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 حفل التكريم
 ))كلمة  اإلفتتاح (( 

 :عريف احلفل األستاذ حسان كتوعة
د، وعلى آله وصحبه وسلم،      بسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على سيدنا حمم           -

 :أصحاب الفضيلة واملعايل والسعادة
 :السالم عليكم ورمحة اهللا تعاىل وبركاته

باسم صاحب االثنينية األستاذ عبد املقصود خوجه أرحب حبضراتكم مجيعاً أمجل ترحيب وأنتم              
تور حممد منر   تشاركوننا االحتفاء بضيف االثنينية الكبري هذا املساء فضيلة الشيخ العالّمة الدك             

الشيخ عبد اجليد الشرقاوي يتلو علينا ما يتيسر من         ..  خري بداية حلفلنا هذا القرآن الكرمي     ..  اخلطيب
 .كتاب اهللا الكرمي

تالوة مباركة 
 عن سرية ضيفنا الذاتية فضيلة الدكتور         موجزةً  أيها االخوة احلضور إىل حضراتكم نبذةً       -

 : العالّمة حممد منر اخلطيب
 ِةرت العِ نا مِ  الحنداره ِةربي األسر الع  ِقن أعر  وأسرة آل اخلطيب مِ    ا، ثغر فلسطني الباسمِ   يفَ يف ح  دِلُو*  

النةبوي/تسن م أجداده نقابراِفة األشو قَماليد اإلفتاء وقَمام اإلمامة ور املناِبِةذرو. 
  *أتم ه الثَّ  تعليمان  وي يف حي عكَّفا و ا، وه باجلامعِ  حتصيلَ لَأكم األز ه  ر الشريف وأصُ ِةكلي  ين يف  ول الد

 .ةراِهالقَ
  *لَوِهِن لوطَ ِهوِعُجى رُ د ر ُهاع ا فَ  ماملُ لَع ستع ِدلَمر بالب س فَ  املقداشتغ  ل يف ماديِني الد  لِمالِعين و و السيِةاس ،

 ِةمعية اجلَ اسرئَ:  اهن مِ باِصن م ةَدى عِ لِّوتات و عيمة ج دأ عِ ش، فأن ماًلِّعُمداً و ِشرُميباً و ِطخاتباً و كَ
ة املسِ اإلسالمييحي ة وماألمنيِ ُبِصن  اِم الع للج ِةبه الع العُ ِةربي واخِت.  اليفَ وزيراً للدِ  ري الِداع وعة يف  اي
 .ب االنتدابِقة عة ثوريار وزأوِل

  *دالسِ لَخ جالَقَ واالعتِ ن و تلَّو ى حةَكَر اِد اجله ح ١٩٤٨ى سنة   ت ح ِص أُ ثُييب اِص برص الغ لَِقُن فَ ِرد 
 .جه عالَماِلكِْت السى دمشق إلَدعيُت اسمروت، ثُِيد يف باِصشفى املقَتس إىل ُمِرثَى اَألعلَ



 ِرمتوري للمؤ  الس ِدفْ يف الو  وضُع، و  الالجئني ِةسعضو يف مؤس  :  باِصة من ى عد  تولّ قشِميف دِ *  
مي بكراتِشالَاإلسي، وغري ذلك. 

 *البالَطاف دالَ اإلسمية وزاراألقطار املقد فاً أخطَاِشة كَسار الصهيوينة واملؤامِترات االسعمةاري. 
  *قَود ر إلَ لَح  ِعالَالطِّا لِ ى أملاني لَ ع ى مِجاِهن الب عِ ِثح ند الغ ربيني أطروُ اِد وإعد دكتو ِةح يف الفَ  ةار ِةفَلس 

اإلسةالمي. 
 الدراسات والبحوث العالية    قام بتدريس العلوم اإلسالمية بكلية الشريعة واآلداب ببغداد، ومعهدِ         *  

 .ألقصى سابقاًغرب ابتونس، واجلامعة اإلسالمية بليبيا، ومكلف مبهمة لدى وزارة األوقاف بامل
س يف اجلامعة اإلسالمية بقسم الدراسات العليا مث يف كلية           در ويف أثناء جماورته مبدينة رسول اهللا       *  

التربية باملدينة املنورة، وبعد تركه الوظائف الرمسية فتح داره لطالب العلم وحميب املعارف على                
 .أنواعها
 من مؤلفاته

 . من هدي القرآن-١ . أحداث النكبة-٧
 . من أثر النكبة-٢ . اإلميان طريقنا إىل النصر-٨
 . املدخل لدارسة النطق-٣ . حقيقة اليهود واملطامع الصهيونية-٩
 . فلسفة احلج-٤ . مرشد الدعاة-١٠
 . اإلسالم دين هداية-٥ . أحباث متهيدية يف العقيدة اإلسالمية-١١
 . من نور اإلسالم-٦ . موقف الدين من العلم-١٢

 
 ت الطبعوحت

 . فلسفة العبادة يف اإلسالم-١ . شهور يف املغرب األقصى-١٠
 . قبس من نور اإلسالم-٢ . حماضرات إسالمية-١١
 . من علوم القرآن-٣ . أحسن احلديث-١٢
 . دراسات يف الفلسفة اإلسالمية-٤ .ات عرفتهاي شخص-١٣
 .ية الفلسفة اإلسالمية من مصادرها األصل-٥ .ةي فتاوي إسالم-١٤
 . تاريخ الفقه اإلسالمي-٦ . أسئلة وأجوبتها-١٥
 . مقدمات يف الفلسفة- ٧ .النصرانية يف القرآن وكما فهمها املفسرون -١٦
 . أيام يف الباكستان-٨ . ابن عرفه عامل املغرب-١٧
 . عام يف تونس وليبيا-٩ 



ألستاذ عبد املقصود   الكلمة اآلن لصاحب االثنينية ا      ..   مرة أخرى نرحب بضيفنا الكرمي      -
 خوجه

  ))كلمة احملتفي صاحب االثنينية الشيخ عبد املقصود خوجه(( 
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ري، خ ٍدمحنا مُ  على سيدِ   والسالمُ ، والصالةُ ملَع ي م ما لَ   اإلنسانَ ملّ، ع لمقَ بالَ ملَّي ع  هللا الذَ  ُدماحلْ
مم، وأَلّ ُعنلَعمم نم،لَّ عى آلِهلَ وعوأص ِهاِبحأج نعِيم. 
 

 : األفاضلخوةُاُأل
 :ُه اهللا وبركاُتمحةُ عليكم ورالسالُم

رِح أُ نْ يل أَ  يُبِطيكُ بامسِ ب ة    ِةيلَِضي فَ ميعاً مبعالِ م جالَّمالعالدُ الشيخ  د مُ كتور السيحِرِمد نِ م 
ي يف  أِت هذا احلفل الذي ي    يِفِرشتة لَ روة املنُ ن املدي ن مِ ِرفَ الس ناَءدوا ع كبرام الذين ت  به الكِ ِحيب، وص خِطالَ

، ميِةالَته اإلس م أُ  ا حنو  لَضفَ اليت ت  ل األعمالِ  جلالئِ عٍةتواِض مُ اٍنرفَ وعِ  وتقديرٍ ٍركْ شُ ِةمِلكَ كَ ِعالواِق
   وقضيته الكبرية اليت شلَغت ح ُهيات واخ طَلَتبذَ ت كِ اِتر قَ..  نيلسِط، وقضية فِ  دِس القُ  قضيةِ ه،اِنييِةض 

العه وُجِت وقِْمعظَت على ُموىل اليت استحوذَاُألِب ره وِجِدههاِده. 
 على  دِمت يع ملَ، فَ ِلمالع بِ وِل القَ اِعبليهم بإت  الذين من اهللا ع     من أولئكِ   اجلليلَ ا الفاضلَ نإن ضيفَ 

التوالكِ ظِرين تختصُ وِلقُ يف حُ  ِةاب غْه رُ اِتصها فَ يِت أمهِ محسب لْ، ب ش مر ْن   عاجلِ ِداِعس وفَ د ،تقَ ح ُهلب و ه بيت
 . احلديثه التاريُخفَر االستيطاين الذي ع اإلستعماِر أنواِع أشرِسدي ِضهاِدللعمل اِجل

 م إليها إال غَ    اليت استمعتُ   العطرةُ  الذاتيةُ ُهوما سريتمِ يض فَ ن ض حيثُ ي اع فضيلتُ طَ است  ه، مبا تميز 
 اِقتِع واالن ِةيِر احلُ ِرجروا إىل فَ  ي يعبُ كَنيه لِ راً ملواطِ سه جِ  حيات لَعج ي نْ أَ ن، مِ نِه على وطِ  بريٍةرٍة كَ ي غِ نبه مِ 
 ه، ولكن  يف يسارِ   والقمر ه يف ميينِ  وا الشمس ُعالً، ولو وض  يِد ب ا املسلمُ هنى ع  يرض نيت لَ  الّ ِةيلَ األص ِميوالِق

 .قالما ُي كَُنِفي الُس مبا ال تشتِهتأيت الرياُح
 

مِ  القضيةُ ارِتفس تعقيدٍ ن    إىل آخر، واستم الطُ ر العالِ يانَغ  مي ج  امثاً على صواإلسالمِ  العروبةِ ِرد  
ا الكبري،  نِخي ش ِةلَيِض فَ ِمز ع ن مِ لْفُيم   لَ لك اجلربوت  ذَ نْ أَ ريغَ..  ا الكبري ِنِن وطَ ن مِ  العزيزِ ِءزيف ذلك اجلُ  

ه اِتقاَء، ولِ ِهاِتحاضر، ومُ ِهِبُت كُ الِل خِ ن مِ ه للمالينيِ ثَّ الذي ب  ِملْ العِ ِةالَس رِ رب، وع ِةمِل الكَ رب ع ُهاده جِ لَواصفَ
 .ِةره الثَِّباِرج وتمِهلْ ِعةَارصها ُعي ِفبكَيت سالّ
 

، ُهارر ز ب شِ لّيب يف كُ   العر ِن الوطَ بناِء أَ ن مِ  ألجيالٍ مدا قَ  م ِردقَ بِ نا الكرميِ يِف ض ه اهللا وج  رض ن الَأَ
يه قَ ِفوتركساً ِمبالغزيرمِهلْور ِع ُنن . 



 يٍروز كَ ُهوما اختيارُ ،  اِحمة الرِ نِساناً بأَ ص مُ  األبلجِ ِقلى احلَ  ع ولُوم الدُ قُه ت اِل أمثَ ن مِ م الرجالِ زاِئعِبفَ
 للدفاع والدعيف أَ  ِةاي ،ِلو و زأُ ِةار قيمت إالَ د االنتدابِ  بع  واضِ ليلٌ د ح على  ه مِ  فضيلتِ ِنمكُ تلِم العِ ن 

افِعالن  طيُع الذي يست   ُه به أن يعرُ ز والفَ لِم الظُ وش الوقتِ ه يف ذاتِ  ، واستحواذُ اِدس   اِص على نالَ ِةي اِنبي ،
 ن ع ِل كامِ ِشي ج ِلم ش ه تشتيت ِتاعطَب، الذي كان باستِ    الكاتِ  عبد احلميدِ  ِة على أرضي  ٍةالبص بِ فقَوفَ
 كِسم يُ نْ أَ ن مِ نا الكبريِ  ضيفِ ن فضيلةُ  متكَّ ِةو القُ د، وبنفسِ نها بني اجلُ  ثُُبد رسالٍة ي  رمج، وبُ  الكلمةِ ريِقطَ
 باً بذلك اِر، ض  املواقعِ  يف بعضِ  دِهشست ي نْ أَ و، حىت كاد  در الع دُوجاه صُ  تُ ُهاباً إي وصي، مُ ه النارِ الحِس

قَ الْ  يف مسؤوليةِ   األمثالِ أروعِةياد ي يف خِ  اِنفَ، والتدالقَ ِةم ضاي  ا اليت وهب  فْ هلا نس ه، وجاد  ِلكُها بِ يِلِب يف س 
صيداً نا ر  لَ مِدقَُي اإلبداعية، لِ  ُهاقاُت طَ ه، وتفجرت اُترُد قُ تجوهت  ذا النسيج الفريدِ   ه نوِم..  صختمر وُ غاٍل
راً ِماِفووالْلِم الِعن عباِخل املقروِنِلم رةب. 

 يِهلَدى ما ع   أَ نْ أَ عدم، ب لِْعب الْ الّطُ لِ رِةون املُ ه باملدينةِ اِر د حته فَ  به فضيلتُ  زمي ما ت   أروعِ ن مِ لّعولَ
 يِض فَ نوا مِ لُينهب، لِ و وص ٍبد ح لِّ كُ ن مِ ينِدري واملُ ِبالّود الطُ فُليه وُ  ع تراطَتقَة، فَ يِنطَاٍت و باِجو  نِم
 .هاِتنس حيزاِني ِم ِفلُهعجن يى أَالَع وتُهبحانل اهللا ُسنسأَفَ.. ممعهجتم وُمهسفُنوا أَيُديفَه ووِملُُع

ا ة وم  العربيِ ِةيِضقَ الْ ِروح يف مِ  تزركَّ ت د قَ ِهِتمجرم إىل ت  ُتعمهي كما است  نا فِ  شيخِ ِة فضيلَ ؤلفاُتأما مُ 
،  االسالميةِ  عن الدراساتِ   الثاين يتحدثُ  ُروحواِمل..  ميةالَ الع يِةوِنُيه الص ِرنُصُع لِ شٍف كَ نها مِ  بِ يتعلُق
 إىل اهللا   اةُعه الدُ كَلُس أن ي   الذي جيبُ   الطريقِ  وشرحِ يِفِنح الْ  الدينِ اِبد بأه ُكُسم على الت  ضواحلَ

 جاِل يف م  ةَوفْ الص ُباِطخ اليت تُ  ِبُت الكُ  بعض  املؤلفاتُ تلَِمما ش م، كَ  دينهِ  بشئونِ  املسلمنيِ وتنويِر
 .لمِع بالْ الديِنِةالقَة، وعي االسالِمِةالفلسفَ

لى ك ع  كذلِ  اشتملت دقَ قريباً فَ   النور ىه وتعاىل أن ت   هللا سبحان و ا ، ونرجُ  الطبعِ  اليت حتت  والكتُب
 .مراِج والتالِتحب الرد من أَة وشيٍء االسالمِياِتاسر الِدن ِمالعديِد
 نَ أَ بج، وال ع  ِةرو املنُ نِة املدي نوا مِ ُمِدل الذين قَ  نا األفاضِ  بضيوفِ ةُبها األحِ  أي ابرحر التِ ِركَأُ

ة، وُبر النُ ِطع بِ وُعُض اليت ت  يِةمِسه األُ ِذم يف ه   إليهِ  باالستماعِ سعد ن نَين أَ فُِرشوُي..  تألألا ي هوِر نُ نم مِ ُهورُن
وتُسِكنعي ُنفِه..  العلِمةُليها هالَ عورهيِق اهللا وتوِف حبمِدوٍرى ُنلَ ع. 

م القاِد)  االثنينية  ( ضيف نَأم بِ كُذكِر أَنْ أُ  ُب وأحِ  امليمون، ُمعكَم ج  الكرامُ ها األخوةُ م أيُ  لكُ أشكُر
ي ِنُدسِعوُي..  ةارد الْ  جملةِ دير حتريرِ  املعروف، ومُ  يل، األديبُ قَد احلُ ماذ عبد اهللا بن ح      األستُ سعادةَ
 .ِةمِلكَ الْع ملِنيتعاِم واملُريِنِكفَ واملُاِءبد اُأل جبميِعُبرِحي ُيِذى الّتدنا املُذَم هلَم الداِئكُتشريفَ

دولة الشيخ معروف الدوالييب طلب مين أن أقدم حتيته واحترامه لفضيلة ضيفنا الكرمي وكذلك               
معايل الصديق الكبري الدكتور حممد عبده مياين كما طلب مين أيضاً فضيلة الشيخ حممد علي الصابوين                 

يشاركنا هذه األمسية الصديق    عالمتنا اجلليل لسفره أن أعتذر لفضيلته لعدم حضوره ويسعدنا أن             



يسعدين تشريف اإلخوة الدائم هلذا املنتدى الذي يرحب بكم         ..  الكرمي الكبري معايل الدكتور رضا عبيد     
 .أمجل ترحيب

 . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 

  ))كلمة الشيخ خليل مال خاطر(( 
 : أيها األخوة، ولفضيلة الشيخ خليل مال خاطر هذه الكلمة-
بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آله                 -

منا ما ينفعنا وانفعنا    اللهم ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العليم احلكيم، اللهم علّ            ..  وأصحابه أمجعني 
فيسر لنا  ..  زن إذا شئت سهال   مبا علمتنا وزدنا علما، اللهم ال سهل إال ما جعلته سهال وأنت جتعل احل             

 .أمورنا واختم لنا بالسعادة إنك على كل شيء قدير
لقد ترددت كثرياً يف احلضور يف تكرمي فضيلة الشيخ السيد حممد منر ألن مدح اإلنسان يف وجهه                 
فيه خطورة كبرية على املادح واملمدوح لكين عزمت على احلضور استناداً إىل ما ورد عنه، عليه وعلى                 

 الصالة والسالم من ثناء على من يؤمن عليهم عدم التغيري؛ هناك نصوص كثرية عنه عليه وآله                   آله
 والنصوص يف هذا    "إن أمن الناس علي يف أهله وماله أبو بكر        "  "نعم العبد عبد اهللا   ".  الصالة والسالم 

 ..كثرية
ن ينقص وكالمها فيه جتاوز     ألن املتكلم يف مثل هذه األمور هو بني أمور ثالثة إما أن يزيد وإما أ              

إن صليت بالشيخ ليست قريبة عمرها سبع وثالثون سنة وإين           .  خطري، وأما الثالث فهو على خطر      
ألذكر الس األول الذي التقيت به يف دمشق وأنا طالب يف كلية الشريعة وكان بعد خروجه من                   

 ما سألين وما قلته وما دار بيننا        فلسطني بعشر سنوات تقريباً وقد قدم آنذاك من بغداد وما زلت أذكر           
 يا إخواين مع أنه واجب علينا أن نعرف هلم قدرهم ومكانتهم وأن             -من حديث، إن ثناءنا على العلماء       

 لن يصل إىل ثناء اهللا تعاىل وتقدير اهللا عز وجل ومدح اهللا سبحانه وتعاىل للعلماء،                -جنلهم وأن حنترمهم    
 بل جعلهم اهللا تعاىل     الَّذِين أُوُتواْ الِْعلْم درجاتٍ   امُنواْ ِمنكُم و  لَّلُه الَِّذين ءَ  يرفَِع ا كيف واهللا تعاىل يقول     

 بل حصر اخلشية احلقيقة يف       ُهو والْمالِئكَةُ وأُولُوا الِْعلْمِ    شِهد اُهللا أَنُه الَ ِإلَه إالَّ     بعد املالئكة مباشرة    
 وهلذا مل يطلب اهللا من نبيه عليه وعلى آله الصالة والسالم            ن ِعباِدِه الُعلَماءُ  ِإنما يخشى اَهللا مِ   العلماء  

 وهلذا جعلهم النيب عليه الصالة والسالم         ِزدِني ِعلماً  وقُل رب االستزادة من شيء إال من العلم        
 بل إذا كانت احليتان     كيف واهللا سبحانه وتعاىل ومالئكته يصلون على معلم الناس اخلري،         ..  ورثة األنبياء 

يف البحار والدواب يف الرباري تستغفر ألهل العلم، هلذا مهما رفعناهم وجمدناهم وجبلناهم فنحن                 



ليس منا من مل يوقر كبرينا ويرحم صغرينا ويعرف لعاملنا          (:   يقول مقصرون يف جنام، كيف والنيب      
 .)قدره

ليل األصويل الفقيه النظار املتكلم املفسر      إن الشيخ منر السيد الشريف من أمه وأبيه العامل اجل          
الشيخ حممد منر ابن الشيخ السيد عبد الفتاح العامل اجلليل الكبري ابن            ..  وكلها مواد درسها يف اجلامعات    

الشيخ السيد حممد سعيد نقيب األشراف يف حيفا، انتهى االفتاء ورئاسة األشراف يف آل اخلطيب مدة                
انتقل آل اخلطيب من احمللة الكربى من مصر إىل حيفا وتوارث فيهم             تزيد على أربعمائة عام حيث      

العلم والتقوى والصالح واخلطابة يف مسجدهم العامر املسجد العمري الكبري يتوارثونه حفيداً عن أب              
 ..عن جد وهكذا

إشتهرت هذه العائلة الكرمية بالعلم كان جدهم الشيخ حممد سعيد انتهى إليه الشرف والعلم                
.. ى ورئاسة األشراف وهو إضافة إىل كونه مفيت حيفا فهو تلميذ العامل الكبري اإلمام الباجوري               والفتو

كان ذا حظوة كبرية عند السلطان، ال       ..  وهو تلميذ العامل الشهري صاحب التعليقات الشيخ الشرقاوي       
ن قواالً للحق،   يرد هلم قول وال يتنافس أهل حيفا واللواء بكامله إذا قال كلمة ترددوا يف قوله، كا                 

صادعاً فيه، خطيباً مفوهاً، وخلفه من بعده الشيخ عبد الفتاح، وأعرف عن الشيخ عبد الفتاح الكثري،                
حيث مسعت ذلك من الشيخ نفسه، ومسعت من غريه من أهل حيفا وإن كنت ما جئتها وما رأيتها،                    

شيخ منر يف بره بأبيه إذ يندر أن        كان الشيخ عبد الفتاح مضرب املثل يف بره بأبيه، وأكرم اهللا تعاىل ال             
 أن   قلَّ يوجد يف عصره من يقاربه أو يدانيه يف بره كما إن والده الشيخ الفتاح أحب الشيخ منر حمبةً                  

 يف  ؟توجد من والد لولده، وكيف وقد فقد عشرةً من الولد آخر واحد فيهم شاب طالب يف األزهر                 
علم والتقوى والرب والوصول إىل النسب الشريف،       هذا اجلو العائلي الكرمي الذي حوى إضافة إىل ال         

 .كان بيتاً غاية الرفعة
 للوالة والقضاة   كان مأوى وملجأً  :  فبيت الشيخ الذي حيد حديقته البحر األبيض املتوسط         

 أن يأيت طالب    والعظماء وأهل العلم بل كما قال يل الشيخ حممد علي املراد كان كهفاً ألهل العلم، قلَّ               
  وأكثر حىت يرحتل وقلَّ     يريد األزهر إال ونزل فيهم، ونام يوماً ويومني وثالثة وأربعةً           علم من املشرق  

طالب علم يرحل من مصر متجهاً إىل املشرق إال ويرتل يف بيتهم، بل كم من ضيف عاش يف بيتهم حىت                    
 مات، وكم من آخر جلس عندهم الشهور وهم ال يعرفون الضجر بل إن أباه كان يرسله إىل عكا من                   
أجل شخص واحد ألنه مرت عليه ليلتان مل حيضر فيهما عندهم، هكذا كان بيتهم يف حيفا، يف هذا اجلو                   
العائلي ولد الشيخ وبيته بيت علم، بيت دين، بيت تقوى، بيت مكانة اجتماعية رفيعة، حتل فيهم                   

اث امللهوف  وعندهم القضايا، تعطى الدروس، يتدارس أهل احلل والعقد، يأمن اخلائف، يف بيتهم يغ              
عندهم تقضى احلوائج، هكذا ولد الشيخ، عاش يف كنف والده مل يعرف جده، وتأثر بوالده تأثراً كبرياً                 



جداً، وأخذ عن والده الكثري، ورأيته إذا ما ذكره كأنه ال يذكر والداً فحسب بل يذكر حبيباً فقده                    
اً وال أستطيع أن أحتدث عن والده       وهو من أعز أحبابه وكأنه اآلن قد فقده، الشيخ تأثر بوالده كثري            

 ..وصالحه وعن كراماته، لعل اهللا سبحانه وتعاىل يهيئ من يكتب ومن يتحدث عن ذلك فيما بعد
الشيخ منر أخذ عن والده الكثري وما زال صغرياً وهو يذكر عندما دخل االجنليز إىل حيفا عام                  

تاح ألنه كان من كبار علية القوم ومعه        م وكيف عمد االجنليز إىل إعتقال والده الشيخ عبد الف         ١٩١٨
ثالثة أو أربعة؛ وأترك هذا املوضوع ليحدثنا عنه كيف كانت قضية إعتقال والده، وبعد خروج والده                 
من املعتقل، ذهب الشيخ إىل عكا ودرس يف املدرسة األمحدية اليت أنشأها أمحد باشا اجلزار رمحه اهللا                   

نذاك الشيخ عبد اهللا اجلزار مفيت عكا، وأخذ الشيخ حممد منر           تعاىل وهي مدرسة شرعية وكان يديرها آ      
عن نقيب األشراف يف عكا وهو العامل العامل اجلليل الشافعي الشيخ حممود اللبابيدي، وملا قدم الشيخ                
موسى البديري قاضياً على حيفا بعد أن كان قاضياً يف بيت املقدس، وال حاجة إىل ذكر السبب يف                    

 صار يتردد الشيخ موسى على بيتهم يومياً، فكان رمحه اهللا سبباً يف إقناع والده، الشيخ                انتقاله إىل حيفا،  
 من قبل والده يف إرساله مع أنه الوحيد،         عبد الفتاح، يف إرسال الشيخ حممد منر إىل األزهر ال كراهيةً          

لفتاح كان  كيف وهو القائل لو كان عندي مائة من الولد ألرسلتهم إىل األزهر ولكن الشيخ عبد ا                 
يستصغر ولده، يراه صغرياً يف السن ال يتحمل الغربة البعيدة واملدة املديدة وهو بعيد عنه وقد شغف به                  
وشغف الوالد به، ولكن تشجع الشيخ وذهب إىل األزهر، ومكث الشيخ منر يف األزهر اثنيت عشرة                 

 يكن آنذاك كليات يف األزهر      سنة مثاين سنوات قضاها منها يف القسم العام وملا أنشئت الكليات، ومل            
إمنا قسم واحد فقط، فلما أنشئت الكليات الثالث كلية أصول الدين وكلية الشريعة وكلية اللغة                 
العربية، بأمر الشيخ املراغي رمحه اهللا آنذاك، دخل الشيخ كلية أصول الدين ومكث فيها أربع سنوات                

نه وتعاىل أثناء وجوده يف األزهر بنخبة من العلماء         ونال شهادة العاملية فيها أيضاً وقد أكرمه اهللا سبحا        
تتلمذ عليهم، كما أكرمه اهللا سبحانه وتعاىل بنخبة صاحلة من الطلبة زاملهم وعايشهم، وحفظه اهللا                 
تعاىل بصحبته إياهم من االحنراف سواء كان يف العقيدة أو يف السلوك، ومن املشايخ الذين أكرم اهللا                  

عالّمة الشيخ حممد خبيت املطيعي مفيت مصر وقرأ عليه قسماً من كتاب اهلداية             الشيخ بالتتلمذ عليهم ال   
للمرغناين وهو أصعب كتاب يف الفقه احلنفي، وكذلك الشيخ حممد السملوطي وهو حمدث الدنيا                
آنذاك، والشيخ يوسف الدجوي وقرأ عليه التفسري، والشيخ املرصفي رمحه اهللا تعاىل وقرأ عليه األدب،               

والزم الشيخ سالمة العزامي رمحه اهللا، وأكرمه اهللا تعاىل بدعوات متتاليات متكررات من               كما قرأ   
الشيخ أمني الكردي رمحه اهللا فحلت بركة دعوته عليه، وقد حضر الشيخ مشيخة الظواهري مث مشيخة                

ن كانوا  مصطفى املراغي يف املرتني، وقد أكرمه اهللا تعاىل كما قلت، بنخبة من أهل العلم والفضل الذي                
معه يف الطلب كالشيخ عبد اهللا العاليلي، والشيخ خمتار العاليلي، والشيخ أمحد العجوز، والشيخ حممد               



سوبرا الكبري، والشيخ حممد سوبرا الصغري، والشيخ حممد حرب، والشيخ حممد غزال، رحم اهللا تعاىل               
 .من تويف منهم وأمد اهللا تعاىل يف عمر الباقني

 

 عشرة سنة قضاها يف مصر إىل حيفا بعد أن تشبع من خمتلف ينابيع العلم                عاد الشيخ بعد اثنيت   
عاد مفسراً، عاد حمدثاً متكلماً فقيهاً أصولياً نظاراً، عاد وهو من أهل املنطق وأهل الفلسفة رفعت هذه                 
احلجب، فاشتد عوده وصلب، فأنشأ يف حيفا مجعية االعتصام، وكان هلذه اجلمعية األثر الكبري يف                  

ال عدد من الطلبة إىل األزهر، عادوا علماء تولوا األمر بعد ذلك، كما أنشأ يف حيفا مدرسة ليلية،                  إرس
هذه املدرسة رسم هلا الشيخ منهجاً خاصاً باإلضافة إىل تعليم الكتابة والقراءة والتاريخ اإلسالمي،                

يز صارت هلم الصولة    تدرس التوجيهات اإلسالمية، دف معني ألن اليهود بدأوا باالنتشار واالجنل           
واجلولة؛ إذن ال بد من تربية جيل يتحمل التبعات اليت ستلقى على كاهله، كما توىل الشيخ مجعية                   

م وملا  ١٩٤٨م إىل سنة    ١٩٣٩األوقاف واملعارف اإلسالمية يف لواء حيفا كلها، وبقي يف حيفا من سنة             
هاد، والتف املسلمون حوله من لواء      اشتد عود الشيخ قامت احلرب يف فلسطني فنادى الشيخ بنداء اجل          

حيفا وغريها وخاض املعارك قائداً للمجاهدين ملا حواه من صفات القيادة الدينية واالجتماعية                 
والسياسية وكان يرجع إىل بيته وال تستغربوا إذا قلت لكم ويفتح قميصه ليخرج الرصاصات من                 

ث منها وواحدة بدأت تتحرك قبل      قميصه ومل ختترق جسده سوى مخس رصاصات، بقي فيما أظن ثال          
سنتني أو ثالث، أسأل اهللا تعاىل أن ميد يف عمره، يف إحدى املعارك سقط الليث جرحياً، وحدثين من                    
أسعفه من ذلك اجلرح، وكيف نقل الشيخ من حيفا وهو منهبط إىل بريوت، وأترك احلديث له ليحدثنا                 

ىل بريوت ومسع رئيس اجلمهورية السورية آنذاك       نتقل الشيخ إ  إأيضاً عن قصة جرحه يف تلك املعركة،        
شكري القوتلي بالشيخ فأرسل إليه طبيبه اخلاص وال أحفظ امسه اآلن فقرر الطبيب نقله إىل دمشق                  
ليتوىل عالجه يف دمشق ونقل الشيخ من بريوت إىل دمشق، وكتب اهللا تعاىل له الشفاء وتوطدت                   

س اجلمهورية يف دمشق وقد تنوعت نشاطات الشيخ يف         العالقة من تلك الساعات بني الشيخ وبني رئي       
كما درس يف الكلية الشرعية ويف املدارس         )١(دمشق العلمية والدعوية واجلهاد، فدرس يف مدارس عنرب       

الثانوية واختذ من إذاعة دمشق منرباً فكان له برنامج يومي بعنوان من هدي القرآن وآخر عن نكبة                   
 رئيسها الفعلي وإن كان يرأسها يف الظاهر رجل من أهل دمشق من             فلسطني وأسس جلنة لالجئني وكان    

ا يف دمشق، وقد أوفده رئيس      عِبوطُ)  ومن أثر النكبة  (،  )من هدي القرآن  (آل املالكي، وألف كتابيه     
اجلمهورية السورية شكري القوتلي إىل احلج ومحله رسالة خطية إىل امللك عبد العزيز آنذاك، كما كان                

اء وفد التهنئة يف قيام باكستان وكان ذلك مبشورة وطلب الشيخ من رئيس اجلمهورية              الشيخ أحد أعض  

                                           
 .مدرسة مشهورة بدمشق آنذاك) مكتب عنرب(املقصود به  )١(



آنذاك، ولكن مدته يف دمشق مل تدم سوى ثالث سنوات وبعض شهور، ألن اإلنقالب العسكري أخرج                
م، إنتقل الشيخ إىل بغداد ودرس يف جامعاا، كما توىل           ١٩٥١رئيس اجلمهورية فخرج الشيخ عام      

 جامع الشيخ عبد القادر اجليالين رمحه اهللا تعاىل، واستمر يف ذلك، وباملناسبة كان الشيخ وما                اخلطابة يف 
زال خطيباً يهز املشاعر حدثين من مسعه يف حيفا قبل قيام احلرب أنه إذا خطب يف مسجد اإلستقالل أو                   

إىل بريوت، وأسس   كاملها، هكذا كان الشيخ، عاد الشيخ من بغداد         بهز حيفا   ي:  املسجد العمري، قال  
مجعية الرابطة اإلسالمية، وأنشأ مدرسة الفتح اإلسالمي، واليت صارت تسمى فيما بعد ثانوية اإلمام                
األوزاعي، مث عاد إىل بغداد مرة أخرى مدرساً يف جامعتها وخطيباً أيضاً يف مسجدها العامر، ويف عام                  

نورة ودرس الشيخ يف اجلامعة اإلسالمية      هـ إنتقل الشيخ وشد رحله إىل احلجاز إىل املدينة امل         ١٤٠٢
وأكرمين اهللا بصحبته يف كلية التربية، ومن ذلك التاريخ توطدت العالقة بيننا من جديد، وما إن انتهى                 
الشيخ من التدريس يف كلية التربية حىت فتح باب بيته مرة ثانية ومل يغلق، بل فتحه على مصراعيه لطلبة                   

 .لعشاء يومياً، ويف دروس خمتلفة ولطالب خمتلفنيالعلم من بعد العصر إىل بعد ا
حيضر جملسه علماء أفاضل منهم من يقارب سنه سنه، ومنهم من ال يزالون يف ريعان الشباب،                 

ال أقول قويل هو    :  حفظه اهللا تعاىل الذي كان حريصاً على دينه، مدافعاً عنه متمكناً من عقيدته، وأقول             
يف عدد من املواد يكاد يكون الشيخ فيها يف         :   حمبوبه، ولكين أقول    قوله يف  قول حمب، فاحملب ال ُيقبلُ    

 . له نظرياً يف تلك العلومُت أن وجدهذا الزمن مربزاً قلَّ
الشيخ مع حرصه صارت له عالقات مع عدد من املستشرقني ألن الشيخ سافر إىل أملانيا وعدد                 

 حيث درس يف ليبيا ويف تونس وذهب إىل          من الدول الغربية باإلضافة إىل الدول العربية اليت زارها،         
املغرب، عالقته مع املستشرقني هذه عالقة حتتاج إىل وقفة، ولكين ال أطيل لعل الشيخ يتحدث عن                  

 أما الكرم فعرفت آل اخلطيب ذه الصفة     -بعضها إن أحب، الشيخ إضافة إىل العلم، إضافة إىل الكرم           
عاماً إىل املدينة إال ويتحفه الشيخ بوليمة نطأطئ رؤوسنا           أن يأيت عامل يف خالل األربعة عشر           قلَّ -

خجالً ألننا ال نستطيع أن جناريه، الشيخ يف كرمه ينبع من ذاته ال ينبع من ثوبه أو من جيبه، هذا                       
الشيخ عركته احلياة فخرج ذهباً صرفاً، وخلقاً نبوياً، خرج وهو دائم الذكر، دائم الفكر مستدمي                 

 معي يف السيارة وهو يغفل حلظة واحدة، أو يقف لسانه حلظة واحدة إال وهو                التالوة، قل أن يركب   
، هذا هو الشيخ رمحه اهللا ومع سنه الكبري وأشغاله الكبرية املتواصلة وأعماله                أو ذاكر أو داعٍ    تاٍل

رون الكثرية، إال أنه كان مكثراً من التأليف قاربت مؤلفاته على أربعني كتاباً وإن كان قد طبع منها عش                 
 .كتاباً، وصلته بالعلماء من خمتلف أقطار العامل اإلسالمي مستمرة حىت يومنا هذا

وخالصة القول فالشيخ شخصية إسالمية كبرية، مجعت صفات متعددة، كل صفة تصلح ليظهر             
ه ا متصفها ومن هنا كان له التأثري الكبري يف أغلب اتمعات اليت حل ا، وإذا كان اهللا تعاىل قد أكرم                   



بطلب العلم مث باجلهاد العسكري مث السياسي، فإنه وما زال يتابع جهاده العلمي والفكري والسلوكي               
.. واالجتماعي، أسأل اهللا تعاىل أن ميد يف عمره وأن يقويه وإيانا على طاعته إنه نعم املوىل ونعم النصري                  

وقد أطلت عليكم   ..  ملنيوصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم، واحلمد هللا رب العا              
 . بس.. فاعذروين ألين قلت احملب، واحملب

 

  ))قصيدة لشاعر طيبة ضياء الدين الصابو�ي(( 
 من قالئده املرصعة     أيها اإلخوة فضيلة الشيخ شاعر طيبة ضياء الدين الصابوين حيمل قالدةً            -

يها مجيعاً بالشيخ العالّمة الدكتور حممد      بكلماته اجلميلة مشاركاً ا يف هذه املناسبة الكرمية واليت حنتفي ف          
 .منر اخلطيب

ــأم   ــم والس ــعدنا وزال اهل ــد س وق
. 

مـَر والنغ ـطاب الشع )  هـخوج(يف قصِر    
. 

ــ  ــثُه العِم ــراءى غي ــرجال، ت ــني ال مب
                                                            . 

ــده   ــئت تقص ــا ج ــرُمي إذا م ــو الك ه
. 

ــرم   ــبعُه الك ــا ط ــيلُ، وأم ــو النب فه
. 

يكفــيه مــا نــال مــن جــاٍه ومفخــرٍة 
. 

ــيخنا  ــِر(لش ــم ) من ــيد العلَ ذاك الس
. 

  مي  ـُر أسعفن ـ والشع -كم  شكرُت تكري-
. 

ُمـه الظُل ـد اجنابت ب  ـق)  اُءـالضي(ذا  ـه
. 

قــد أشــرق األمــلُ الزاهــي بطلعــتكم 
. 

ــنان ــزينه اث ــ: ي ق والشــيُمحســُن اخللُ
                                                            . 

  الــذي تــزهو مناُبــره) اخلطــيُب(أنــت
. 

ــويفُّ  ــو ال ــنا األزم ،ه ــت ب  إذا حلّ
. 

ه فعــرفُت الفضــل شــيمته  عــرفُت 
. 

*    *    * 

 الســعد يبتســم ثغــرحــيثُ) طيــبٍة(يف 
. 

ــُر أ  ــحبته إين ألذكـ ــواماً بصـ عـ
. 

ــتطم  ــب يل ــوج احل ــعد واىف، وم والس
                                                            . 

ــة    ــال بامسـ ــنأُ واآلمـ ــام ـ أيـ
. 

ــر أو زلّــ تن ــر الده ــدمكّ ــنا الق ت ب
. 

ــوداد إذا   ــظ ال ــى حف ــيُم عل ــا املق أن
. 

مـل منتظ ـثُ الشم ـاُء وحي ـحيثُ الصف 
. 

 مــا كــان أمجــلَ أعــواماً لــنا طُــِويت
. 

ــب ــطرم وحـ ــوِل اهللا مضـ هم لرسـ
. 

ــته(ويل   ــرفتهُم) بطيبـ ــباب عـ أحـ
. 

مــن نــورها، فجمــالُ الكــون عــندكُم
                     .                                        

ــلَ   ــا أه ــبةَ(ي ــاً) طي ــئت مقتبس إين ج
. 

وهــل يشــكر االخــا مــا فــيه مــتهُم؟
. 

ــي ألشــكركم مــن فــيض عــاطفيت  إن
. 

ــر  ــتم ك ــيمُ أن ــربُز الق ــيكم ت ام وف
. 

ــا   ــبةَ(ي ــل طي ــي) أه ــِدنكمح ا اهللا مع
. 

ـ  ــرُم مـ ــواهللا أك يرج ــمن ى وُيعتص
. 

ــز يف دعـــ   ــألُت رِيب دوام العـ ٍةسـ
. 

ـ    ـِل الرسـول وفــيهم ُيعسرف الكــرمن
                                                            . 

ــبةَ(  ــزيلُ طي ــن) ن ــيب وِم ــار للحب ج
. 



ياُر والعجــمرُب األخــباهــت بــه العــ
. 

الــذي طابــت مشائلُــه) منــر اخلطــيب( 
. 

ه حكـــُمكالمـــُه الفصـــلُ إالّ أنـــ
. 

هـوب ب ـوي القل ـد يسته ـحديثُ الشه  
. 

!!مـِهع الفَ ـغُ اِملصق ـالبلي)  اخلطيُب(فهو  
. 

كــم اســتمعُت إلــيه يف حماضــرةٍ    
. 

ــيُخ ــُمش ــذين ه ــتاذُ ال ــيوخ وأس  الش
                            .                                 

هالعــامل الفاضــل احملمــوُد ســريتُ    
. 

ــم  ــالُ واهلمـ ــت األبطـ إذا تقاعسـ
. 

ــ  ــ ومهّ ــذي بص ــى ل ــيخ ال ختف رة الش
. 

ـ   ــر يف أعماقــ ــم تفجـ ه األملوكـ
. 

ــ  ــم ناطقــة  أعمالُ ــاد الظل ُه يف جه
. 

ــوا   ــد ِنعم ــوُم ق ــته والق ــقى ألم يش
. 

ــزينُ     ــجايا إذ ت ــتلك الس ــرم ب هأك
. 

**    *     

ــنِ   ــت ال ــا حلّ ــالذُ إذا م ــت امل مقَأن
                                                            . 

ــ  ــا ســنديرب ــِاملَ األســرار ي ــا ع اه ي
. 

ــمُ   ــادل احلك ــت الع ــنوب وأن إذا ت
. 

ــبةٍ    ــل نائ ــنا يف ك ــرجاُء ل ــت ال أن
. 

مـب يلتئ ـرُح القل ـن بفضلك ج  ـا م ـي
. 

ــنا    ــوالي ِذلّت ــا م ــك ي ــلْ بعطف فامش
. 

ــمُ  إالّ ــيه نعتص ــن ف ــا م ــِوك ي  بعف
                                                            . 

 ــد ــ ق ــل قرغ ــنا أم ــا ل ــا م تنا اخلطاي
. 

ـ    ــارم اخلَـ ــنفع إالّ الص ــيس ي مِذول
. 

ى برؤيتها ـي حنظ ـك)  دسـالق(ا  ـأعد لن  
. 

ــرمُ   ــزالء واحل ــبة الع ــتكي الِق وتش
. 

ــمائركم    ــبلةُ األوىل ض ــرخ الِق تستص
. 

ــدق   ــوُع الص ــبه، ودم ــتحمبذن  مل
. 

وهـل خيـيب امـرؤ قـد بـات معترفاً           
. 

ــا دام ت ــم م ــوانُ واألم ــُده األك حم
                                                            . 

ــه  ــلى االل ــرتهص ــادي وِعت ــى اهل  عل
. 

 شاعر طيبة
 حممد ضياء الدين الصابوين

 . عضو رابطة األدب اإلسالمي العاملية
 

 : أيها اإلخوة فضيلة الشيخ حممد علي الصابوين أناب ابنه أنس إللقاء كلمة ذه املناسبة-
 

  ))يكلمة فضيلة الشيخ حممد علي الصابو�(( 
 .بسم اهللا الرمحن الرحيم

 .سالم اهللا عليكم ورمحته وبركاته
 والصالة والسالم على    يرفع اهللا الذين آمنوا منكم والذين أوتو العلم درجات        احلمد هللا القائل    

 .سيد املرسلني ورمحة اهللا للعاملني ما أشرقت الشمس يف األفق املبني وسطع النور يف قلوب املؤمنني



 :وبعد
شرف يل عظيم أن أنوب عن فضيلة الوالد الشيخ حممد علي الصابوين يف إلقاء كلمته يف                 فإنه ل 

  لم من أعالم األمة اإلسالمية هذا احلفل الذي أىب الوالد إال أن يشارككم فيه ذلك إن مل                 حفل تكرمي ع
 اخلطيب أمد   يكن جبسده وحاله فربوحه ومقاله شيخنا الفاضل املكرم العالمة ااهد األستاذ حممد منر             

 .اهللا يف عمره وأدام النفع به
من أرض  .  أستاذنا املكرم الشيخ عبد املقصود خوجه، أساتذيت الفضالء، أيها احلفل لكرمي            

الفتوحات ومن مدينة إسطنبول يبعث إليكم سيدي الوالد الفاضل الشيخ حممد علي الصابوين هذه                
 :الكلمة

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 :..أما بعد. ة وسالم على عباده الذين اصطفىاحلمد هللا وكفى وصال

ففي كل أمة رجال يفخر م الزمان وُيشار إليهم بالبنان ويف األمة عظماء ونوابغ تتحدث عنهم                
احملتفى به يف هذه    "  حممد منر اخلطيب  "وشيخنا اجلليل العالّمة الشيخ     .  سريم وتنطق مبآثرهم أعماهلم   
ال أقول  .  لفضل ومنرب األدب والريادة هو أحد هؤالء النوابغ والعظماء        األمسية الكرمية يف دار العلم وا     

فأستاذنا اجلليل احملتفى به هذه الليلة عظيم ونابغة         .   بل هي احلقيقة تنطق بذاا     اًذلك مدحياً له وثناء   
األقران بدماثة خلقه وعال صهوة اد بنبله وعلمه؛ وكافح وجاهد؛ بلسانه وقلمه وبدنه وسيظهر لكم               

كنت أمتىن أن أشارك حفلكم الكرمي باإلحتفاء بالشيخ        .  ولتعلمن نبأه بعد حني   بيقني صدق ما أقول     
 :اجلليل الفاضل؛ العامل ااهد؛ ولكن كما قال الشاعر

ــريب   ــوب ق ــني القل ــدى ب ــإن امل ف
                                               .              

ــباعدت  ــنا ت ــإن كانــت األجســام م ف
. 

 

 إىل ندوة علمية دينية     فأعذروين فإن الظروف القاهرة؛ حالت دون هذه الرغبة؛ حيث أنين مدعوُ          
األيادي اليت أمتدت إليها    "  السنة النبوية املطهرة  "ألشارك فيها مع زمالئي االساتذة األفاضل حول         

األثيمة لتنال منها بالطعن والتجريح، يف بلد مسلم كان يوماً من األيام حصناً حصيناً لإلسالم، أقض                 
اليت كانت تسمى    )  استنبول(بلد اخلالفة اإلسالمية يف مدينة        .  مضاجع األكاسرة واجلبابرة   

 فتحها سيد املرسلني    واليت فتحها الغازي البطل املسلم حممد الفاتح، واليت بشر عن          )  بالقسطنطينية(
أقول )  لتفتحن القسطنطينية فلنعم األمري أمريها ولنعم اجليش ذلك اجليش        (وهذه إحدى معجزاته الغيبية     

إن فضيلته أديب ضليع وخطيب مفوه وفقيه متمكن، وال عجب          :   حلق هذا العامل الفاضل ااهد     اًوفاء
ورات ونظم اجلماعات، فهو رجل     فإنه سليل أسرة علم وأدب؛ كتب وخطب وألف وصنف وقاد الث           

تدنسها )  أرض فلسطني (ثائر؛ مناضل جماهد؛ عز عليه أن يرى األرض املقدسة؛ اليت بارك اهللا حوهلا               



وتستبيح محاها تلك الفئة الضالة، اليت      .  األيدي األثيمة، أيدي الصهاينة ارمني أبناء القردة واخلنازير       
؛ فقام ثائراً خيطب ويكتب يلهب املشاعر ويستهوي النفوس         غضبا اهللا عليها ولعنها، من شذاذ اآلفاق      

وخيوض املعارك يتقدم الصفوف حيمل راية اجلهاد إلعالء كلمة اهللا، حىت أصيب يف إحدى تلك املعارك                
برصاص األعداء؛ ولكن اهللا عز وجل شفاه؛ فلم تلن له قناة، فعاد إىل محل السالح يف وجوه أعداء اهللا                   

 يتحدث عن أرض القداسات مسرى سيد األنبياء حممد عليه الصالة والسالم، كان             وال يزال إىل اليوم   
فضيلته إذا كتب فإمنا يكتب بدماء قلبه؛ ودموع عينيه، ولنستمع إليه وهو يكتب لنا يف إحدى مقاالته                 

وطارت (فيقول يف ختام مقاله     )  من املسجد احلرام إىل املسجد األقصى     (عن أحداث النكبة حتت عنوان      
 وشتتوا أصحاا وجعلوا أعزة أهلها أذلة        ؛سطني ومل يبق منها إسم وال رسم وال روح وال جسم           فل

ه الضحايا، وكل هذه اإلشارات والعبارات مل       ذوكذلك يفعلون ولكن واأسفاه كل هذه الدماء وكل ه        
نوة تكن كافية على ما يظهر لعرِب هذا الزمان ومسلمي هذا العصر، فلم تذهب فلسطني من أيديهم ع                

وقسراً، وال اقتداراً وغصباً؛ بل ساعدوا وتآمروا، بل وجاهروا يف تسليمها ألعدى أعدائهم أال وهم                
اليهود واليوم متر الذكرى والعامل اإلسالمي قامت مظلم؛ وخباصة أهل القبلة األوىل؛ حيث ال يزالون                 

ولكن أرى يف مساء    ..  ني يف ديار العروبة واإلسالم؛ حيث يطلق عليهم اسم الالجئ          يشعرون بالغربةِ 
: مث يقول فضيلته  )..  العروبة غيوماً ويف دنيا اإلسالم رعوداً؛ وأرى األسد يتجمع ليثب؛ ويتقهقر ليهجم           

. .فيا رب حممد أحينا إىل ذلك اليوم؛ الذي نرى فيه علم اإلسالم قد ارتفع وراية العروبة قد خفقت                  (
 .. السماء؛ وتشق أجواء الدنيا وتزلزل األرضأحينا لنسمع بآذاننا زئري األسود تعاىل إىل عنان

يا لثارات دير ياسني، يا لثارات النساء الاليت بقرت منهن البطون؛ يا لثارات مئات األطفال                 
أعرباه واإسالماه؛ يا رب    االذين ذحبوا كالنعاج؛ يا لثارات مئات الصبايا الاليت يصحن الليل والنهار و            

أحينا لنرى بأعيننا جبال فلسطني ووديان       ..  وا دينه؛ وداسوا كتابه   حممد أحينا لننتقم حملمد ممن أهان      
سالم عليك يا فلسطني يا     ..  نا من مائها ومرضى وشفاؤنا من عليل هوائها       حنن عطاش فرو  ..  فلسطني

 ".من نور اإلسالم"نقالً عن كتاب ..) أرض األقصى ويا مهد اإلسراء
شاعر كانت أشد على األعداء من الرصاص        إن هذه الكلمات املفعمة باآلالم وامللهبة للم       

والقنابل ألا دفعت باملسلمني ليقضوا مضاجع الصهاينة وحركت فيهم روح اجلهاد إلستعادة الوطن              
سم على مسمى   ااملسلوب؛ إن أستاذنا اجلليل حممد منر اخلطيب، الذي جنتمع اليوم لإلحتفاء بتكرميه              

مفوه يف احملافل واامع مث هو أديب من الطراز األول           فهو منر على األعداء أسد يف اهليجاء خطيب          
تنساب الكلمات عنده انسياب املاء السلسبيل يف اجلدول النمري وهذا منوذج آخر عن أسلوبه األديب؛               

إن الناس يقدرون الشاعر أو     (،  وعباراته الرشيقة الرقيقة حيث يقول يف ذكرى مولد فخر الكائنات           
 وبياناً ونراهم خيلدون    ع حكمة أو ذهب مثالً أو لقطعٍة من القول؛ سالت رقةً          الناثر لبيت من الشعر مج    



وأين .  وأين الشاعر والناثر من حممد عليه الصالة والسالم       ..  اخلطيب ألنه أجج الشعور وهيج النفوس     
اخلطيب واحلكيم من بيان الرسول وحكمته وحديثه وفصاحته وبالغته؟ ذلك هو املعجز يف كل شيء                

 ).لذي وصل إىل النهاية يف كل شيءذلك هو ا
ــاحله   ــود س ــروف واجل ــته املع فلج

                                                            . 

ــته   ــات اتي ــن أي اجله ــر م ــو البح ه
. 

 

حلديقة الغناء أو اجلنة الفيحاء أو الغادة اهليفاء، هل خيتلف الناس يف            هل خيتلف الناس يف مجال ا     
 .اخل.. إستحسان اهلواء العليل والنسيم البليل

فتحية إجالل وإكبار لشيخنا اجلليل املفضال حممد منر اخلطيب، يف يوم تكرميه نرسلها له              ..  وبعد
خ العزيز املضيف الشيخ عبد املقصود      من مدينة اسطنبول على موجات األثري وحتية إجالل وتقدير لأل         

 ..خوجه على تكرميه هلؤالء األعالم وحتية لألخوة املستمعني احلاضرين هلذا احلفل الكرمي
 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 الكل اآلن يتطلع إىل االستماع إىل ضيف االثنينية فضيلة الشيخ العالّمة الدكتور حممد منر                 -
اإلخوة احلضور ممن لديهم أسئلة للضيف الكرمي أن يبعثوا ا إلينا ريثما نستمع إىل              اخلطيب، ونأمل من    

 . الشيخ الفاضل وليته يكون سؤاالً واحداً وخمتصراً
 

  ))كلمة احملتفى به فضيلة الشيخ حممد منر اخلطيب(( 
للهم  بسم اهللا الرمحن الرحيم، اللهم لك احلمد كما ينبغي جلالل وجهك وعظيم سلطانك، ا               -

لك احلمد محداً كثرياً خالداً مع خلودك، ولك احلمد محداً ال منتهى له دون علمك، ولك احلمد محداً                   
اللهم صلي على هذا النيب العظيم الذي أرسلته رمحة للعاملني وصلي يا موالنا             ..  ال أجر لقائله إال رضاك    

 .على آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه إىل يوم الدين
احب هذه الدعوة، اإلخوان الكرام رضي اهللا عنهم مجيعاً وأرضاهم على              السيد الكرمي ص  

تفضلهم باحلضور لرؤية هذا العاجز الفقري، ولسماع هذه الكلمات النرية اليت تليق بكم وال تليق ذا                 
العاجز، واهللا إين ألشعر باخلجل الشديد، عندما أمسع هذا الثناء من فضيلة الشيخ خليل أو من فضيلة                  

 الصابوين، أو من الشاعر املفوه ضياء الدين، أشعر بأين لست أهالً لذلك وأسأل اهللا تبارك وتعاىل                 الشيخ
 .أن ينفعين بدعائهم، وجيعلين وإياكم أهالً لكل مكرمة

حضرت كلمات بسيطة ألقوهلا، ألفتها وأنا يف الفندق ألين خفت أن آيت إليكم خايل الوفاض                 
 التكرمي لشخصي الضعيف، ليس يل يف احلقيقة وإمنا هو تكرمي           إن هذا ..  فقلت ألكتب بعض الكلمات   

للعلم، والعلم يا سادة مكرم لذاته، ويكرم لذاته، ولذا كرمه اهللا تعاىل وكرمه رسولنا صلوات اهللا                  



وسالمه عليه، وكرمه كل عاقل من كل أمة وملة، ومما يناسب هذا املقام ما ذكره أهل التاريخ واألدب                  
 إىل غري بالده،     الرشيد، ذلك اخلليفة الذي رأى غمامة يف السماء مثقلة باملاء متجهةً           عن اخلليفة هارون  

هكذا كانت دولة اإلسالم وعظمة اإلسالم وعظمة       ..   أمطري حيث شئت فخراجك يأيت إيل      :فقال هلا 
مني هذا اخلليفة العظيم اختار إماماً من أئمة الدين واللغة الفراء ليعلم ولديه األ               ..  ملوك اإلسالم 

واملأمون، وليثقفهما ويعلمهما علوم زمانه، فقام ذه املهمة خري قيام، ويف يوم من األيام أراد اخلليفة أن                 
يسمع وأن يرى حال املعلم وحال تلميذيه، فجلس إىل مكان ال ُيرى فيه، حىت إذا انتهى الدرس يف                    

فهال األمر أمري املؤمنني كيف     ..  فراءأيهما يقدم احلذاء لشيخه ال    .  العلم ختاصم وليا عهد أمري املؤمنني     
إن وليا عهده يتخاصمان، يتخاصمان على ماذا؟ يتخاصمان أيهما يسبق فيقدم حذاء الفراء لرجل                

أسألك يا  ..  ويف اليوم التايل قام الفراء لزيارة دار اخلالفة، فاخلليفة أهل به وسهل وقال له أهالً              ..  الفراء
قال كال من أعظم الناس قال أنت يا أمري          ..  ا أمري املؤمنني  فراء من هو أعظم الناس؟ قال أنت ي        

فقال له يا فراء أعظم الناس من تنازع وليا          ..  قال كال، من أعظم الناس؟ فسكت الفراء       ..  املؤمنني
أيها :  فخجل الفراء وأطرق مث رفع رأسه وقال      .  خليفة املسلمني، تنازعاً وختاصماً أيهما يقدم له احلذاء       

 .ماين وإمنا كرما العلماخلليفة مل يكر
امسحوا يل أن أستعري كلمة هذا اإلمام ألقوهلا لصاحب الدعوة الكرمية إمنا أنت يا               :  أيها السادة 

 .صديقي تكرم العلم ال هذا الشخص الضعيف املاثل أمامكم
أيها السادة أيها اإلخوان أيها األحباب، كلمة العلم، كلمة حلوة ما أحالها، ومجيلة ما أمجلها،                

، فما هو ذلك العلم     صفة العلم من أعظم صفات الباري تبارك وتعاىل، وأوسعها تعلقاً ومشوالً وإحاطةً           و
العلم يطلق  :  الذي عظمه اهللا، وما هو ذلك العلم الذي بشر اهللا تبارك وتعاىل به أهل العلم؟ قال العلماء                

زا هذا العقل، ويأخذها من     العلم هو املسائل اليت خي    :  على إدراك الشيء ويطلق على تصوره، وقالوا      
أفواه العلماء، ومن كلمات الكاتبني، وقيل العلم ملكة يف النفس يقتدر ا صاحبها على إدراك                   

ومهما قيل يف تعريف العلم من تعاريف، فقد        .  املعلومات، وعلى جلب املعلومات وعلى فهم املعلومات      
 لكنه  ن ُبطُوِن أُمهاِتكُم ال تعلَُمونَ شيئَاً     رجكُم م أَخخلق هذا اإلنسان جاهالً ال يعلم شيئاً، قال تعاىل          

تبارك وتعاىل من علينا فأعطانا وسائل ندرك ا اهوالت، فوهب لنا السمع وأعطانا البصر، وميزنا                
 ..بالعقل والفؤاد، كل ذلك ليكون وسيلة إىل العلم، وطريقاً إىل العلم الذي أحبه اهللا تبارك وتعاىل                 

العلم يا إخواين العلم يا أحبايب خاصة من خواص اإلنسان، ال توجد لغريه من املخلوقات، ولوال العلم                  
لعاش العامل يف ظالم دامس ويف ليل طامس، ولوال العلم ما كانت هذه احلضارات، وال وصلت إلينا                   

نسان يف أطباق املاء،    هذه املدنيات، ولوال العلم ما طار اإلنسان يف الفضاء ولوال العلم ما غاص اإل               
ولوال العلم ما ذهب اإلنسان إىل القمر ووضع قدميه على حافة القمر، هذا هو العلم الذي ينقل                    



اإلنسان من اهول إىل املعلوم هذا هو العلم الذي يرفع اإلنسان من كونه ال يعلم شيئاً إىل إنسان                    
ولوال العلم ما رأينا هذا النور الذي ينور        يؤاخي األنبياء ويصاحب األصفياء، ويناجي مالئكة السماء،        

 .هذه القاعة، ولوال العلم ما اجتمع هؤالء اإلخوان من أقطار قريبة أو بعيدة ليسمعوا مثل هذا الكالم
فقد أتى بالعلم وأمر بالعلم، وبني فضيلة العلم، ومكانة العلماء، ومدح           !  يا اهللا ما أعظم القرآن    

 وعلى مسو العلم، وعلى     ،ة، أتدرون كم آية يف القرآن تدل على العلم        العلم، وعظم العلم يف آيات كثري     
ولن ..  هو أكثر من سدس القرآن    :   القرآن وقال بعض العلماء    سدمركز العلماء؟ احتلت آيات العلم سُ     

جتد كتاباً مساوياً وال غري مساوي رفع قيمة العلم، وميز أهله وأشاد بفضلهم وأعال مرتلتهم يف الدنيا                   
رة، مبثل ما جاء به القرآن الكرمي يف املئات من آيات اهللا تبارك وتعاىل، ولإلمام ابن تيمية كلمة                   واآلخ

 ما مأل   وعند املسلمني من العلوم اإلهلية املوروثة عن سيد املرسلني           :  مجيلة تناسب هذا املقام فيقول    
 .ما مأل العامل نوراً وهدىمن مرياث سيد املرسلني عند املسلمني .. اهللا أكرب.. العامل نوراً وهدى

هناك فهارس يوجد ا    :  أيها اإلخوان ال أريد أن أقول شيئاً ال تعلمونه، كلكم يعرف ما أقول             
 ال يكاد اليوم يوجد حىت امسها فكيف بقضاياها وكيف مبسائلها،            العلوم اليت جاءت ا أمة حممد       

يظن .  مة اليت أتى ا علماء اإلسالم     وكيف مبا احتوت هذه الكتب، وهذه العناوين من الكتب العظي          
كثري من الناس إن املسلمني ترمجوا ما كان عند الروم، وترمجوا ما كان عند الفرس، وترمجوا ما كان                   

ترمجوا كل ذلك ولكن زادوا على ما ترمجوا وزادوا على علماء اهلند وعلى             ..  صحيح ذلك ..  عند اهلند 
لى حقبة الفرس، زادوا أشياء وأشياء اعترف ا العلماء          وع.  وعلى فالسفة الرومان  .  فالسفة اليونان 

علماء املسلمني الفضل الذي هلم أم أخذوا ذلك من         .  األجانب، وخاصة املستشرقني يف هذا الزمان     
مشكاة النبوة، من مشس الرسالة، من موالنا حممد صلوات اهللا وسالمه عليه، العلوم كلها خري وكلها                 

كثري من الناس   ..  ، ولكن هنالك ال بد من إزالة شبهة علقت يف بعض األذهان           تزيل اجلهالة عند اإلنسان   
ولكن احلقيقة ليست هناك    .  يفرقون بني علوم وعلوم   .  هناك علوم شرعية وهناك علوم عصرية     :  يقول

عندنا علوم إال العلوم الشرعية، كل العلوم عصرية كانت أو غري عصرية قريبة كانت أو بعيدة، كلها                  
 أن يتعلمها اإلنسان وأوجبت هذه الشريعة الفرض الكفائي يتعلمه كل املسلمني كفاية،              أمر النيب   

وما من صنعة إال وهي فرض كفاية، وما من علم إال وهو فرض كفاية عند املسلمني، إال أن بعض                     
 العلوم أقرب إىل اهللا من البعض، وأقرب إىل شريعة اهللا من بعض، بعض العلوم تصلك إىل اهللا قريباً                   

لعلكم مسعتم بكلمة اإلمام    .  وبعض العلوم ال تصلك إال بعد درجات ودرجات، ولكن يف كل خري             
هو أحد العلوم   :   يف القرآن ومع ذلك يقول الرازي      ُهمالرازي رمحه اهللا يف تعليم السحر، السحر جاء ذَ        

 بينة وإذا قضى     أن يكون فيها من يتعلمها، حىت إذا أفىت املفيت أفىت عن            اليت جيب على أمة حممد      
القاضي قضى على البينة، هذا العلم، كل العلوم يقال هلا علوم شرعية وكل العلوم وجب على أمة                   



 أن يتقنوها، وأن يبينوها ويكفي يف ذلك بياناً ما فعل املسلمون يف فلسفة اليونان، ويف منطق                  حممد  
زادوا عن أفالطون، وبينوا خطأ     اليونان ويف حكمة اليونان، ويف علوم اليونان، زادوا عن أرسطو و           

جعل .  فالسفة اليونان، وهذا هو العلم وهذه هي القوة اليت أعطاها اهللا تبارك وتعاىل ألمة حممد                  
اإلسالم تعلم كل علم من فروض الكفايات، وكل صنعة من الصنائع من فروض الكفايات، فإن مل                  

صلوات اهللا وسالمه عليه، ويف األثر من أراد        يفعل املسلمون ذلك فقد خالفوا أمر رم وتعاليم رسوهلم          
الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد اآلخرة فعليه بالعلم ومن أرادمها معا فعليه بالعلم، العلوم كلها أيها                   
اإلخوان موصلة إىل اخلالق تبارك وتعاىل، إذا أحسن اإلنسان فهمها وأدرك كيف يصل إىل اهللا سبحانه                 

علم الصق باهللا، وأدل على اهللا، كان أكمل من غريه وأوىل بتعلمه وتعليمه             وكل ما كان ال   ..  وتعاىل ا 
واحلرص عليه، وإين ألتساءل أي علم ال يوصل إىل اهللا بل أي علم ال يريك اهللا تبارك وتعاىل ويعرفك                    
بعظمته وجليل قدرته وواسع علمه وحكمته؟ أليس الطب من أعظم العلوم معرفاً باهللا وموصالً إىل اهللا                 

.. بارك وتعاىل؟ إن الذي يدرس الطب على حقيقته خيرج أكرب عارف باهللا وأعظم عابد هللا تبارك وتعاىل                ت
أليس علم الفلك ملن يدرسه على بصرية موصل إىل اهللا؟ ليس ذلك فقط بل علماء الفلك من أكثر                    

ار إىل علم   الناس إندهاشاً من عظمة اهللا وكربيائه، إىل آخر هذه العلوم من هندسة إىل علم البح                 
 .اخل.. اجللوجيا علم وعلم وعلم

وهنالك سؤال آخر يردده كثري من الناس وخاصة أولئك الشباب الذين ساقتهم             :  أيها السادة 
األقدار وتعلموا يف جامعات أوروبا وغريها ورجعوا بأمرين ال أقول عن كل الشباب الذين ذهبوا إىل                 

ىل تلك البالد وعاد بدينه أقوى مما كان، أعرف هذا           أوروبا أو إىل أمريكا، بل كثري منهم قد ذهب إ          
أرسل إىل أمريكا خاصة ألجل أن يتحلل من        الذي  وأعرف من هذا أعالماً وال أذكركم بالسيد قطب         

دينه وألجل أال يكون شديداً، ماذا صار وماذا كان؟ رجع سيد قطب أقوى مما كان إسالماً وأكرب مما                   
 لكن كثري منهم    اليت تعرفوا يف اإلسالم واإلميان ومتجيد الرسول        كان إمياناً وألف الكتب الكثرية      

رب، رم  غاألمر األول روا بعظمة الغرب وعلوم الغرب وحضارة الغرب ومدنية ال          :  رجعوا بأمرين 
فرجعوا إىل الشرق أو رجعوا     ..  أنوارها، رهم بريقها، رهم ما وجدوا هناك من متع، ومن ومن ومن           

وهم حيتقرون املسلمني وحيتقرون ما عليه اإلسالم وما عليه العرب، ليتهم اقتصروا على ذلك              إىل بالدنا   
       م رأوا حضارة أوروبا         بل جتاوزوا احلدود واحتقروا سلفنا الصاحل، وجهلوا سلفنا الصاحل حبجة أ

ق أوروبا  يا إخواين هؤالء الناس أو هؤالء الشباب أثرت فيهم حضارة أوروبا، وبري            ..  ومدنية أوروبا 
وخياالت أوروبا وسحر أوروبا، ألم مل يكونوا متمكنني يف دينهم، ومل يكونوا عارفني حبضارة آبائهم                
وأجدادهم، ومل يعرفوا حقيقة أمر هذه احلضارة اجلديدة، وأمر حضارة املسلمني السابقة، أيها األخوان              

ة العرب وحضارة اإلسالم أكثر مما      املستشرقون احملايدون منهم يقولون يف اإلسالم ويقولون يف حضار        



يقوله كثري منا، يقولون عن علوم اليونان مثالً، اليونان من أوروبا، وكان حق أوروبا أن تأخذ علوم                   
إال عن طريق   ..  اخل..  و..  اليونان من اليونان، ولكن ما وصلتهم علوم اليونان من فلسفة وطب و            

ب اليونان، وترمجوها وهذبوها، عن طريق املسلمني،       هم املسلمون الذين أخذوا كت    ..  املسلمني والعرب 
عن طريق ابن سينا، عن طريق الفارايب، عن طريق فالن وعالن، أخذوا فلسفة اليونان عن طريق                   
املسلمني وعن طريق العرب، املستشرقون العادلون املنصفون يقولون لوال حضارة اإلسالم ما كانت              

ملسلمني ما كانت هناك مدنية ألوروبا، يوم أن كان املسلمون           ة ا يِندولوال م ..  هناك حضارة ألوروبا  
قس كانت ملوك الفرنج تلبس جلود البقر غري املدبوغ، ملا كانت الشمس تبزغ              ميلبسون احلرير والدِ  

من قرطبة، تبزغ من تلك الديار، من األندلس كانت أوروبا كلها مهجية، يوم أن كان املسلمون                   
ان املسلمون ميجدون علماءهم، كانت أوروبا تقتل العلماء وتكم           يعظمون علماءهم، ويوم أن ك     

أفواههم وحتبسهم يف السجون وتضع يف أيديهم وأرجلهم األغالل، لوال أن فريقاً من أوروبا ذهب إىل                
قرطبة وتعلم يف الزهراء وجلس على أيدي العلماء، ورجعوا إىل بالدهم ينقلون تلك احلضارة، ملا                  

ارة وال جاءتنا مدنية وال حضارة، بل كل ذلك اقتبسوه من كتب املسلمني، ومن               جاءتنا سيارة وال طي   
 .حضارة املسلمني ومن آداب املسلمني

رجال الكنيسة يف أوروبا، كانوا يتعجبون من الشباب الذين كانوا يذهبون إىل األندلس                 
ت أهل أوروبا، مثلنا مثلهم     ويرجعون يتكلمون العربية ويأنفون أن يتكلموا بالالتينية، فكانوا يقولون فتن         

يف ذلك اليوم، نذهب إىل بريطانيا ونرجع باللغة االجنليزية، نذهب إىل فرنسا ونرجع باللغة الفرنسية،                
وكانوا كذلك عندما يذهبون إىل األندلس ويتعلموا يف قرطبة ويف قصر الزهراء وعلى أحضان العلماء،               

دما يرجعون إىل بالدهم يقولون هلم هذه حضارة         أو يذهبون إىل املغرب يتعلموا على علمائها، عن        
اإلسالم، هذه حضارة املسلمني، واقتنوا من الكتب اإلسالمية ما يعد باآلالف بل يعد باملاليني مث بعد                 

 .ذلك أنكروا هذه الصلة، وأخذوا يقدحون يف اإلسالم واملسلمني والعرب
 

 الغرب مصيبة كبرية، وأنا أقول وقد        أيها اإلخوان مصيبتنا يف شبابنا الذين يذهبون إىل بالد         
جربت ذلك، عشت زمناً طويالً يف بالد الغرب ورأيت بعيين أحوال الشباب هناك، كيف يتركون                 
دينهم، كيف يتركون لغتهم، كيف يتركون أخالقهم، واهللا رجعت من هناك وأنا على يقني أنه حيرم                  

يا إخواين حنن املسلمون، حنن ورثة حممد       .  البالدعلينا أن نرسل أكبادنا وأوالدنا وخرية شبابنا إىل تلك          
                  حنن الذين علمنا العامل، لوال هذا الرسول العظيم الذي جاء رمحة للعاملني، والذي أرسله اهللا تبارك ،

وتعاىل مبشراً ونذيراً، خامت الرساالت ودينه خامت األديان، وكتابه خامت الكتب، لوال هذا النيب العظيم،               
عظيم، لوال ذلك لبقيت أوروبا وبقي العامل يف ظالم دامس، ولبقي العامل يعبدون األوثان              وهذا الكتاب ال  



ش هذه  ، الذي جي  ولبقي العامل وبقي الناس أقل درجة من احليوان، الفضل يف ذلك لرسولنا حممد               
 من شرقه    العامل كله  األمة، وعلم هذه األمة وتركها تدعو إىل اهللا فاجتاحت يف مدة مخسة وعشرين سنةً             

إىل غربه من الصني إىل آخر بالد الغرب، ودخل املسلمون إىل بالد أوروبا عن طريق أسبانيا وعن طريق                  
ب وعلم ما علم، وإىل هذا اليوم أثارهم شاخمة يف املساجد وما تركوه يف               ب ما هذّ  القسطنطينية فهذّ 

حر وكل مسلم، أن يرى حالة      تلك البالد من مآثر كرمية، أيها اإلخوان يؤسفين جداً كما يؤسف كل             
املسلمني تردت إىل هذا املصري، ماذا ينقصنا؟ ينقصنا العدد؟ سبحان اهللا، حنن أكثر الناس عدداً،                  

 مليون، املسلمون يف أوروبا كلها عشرات املاليني،        ٢٢املسلمون مليارين، املسلمون وحدهم يف أملانيا       
ك وتعاىل يف هذه األمة؛ فجعلها أكثر عدداً وأكثر نفرياً،          عدا عن املسلمني يف أمريكا، حنن، بارك اهللا تبار        

من يقول إن أمة خترج من اجلاهلية بعد عشرين سنة تدخل مشارق األرض ومغارا؟ ال بقصد الفتوح                  
 .وال بقصد اإلستعمار، وإمنا يقولون للناس ارجعوا إىل دين اهللا تبارك وتعاىل

 

زمن عمر بن عبد العزيز رضي اهللا عنه، وذلك أن          قصة صغرية أريد أن أقوهلا لكم، حدثت على         
جيش املسلمني من وراء النهر من وراء أذربيجان، دخل بلدة من غري أن خيريها بني ثالثة أشياء، ذلك                   

إما أن  :   أمر اجليوش اإلسالمية قبل دخوهلا أن ختري أصحاب البالد بواحدة من ثالثة               أن النيب   
ما أن حياربوا، اإلسالم أو اجلزية أو احلرب، اإلسالم مل يدخل             وإ.  وإما أن يؤدوا اجلزية   .  يسلموا

مستعمراً، دخل هادياً، معه كتاب اهللا تبارك وتعاىل، فلما فعل هذا اجليش ما فعل؟ جاء وفد من تلك                   
: دخل جيشك علينا من غري أن خيرينا، قال طيب، نادى القاضي قال            :  البالد إىل سيدنا عمر وقال له     

ناس وانظر حجج كل فريق فإن رأيت احلق معهم أمر اجليش بأن خيرج، فقال مسعاً               إذهب مع هؤالء ال   
والقاضي .  وطاعة، فخرج القاضي وحده وذهب مع هؤالء الناس إىل وطنهم إىل أذربيجان، وما وراءها             

: للقائد.  أستمع إىل كالم الفريقني فعلم صدق القوم وأن اجليش دخل من غري أن خيريهم، فقال القاضي               
واحد من املسلمني   !   أنت وجيشك، قالوا مسعنا وأطعنا وخرجوا من البلد، قالوا سبحان اهللا             أخرج
ا نشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممداً         جليش فاتح منتصر ارجعوا فريجعوا واهللا إنه لدين احلق وإن         :  يقول

 احد من أمة حممد     ر عنه أهل أوروبا بالدين الكاسح إذا دخل و        أيها اإلخوان ديننا يعب   .  رسول اهللا 
سيا، املاليني يف تلك اجلهات كان إسالمهم عن طريق         نيسيا وما أدراكم ما أندو    نيكلهم يؤمنون، أندو  

التجار، جتار صادقون كانوا يصلون أمامهم، كانوا أمناء، كانوا أهل خري، فآمنت الدولة كلها حىت آمن                
سالمي إىل افريقيا وإمنا دخلها التجار       ملكها، ماليني، املغرب، أفريقيا كلها، مل يدخل اجليش اإل          

غوستاف :  املسلمون فآمنت أفريقيا وآمنت كل هذه البالد، حنن ديننا الدين الكاسح، لذلك يقول              
 أعدل وال أرحم من أمة العرب، وليس غوستاف لوبون هو الوحيد الذي قال             ما عرف العامل أمةً   :  لوبون



فوا اإلسالم، وآخر من عرفنا هذا الرجل العظيم الطبيب         هذا الكالم، وإمنا مستشرقون قبله وبعده أنص      
اليهودية والنصرانية  (دوماس بوكاي الذي كرمه املرحوم امللك فيصل أميا تكرمي صاحب ذلك الكتاب             

، آخر ما وصلنا من كالم املستشرقني كالم هذا العادل الذي أنصف             )واإلسالم أمام العلوم العصرية   
مي واحلقائق اإلسالمية هي احلقائق الصحيحة السرمدية وأختم كلميت          اإلسالم وبني أن الدين اإلسال    

ِه ولَو كَِره   يِن كُلِّ ُه علَى الد   ِلُيظِْهر ِديِن الْحق ُهو الَِذي أَرسلَ رُسولَُه ِبالُْهدى و      بقوله تبارك وتعاىل    
 .الُمشِركُونَ

 

و عن زمنه مل يظهر الدين على األديان كلها         وقال ه ..  اإلمام الرازي رمحه اهللا يقول هذه البشرى      
إال بالرباهني ولكن سيأيت يوم ال يبقى إال دين حممد وال يبقى إال قرآن حممد وال يبقى إال قوله وهو                      

 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته.. وصدق اهللا العظيم.. احلق
 

  ))سعادة الشيخ عبد املقصود معلقًا على كلمة الضيفي احملتف(( 
تعقيب صغري على ما قاله عالمتنا الكبري، دعيت قبل ما يقرب من              :   عبد املقصود خوجه   -

عشرين عاماً لزيارة جامعة مونبليه يف فرنسا كما يعرف أكثركم جامعة مونبليه هي أول جامعة للطب                 
بن رشد  أنشئت يف العامل، فرأيت على بوابة مدخل اجلامعة متثالني عظيمني أحدمها البن سينا واآلخر ال               

إن الطب كان يدرس بعلمي هذين العلمني حىت آخر القرن املاضي وهذا دليل واضح              :  وسألت فقيل يل  
. ملن أراد أن يشاهده وال يزالون يفتخرون ذا املنطق وبالتايل حيتفظون بالتمثالني على مدخل اجلامعة               

 .وشكراً
 

  ))الضيف يشكر سعادة الشيخ عبد املقصود خوجه واملتكلمني(( 
أشكر هذا الذي مجعنا على هذا االجتماع يف هذا البيت الطيب أشكره             :   حممد منر اخلطيب   -

          م       الشكر كله وجزاه اهللا عنا كل خري وجزى إخواين الذين حسم فقالوا صفانوا يب الظن فكنت مرآ
 .جزاهم اهللا خريا

  ))سعادة الشيخ عبد املقصود خوجه يرد على كلمة الشكر(( 
يا سيدي تشريفكم أسعدنا وكل ما نستطيع أن نقوله إن اهللا سبحانه             :  د خوجه  عبد املقصو  -

وتعاىل يثيبكم على كرمي فضلكم وأن جيزل لكم العطاء ويثيبكم بكل خطوة خطومتوها من املدينة                  
املنورة إىل جدة حبسنة وحسنات فهذا فضل سعى إلينا وعلم وصلنا هدية قيمة وهو كما قلت نور على                  



 سبحانه وتعاىل أن يطيل يف عمركم وأن ينفع بكم وأن يكرمكم باخلري ولكم دائماً                 نور فأسأل اهللا  
 . الشكر والفضل

 

  ))فتح باب احلوار بني الضيف واحلضور باألسئلة(( 
 :فضيلة الشيخ بالنسبة لألسئلة اليت وردتنا من اإلخوة:  عريف احلفل-

عام على تأسيس امللك داوود ملدينة       حيتفل اليهود يف هذه األيام مبرور ثالثة آالف           :  سؤال
أورشليم كما يزعمون فهل القدس مدينة داوود اليهود أم هي مدينة األنبياء مجيعاً وسيما خامتهم حممد                 

؟ السائل حممد منصور الشامي. 
 الضيف جميباً على السؤال

ي أَسرى ِبعبِدِه لَيالً    ُسبحاْنَ اَلْذِ  بسم اهللا الرمحن الرحيم، قال اهللا تعاىل وهو أصدق القائلني            -
ا           ماِتنآي ُه ِمنلَُه ِلُنِريوا حكْنارى الَذِّي بِجِد األقْصساِم إىل اَلْمرالْح ِجدسالْم ن      يا إخواين كثري من الناس 

يقرأ هذه اآلية يقرأها واحلمد هللا يفهمها ولكن فيها سر، راح أقول لكم هذا السر وإن كان ال خيفى                    
عليكم، اإلسراء اشتمل على أسرار كثرية واملعراج فيه أسرار كثرية وإن شاء اهللا يف مرة أخرى أحتدث                 

 يا سيدي هذا بيتك وهذا شرف كبري        - عبد املقصود مقاطعاً     -)  أنا عم بعزم حايل   (عنها يف هذا البيت     
 .يسعى إلينا

ن الذي أسرى بعبده من     سبحا:  من ضمن األسرار يا إخوان ربنا يقول       :  الشيخ منر مواصالً  
، هذا ربط، يربط ما بني املسجد احلرام واملسجد األقصى، يربط ما            املسجد احلرام إىل املسجد األقصى    

بني احلجاز وبني فلسطني، والذي يربطه اهللا ال يستطيع اليهود أن يفصلوه، الذي يربطه اهللا لن يستطيع                 
فترة قليلة يف فلسطني مل يهدأ هلم بال، ألم أحيطوا          أحد أن يفصله، أو يقطعه، يا إخواين اليهود عاشوا          

بقبائل عربية من كنعانيني وأشوريني وغريهم، كل هؤالء كانوا عرب اقحاح ما تركوا اليهود يوماً يف                 
راحة، وحنن نقر ونعترف بسيدنا سليمان عليه الصالة والسالم وبسيدنا داوود عليه الصالة والسالم،               

 وهو لقب سيبقى    املغضوب عليهم :  ك وتعاىل يف كتابه باملفسدين، وقال عنهم      اليهود مساهم اهللا تبار   
معهم إىل يوم القيامة، يا إخوانا اململكة اإلسرائيلية دامت زمناً قليالً بالنسبة للممالك، وملا مات سيدنا                 

انوا مع  مجاعة ك :  سليمان وقبض سيدنا داوود عليه السالم انتشرت الفتنة بني اليهود وانقسموا قسمني           
الربانيني على زعمهم الذين منهم سالسلة األنبياء، وأخذوا القسم الذي ميثل اخلليل والقدس وهذه                
اجلهات، والقسم اآلخر أخذ مشال فلسطني وعملوا مملكة، اليهود مفسدون، فلسطني كانت البلد               

اليت تسمى يف احلقيقة    املتوسط ما بني الدول كانت بني املصريني وبني الفرس وبني الرومان يعين البلد               
امليدان احلريب وكانت امليادين احلربية تقام يف فلسطني ولذلك كلمة فلسطني مركبة من كلمتني معنامها               



أرض القتال، أرض احلروب، وكانت األمم فيما سبق ترسل أوالدها وأكبادها إىل فلسطني ليتعلموا                
 عليهم أمم، أوالً جاءهم خبتنصر فأزاهلم،        منها القتال والشجاعة، اليهود ملا فسقوا سلط اهللا تعاىل         

وجاءهم بعد ذلك ملك آخر من ملوك الفرات مل يقتلهم فحسب وإمنا هدم بيعتهم أو كنيستهم وسواها                 
  عراةً  وأطفاالً إىل بابل حفاةً     اًباألرض وزرع األرض وجعلها للزراعة، وأخذ اليهود رجاالً ونساء          

ابل، الذي قرأ التوراة يعرف، يف بابل قعدوا ثالمثائة سنة، حنوا           مكبلني باحلديد يف أيديهم وأرجلهم يف ب      
إىل فلسطني، حنوا إىل أرض السمن والعسل، يقال إىل فلسطني أرض السمن والعسل، ورددها كلنتون               

أرض السمن والعسل، أرض اخلريات، أرض مقدسة، حنوا إىل فلسطني حنيناً عجيباً،             :  قبل أيام وقال  
حلنني إىل فلسطني، زعم زاعم منهم وهم يف بابل أنه أوحى إليه بالتوراة ألن خبتنصر               كل التوراة مملوءة با   

أو الذي قبله حرق التوراة، مل يبق للتوراة أثر، فزعم هذا أنه أوحى إليه بالتوراة، فكتبوا التوراة ويقال                  
اآلن ..  اخلهلا التوراة البابلية، وكلها خرافات وأساطري عن فلسطني وكيف كانت فلسطني وعن وعن               

يف أوروبا وأمريكا والبلدان األجنبية يف كل جامعة كرسي لدراسة الديانات ومقارنة األديان، وأنا                 
، يقولون ويعترفون بأن التوراة      طويلةً أخربكم عن ثقة وعن خربة وكنت هناك ودرست يف أملانيا مدةً           

عرفون عنها شيء، جماهيل، خبالف     واإلجنيل ال يعرفان بأي لغة كتبت وال من كتبها وال أين كتبت، ال ي             
هذا القرآن الكرمي الذي ليس على وجه األرض وال حتت السماء ما هو أدق منه وأصح منه وأوثق                    
منه، أما التوراة واإلجنيل فهناك يف أوروبا يكفرون بالتوراة واإلجنيل، فكل الكالم الذي يقوله اليهود يف                

ان هلم يف فلسطني مملكة ولكنها أزيلت من قبل خبتنصر          كتبهم وخاصة توراة بابل كله من األكاذيب، ك       
وغريه وهدموا الكنيس أو قدس األقداس وجعلوه مع األرض وصار للزراعة، بعد هذا مل تقم لدولة                  

 مل تقم لليهود قائمة، يا إخوان أنا        اليهود قائمة، قبل املسيح إىل أن جاء املسيح، إىل أن جاء حممد              
، اهللا تعاىل توعد اليهود بوعدين، الوعد األول مضى وهو ما فعله              يمةًأريد أن أبشركم ببشارة عظ    

 الوعد  أكثر نفرياً خبتنصر وغريه حيث حما اليهود يف ذلك الزمان، الوعد الثاين الذي قال عنه تعاىل                
  حقرية مثل اليهود، ما يف دولة يف       الثاين هذا الذي صار اليهود فيه أكثر األمم نفرياً، تعجبوا أن أمةً            
اليهود وحقيقة  (أنا يل كتاب امسه     ..  أوروبا إال وطردت اليهود، بريطانيا، واإلسبان، هولندا كل دولة        

كم أكرمهم املسلمون يف    ..  أهل غدر ..  بينت هذا بياناً كامالً، ألم أهل غدر       )  املطامع الصهيونية 
 معززين ومع هذا هم     إسبانيا وتركيا ويف جوارهم عندنا يف فلسطني وسوريا، كان هناك يهود مكرمني           

اجلواسيس الذين كسروا تركيا، وكسروا أملانيا يف حروم املرتني، لذلك العامل كله يكرههم، فاهللا                
، أنظر  جعلناكم أكثر نفريا  وسبحانه وتعاىل حىت كالمه هلم صادق باملائة ألف ليس يف املية مية، إنظر،              

كلنتون يأيت، وميجور يأيت، وامللك العريب      ..  دولة٤٨ملا مات هذا رابني كم دولة جاءت لتعزية برابني؟          
 دولة تأيت حزاىن حىت بعضهم وضع على نفسه طاقية اليهود اليت تلبس يف              ٤٨فالن يأيت، وفالن يأيت،     



املعبد كل هذا معناه وأكثر نفريا، يا إخوانا الوعد الذي وعد اهللا به ووعدنا أن نقتلهم يف آخر الزمان،                   
متاماً مثل هذا   ..  )كم إذا قاتلكم اليهود وأنتم يف شرقي اإلردن وهم يف غربيه          كيف ب (:   يقول النيب  

اآلن املسلمون يتجمعون يف شرقي األردن واليهود يتجمعون يف غريب األردن، واألغرب أن يقال هلا                
صدفة ولكن أنا ال أقول صدفة أنه يف اليوم الذي جاء فيه اليهود ثالمثائة ألف من روسيا يف معركة                     

م يف الكويت انتقل ثالمثائة ألف فلسطيين إىل األردن، شيء عجيب صدفة لكنها شيء موعود، يا                 صدا
: إخوانا حنن معنا وعد من اهللا أن نقتل اليهود، ويف احلديث إن اليهودي خيتبئ وراء احلجر فيقول احلجر                 

لعلكم إن شاء اهللا    يا عبد اهللا أو يا مسلم ورائي يهودي تعال فاقتله، حنن ننتظر هذه الساعة لعلي و                 
 .نكون يف جنودها، ولعل أبناءنا إن شاء اهللا يكونوا يف جنودها

حيتفل :  السؤال يقول ..   احلقيقة يا شيخ األسئلة كثرية ومتشاة وال نريد أن نثقل عليكم             -
اليهود هذه األيام مبرور ثالثة آالف عام على تأسيس امللك داوود ملدينة أورشليم، هل حقيقة القدس                 

 نة امللك داوود؟مدي
هؤالء :   يف احلقيقة ما يف أمة تكذب، غوستاف البون ألف كتاب أمساه حضارة اليهود قال                -

إن هذه احلضارة من عندنا، يا إخوانا عندما جاء         :   سرقوا حضارا وقالوا   دجالون، إمنا إذا جاوروا أمةً    
ثل املصريني قالوا هذه حضارتنا،     م)  الطعمية(شاهدوا أهل فلسطني ياكلوا     .  اليهود لفلسطني عملوا دولة   

مالعني قاتلهم اهللا، فاليهود مل تكن هلم حضارة، غوستاف البون له كتاب كبري ينكر فيه أن يكون                   
لليهود حضارة، يقول هؤالء نصابني دجالني ينتحلون حضارة العامل، لصوص ينتحلون حضارة العامل،              

 .رفها أهل العلم جيداًليس هلم شيء، وما يدعونه من أكاذيب اليهود اليت يع
كيف تردون من واقع علمكم وجتربتكم على مفتريات         :  حممود حسن زيين  .   سؤال من د   -

 .اليهود ومعينيهم يف حقوقهم يف القدس الشريف وإا عاصمة هلم وأن هلم ذلك
طبعاً هذا األسئلة وغريها وردت إجابات هلا يف معرض حديث الشيخ ولكن البد من اإلشارة                

سلك هل ترون فضيلتكم يف هذا الطريق الذي يُ       :  هناك سؤال آخر من السيد أبو زيد السري       إليها، و 
: سؤال من أبو عبد الرمحن العدل شاهني      ..  اآلن السترداد شرف املسلمني وأرضهم من أيدي الصهاينة       

منذ أكثر من أربعني سنة والصهاينة امللعونون يقطنون فلسطني ونسمع من قبلنا ونقرأ كذلك، أن                  
لعهود مع هؤالء الشراذمة تعقد، وتقام كثري من املؤمترات من أجل ذلك ولكن ال فائدة من هؤالء                   ا

ال بد نذكر أمساء    ..  الشراذمة، وال عهد هلم نريد من حضرتكم توضيح وجهة نظركم من هذه العهود            
ن األستاذ عجال :  األشخاص فقط ليعرفوا أن األجوبة كانت من فضيلة عالمتنا كانت يف السياق              

الشهري، أيضاً ذكرمت أن أوروبا يف عهود خلت حاربت العلماء واضطهدم وضت نظريتهم، يف                
وقت برز فيه علماء اإلسالم ومل نالحظ أن الغرب عموماً كان منطلق احلضارة والعلوم، يف وقت سجل                 



و تكرمتم  فيه العامل اإلسالمي تأخراً واضحاً يعيش فيه على حضارة الغرب، أرجو إيضاح األسباب ل               
 والطريق إىل تسنم قمة اهلرم احلضاري من جديد؟

كيف لنا من خالل الدعوة اإلسالمية أن نواجه حتديات املد التبشريي             :  غازي عوض اهللا  .  د
املسيحي يف أوروبا ويف كل دول العامل الذي بدأ يكتسح صفوف املسلمني وخيترق حواجزها العقائدية                

سلمة من تلك اخلريطة من العامل إقتصادياً واجتماعياً وسياسياً ويغري          والدينية ويستغل ضعف األقليات امل    
 .لوجيتهاومن أمناط تفكريها وأيد

 .هذه األسئلة اليت وردت وأعتقد فضيلتكم قد أجبتم على الكثري منها
، كتاب صغري ال يتجاوز املائة      )حقيقة اليهود واملطامع الصهيونية   ( يا إخواين يل كتاب أمسه       -

كتاب كبري يبلغ   )  أحداث فلسطني (أو  )  من أثر النكبة  (أو  )  أحداث النكبة (ب كبري امسه    صفحة وكتا 
أربعمائة صفحة، احلقيقة الكتاب الصغري يغين عنه، وأنا أرجو اهللا من إخوانا القادرين على طبع هذا                  

 .الكتاب أن يقوموا بطبعه وتوزيعه عليكم ففيه أجوبة أسئلتكم
حدثنا عن معرفتك بامللك عبد العزيز رمحه       :  لرمحن حجار يقول   فضيلة الشيخ سؤال من عبد ا      -

 اهللا وعن لقاءاتك معه؟
 يا إخوانا الكرام قبل أن أحتدث عن املرحوم امللك عبد العزيز، أريد أن أقول لكم شيء أنا                   -

مسرور جداً ذه األسئلة، أنا جئت إىل هنا وأنا خايف أن الناس نسوا فلسطني، كنت أقول خالص                  
 انقضى أمرها وانتهى شأا، سلموا حجارة لبعض الناس ورضوا فيها، ولكن هذه األسئلة دلتين               فلسطني

ورجعت إيل روحي، دلتين على أن املسلمني مسلمون وأن العرب عرب حقاً، سوف ال يغيبون وال                  
تغيب عنهم قضية فلسطني، أنا قلت مراراً فيما خطبت وفيما قلت أن فلسطني ليست ألهل فلسطني                 

ا أهل فلسطني املوجودون فيها أقامهم صالح الدين األيويب حراساً عليها، فالفلسطينيون حراس على              إمن
فلسطني أما فلسطني فهي للمسلمني مجيعاً من أقصى األرض إىل مغرا، كلهم هلم حقوق يف فلسطني                 

ملسلمني يعرفون  وكل املسلمني يعرفون املسجد األقصى، وكل املسلمني يعرفون اإلسراء واملعراج وكل ا           
أن اإلسالم دخل فلسطني ألف ومخسمائة سنة صار هلم ذه األرض وقبلهم العرب من آشوريني                  
وكنعانيني وغريهم كانوا فيها من آالف السنني، فدعوى اليهود خرافة من اخلرافات، وسيأيت الزمن                

 .قريباً ويزيل اخلرافة وأهلها إن شاء اهللا
 فيما أذكر امللك اجلليل العظيم العبقري، أنا أمسي امللك عبد            يا إخوانا يشرفين جداً أن أذكر     

العزيز امللك العبقري، حقيقة كان ملكاً عبقرياً، أقول لكم كيف كان ملكاً عبقرياً، فلسطني كان كل                 
شهر أو شهرين تقوم فيها ثورة، معروفة، ثورات ذهب ضحيتها آالف من الشباب، فكانت جتتمع                 

ذا تعمل، وكانت بعض الدول تقول ندخل جبيوشنا، وأخر مرة دخلوا باجليوش            الدول العربية لتقرر ما   



ال تدخلوا جبيوشكم   :  وفشلوا، فكان امللك عبد العزيز رمحة اهللا عليه ضد هذه املقولة، كان يقول هلم              
فتفشلوا، فأهل فلسطني وحدهم يستطيعون أن يقطعوا دابر اليهود فقط مدوهم باألسلحة واملال، وأنا               

إن امللك عبد العزيز آل سعود مل يتوان عن خدمة القضية الفلسطينية، أمد أهلها               :  ذه شهادة أقول ه 
هذه :  باملال، أمد أهلها بالسالح، وملا خالفوا مشورته ودخلوا جبيوشهم كان هذا أفسد الفساد أقول              

رائهم، مل  الكلمة، اليهود يا سيدي الكرمي بأمواهلم ودهائهم، وبريطانيا من ورائهم، وأوروبا من و               
يستطيعوا أن يأخذوا من فلسطني إال السدس، سدس فلسطني، فكيف أخذوها؟ صحيح إنه حصل بيع               

، جبال ووهاد وسهول،    )أراضي أمريية (من بعض الناس، لكن كان يف أراضي تركها األتراك أمسها            
 ويوم أن   وكذا هذه األراضي أخذها االجنليز وأعطوها اليهود فصار هلم سدس األراضي الفلسطينية،            

دخلت اجليوش العربية إىل فلسطني سلموا أربعة أمخاس لليهود، اجليوش العربية أخذت اخلمس وسلموا              
أربعة أمخاس لليهود، احلقيقة امللك عبد العزيز آل سعود رمحة اهللا عليه كان رجالً عبقرياً، ينظر إىل                   

 . األمام
ىل كانت بعد موسم احلج وكانت أيام ثورة،   أنا تشرفت بزيارته زيارة غريبة جداً مرتني، املرة األو        

واهللا الذي ال إله إال هو، حىت ال يكون ألحدكم شك وال ريب وأنا أحكي معه أخلى املكان، كانت                    
أخلى املكان من الناس، الوزراء وغريهم،      )  قصر السقاف يف مكة   (اجللسة يف مقر رابطة العامل اإلسالمي       

 واهللا، وملا انتهت اجللسة خرج معي أحد الوزراء أو رئيس            وقام وأقفل األبواب والشبابيك بنفسه،    
ال يوجد أحد   :  الديوان كنت أحفظ امسه اآلن نسيت، قال يل حضرتك مغريب؟ قلت له ملاذا؟ قال يل               

ما عملها امللك مع أحد سواك، يقفل األبواب والشبابيك بيده؟ وخيلو بك؟ أنت              ..  سحر امللك غريك  
له امللك ألنه طيب وألنه حقيقة ميثل اإلسالم جرب خباطر هذا الفقري             قلت  ..  مغريب سحرت لنا امللك   

 .وعمل هذا العمل
املرة الثانية كان بعد خراب فلسطني، أنا كنت يف الشام وكان بيين وبني شكري القوتلي رئيس                 

ا اجلمهورية كما قال الشيخ يف البداية صداقة، وأسباب الوداد كثرية ال داعي لذكرها، وال لذكر أسبا               
على الشط مقابل   )  شوادر(وأرسلين معها وعملنا    )  بعثة احلج (فأرسل شكري بيك مجاعة ميثلون سوريا       

 من ذلك املكان، أنا كنت مبعوث       بيت الشيخ نصيف رمحة اهللا عليه، وكانت السفارة السورية قريبةً          
ت من قبل شكري بيك ومعي رسالة خاصة بشكري بيك، فلما وصلت إىل جدة بعد احلج، أخرب                  

أنا عندي رسالة خاصة من شكري بيك إىل جاللة امللك وأنا           :   قلت له  - كان من عائلة مردم      -السفري  
 صار  - حكاية طويلة شوية ال بأس خنتصرها        -طيب  :  رسوله الشخصي أعمل يل مقابلة مع امللك، قال       

ابل امللك، ال   دائماً خياطب القصر أن الشيخ منر اخلطيب معه رسالة خاصة من شكري بيك يريد أن يق               
أعطين الرسالة لفالن مستشار امللك     :  جواب، وأنا عارف ملاذا ال يوجد جواب، أخرياً قال يل السفري           



وحيك أنت سفري تقول هذا الكالم، أنا مبعوث شخصي معي رسالة           :  هو يوصلها جلاللة امللك، قلت له     
معك حق، ذهب هلناك    :   قال يل  .إما أن أرجع بالرسالة وإما أن أدخل بالرسالة ال أسلمها لك وال له             

. فالن يصر أنه يقدم الرسالة بنفسه، فعني يل يوماً، وكان يوماً عظيماً جداً، يا له من يوم                  :  وقال هلم 
 ذهبت إىل امللك رمحة اهللا عليه وكان جالساً         - رحم اهللا تلك األيام ما أحالها        -ذهبت أنا والسفري    

 هذه قليالً، ملا أتيت أنا وضع فالناً على ميينه وفالناً           على طاولة مثل هذه عندها كرسي لكن أقصر من        
بعد صالة  (واملشايخ أحدهم يتلو البخاري     .  على يساره وأمامه املشايخ وعدد ميكن مخسمائة رجل        

قال يل أعطين الرسالة أسلمها للملك، سلمت الرسالة        :  من بعد إنتهاء الدرس قال يل السفري      )  العصر
 فتح الرسالة وقرأها أمام احلضور سراً       - إسالمي موش فخفخفة وكذا       رجل -للملك، وفضها وقرأها    
جزاه اهللا كل خري، شكري بيك، اهللا جيازيه اخلري وكذا، صار يشكره، انتهت             :  بعدما أى الرسالة قال   

كيف؟ :  ال، ما انتهت رساليت أنا، قال     :  خنرج قلت له  :  تفضل، قلت أين قال   :  السفري:  اجللسة قال يل  
: قال.  أريد أن ألقي كلمة   :  قلت.  نعم:  جاللة امللك، قال  :  يد أخطب، ألقي كلمة، قلت    أنا أر :  قلت
أنا كان ال يزال الرصاص يف يدي وال يزال         .  وألقيت يف ذلك الوقت كلمة كان هلا تأثري عظيم        .  تفضل

الرصاص يف صدري وال تزال نكبة فلسطني أمام عيين، رأيت بنفسي ما رأيت فقمت حكيت شو اللي                 
يف فلسطني وشو اللي صار يف فلسطني وأنا أتكلم خيرج الزبد من فمي وأبكي ومنفعل انفعال                  شفتو  

كبري وما حصل خطبت خطبة مثل تلك اخلطبة، وامللك رمحه اهللا صامت هكذا والناس كأن على                   
 جزى اهللا فالن أخربنا ذه األخبار املزعجة، جزاه اهللا كل         :  بعد أن تكلمت كلميت قال    .  رؤوسهم الطري 

واقتصر على هذا القدر من احلكاية وأدركت شهرزاد الصباح         .  خري، وكنا نعلم ذه األخبار إىل آخره      
 .فسكتت عن الكالم املباح

 ال يزال عندنا سؤال أو سؤالني، األسئلة كثرية أظن الليلة أكثر ليلة مرت علينا يف االثنينية                  -
ثني سؤاالً لكن سنقتصر على سؤال أو سؤاالن         نتلقى فيها أسئلة وأظن األسئلة اليت أمامنا فوق الثال         

 .فقط ألن الوقت فعالً تأخر
 األخ سعد سليمان حممد يقول عرف عن بعض أصحاب الفضيلة العلماء قرض الشعر الغزيل                -

 الرقيق أمثال الشيخ القرضاوي والشيخ الزرقاء هل تكرمتم علينا بشيء من شعركم الغزيل؟
 

 قصود خوجهمداخلة من سعادة الشيخ عبد امل
 .أظن نسي قبل ذلك اإلمام الشافعي رمحة اهللا عليه له يف الغزل شيء كثري:  عبد املقصود-
 : أنا قلت بيتني شعر يف مقدمة كتايب من أثر النكبة نقتصر عليهم-

ــواك  ــري هـ ــي غـ ــرام علـ وحـ
. 

ــي    ــك نفس ــداء قدس ــالدي ف ــا ب ي
. 



وغرامـــي بـــأن أمـــوت فـــداك
                                                            . 

ــى وســعدىـــدل  ــناس حــب ليل ه ال
. 

 

 .هذا غزل يف األرض يا سيدي:  عبد املقصود-
 )بس على شرط سر بيين وبينكم: (أقول لك كمان غزل -
 : أنا كنت صغري وكنت أقول الشعر وهذا مما يعفو اهللا عنه إن شاء اهللا، قلت-

ــاديها    ــام ش ــبويت أنغ ــيجت ص وه
. 

بالبـــل النـــيل أغـــوتين أغانـــيها 
. 

ــنها ــيهايف عي ــكار يف ف  الســحر واإلس
                                                            . 

ورقصــت نغمــات النــيل غانــية    
. 

ــيها   ــدتين قواف ــعر أه ــة الش إذ دول
. 

ــهم     ــق اهللا كل ــعر خل ــرت أش فص
. 

 

 .والسالم عليكم
نسمع دائماً بأن الصوفية واألولياء وكذلك أصحاب        :   السائل أمني عبد السالم الوصايب      -

 .الكرامات، السؤال ما هو مفهوم الصوفية يف اإلسالم
ثنينيات، جاء جربيل إىل رسول اهللا      ااج إىل عدة     مفهوم الصوفية يف اإلسالم حيتاج إىل جملد، حيت        -
  -                فكان على   - الشيخ خليل أوىل مين يف احلديث ألنه حمدث، حمدثنا العظيم لكن من أنواره نقتبس 

: مث سأله ..  اإلسالم، الصوم والصالة والزكاة اخل    :  ما اإلسالم فأخربه    (صورة رجل وسأل رسول اهللا      
أن :  وسأله عن اإلحسان فقال   ..   باهللا تبارك وتعاىل واملالئكة والكتب اخل      ما اإلميان؟ فأخربه عن اإلميان    

يا إخوانا هذا احلديث الشريف اشتمل على ثالثة أشياء         )  تعبد اهللا كأنك تراه وإن مل تكن تراه فإنه يراك         
وهو يسمى  ..  وأشتمل على العقيدة  .  اشتمل على كل علم الفقه من عبادات ومعامالت يف هذا احلديث          

يعين فقه الشافعية فقط    ..  كم ألف العلماء يف علم الفقه من شافعية إىل حنفية واحلنابلة اخل           ..   الكالم علم
لو وضعناه يف هذه القاعة ملا اتسعت له فكيف فقه األئمة األربعة، كيف بفقه األربعني واألربعمائة،                  

ملا وضع املناطقة علم املنطق     كذلك علم الكالم، كتب فيه العلماء آالف الدات وأمسه فلسفة اإلسالم            
وضع املسلمون علم الكالم، العلم الثالث هو اإلحسان، ال نريد أن نسميه تصوف، اإلحسان أن تعبد                

ما هو علم التصوف    ..  اهللا كأنك تراه فإن مل تكن تراه فإنه يراك، هذا العلم الباحث عن األخالق الطيبة              
يبحث عن الصدق   .  ألخالق ويبحث عن ضدها   يبحث عن ا  :  يبحث عن أمرين  ..  أو ما هو اإلحسان   

يبحث عن  ..  ويبحث عن ضده الكذب، يبحث عن القناعة ويبحث عن ضدها، يبحث عن احلسد اخل             
.. األخالق اجلميلة لتزكيتها وزيادا ويبحث عن األخالق الرديئة لتهذيبها وإخراجها من نفس اإلنسان            

 ماذا تفعل؟ املستشفيات يأيت إليها املرضى،        الصوفية يشبهون علم التصوف باملستشفى، املستشفيات     
املريض بكذا املريض بكذا املريض بكذا، األمراض غري العادية، فيعاجل يف املستشفى وخيرج منها إن شاء                
اهللا ساملاً، املسلمون املتقدمون رمحة اهللا عليهم عملوا كما عمل األطباء يف املستشفى، عملوا أماكن                 



هذا من كبار الذنوب، عنده رياء من كبار          ..  ئة، واحد عنده حسد   خاصة لعالج األخالق الردي   
 ..الذنوب، عنده نفاق من كبار الذنوب

 

 الناس الطهارة، الوضوء الصوم معامالت، علماء التوحيد يعلمون          ونَُمعِل وكما يف فقهاء يُ    -
..  الرديئة كيف الربهان على وجود اهللا، كذلك هناك علماء يعلمون الناس كيف يتطهرون من اخلالل              

هذا هو اإلحسان، للتصوف أكثر من ثالث وثالثني إمساً وتعريفاً كلها تدور حول األخالق، من كان                 
أكثر منك خلقاً فهو أكثر منك صوفية، التصوف عبارة عن األخالق وذيب األخالق، مل يكن يسمى                

يت هي التصوف ودخل    تصوف يف تلك األيام لكن كان يسمى إتباع السلف، مث إبتدعوا هذه الكلمة ال             
يف هؤالء اجلماعة من ليس منهم كما دخل يف األطباء أطباء دجالون، كما دخل يف قسم املعلمني                    

كذلك، دخل يف علم التصوف وأهل       .  معلمون دجالون، كما دخل مع العلماء، علماء دجالون         
صوف إىل  التصوف مجاعة دجالون كذابون هؤالء أساءوا إىل التصوف، فإذن ينبغي أن نقسم الت               

قسم ذيب األخالق وذيب النفس وهذا ال ينكره عاقل وال مؤمن، وقسم إختذ التصوف آلة               :  قسمني
 لإلحلاد، والزندقة كإخوان الصفا، واجلماعة الذين درسوا يف اهلند يف ذلك الزمان وعرفوا                وذريعةً

 يكفرون باهللا ويؤمنون    التشحيم والتشبيه واحللول، فجاؤوا ودسوها على الصوفية فصار هؤالء مالحدة         
بالشيطان، وهؤالء أتباع األنبياء صلوات اهللا وسالمه عليهم، إذن حنن ما نقدر نقول الصوفية كلهم                 
طيبني، وال نقول كلهم بطالني بل نقول الذين صدقوا ما عاهدوا اهللا عليه وأخلصوا نفوسهم هللا،                   

 أعبد اهللا كأنك    لذين عناهم الرسول    وهذبوا نفوسهم يف اهللا، هؤالء على رأسنا وأعيننا وهؤالء ا          
أما الدجالون الكذابون فهم خيرجون من اإلسالم وخيرجون من دين اإلسالم كما خترج الشعرة               ..  تراه

 .من العجني، هذه خالصة الكالم
 

أحسن اهللا إليكم وكم كنا نتمىن لو نستطيع أن يطول بنا الوقت معكم             :   عبد املقصود خوجه   -
تع واملفيد يف ذات الوقت ولكن مع األسف قضينا الوقت معكم ومل نشعر مبروره               يف هذا احلديث املم   

 . وإن شاء اهللا ال بد لنا من لقاءات أخرى نسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن يثيبكم على ما تفضلتم به علينا

  ))ختام األمسية(( 
ذكر حضراتكم بأن    أيها اإلخوة األفاضل قبل اخلتام نشكر شيخنا اجلليل على هذا التفضل، ون            -

.. ضيف االثنينية القادمة إن شاء اهللا سيكون سعادة األديب املعروف عبد احملسن بن حممد التوجيري                
اآلن يقوم صاحب االثنينية سعادة األستاذ عبد املقصود خوجه بتقدمي لوحة االثنينية لفضيلة عالمتنا                

 .وكذلك هدية تذكارية من الفنان خالد خضر.. الشيخ الفاضل
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