبلها هلا مثيل          -أخانا أبا الكرم الشيخ عبد املقصود خوجه،        

علمت يف هذه الليلة أنه ينفق نصف       ..  الرجلهذه الليلة؛ هذا    "  االثنينية"وكرمه إالَّ أن أكون أنا ضيف       
األسبوع على تنظيم وترتيب استقبال ضيوفه هلذه االثنينية، وهو وقت قل أن جند من يسخو به، وهو                  

" أيب الكرم "  :ينفق عليها من حر ماله، واملال ال يسخو به إالَّ مشاهري الكرماء، لذا استحق أن ينال اسم                
 : يب املتنيبعن جدارة؛ وكما قال أبو الط

تعــبت يف مــرادها األجســام  
. 

وإذا كانــت الــنفوس كــباراً   
. 

 

 وحنن ال منلك أليب الكرم إال الشكر، الشكر على تكرميه العلم وإكرام أهله والعناية م،                  -
 واملتشبهني م؛ فشكراً له من كرمي مكرم،        لينتشر بني الناس وترتفع معنويات طالبيه واملشتغلني به، بل        

وشكراً له من أديب حمب ألهل األدب، وشكراً لكم أنتم يا مجع من حضر على جتشم املتاعب،                    
 .لتشاركوا حامل الراية متاعبه، وتشعروه بأن عمله مرغوب، وسعيه مشكور

 

خنبة خرية من قادة    خالل سنوات ليست كثرية مضت، فقد مهبط الوحي         :   أيها اإلخوة الكرام   -
الفكر، وحاملي بيارق الرعيل األول، ومؤسسي هذه النهضة الفكرية احلديثة يف بلد النور، بلد الرسالة               

ضياء الدين رجب، والقنديل، والغزاوي، والعواد، وعبد القدوس األنصاري،            :  اخلالدة، أمثال 
ي، واملليباري، وآخرهم فاضل    والسنوسي، وأمحد السباعي، والعطار، وعبد ايد شبكشي، والعامود       

 .صاحل حممد مجال: الفضالء جنم أهل مكة الالمع يف هذا العصر
 

 . فعليهم مجيعاً شآبيب رمحة الغفور الودود، وجعل من أتباعهم وذريام خري خلف خلري سلف-
 .)وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني( -

 

 املضيف يقول نريد أن تتحدث      -يقول الطيارون    وال أقول املضيف كما      - األستاذ املُضيف    -
واحلقيقة قد يكون غروراً مين أن أقول إنين أعيش يف حبر من الذكريات، فأنا              ..  لنا عن بعض ذكرياتك   

على أي شيء أحدثكم؟ هل أحدثكم عن       ..  انتقلت من بيئة إىل بيئة إىل بيئة، ورمبا أربع أو مخس بيئات           
كي، أو عن الضابط يف اجليش، أم عن املؤلف، أم عن الناشر؟ اختاروا             الطفل البدوي، أو عن الطالب امل     

 .أنتم وأنا أحدثكم عن واحد، ليس يف إمكاين أن أحدثكم عن كل هذه الشخصيات
 وهنا بادر األستاذ عدنان صعيدي بتوجيه طلب إىل احملتفى به أن يتحدث عن بعض املواقف                 -

اليت واجهته خالل ممارسته العمل العسكري، الَّذي يتطلب        والذكريات اليت ما زالت عالقة بذاكرته، و      



كثرياً من اجلدية والصعوبة، ويف نفس الوقت اشتغاله بالعلم الَّذي يتطلب هو اآلخر جهداً ال يقل عن                  
 .العمل العسكري

 

 : واستجاب الشيخ عاتق البالدي لطلب عريف احلفل، وقال
 ميسر ملا خلق    كلٌّ"  : يقول صدقة، والرسول   إن كل إنسان يف نفسه      :   أستطيع أن أقول لكم    -

أقرأ كثرياً، أقرأ وال أشبع، لقد عودت ثالثة من         ..  عندما كنت جندياً باجليش، كنت شغوفاً بالقراءة      "  له
 .- احلمد هللا -أبنائي على تعشق القراءة، فأصبحوا يقرؤون وال يشبعون 

 

رة عن قصة كذا، لو طلب مين اآلن القيام          مررت ذات يوم بالطائف مبكتبة، فلمحت كتيباً عبا        -
شدتين "  كاتب"كلمة  "  الكاتب فالن "بكتابتها لترفعت عن ذلك، وقد كتبت على غالفها عبارة تأليف           

إىل شراء القصة، وولدت يف نفسي الرغبة أن أعمل ألصبح يوماً ما كاتباً، وعندما استطعت أن أكتب                  
" كلمة الكاتب "نذ ذلك اليوم ظلت ترن يف ذهين         مثل تلك القصة، ظننت أنين وصلت املريخ، وم        

وكانت سبباً يف دفعي إىل القراءة اجليدة، أما كيف تتولد امللكة عند اإلنسان، أي كيف يستطيع                   
اإلنسان أن يكون كاتباً؟ وهنا أقول ال بد من توفري املوهبة، واملوهبة حتتاج إىل العلم، وبعد املوهبة                   

قدام، وقرع مجيع أبواب االنتشار عن تزويد الصحف واالت يف الداخل           والعلم جيب توفر العزمية واإل    
واخلارج، وعليه أال ييأس، وأن يواصل السعي حىت حيقق آماله؛ ويف بداية ممارسيت الكتابة األدبية،                 
حاولت االتصال بعدد من االت، اليت يعجبها معاجليت لبعض القضايا اإلسالمية والوطنية، فلم تفتح يل               

عيها، حىت أتاحت يل جملة املنهل الفرصة، وأخذت تنشر مقااليت بصفة مستمرة؛ وقد كان األستاذ                ذرا
             جت الكثري  عبد القدوس األنصاري يقف من ورائي مشجعاً ومرشداً، والواقع أن جملة املنهل مدرسة خر

 .من األدباء؛ حدث هذا قبل مخسة وعشرين عاماً، ويعترب ذلك بداييت األدبية
يف استطعت التوفيق بني العمل العسكري وبني االطالع العلمي؟ فقد كفاين الشاعر              أما ك  -

 : العريب الكبري أبو الطيب املتنيب، حيث قال
تعــبت يف مــرادها األجســام  

. 

وإذا كانــت الــنفوس كــباراً   
. 

 

ها يف الصباح إىل اجلريدة أو الة؛ كما أنين ألفت            فقد كنت أكتب املقالة يف الليل، وأرسل       -
والَّذي تكون من عشر جملدات، وأنا ما زلت أعمل يف اجليش، يف حني أنين              "  معجم معامل احلجاز  "كتايب  

ال أستطيع يف الوقت كتابة عشر تلك الدات وال مخسها يف مدة مساوية لتلك املدة اليت استغرقتها يف                  
 .؛ لفقدان الرغبة اليت ولدت السرعة يف اإلجنازتأليف تلك الدات

 

 .  والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-



  ))فتح باب احلوار(( 
فتح األستاذ عدنان صعيدي احلوار بسؤال للمتحفى به، حول الدوافع اليت دفعت احملتفى             

ود مايل من وراء    به إىل التأليف يف اال اجلغرايف، وعن متاعب النشر، وعما إذا كان هناك مرد             
 ذلك العمل، أم أنَّ اخلسارة غالباً ما تصاحب القيام مبثل هذه األعمال؟

وأجاب الشيخ عاتق البالدي على مجيع األسئلة اليت تقدم ا األستاذ عدنان صعيدي،               
 :فقال

أن بني احلاضرين   :   اللطيف يف املوضوع هو السؤال عن سبب اختياري جمال النشر؛ احلقيقة            -
أريدهم أن يسمعوا هذا الكالم؛ لقد كان أول كتاب طبعته، ذهبت به إىل إحدى املكتبات للقيام                أناساً  

% ٢٥بتوزيعه، فأخذت املكتبة عشرين نسخة، واشترطت مقابل قيامها بعملية التوزيع أن حتصل على              
رية كل   وقد راجعت املكتبة بصفة دو     - علماً أنين قمت بالطباعة على نفقيت اخلاصة         -من مثن البيع    

إن الكتب مازالت يف    :  مخسة عشر يوماً، وأطالبهم بإعطائي بعض استحقاقايت مما مت بيعه، فيكون ردهم           
املستودع ومل يتم بيع شيء منها، وعندما تسرب الشك إىل نفسي طلبت منهم إعطائي كتيب حىت أتوىل                 

 والنشر، ألتوىل طبع    تصريفها بنفسي، فحملتها على كتفي، فقررت القيام بتأسيس دار مكة للطباعة           
مؤلفايت فيها ومن مث نشرها؛ وقد كنت قاسياً يف حكمي على الناشرين واملوزعني، قبل ممارسيت عمليات                
النشر والتوزيع بنفسي، ولكنين بعد أن مارست عملية النشر والتوزيع، تأكدت أن هؤالء الناشرين                

 اجليد مل أستطع أن أبيع منه يف العام          مظلومون، وأم يتكبدون من اخلسائر الشيء الكثري، فالكتاب        
الواحد أكثر من عشرين نسخة، وهذا يعين أن ألفي نسخة من ذلك الكتاب يستغرق بيعها عشر                   
سنوات، وفضالً عن ذلك، فإن الناشر يتكلف مصاريف كثرية يف سبيل عملية النشر، ولعل أمهها                 

ل، ومصاريف العمال والعاملني، وصندوق     رسوم جتديد االشتراك السنوي للغرفة التجارية، وإجيار احمل       
يف ظل مثل هذه الظروف،     .  الربيد، مما جيعل حتقيق أرباح من عملية نشر الكتب من األمور املستحيلة            

ولكننا نرفع أيدينا إىل اهللا أن ميدنا بعفوه ومغفرته، وأن يبارك لنا فيما أعطانا، وأن يقينا شر أنفسنا؛                    
 .كاتهوالسالم عليكم ورمحة اهللا وبر

 

ه الشيخ الصابوين السؤال التايلمث وج : 
 هل رأى فضيلة الشيخ يف حياته متاعب ومصاعب من وزارة الداخلية يف البيت، فقد عانيت                 -

هذه أشد علي من الضرائر؛ وكان      :  الشدائد، إذ كانت الكتب يف وجهي مكدسة، فكانت زوجيت تقول         
تفرغ يف أوقات للتأليف، لكن أشتغل يف الليل والنهار،         ذاك يتفق مع عملي، فأنا أدرس يف اجلامعة وأ        



ومع ذلك ما خلصت من وزارة الداخلية؛ فكيف وأنت يف اجليش مشغول بأعمال م األمة، كيف يا                  
 فضيلة الشيخ، كيف وفقت، وهل كان بينك وبينها هدنة وصلح؟ أم القيت ما القى أخوك الضعيف؟

 

 : الصابوين قائالًوأجاب الشيخ عاتق البالدي على الشيخ 
أعتقد أن أكرب فائدة استفدا     :  وثانياً)  سبحانه وتعاىل (التوفيق من اهللا    :   سؤال لطيف حقاً، أوالً    -

من احلياة العسكرية، هو أنين مل أمحل يف جييب نقوداً؛ والشيء املهم الَّذي استفدته هو تنظيم وقيت وهذا                  
إن لنفسك عليك حقاً وإن ألهلك      :   حيث يقول  مهم لكل إنسان، والدليل على ذلك هو رسول اهللا          

أي أن األهل هلم حق حمدد، وباالتفاق والتفاهم تصلح األشياء وتسري احلياة على خري ما                ..  عليك حقاً 
ومل أالق ما القاه شيخنا الصابوين، فأهلي يعرفون الساعة اليت أجل فيها إىل مكتيب، ويعرفون عدد                .  يرام

قها يف القراءة أو الكتابة بداخلها وإذا حدث أن تأخرت مرة ومل أخرج              الساعات اليت جيب أن أستغر    
الوقت انتهى، أي أن وقت عملك يف املكتبة قد         ..  الوقت راح :  يف الوقت احملدد، أخذوا يرددون عبارة     

 أن  - أو رغبت    - سر من أسرار جناحي، إمنا السر األعظم هو أنين ما متنيت              - واحلمد هللا    -انتهى،  
 من هذا العمل يف يوم من األيام، ومل أقدم أي كتاب أمنوذجاً للوزارة، ومل أرفع مساعة اهلاتف                  أمجع نقوداً 

 .وأسأل املسؤولني عما مت يف الكتاب الَّذي أرسلته إليهم
 

 : مث تقدم األستاذ عبد احلميد الدرهلي بالسؤال التايل
ويتم عن اجلمهور طوال سنوات     ملاذا انز ..   فضيلة الشيخ البالدي احملترم، حتية طيبة وتقدير        -

عملكم كأديب وناشر، ولوال لقاؤنا بكم يف هذه األمسية ذه الدارة العامرة ملا كنا عرفناكم؛ وماذا                 
ميكن فعله من قبلكم وقبل املؤسسات اإلعالمية، حىت نعرف الكثري من األفذاذ أمثالكم، ألنكم وهم                

 أجيبونا من فضلكم، حفظكم اهللا؟.. قدوة للناشئة
 

 : ورد الشيخ عاتق البالدي بقوله
 يف  - أو أطوار    -   أوالً، ليس هناك شيء امسه انزواء، ولكن هناك مشاكل، وهناك ظروف            -

حياة اإلنسان، وهو يتعامل مع هذه الظروف حسب قدرته وإمكاناته، وفقاً لتلك الظروف اليت تطرأ                
عليهم ( جلِّ األساتذة الَّذين رحلوا      عليه؛ فأول عملي بالفكر كان يل نشاط كثري يف املنتديات، ومع           

وأشاهد ..  فقد كنت أزور األستاذ عبد القدوس األنصاري، والعواد، والعطار، وعدداً كبرياً          )  رمحة اهللا 
هذه الليلة كثرياً من اإلخوان الَّذين يعرفون هذا؛ عندما كثرت املشاغل، وأصبحت أملك داراً للنشر                

 حملبني، وال مير علي يوم دون أن أستقبل أحداً من األخوة، وخاصةً           والتأليف؛ لزمت مكتيب أستقبل به ا     
 .طلبة العلم؛ وشكراً



 : قائالً- وهو صحفي ميين -وسأل األستاذ الطيب العقالن 
فهل أنت مع هذا املثل،     "  ال تقل كم كتاباً قرأت، ولكن قل كم سطراً فهمت         "  : تقول األمثال  -

 كيف لنا أن نقنع جيل اليوم بالقراءة؟وهل كنت بالفعل تستوعب كل ما تقرؤه، و
 

 : وجييب الشيخ عاتق البالدي على سؤال السائل بقوله
 أنا ال أومن ذا الكالم أبداً، أنا أقول لك كم قرأت، وأنا ليس من عاديت أن أستشهد مبا                     -

نا كنت أقرأ   ؛ أ ..اقرأ، واقرأ واقرأ  :  ألن تراثنا كامل، ولكن قرأت عن برناردشو قوله       ..  يقوله الغربيون 
ورقة التقومي كاملة، أقرأ اجلريدة، أقرأ الورقة اليت أجدها ملقاة على قارعة الطريق، ألتقطها فأقرأ ما                  
حتتويه، فإن وجدت أا حتتوي على شيء من كتاب اهللا حفظته؛ وعلى العموم فقد كنت أقرأ كل                    

، كما  "يف بيتنا رجل  "و    "ءالنظارة السودا "  :شيء، ويف فترة شبايب قرأت قصص إحسان عبد القدوس        
فطور الشباب خيتلف عن طور الشيخوخة، ولكنين أنصح         ..  قرأت لنجيب حمفوظ؛ وعلى العموم     

الشباب أالَّ يقرؤوا هذه القصص غري أين أوصيهم بقراءة كتب التراث ألا تنمي العقل، وتنمي                  
 تعلم العقل أوالً والبيان ثانياً،      إن كتب اجلاحظ  :  املدارك، وتعطي اإلنسان ملكة التعبري؛ وقدمياً قالوا      

إن الدين له كتب، ألن بعض الناس يقرؤون األغاين، واألغاين من ناحية العقيدة             :  ورغم ذلك أقول لكم   
تعد مرجعاً أدبياً؛ فلو أردت أن أكتب عن شاعر، فإين أرجع إىل              ..  سيئة، لكن من الناحية األدبية    

 .ة؛ وشكراًاألغاين، لكي أتعرف على حياته ومن أي قبيل
 

 :وسأل األستاذ نبيل خياط احملتفى به قائالً
حيث كثرت التساؤالت واآلراء من     )  عليه أفضل الصالة والسالم   ( عن مكان والدة الرسول      -

قبل بعض املؤرخني يف هذا الشأن، وما جاؤوا به من شهادات، فما هو رأي فضيلة الشيخ واستشهاده                  
 بذلك؟

 

 :ى السؤال بقولهوأجاب الشيخ عاتق البالدي عل
 وليس عبد اهللا بن أيب طالب ولكن من         - أنا أعرف سبب هذا السؤال؛ قال عبد اهللا بن جعفر            -
 :أحفاده

 
)١(دي املساوئا ـط تب ـن السخ ـن عي ـولك

. 

لــيلةٌعــني الرضــا عــن كــل عــيب كَ 
. 

                                           
قائل هذا البيت هو عبد اهللا بن معاوية بن عبد اهللا بن جعفر بن أيب طالب، وقد ورد ضمن عدة أبيات ذكرت باجلزء الثاين من العقد                           )١(

 .٣٤٨ربه، طبعة جلنة التأليف والنشر بالقاهرة صفحة  الفريد البن عبد



ما أحببت الرجل فإنك ترى كل أعماله طيبة، وإذا رأيت وجهه استبشرت، لكن مبجرد               فمىت   -
أن ختتلف معه فإنك تكره رؤيته وهذه سنة اهللا يف البشر؛ صحيح إن فينا من يتمالك نفسه، وفينا من                    
يعدل يف نفسه، وكلما كان اإلنسان أعقل وكلما كان أكثر تديناً، فإنه يتحمل من الناس، لكن نفس                  

 .شيء نظل حنن ذلك الرجلال
 غري  إن مكان مولد الرسول     :   لقد أثريت هذه القضية عندما قام رجل من العلماء، وقال           -

ثابت، من خالل حماضرة ألقاها يف أحد املنتديات، وقد طبعت احملاضرة ونشرت ووزعت على الناس؛                
دم، لكن أهل اخلري من املسؤولني عن       هى، وما زال البناء قائماً وكاد أن ي       نإن الرجل هذا جت   :  وأنا أقول 

 قالوا بدل أن يهدم نعتربه معهداً، وقد كان مكتبة، مث نقلت املكتبة إىل               -  جزاهم اهللا خرياً    -الدولة  
الزاهر متهيداً هلدمه؛ هذا ما فهمته من املسؤولني بوزارة األوقاف، لكنهم اقترحوا أن يكون متحفاً؛                 

 سليمة، ال إله إال اهللا وحده ال شريك له،          - احلمد هللا    -ري، فعقيديت   املهم حيفظ املكان، وأنا لست قبو     
ال ينفع وال يضر إالَّ اهللا؛ هذه عقيدتنا حنن املسلمني، لكن إذا أصبحنا ال نعرف مكان مولد نبينا،                     

 غري ثابت وهذا الرجل     فسيدخل اجلهل من أومسع أبوابه ليأيت من يزعم أن مكان مولد الرسول               
 ذلك ليس من أهل الديرة، وال من أهل مكة، إذن فالقضية قضية مبيتة، واألعمال بالنيات،                الَّذي يزعم 

 .ولكل امرىء ما نوى؛ وشكراً
 

 :مث سأل الدكتور غازي زين عوض اهللا، فقال
 نريد من شيخنا أن حيدثنا عن أغرب موقف حرج مر عليه يف حياته، ووجد نفسه يف موقف ال                   -

 سد عليه؟حي
 

 :عاتق البالدي قائالًفأجاب الشيخ 
 .حسد عليه املواقف كثرية، ولكين ال أعتقد أنه مر يب موقف ال أُ-

 

 :وسأل األستاذ أمني عبد السالم الوصايب احملتفى به قائالً
 من أبرز اخلصائص احلضارية للشعوب انطالقها من خالل األدب الشعيب واحملافظة على هذا               -
 ؟بني قبائل جند واحلجازما مدى تقارب األدب الشعيب .. األدب

 

 :فرد الشيخ عاتق البالدي بقوله
 األدب الشعيب يسمى يف جند الشعر النبطي، وأعتقد أن كلمة النبطي جاءت من العراق، ألن                -

إن القصة الشعبية يف احلجاز هي      :  ونستطيع أن نقول  )  األنباط(العراقيني كانوا يسمون أهل القرى      



إن مل يكن هو نفس املثل، فإن       ..  قصة الشعبية يف العراق، واملثل كذلك     القصة الشعبية يف الشام، وهي ال     
 .األمثال تتشابه يف البالد العربية

 أحلام الشعبية،    هلم  امة  أما يف الشعر الشعيب ففيه اختالف بسيط، فأهل احلجاز وخاصةً           -
طق األخرى؛ ومن يريد    وأهل جند هلم أحلام أيضاً، وكل حلن خاص بأهل منطقة خيتلف عن أحلان املنا              

أن يعرف هذا االختالف فليقرأ كتابني يف األدب الشعيب، ومها األدب الشعيب يف احلجاز، وكتاب                 
 .األدب الشعيب يف قلب جزيرة العرب

 

 :وتقدم األستاذ سليمان كثريي بالسؤال التايل
دثنا الشيخ عن   هذا الكتاب حيتاج إىل حبث ميداين بني القبائل، فهل حي         "  قبائل احلجاز " معجم   -

 بعض املواقف اليت صادفتكم أثناء تأليف هذا الكتاب أو غريه؟
 

 :فأجاب الشيخ عاتق البالدي على سؤال السائل بقوله
 لقد كانت هناك مواقف، وهذه املواقف كانت مؤسفة فعالً، فقد استدعتين احملكمة من أجل                -

هذه األرض ملن؟ جييبون    :  عضاً، فإذا سألنا مثالً   أحد املواقف هذه، أبناء القبائل املتجاورة حيسد بعضهم ب        
إنك :  آلل فالن؛ ونسجل الكالم هذا ومنشي؛ فإذا صدر الكتاب تصدى من يقول يل             :  علينا بقوهلم 

فهذه األرض ليست آلل فالن وإمنا هي أرضنا، وأنت بعملك هذا ظلمتنا فمنحت أرضنا               ..  أخطأت
 .ونسبتها لغري أهلها

 وضم رجال حمترمني إىل قبيلته أشخاصاً من قبيلة أخرى، فإذا ظهر            - مثالً   - أو أتى شخص     -
الكتاب انتقده الكثري حبجة ما اشتمل من أخطاء يف النسب، حيث ضم قبيلة آل فالن إىل قبيلة آل                    

فنضطر إىل إعادة طبع الكتاب، خاصة ما يتعرض باجلمهور عدة مرات؛           .  فالن، وهم ال ينتمون إليهم    
 .طبع ثالث مرات، وما زالت هناك اعتراضات عليه من بعض اإلخوانفكتاب قبائل احلجاز 

 

 :وتقدم األستاذ جالل أبو زيد بالسؤال التايل
عشت حياة البدو، وعشت حياة املدينة والتطور، بصراحة تامة أي           ..   فضيلة الشيخ اجلليل   -

 احلياتني أفضل؟ وملاذا؟
 

 :وأجاب الشيخ عاتق البالدي قائالً
عندما رأى رجالً، أراد أن يعود      )  رضي اهللا عنه  (ليس هناك مقارنة يا أخي، فعمر       ..   سبحان اهللا  -

 ألن املدينة ليست كالبادية، ال من ناحية         ؟أبداوة بعد اِهلجر  :  إىل طبائع البادية، بعد اهلجرة فقال له       



يف الدنيا؟  ؛ ومن يبغي غري هذا      ..النظافة، وال من ناحية الديانة، وال من حيث اإلمكانيات ورغد العيش          
 .وشكراً

م األستاذ عبد احلميد الدرهلي بسؤال لفضيلة الشيخ حممد علي الصابوين، قال فيهوتقد: 
 يف دين اإلسالم، ذكرمت كلمة بين إسرائيل،         - يف سردكم قصة دخول عبد اهللا بن سالم           -

ة آنذاك؟ وهل   وليس بين يهود؟ فهل كانت لليهود مملكة أو حكومة باسم إسرائيل يف اجلزيرة العربي              
 ..إسرائيل ديانة حىت خيلط بينها وبني اليهود؛ أجيبونا حفظكم اهللا

 

 :ورد الشيخ حممد علي الصابوين بقوله
يا بين إسرائيل اذكروا    :  إن القرآن العظيم مملوء بقصص بين إسرائيل      :   يا أيها األخ الكرمي    -

فمن هو إسرائيل إنه نيب عظيم        ائيلوإذ قال عيسى ابن مرمي يا بين إسر         نعميت اليت أنعمت عليكم   
كرمي، وهو حفيد إبراهيم اخلليل، إنه يعقوب بن إسحق ابن إبراهيم؛ ولقد ذكره بامسه العلم يف كتابه                  

  . لبين إسرائيل إال ما حرم إسرائيل على نفسهكل الطعام كان حالً: العظيم، فقال
من كبار أنبياء بين إسرائيل، لكن هؤالء       ومن اخلطأ أن جنهل هذا املذكور يف قرآننا، وهو نيب             -

 .املالعني اليهود ينتسبون إليه كذباً وزوراً، وهم يريدون أن حييوا دولتهم على أساس ديين
 فإسرائيل هو اسم هذا النيب الكرمي، وهم يقولون دولة إسرائيل من الفرات إىل النيل؛ فعلينا                 -

اء؛ مل حيدث يف تاريخ البشرية مطلقاً أن أمة تناولت          أن نعرف من هو إسرائيل، نعرف مكائد هؤالء اخلبث        
لقد مسع اهللا   :  الذات اإلهلية، كما تناوهلا هؤالء الفجار األشرار؛ قالوا عن اهللا خبيل، وقالوا اهللا فقري              

من ذا الَّذي يقرض اهللا     :   ألنه جاء يف التوراة والقرآن وغريه      قول الَّذين قالوا إن اهللا فقري وحنن أغنياء       
وقالت اليهود يد اهللا مغلولة     :   فقالوا لو مل يكن اهللا فقرياً حيتاج، ما استقرض أموالنا           ..ضاً حسناً قر

، فأي  .. فقتلوا األنبياء، وسفكوا دماء األبرياء، تناولوا الذات اإلهلية         غلت أيديهم ولعنوا مبا قالوا    
 :الـل، ق ـ التعريف امل الكام   هذاـ إم صفاقة ولعنة، ويكفي أن اهللا عرفهم ب        ؟تاريخ هلم، أي جمد   

   ًويسعون يف األرض فسادا ارع يفيد التجدد واالستمرار   ـارع، واملض ـفعل مض "  يسعون"  : وكلمة :
حب املفسدينكلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها اهللا ويسعون يف األرض فساداً، واهللا ال ي. 

؛ ..أن نعلن اجلهاد ضد هؤالء     جيب أن نعرف من هم إسرائيل، ونعرف كيف نقابلهم، وجيب            -
 .نسأل اهللا أن يردنا إىل ديننا؛ وشكراً

 

 :وأضاف الشيخ عاتق البالدي إىل ما قاله فضيلة الشيخ الصابوين، ما يلي
 يف يوم   - من جيعل اهللا فيه      - إن شاء    - أود أن أضيف، أيها اإلخوة الشباب، لعل من بينكم           -

 كانت حدودهم إىل حلب، وكانت      ندما جاء رسول اهللا      ما ينفع هذه األمة؛ العرب ع      -من األيام   



هي دولة الغساسنة، وكانت يف العراق دولة عربية أخرى وهي دولة املناذرة،             ..  يف الشام دولة عربية   
،  األحباش غري أن األوىل حتت نفوذ الروم، واألخرى حتت نفوذ فارس؛ واليمن كانت دولة تتنازعها              

ش ا سيادة غري قوية، فهي عرضة لصراع القبائل لبسط نفوذها            وقلب اجلزيرة احلجاز ومكة لقري    
عليها؛ هذه األمة املشرذمة اليت ما كانت تستطيع أن تقول مللك فارس ال أدفع اإلتاوة، أصبحت بقدرة                 

فارس والروم؛ ووصلت   :  قادر حاملة للرسالة والقيادة احملمدية؛ انتصرت على أقوى قوتني، مها            
واب الصني، وجعلوا ملكها يدفع اجلزية، وذهبوا غرباً حىت استولوا على كل             أبقرعوا  فتوحام حىت   

 .الشمال اإلفريقي، وعربوا البحر واستولوا على بالد الفرجنة، وأصبحت أمة هلا كياا
 واألمة اإلسالمية يف العصر احلاضر لن ومل تستطع أن تقاتل إسرائيل إال بوحدة إسالمية؛ فاهللا                -

إن اهللا ال يغري ما بقوم      :   ويقول إن تنصروا اهللا ينصركم ويثبت أقدامكم     :  قولي)  سبحانه وتعاىل (
 إن كانوا أهل خري، لن يغري اهللا اخلري حىت يتغريوا؛ وإن كانوا أهل شر لن يغري                 حىت يغريوا ما بأنفسهم   

 أضفتها إىل     -   احلقيقة - أن يتغريوا هم إىل اخلري؛ وهذه جمرد مالحظة           اهللا ما هم عليه إىل خري إالَّ      
 . ألنه نبش أشياء كثرية؛ وشكراً- جزاه اهللا خرياً -شيخنا 

 

 :مث عاود الشيخ الصابوين احلديث قائالً
 ال تقوم الساعة حىت يقاتل املسلمون اليهود، حىت خيتبئ          من معجزاته   ..   يف احلديث الشريف   -

..  يا عبد اهللا، ورائي يهودي     ..يا مسلم :  اليهودي وراء الشجرة واحلجر، فينطق اهللا الشجر واحلجر        
اهللا قادر على كل شيء، الَّذي أنطق اإلنسان يستطيع أن ينطق احلجر؛ لكن ال بد من                  .  تعال فاقتله 

إن تنصروا اهللا ينصركم ويثبت     :  تكفلنا بالنصر إذا نصرنا دينه    )  عز وجل (عقيدة، ال بد من إميان؛ اهللا       
 . فنسأل اهللا أن يردنا إىل اإلسالمأقدامكم
ما أفلست  :  سوا أكرب رأس من هؤالء، واحلقيقة       انظروا إىل جهاد إخوانكم األفغان، نكَّ       -

الشيوعية وال اارت إالَّ بعد أن وصلت إىل احلضيض، بسبب ااهدين األفغانيني، هؤالء وقفوا يف                 
ضون هم   واآلن يفر  - بإذن اهللا    -وجه أقوى وأعىت أمة وقاوموها، وأعلنوا اجلهاد، وانتصروا عليهم          

شروطهم، من أول الشروط اليت فرضها األستاذ برهان الدين رباين، أن تعترف روسيا بأا كانت                 
 .خمطئة، وأا كانت ظاملة يف عدواا هذا؛ وأقرت ذا

 

هلؤالء الضعفاء املساكني، الَّذين مل يكن معهم سالح، هؤالء          )  عز وجل ( هذا نصر من اهللا      -
بعد أن أذلتنا العصبيات والقوميات اهلزيلة،      ..  عربية، ورفعوا رأس املسلمني   الَّذين رفعوا رأس األمة ال    

ال إله إال   :   إذا عادوا إىل دينهم، ورفعوا راية      - إن شاء اهللا     -وسوف يعود للمسلمني عزهم وجمدهم      
 . اهللا حممد رسول اهللا؛ وشكراً



  ))مداخلة من الدكتور حممد زايد يوسف(( 
 :د يوسف تصحيحاً حول كلمة األنباط، جاء فيه قولهمث أبدى الدكتور حممد زاي

 .  إن بالد الشام هي موطن األنباط، وعاصمتهم البتراء وليس العراق-
 

 :ورد الشيخ عاتق البالدي على ذلك بقوله
 ولكنين حتدثت عن الشعر الشعيب، يسمونه شعراً نبطياً،          - واهللا   - نعم يا أخي أعرف هذا       -

 أهل القرى باألنباط، إضافة إىل أنباط الشام الَّذين يتخذون البتراء عاصمة            وأهل العراق كانوا يسمون   
 . هلم، وأنا أعرف هذا؛ وجزاك اهللا خرياً

 

  ))اعرتاض الشيخ أبي تراب الظاهري(( 
 :لكن الشيخ أبا تراب الظاهري أبدى اعتراضاً حول كلمة األنباط، فقال

نبط عبارة عن البداوة والشعبية، وإمنا نسب الشعر        وال بالعراق، ال  ..   النبط ليس خمتصاً بالشام    -
النبطي إىل النبط الَّذي جاء من إنباط األرض، وإنباط املياه هو استخراجها من باطن األرض، فمن                  

ويف احلجاز، سواء يف اهلند أو يف السند، أو يف جاواة، أو             أو   سواء يف الشام     -يتعاطى هذه الصنعة    
 . مشتقة من مادة النون والباء والطا، وليست خمتصة بالعراق أو الشام فهو نبطي؛ فالكلمة-ماليزيا 

 

 :ورد الشيخ عاتق البالدي قائالً
 ... أنا أعترف بذلك..  شكراً أليب تراب على هذه املعلومة اجلديدة، بالنسبة يل-

 

  ))كلمة موجزة للمحتفي(( 
 :مث حتدث سعادة األستاذ عبد املقصود خوجه، فقال

 -نينية هذه األمسية حبضور دولة الرئيس معروف الدوالييب، الَّذي سيكون ضيفنا             شرفت االث  -
 االثنينية القادمة؛ كما يسعدنا أن نرحب بالدكتور غالم مرتضى، أستاذ الثقافة اإلسالمية،              -بإذن اهللا   

 :ىورئيس قسم الترمجة باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة؛ للدكتور غالم مرتضى كتاب حتت مسم              
وقد طلب الكلمة للتعريف عما ورد يف دائرة املعارف         "  دائرة املعارف الربيطانية بني اجلهل والتضليل     "

 .الربيطانية، من تضليالت ومهاترات حول اإلسالم، ورسول اهللا حممد 



ولكن تكرمياً للدكتور، نرجو أن     "  االثنينية" ويف احلقيقة، فإن هذا املوضوع خيرج عن نطاق           -
 .ه يف حدود مخس دقائق، حىت ال يطول بنا الوقتتكون كلمت

 

  ))كلمة الدكتور غالم مرتضى(( 
 :وحتدث الدكتور غالم مرتضى، فقال

 . أمحد اهللا رب العاملني، والصالة والسالم على رسوله الكرمي حممد، وعلى آله وأصحابه أمجعني-
 تعترب أكرب موسوعة وأوثق     -   دائرة املعارف الربيطانية   -أن املوسوعة الربيطانية    :   احلقيقة -

أنين درست مقالني عن هذه املوسوعة وإين دهشت ملا قرأت، أحدمها مقال            :  موسوعة يف العامل؛ واحلقيقة   
 :أحب أن أشري إىل بعض النقاط املهمة" حممد " :ومقال آخر بعنوان" إسالم" :بعنوان

ايات اليت متكن التحدث    هناك قدر هائل من األحاديث أو الرو      ":  حممد" يقول صاحب مقال     -
عن أقوال وأفعال النيب، وهي حمل خالف من الناحية التارخيية، ونادراً ما تروي لنا شيئاً ذات قيمة عن                   

إن التعليم يف الصدر األول من اإلسالم كان تقليدياً،         :  فيقول)  إسالم:  ( وأما صاحب مقال   حياة النيب   
 .جرة، ومت تنظيم ذلك وتطويره يف القرن الثالثوبدئ بكتابة األحاديث يف القرن الثاين من اهل

 استغرق حوايل ستة أشهر؛ أنا يف احلقيقة        - يعين اإلجابة عليها     -أن هذه العبارة    :   وحقيقة -
أثبت يف الكتيب هذا، أن جمموعة كبرية من األحدايث النبوية الشريفة قد متت كتابتها بصورة صحيحة                

بت تارخيياً يف هذا الكتاب الَّذي كتبته لشعوب اللغة العربية            وقد أث  ومنتظمة، إبان حياة الرسول     
 .ولشعوب اللغة اإلجنليزية

 إن عادة التحجب أخذها املسلمون بعد مئيت سنة من          - أيضاً   -  ":إسالم" قال صاحب مقال     -
 يف حني أن احلجاب الشرعي قد ذكر يف القرآن مرتني، فكيف يتم تصديق ما جاء ذا                 وفاة الرسول   

؟ مؤلف مقال   قال من حيث احلجاب، وأن املسلمني اختذوه بعد مائيت سنة من وفاة رسول اهللا                 امل
 .اإلسالم يعترب أتباع الزارادشتية واهلندوكية من أهل الكتاب

املفهوم اإلسالمي عن اهللا مستمد من التراث املسيحي واليهودي والوثنية،          :   ولنقرأ هذه العبارة   -
 صورة اهللا اليت تتداخل فيها صفات القوة والعدل والرمحة، ذات صلة يف               إن:  وهذه العبارة معناها  

التراث اليهودي واملسيحي، حيث استمدت منه بعد أن طرأ عليها بعض التعديالت؛ وكذلك تتصل               
 ليس له أية    إن حممداً   :  بالوثنية اليت كانت سائدة يف شبه اجلزيرة العربية؛ ويقول مؤلف مقال اإلسالم           

 . معجزة القرآنمعجزات إالَّ
 تنضحان بالسخرية واإلهانة لسيدنا حممد      - أو لوحتان    - وباإلضافة إىل ذلك، هناك صورتان       -
    يف الصورة األوىل،   :  ألقرأ ما هو مكتوب حتت هاتني الصورتني      )  عليه الصالة والسالم  ( وسيدنا آدم



) عليه السالم (ويف معيته جربيل     ممتطياً صهوة الرباق وهو يعرج به إىل السماء،           يظهر النيب الكرمي    
وإلضفاء املزيد من الفكاهة واألسطورية على الصورة، فقد ظهرت احلوريات أيضاً وهن فوق ظهور               

وقد بدا حممد إىل اليمني فوق الرباق       "  زيارة حممد للجنة  "  :اجلمال وأسفل الصورة كتبت العبارة التالية     
 الصورة ظهرت ثالث من حور العني، وهن يتبادلن         ذي الرأس اآلدمي، وجربيل إىل اليسار، ويف أسفل       

 بيوم اجلمعة، الَّذي يعترب يوم عطلة اإلسالم؛ ويف نفس الصفحة ظهرت صورة              اًباقات الزهور احتفاء  
فكاهية أخرى، بدت فيها املالئكة وهي تسجد آلدم، بينما جلس إبليس رافعاً هامته، وقد أىب أن يشارك                 

ا آدم يف هذه الصورة عارياً متاماً، حليق اللحية، واضعاً كلتا يديه             يف السجود؛ وغريب أن ظهر سيدن     
على أعضائه التناسلية، ويف حالة من اإلاك واإلجهاد؛ وظهر إبليس يف هذه الصورة مرتدياً الزي                 

 .العريب التقليدي، الَّذي يرتديه عادة الشخصيات الدينية، كاألئمة واحملدثني وعلماء اإلسالم املربزين
مع تأسيس اإلمرباطورية   :  بالنسبة لنظرية اجلهاد، يقول   "  إسالم"ع ذلك يقول صاحب مقال       وم -

            ل اهتمامهم تدعيم أركان    اإلسالمية، أدخل زعماء األمة تعديالً على نظرية اجلهاد، فقد أصبح ج
 يقول لقد   اإلمرباطورية وإدارا؛ وهكذا فسروا مفهوم اجلهاد مبعىن دفاعي أكثر منه توسعياً؛ عند األئمة            

إن النيب حممداً قد تبعه     :   مكانة أمسى من مكانة النيب؛ ويقول      - بعد النيب    -كانت مكانة األئمة السبعة     
 سبعة أئمة يتولون تفسري إرادة اهللا إىل الناس، وهم أمسى مرتلة من النيب، ألم يستمدون علمهم مباشرةً                

ذكور، أن حركة املاسونية احلرة متفرعة عن       من اهللا، وليس من جربيل ملك الترتيل؛ يعترب املؤلف امل          
أي :  ومعىن بوليكمي "  بولينترى"  :واآلخر"  بوليكمي"  :اإلسالم، هناك لفظان باللغة اإلجنليزية، أحدمها     

 .مرأة هلا عدة أزواجإمتعدد الزوجات، أي أن رجل له زوجات كثرية؛ وبولينتري تعين؛ 
 :فقد كتب يقول" حممد" : وأما صاحب مقال-
تمد زجيات حممد على ما كان سائداً يف شبه اجلزيرة العربية، من نظام سلسلة االنتساب إىل                 تع -

 أثره من جهة األم، األمر الَّذي أدى إىل          ىفقاألم، حيث كان النسب واملكانة االجتماعية واملرياث ي        
كون للمرأة  مبعىن بولينتري، حبيث ي   ..  إمهال جانب األب، ومسح بقيام أشكال من نظام تعدد األزواج         

 .حيث وصلت إىل حافة الفوضى واختالط األنساب.. أكثر من زوج يف وقت واحد، فاختلطت األمور
 والعبارة األخرية من مقال حممد، هو اعتراف منه مبا اقترفه علماء املسيحية من أذى وتشويه                 -

 دم سيدنا يوسف، إذ     لصورة خامت النبيني واملرسلني، وقد ومسوه بألفاظ هو براء منها براءة الذئب من             
 :بدل حممد، و  "  مهاوند"  :إنه دجال وشهواين، ورجل دموي؛ وقاموا بتحوير امسه ليصبح         :  قالوا عنه 

تعين الشيطان؛ لعنهم اهللا لعناً كبرياً، وصلى اهللا على سيدنا حممد، وعلى آله وصحبه وسلم                "  مهاوند"
 . تسليماً كثرياً



  ))�يحممد ضياء الدين الصابوقصيدة الشاعر (( 
 : واختتمت األمسية بقصيدة لشاعر طيبة الشيخ حممد ضياء الدين الصابوين، حيث قال

 . احملمود اهللا جل جالله، واملصلى عليه حممد وآله، واملدعو له اإلسالم ورجاله-
 ال أعرف شيئاً عن فضيلة الشيخ عاتق، وعن جهوده          - مع األسف    -وأنا  "  االثنينية" أتيت   -

ورب مهة  ..  ؛ ولكن أصحاب الفضيلة العلماء أفادونا عن مهته القعساء، وعزميته الشماء          العلمية املباركة 
 .أحيت أمة، مما يشحذ اهلمم، وجييز العزائم؛ فكانت هذه األبيات وخري الشعر ما جاء ارجتاالً

ــنا  ــنا أماني ــد نل ــاف وق ــيش ص فالع
. 

ــت ل  ــد طاب ــيوم ق ــنايف قصــرك ال يالي
. 

ومتــأل الــنفس بالبشــرى أفانيــنا   
                                                            . 

فــنحن يف جلســة حقــاً مــباركة    
. 

ــن   ــيب ل ــم يط ــنا وك ــيه تناجي ا ف
. 

يف هـــدأة اللـــيل واألرواح هائمـــة 
. 

ــاقينا   ــراح س ــوة األف ــوف يف نش يط
. 

مــا كــان أمجــل لــيالت لــنا طــويت 
. 

لــه الــتجلة واإلخــالص حاديــنا   
. 

قـد فاضــت معارفــه ) عاتــق(والشـيخ   
. 

خـــري لقاريــــنا ) معامجـــه (ويف 
                                                          .   

ففــي أحاديــثه تســمو عــزائمنا    
. 

ــي ماضــينا  ــٍد حتي ــن ي فكــم لكــم م
. 

ــة    ــتاذ ناطق ــا أس ــودك ي ــذي جه ه
. 

ــنا   ــى تالقي ــا أحل ــوداد وم ــذا ال ه
. 

ــنا    ــرمي جيمع ــيل يف التك ــع الل ونقط
. 

ومــنهل الوصــف صــاف مــن تآخيــنا
. 

ــنا     ــزهو يف أحبت ــس ي ــرتع األن فم
. 

فكـــان للـــنفس إحـــياء ومتكيـــنا
                                                            . 

لكـم أفـدنا مـن األعـالم مـن حكـم       
. 

شــرفتنا وبكــم طابــت أماســينا   
. 

ــروف"  ــتها " مع ــباب ج ــك لألح إن
. 

ــنا    ــد راح هاجي ــب ق ــدع خائ وم
. 

ــه   ــبالد ب ــزهو ال ــل ت ــاٍمل عام كــم ع
. 

تلـــق الســـوابق مـــنا واملصـــلينا
. 

إن تبـــتدر غايـــة يـــوماً ملنقصـــة 
. 

ــنا  ــراً ملبيـ ــوه طـ ــنا حنـ وجدتـ
                                                            . 

ــخرة   ــو ومسـ ــنا إىل هلـ وإن دعيـ
. 

ــيخ ما  ــوم الش ــن عل ــنا ع ــيناأفدت ش
. 

لكــم شــكري وعــاطفيت" بــا تــرابأ" 
. 

ــنا ــيا عناويـ ــتم يف ذرى العلـ ال زلـ
. 

جـــزاكم اهللا عـــنا كـــل تكـــرمة 
. 

ــيخ  ــا ش ــت ي ــنافأن ــن أوىف الوفيي  م
. 

ــيمتكم   ــل ش ــرفت الفض ــرفتكم فع ع
. 

ــذناه  ــول اخت ــب الرس ــنا ح ــه دي ل
                                                            . 

ــا عشــ   ــته إن ــنا حمب ــدى ذق قنا اهل
. 

ــنا ــيا مباديـ ــت يف ذُرا العلـ وال مسـ
. 

ــنا     ــت عواطف ــا رق ــبة م ــوال احمل ل
. 

ــنا   ــمات يف مغاني ــت نس ــا هفهف م
. 

ــرته    ــه وعت ــى ط ــه عل ــلى اإلل ص
. 



 

  ))ختام األمسية(( 
 :مث اختتم األستاذ عدنان صعيدي األمسية بالكلمة التالية

 - أيضاً   -شكراً لضيفنا هذه الليلة الشيخ عاتق بن غيث البالدي، وشكراً            ..   شكراً جزيالً  -
ندعوكم للمسامهة واملشاركة يف    "  االثنينية"الحتفاء به، وباسم صاحب     حلضوركم وملشاركتكم يف ا   

االثنينية القادمة، واليت سوف يكون ضيفها دولة الرئيس معروف الدوالييب؛ فبامسكم مجيعاً نرحب به،               
 .ونرحب بكم؛ والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 االثنينية، واليت يقدمها لكل ضيف       مث قدم األستاذ عبد املقصود خوجه إىل ضيفه العزيز لوحة          -
 .ثنني، كما قدم الفنان خالد خضر لوحة فنية عبارة عن صورة قام بالتقاطهااكل 

 مراسم األمسية انصرف احلضور ويف مقدمتهم احملتفي واحملتفى به إىل موائد              وبعد أن انتهتِ   -
 . يف األسبوع القادمطعام العشاء مث غادروا املكان وقلوم قبل عيوم تتطلع إىل اللقاء
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