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 حفل التكريم
 ))كلمة  اإلفتتاح (( 

 :األمسية الدكتور عبد احملسن القحطاين قائالً افتتح
د اهللا عمر نصيف، أيها      أيها احملتفى به الدكتور عب     .   السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته      -

 أقول للدكتور عبد    هاحلاضرون الكرام، بألسنتنا مجيعاً، وبلسان احملتفي دائماً األستاذ عبد املقصود خوج          
 إىل هذا   هحللت أهالً ووطئت سهالً، وقد أدركتك متابعة األستاذ عبد املقصود خوج          :  اهللا عمر نصيف  
 .وقعوين يف هذا املأزق ألكون أنا اخلصم واحلكمال أريد أن أستأثر باحلديث فلقد أ. املكان الطيب

 . ولكنين أود أن أقول ثالث كلمات ال أتعداها-
 .أن الدكتور عبد اهللا عمر نصيف عشق جدة فأحبه أهلها:  أوالها-
 .أخلص لوطنه فأكرمه الوطن، وكان وفياً ألبناء جلدته فجعلوه يف املقدمة:  وثانيتها-
 .ا هو ذا يتسنم ذروة اد فيهاأخلص لعقيدته فه:  والثالثة-
 نرجو أن تسدد خطاه باخلري كله، وخري بداية هي آيات بينات من القرآن الكرمي يتلوها                   -

 .الشيخ مصطفى الرهوان، فليتفضل
 

مث تال القارئ الشيخ مصطفى الرهوان ما تيسر من كتاب اهللا العظيم من بداية اآلية السابعة   
 .ىل اية اآلية الثالثنيوالعشرين من سورة فاطر إ

مث ألقى الدكتور عبد احملسن القحطاين الضوء على السرية الذاتية للدكتور عبد اهللا عمر               
 :نصيف قائالً

 الدكتور عبد اهللا عمر نصيف غين عن التعريف وسأسرد تارخياً أنتم به عاملون، فقد حصل                  -
مث ابتعث للحصول على    .  داً ا على البكالوريوس يف جامعة امللك سعود وعمل بعد خترجه معي           

 وبعد عودته إىل أرض الوطن عين أستاذاً        ،م١٩٧١الدكتوراة فحصل عليها من جامعة ليدز بإجنلترا        
مساعداً يف قسم اجليولوجيا فيها، مث رأَس قسم اجليولوجيا جبامعة امللك عبد العزيز جبدة، وأصبح بعد                 

ز، مث أستاذاً مشاركاً لكلية علوم األرض، وبعد ذلك وكيالً           ذلك أميناً عاماً جلامعة امللك عبد العزي       



جلامعة امللك عبد العزيز فمديراً هلا، مث أميناً عاماً لرابطة العامل اِإلسالمي، وما زال، ولكنه احتفظ                   
 .بكرسيه يف كلية علوم األرض اليت تشرف به دائماً ليقوم بتدريس املواد فيها

 - من وجهة نظري     -شاط املعروف عنه أو الذي التصق به         كما تعرفون من أنشطته أن الن      -
هو الكشافة، فهو نشأ فيها وما زال يتابعها، وقد انضم للكشافة وحصل على الشارة اخلشبية ومنح                 
ميدالية الكشاف العريب، وهو عضو جلنة الربنامج العاملي يف مكتب الكشافة الدويل، وقد شارك يف                 

 وال حتصيها وريقات، وذلك حبكم ختصصه وحبكم املناصب اليت شغلها           مؤمترات وندوات بالغة الكثرة،   
 .وما زال يشغلها

 حضر مؤمترات الكشافة، وكان وكيل الندوة العاملية للشباب، وشارك يف تنظيم املؤمتر العاملي              -
،  اشترك يف املؤمتر الدويل للجيولوجيني     - أنا أتلو ذلك وأنا أعرف أنه ال يريد ذلك ولكن سأقوم به              -

وكان نائب رئيس اللجنة اإلدارية للمؤمتر، وهو عضو اللجنة اإلدارية للمؤمتر العاملي الثاين للتعليم                
م يف إسالم أباد بالباكستان، وعضو اللجنة اإلدارية للمؤمتر         ١٩٨٠اإلسالمي املنعقد خالل شهر مارس      

 .العاملي الثالث للتعليم اإلسالمي املنعقد يف دكّا
 

 :يئاتزمالة وعضوية اهل
 زميل مجعية اجليولوجيني بلندن، زميل اجلمعية اجليولوجية بأمريكا، عضو جملس احملافظني يف              -

 مصر، عضو األكادميية امللكية املغربية يف الرباط، عضو         - السودان، والقاهرة    -بنك فيصل اخلرطوم    
جامعة الشرق والغرب   جلنة التخطيط والتنسيق باجلامعة اإلسالمية بإسالم أباد، رئيس جملس األمناء            

شيكاغو، رئيس جملس حمافظي املعهد التعليمي، عضو اللجنة العاملية لألقليات املسلمة، عضو جملس               
أمناء دار اإلسالم، عضو اهليئة االستشارية ملؤسسة الفنون اإلسالمية، لندن، عضو الس االستشاري              

 .الدويل ملعهد الدراسات السياسية ـ إسالم أباد
 

 :طبوعاتله من امل
 مصر، معهد اجليولوجيا    - دراسة بترولية لصخور طريق قفط القصري بالصحراء الشرقية            -
 .التطبيقية
 . الصخور اجلرانيتية-
 . اجليولوجيا الكيميائية واجليولوجيا الزمنية لصخور اجلرانيت-
 .لفاروقي كتب العلوم الطبيعية للدكتور نصيف والعلوم االجتماعية مع الدكتور إمساعيل رجا ا-
 . انبثاق التضامن اإلسالمي-
 . اإلسالم والشيوعية-



 . العلوم والشريعة والتعليم، هذا حبث-
 . دور اإلميان والتعاليم اإلسالمية يف تدريس العلوم الطبيعية والتطبيقية-
 هذه هي أهم إجنازات سعادته، وأنا أعلم أن غريها أكثر منها، وقبل أن أعطي الكلمة ألستاذنا                 -

يبنا األستاذ حممد حسني زيدان، أحب أن أرحب باألستاذ القاص األستاذ حممد العروسي املطوي،               وأد
 .وسعادة سفري تونس، فأهالً ومرحباً م

 .  واآلن الكلمة ألديبنا وأستاذنا األستاذ حممد حسني زيدان فليتفضل-
 

  ))كلمة األستاذ حممد حسني زيدان(( 
 :ان عن احملتفى به فيقولمث يتحدث األستاذ حممد حسني زيد

 بسم اهللا الرمحن الرحيم، واحلمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا سيدنا حممد وعلى آله                -
 .وصحبه وسلم

ين من فراشي، وما جئت إال متحامالً على نفسي، لئال أكون             جر"  عبد اهللا نصيف  " اسم   -
ده عمر بن عبد العزيز خامس اخللفاء الراشدين        متحامالً عليه، إن ما ذكره هذا احملاضر يذكرين مبا أنش         

 :رمحه اهللا يوم تقدم إليه ابن قتادة بسيف أبيه، فرازه عمر وقال
ــواال    ــد أب ــادت بع ــاء فع ــيبا مب ش

                                                            . 

ــن    ــبان م ــارم القع ــذي املك ــنبه ل
. 

 

 : ولعل الدكتور عبد اهللا نصيف أيضاً يتحقق فيه عجز البيت التايل-
ــنا  ــباب الطاحميـ ــورك يف الشـ وبـ

                                                            . 

ــري   ــنع ال خـ ــباب قُـ ــيهمشـ  فـ
. 

 

 عبد اهللا نصيف عرفته مديراً للجامعة، ولقد عرفت أباه وعرفت جده، األفندي حممد نصيف،               -
عندما ذكرت بيوت الضيافة يف هذا البلد، كان يف هذا البلد يف جدة بيت للضيافة، بيت األفندي                   

حجوا والذين جاؤوا، وبيت ماجد الكردي العريان يف         نصيف يستضيف كل علماء املسلمني الذين        
 .مكة أيضاً، كانا بيتي ضيافة، ما كانت هناك فنادق، فقد كان بيت األفندي نصيف هو بيت الضيافة

 ال أحسب األفندي نصيف جدة قد أكل مرة على مائدته وحده، ولقد كنت يف بعض األيام                  -
 .ضيفاً عليه
من غرس اهلمة     . كنت أعرف أنه حيمل هذه الكثرة من املهام          الدكتور عبد اهللا نصيف ما     -

الكربى يف هذا الشاب؟ أي علم هذا؟ أي أعمال هذه اليت حيتملها هذا الشاب؟ ولكنه الطموح،                   
 .ولكنها األصالة



فما "..  بالوشي" أريد أن أعتذر إليه بكلمة حاورين فيها وحاورته فيها عن وصف جده عبد اهللا                -
 وتأولت غريها، حىت إذا كان عبد اهللا نصيف جليالً عندي وكبرياً عندي ما أحببت               عرفتها حني ذلك،  

الزينة، الزخرف، فجده عبد اهللا كان يلَقَّب بالوشي        "  الوشي"أن يستمر يف جزعه مين، راجعت فإذا هو         
ل يف هذه   الزخرف أما جده عمر، فما أقل الذين كانوا يف مرتلته، وال حاجة إىل التطوي             :  الزينة، أي :  أي

املنازل فاملرتلة اليت حيوزها اآلن بعلمه هي أكرب من تلك املنازل، منازل اجلاه اليت كانت لعمر نصيف أو                  
 .غريه، مرتلة هذا العلم يف هذه الرابطة، يف اجلامعة، يف الدراسة

 

 وعجيب أن يكون عامل األرض اجليولوجي عاملاً ينصر اإلسالم واملسلمني ويربط بينهم يف                -
ابطة، رابطة اجلامعة اإلسالمية، كأمنا أرضه املقدسة مل تعطه بتروالً يف يده، مل تعطه ذهباً، وإمنا أعطته                  الر

قيمتها، قيمة هذا الدين، هذا اإلسالم، فقيمة هذه األرض حرماً وسياجاً هو إسالمها، دينها، مبادئها،                
 . كرمه اهللاقيمها، أخالقها، والدكتور عبد اهللا نصيف قد حاز كل هذه املكارم

 

 وأعتذر للذين مل أحضر أمسيات االحتفال م ملرضي، فأنا عجوز وأصبحت طفالً أحتاج إىل                -
 . التدليل، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 

  ))كلمة الشيخ احلبيب بلخوجة(( 
مث تعطى الكلمة للدكتور الفقيه األديب حممد احلبيب بلخوجة الذي استهلّ حديثه               

 :والصالة والسالم على النيب حممد وعلى آله وصحبه مث استطرد قائالًبالبسملة 
 حضرات األساتذة، أيها اإلخوة، إن هذه الليلة من أمجل الليايل وأجها، وهذه املناسبة من                -

أسعد املناسبات وأشرفها، ألنه كُتب يل أن أحتدث بعد استماعي إىل هذا املؤرخ الفاضل األستاذ                  
ه الذي يغين عن الكثري من املقاالت بشأن أخينا احملتفى به الدكتور عبد اهللا نصيف،               الزيدان يلقي حديث  

النثر والنظم  "  :وأنا حني كنت أستمع إىل شيخنا وأديبنا األستاذ الزيدان كنت أمتثل قول ابن مطروح              
ي أديب جتعلنا   فإن الطريقة اليت يباغتنا ا األستاذ زيدان عند تقدميه ألي عامل أو أ            "  منقوالن عن قلمك  
 :بشأنه )١(نردد مع ابن مطروح

كـن كلم ـود الدر م  ـنا عق ـر علي ـفانث
. 

كـوت غري فم  ـدر والياق ـدن ال ـما مع  
. 

فالنثــر والــنظم مــنقوالن عــن قلمــك
                                                            . 

هـا تسيب العقول ب   ـر م ـن النث ـوانظم م  
. 

                                           
)١(           لد بأسيوط وتويف بالقاهرة، خدم امللك الصاحل أيوب، وبعد موت امللك الصاحل  هو حيىي بن عيسى بن إبراهيم شاعر وأديب مصري، و

 .له ديوان شعر مطبوع. ل الذكر حىت ماتعاش حممو



 وإذا كنا نعطي هذا الرجل الكرمي التكرمي فقد أكرمنا من قبل، وأكرم ذوينا وإخواننا، وكان                -
 .مد العروسي املطوي، وطلب منا أن نبلغ حتياته لهيسأل الساعة عن األستاذ حم

 وأنتقل بعد إىل املوضوع الذي حنن بصدده وإىل هذا الكرمي الفاضل العامل املتحمس يف قيامه                 -
 .بواجباته اإلسالمية، لنذكره بشيء مما يستحق من التقدير واالعتبار لشخصه ولعمله

ماً فيه حليب له، وقد أكون متهماً فيه لطول          حديثي عن الدكتور عبد اهللا نصيف قد أكون مته         -
معاشريت له، ومعرفيت به، فقد كنت أعرفه من أيام رئاسته جلامعة امللك عبد العزيز، ومن ذلك الوقت مل                  
ينقطع عام من األعوام أو دورة من دورات الزمان إال وقد كان لنا به اتصال، وهذا الرجل اجلامعي                   

دان، والذي عرفتنا إياه كتبه وحبوثه ومقاالته العلمية الدقيقة يف هذا العلم            الذي عرفنا إياه أستاذنا الزي    
اجليولوجي الذي يشاركه فيه أخونا الصديق احلميم الذي وقع االحتفاء به منذ أيام قريبة الدكتور حممد                

 .عبده مياين، فكان هذا االشتراك يف املسرية ويف التكوين ويف االجتاه العلمي
"بـ" العاِلمني باالصطالح األورويب الغريب الذي يعرف العلم الصحيح              مل مينع هذين    -

LASCIENCE EXACTE             ،وهذا التعريف ليس هو العلم الصحيح، بل هذا علم كسائر العلوم 
ولكن العلم الصحيح هو الذي يكتنف جوانبهما ويدفع ما ألن يكون هما هما، وليكونا يف هذا                  

 متام احملافظة على املقومات الذاتية واحلقائق الكاملة للشخصية اإلسالمية          الوسط ويف هذه البيئة حمافظَني    
وللعاِلم املسلم، فال ِبدع إذا كان العاِلم اجليولوجي املتمثل يف الدكتور عبد اهللا نصيف ينكشف عن                  

من رجل عامل يف احلقل اإلسالمي يف رابطة العامل اإلسالمي، وفيما تفرع عن رابطة العامل اإلسالمي                  
نشاطات ومن أعمال تقتضي منا أن نطلبه فال جنده، ألنه دائم الرحلة، وألنه يف تنقله من مكان إىل                    
مكان يغرس خرياً لريفع للمسلمني ذكراً، وحيمي حوزة املسلمني ويدافع عنهم مرة مع األفغانيني، ومرة               

 جامعات أمريكا، يتحدث    يف باكستان، وأخرى يف الشرق ويف الغرب، ورابعة يف اجلامعات الغربية ويف           
عن اإلسالم ويرفع رايته ويذكر حقيقته ويصور معانيه اخلالصة تصويراً عجيباً جيعل أولئك الذين                 
ينظرون إىل اإلسالم نظرة استصغار واحتقار حياسبون أنفسهم ويغيرون من تصورام ويسريون يف               

إال اخلري، وحنن نريد اخلري للناس كافة، من        املنهج الذي نريده هلم، ألن املسلم ال يريد لغريه من الناس            
مسلمني وغري مسلمني، لعل اهللا يهدي بنا هؤالء الذين مل يكونوا مسلمني، فيتعرفون عن طريق هذه                  

 .الدعوة على اإلسالم، ويسريون يف املنهج الرابح الذي حيقق هلم اخلري يف الدنيا واآلخرة
تاب والشعراء واخلطباء، الذين نشرف باحلديث       وإذا كان الناس من أمثال عدد كبري من الكُ         -

عنهم واالنتساب إليهم، قد سبقوا يف جمال البيان والفكر واإلنتاج، فإن هذا الرجل مل ير لنفسه أن تبقى                  
مقصورة على هذا اجلانب العلمي اجلاف أو األديب الذي جيف بعد قليل، ألنه ينظر دائماً إىل قول النيب                  

    مام جعفر الصادق رضي اهللا عنه، عن أبيه، عن جده يف السند املتصل برسول اهللا               ، فيما رواه عن اإل



ال قول إال بعمل، وال عمل إال بنية، وال نية          ":  من أسانيد أهل البيت، وهو قوله عليه الصالة والسالم        
  وهذا احلديث الشريف ينظر بدون شك إىل احلديث اآلخر الذي رواه عمر بن               "إال مبوافقة السنة  

 وأنتم تعرفونه، لكن هذا احلديث الذي       "..إمنا األعمال بالنيات  ":  اخلطاب رضي اهللا عنه والذي نصه     
 :يرويه جعفر الصادق والذي يكون ظهرياً للحديث األول وشرحاً له يشري إىل أشياء ثالثة

لصفات  أن القول ال يعتد به وال يلتفت إليه إال إذا كان مقترناً بعمل حىت ميحو اهللا بذلك ا                    -
الذميمة اليت تلحق بالذين يقولون وال يعملون، وذا حثنا الشارع على أن نكون مؤمنني وأن نكون                 

 .علماء، وأن نكون عاملني ذا العلم، وإال فإن العلم ال يكون له مصدق
  مث األمر الثاين فإن هذا العلم أو هذا القول ال بد أن يكون مع العمل مرتبطاً بنية، ألن سر كل                    -

شيء يف احلياة هو النية، هو القصد، هو ما يضمره اإلنسان، هو ما يفكر فيه ويعمل من أجل حتقيقه،                    
وإذا كانت النية خالصة لوجه اهللا فذلك هو الفوز العظيم، ألن النية ال تكون نية إال مبوافقة السنة،                    

وكان األسوة والقدوة لغريه من     ، فكان هادياً مهدياً،     وأعين بالسنة املنهج النبوي الذي سار عليه         
 .الناس يف هذا العامل بالنسبة للمسلمني وغريهم

 : ولذلك حيق للدكتور عبد اهللا نصيف أن يقول كما قال بعض الشعراء-
ــراد ــي يف اإلبــ وأثــــين عطفــ

. 

ــعر    ــر بالش ــري أفخ ــت كالبحت لس
. 

كــــأين بنــــيت ذات العمــــاد
                                                            . 

وإذا مـــا بنـــيت بيـــتاً تبختـــرت 
. 

ــالدي  ــارمي وجـ ــوادي وصـ وجـ
. 

إمنـــا مفخـــري بنفســـي وقومـــي 
. 

 

 وهذه اجلوانب اليت هي مفخرة كلها، فإن الكثري من عناصرها موجود حبمد اهللا عند الدكتور                -
عبد اهللا نصيف، وإذا كنت أحب رجالً فإين أترك األلقاب أحياناً، وأقول عند عبد اهللا نصيف وال أقول                  

بد اهللا نصيف، ألن عبد اهللا نصيف يسمو يف ذهين وقليب ومشاعري أكثر من لقب                 عند الدكتور ع  
، فأنا عندما أنظر إىل عبد اهللا نصيف وأقومه هذا التقومي، أراه مع ثُلة من إخواننا هنا، ممن                    "الدكترة"

تور يشهدون جمالس جممع الفقه اإلسالمي، وأنا به جد معتز لعلمه وفضله وهو بيننا اآلن، وهو الدك                 
واهللا :  ملاذا ختلفت عنا؟ ملاذا مل نلقك يف هذا األسبوع؟ فيقول          :  عبد اهللا بن بيه، أسأل عبد اهللا بن بيه        

مرة يف أفغانستان، على مشارف أفغانستان يدعم       :  كنت مع الدكتور عبد اهللا نصيف، أين كنت؟ فيقول        
الطغيان الذي انصب على    العمل اجلهادي من أجل إعالء كلمة اهللا ومن أجل إزاحة هذا الظلم و              

رؤوس املسلمني، ومرة أجده يف باكستان، يف إسالم أباد، يف اجلامعة اإلسالمية يوجه إىل أحسن اخلطط                
لتحقيق تكوين الشباب اإلسالمي العاِلم والعامل، وذلك شأنه يف اجلامعات الشرقية والغربية كما                

ية، فهنيئاً لك يا عبد اهللا ونسأل لك اَهللا         وغريها من البالد الغرب   "  واشنطون"ذكرت عندما يذهب إىل     



التوفيق واهلداية والتمكني واملضي على هذا العمل اجلاد الذي هو الفخر، والذي هو األمر الذي حنسبه                
 .اللهم اجعل هذا يف صحيفته: لك وألمثالك ممن يعمل يف سبيل اهللا ونقول

أخينا املفضل لدينا األستاذ الشيخ      وأنا أشكر لكم حسن رعايتكم وتقديركم، وتقدير ورعاية          -
 على اختياره هلذه العينات الكرمية اليت جتعل شبابنا وإخواننا وعلماءنا يلمسون يف              هعبد املقصود خوج  

احملتفى م هذه اجلوانب املشرقة اليت حتقق بإذن اهللا اخلري ألمتنا ومتكن من االطمئنان إىل املصري األفضل                 
 . كراً لكمفيما نستقبله من األيام، وش

 

  ))كلمة معايل الدكتور حممد عبده ميا�ي(( 
 :مث أعطى مقدم األمسية الكلمة ملعايل الدكتور حممد عبده مياين، فقال

 .احلمد هللا، والصالة والسالم على سيدنا رسول اهللا.  بسم اهللا الرمحن الرحيم-
عله وجيعلنا ممن حيبهم اهللا      وبعد، فأنا أشهد أن هذا رجل حيب اهللا والرسول، وأسأل اهللا أن جي              -

والرسول، هذا رجل، كما ذكر أستاذنا الشيخ حممد حسني زيدان كان أبوه رجلَ فضل وأمه صاحبة                 
فضٍل، تصدت لكثري من القضايا اخلرية يف قضايا التربية اإلسالمية، وعملت بنفسها وجبهدها وبيدها               

 .فجاء هذا النتاج الطيب من أصل طيب، وعائلة كرمية
 

فقد زاملته لسنوات   .  نا أحتار عندما أتكلم عن صديق كالدكتور عبد اهللا عمر نصيف             وأ -
طويلة، ورأيت فيه الكثري من اجلوانب اخليرة، ولعل أهم ما مييز الدكتور عبد اهللا نصيف أنه رجل يسري                  

لنظر بني الناس بقلبه، رجل له قلب، ورجل حيمل ثروته وراتبه على كفه، ورجل ال تستطيع أن ختطئ ا                 
إىل وجهه بتلك العاطفة الطيبة، واالبتسامة الكرمية، يبتسم لكل من يلقاه، يبتسم يف الرخاء ويبتسم يف                
الشدة، هو ممن يألف ويؤلف، وهذه نعمة من نعم اهللا عز وجلّ، يسرين فيه أنه رجل متواضع، ومن                    

           ون خلدمة الناس ولتتبع حاجات     تواضع هللا رفعه، وقد رفعه اهللا سبحانه وتعاىل وأكرمه، وجعله ممن يتصد
الناس، وهذه قضية مهمة، ألن هللا سبحانه وتعاىل كما هو يف احلديث رجاالً خيتصهم بقضاء حاجات                  

ذلك عباده، فيجعلهم من اآلمنني يوم القيامة، من اآلمنني من الفزع األكرب، ممن هم على منابر من نور                  
 .فضل اهللا يؤتيه من يشاء واهللا ذو الفضل العظيم

 :إنه رجل ينطبق عليه قول الشاعر: لكين أحسب من احلق أن أقول
ــام  ــرادها األجسـ ــبت يف مـ )١(تعـ

. 

وإذا كانـــت الـــنفوس كـــباراً   
. 

                                           
 : هذا البيت لشاعر العربية أيب الطيب املتنيب من قصيدته اليت مطلعها)١(

ــام ــت الغمـ ــربا وأنـ ــبت الـ ــن نـ حنـ
. 

 ــام ــذا اهلمــ ــت أَيهــ ــن أزمعــ أيــ
. 

 



 

 تصدى للخري،    وهذا رجل مل يتعب جسمه، وإمنا أتعب أهله وأوالده وحىت جريانه، رجل              -
وشاء اهللا أن يختار ملوقع خطري بالنسبة لعاملنا اإلسالمي، فرابطة العامل اإلسالمي ينظر إليها على أا                  
مؤسسة تقود حترك جمال العمل اإلسالمي يف كل أحناء العامل، ولعل اهللا سبحانه وتعاىل قد أكرم هذه                   

 :ة منذ إنشائها؛ هم على التوايلاحلكومة باختيار رجال أفاضل لتويل مهام أمانة الرابط
-      ان رمحه اهللا تعاىل، مث فضيلة الشيخ حممد احلركان، فضيلة            معايل الشيخ حممد سرور الصب

الشيخ صاحل القزاز، وجاء أخي الدكتور عبد اهللا عمر نصيف ليتمم حبات هذا الِعقد املتصل بإذن اهللا                 
 فنسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن يبارك يف جهده         تعاىل، وحيمل هذه املسؤولية يف أمانة وصدق وإخالص،       

 .وأن يأخذ بيده ملزيد من اخلري
 إا مناسبة طيبة أود أن أقول فيها بأن رابطة العامل اإلسالمي ال تستطيع أن تعمل مبفردها،                   -

وخيطئ كثري من الناس عندما يظنون بأن القضية قضية مادة، وأن الرابطة حمتاجة إىل الدعم املادي،                  
عكس، فكما أن الرابطة حتتاج إىل الدعم املادي، فهي حتتاج أكثر إىل الدعم املعنوي، وحتتاج إىل                  بال

مشاركة الشباب وأهل الفضل وأهل العلم وأهل اجلهاد، وكل من يريد أن يساهم بسهم خري، صغر أم                 
ها التثقيفية، يف براجمها    كبر، يستطيع أن يساهم يف رابطة العامل اإلسالمي، يف براجمها التعليمية، يف براجم            

 .يف كل جمال.. يف جمال اإلغاثة
 قد يظن الناس أن الرابطة ال تقبل بعض اهلدايا الصغرية، أو بعض اجلهود الصغرية، والواقع أن                 -

الدكتور عبد اهللا نصيف وأسرة الرابطة دائماً تفتح صدرها، وحتاول أن حتتضن كل من يساهم بسهم                 
ا الرجل، وحنييه، وحنيي أسرة الرابطة، وحنيي صديقنا األستاذ الفاضل عبد           خري، فدعونا نتعاون مع هذ    

 على إتاحة هذه الفرصة الطيبة لنا لنلتقي ذا اجلمع املبارك، ونسأل اهللا سبحانه وتعاىل               هاملقصود خوج 
 . تهأن جيعله مجع خري، وأن جيعل الربكة تعمنا مجيعاً والتوفيق، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركا

 

  ))كلمة الشيخ حممد علي الصابو�ي(( 
 :مث تعطى الكلمة للشيخ حممد علي الصابوين الذي قال

 . احلمد هللا، والصالة والسالم على سيدنا حممد رسول اهللا-
 وبعد، فإن األمة تعلو وتفخر برجاالا وقادا ومفكريها، وحنن يف هذا اليوم نفخر بعلَم من                 -

 ممن وفّقهم اهللا عز وجلّ خلدمة اإلسالم، وخدمة املسلمني، ولقد حدثنا القرآن             أعالم الدعوة اإلسالمية  
، وحنن نعتز   "ذو القرنني "الكرمي عن رجل طاف مشرق األرض ومغرا وجاب آفاق الدنيا، أال وهو              



بأخينا فضيلة الدكتور عبد اهللا نصيف، فقد زاد على ذي القرنني رحلة، طاف الكرة األرضية كلها،                 
 .إنه يف الصني، يف باكستان يف أفغانستان:  سألت عنه يقولونوكلما

 

 وال ندري كم من البالد زار، وكم من البالد طاف؟ ومل تكن الزيارات للترويح عن النفس،                  -
وإمنا هي جهاد وتضحية، سفر من أجل نصرة هذا الدين، من أجل إعزاز هذه األمة، فجزاه اهللا عنا                    

اجلزاء، وال نستطيع أن نفي بكل ما جيب علينا حنوه، وإمنا ندعو اهللا عز               وعن اإلسالم واملسلمني خري     
وجلّ أن يوفقه، وأن جيمع قلوب املسلمني مجيعاً حتت راية اإلسالم، إنه مسيع جميب الدعاء، وأكتفي ذا                 

 . القدر، واهللا جيزي كل من أحسن، واهللا ال يضيع أجر من أحسن عمالً، والسالم عليكم ورمحة اهللا
 

  ))كلمة الدكتور عبد ا بن بيه(( 
مث يقدم الدكتور عبد احملسن القحطاين الدكتور عبد اهللا بن بيه للمشاركة يف تكرمي احملتفى               

 :به
ويتحدث الدكتور عبد اهللا بن بيه حديثاً جامعاً شامالً عن صديقه ورفيقه يف رحالت اخلري،               

 :الدكتور عبد اهللا بن بيه زميالً له فقال يف كلمتهفما شد احملتفى به العزم للسفر إال وكان 
 احلمد رب العاملني، اللهم صلّ وسلم وبارك على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه، صديقي                 -

 .عبد احملسن يحسن دائماً، ولكنه أخرين، وكلّفين شططاً
؟)١(أم هــل عــرفت الــدار بعــد تــوهم

. 

ــاد  ــل غ ــردم ه ــن مت ــعراء م ر الش
. 

 حقاً إين ال أحب أن أخطب يف االس، فقد مضى زمن خطبت فيه كثرياً وال أريد أن أعود                    -
فأكرر ذلك الزمن، حني كنت مسؤوالً يف بلد من بالد العامل الثالث والعامل الرابع، ولكن هذه الليلة هي                  

 فيما  )٣(، ذلك مثل قاله جد طرفة بن العبد       )٢(ر عبد اهللا نصيف، وال عطر بعد عروس       ليلة تكرمي الدكتو  
 ..أذكر، عندما قال له احلارث بن عباد هل تراين يوم وضعت احلرب، قال ال ولكن ال عطر بعد عروس

                                           
 .معلقة عنترة بن شدادهذا مطلع  )١(
لفضل أمحد بن حممد بن أمحد امليداين، ونقله معلوف         ااهللا العذري كما جاء يف كتاب جممع األمثال، أليب            هذا املثل قالته أمساء بنت عبد       )٢(

 اهلامشي يف كتابه    ونقله عنه السيد أمحد   ".  ال ملجأ لعطر بعد عروس    "البستاين يف املنجد، ورواه أبو هالل العسكري يف مجهرة األمثال           
 .جواهر األدب

  ==:هو طرفة بن العبد بن سفيان بن مالك بن عباد بن صعصعة وهو أحد أصحاب املعلقات العشر، ومطلع معلقته: طرفة بن العبد )٣(
ــيد  ــر الـ ــم يف ظاهـ ــي الوشـ ــوح كباقـ تلـ

. 

ــد     ــربقـة ثهـمـ ـــالل بـ ــولة أطـ خلــ
. 

 :ومنها هذا البيت املشهود
ويأتـــيـك باألخـــبـار مـــن مل تـــزود   

. 

ــاهالً       ــنت ج ــا ك ــام م ــك األي ــتبدي ل س
. 

 



هناك أمور كثرية وروابط تربطين بالدكتور      .   وأنا إذا مل أتكلم هذه الليلة فلن أتكلم ليلة أخرى          -
عبد اهللا نصيف، هي روابط قد يصعب جداً التعبري عنها باللسان، إن وصف اجلمال الظاهر قد يكون                  
سهالً فيصف اإلنسان احلديقة الغناء، والليلة القمراء، ولكن وصف احملاسن الباطنة يف غاية الصعوبة،               

غتنا العربية ويف   ويف ل .  إن األخالق هي الصفة الباطنة للنفس     :  وصف األخالق، علماء النفس يقولون    
املصطلح اإلسالمي اخلُلُق هو السلوك الظاهر وهو أيضاً الغريزة الباطنة، لذلك يسمى خلُقاً، وهلذا قال               

 .وإنك لعلى خلٍُق عظيم: اهللا جل وعال لنبيه
 إن اخللُق الذي هو الصفة الباطنة يف النفس، والذي هو سلوك ظاهر، والذي هو السخاء                  -

ذل واإلخاء، وهو الشجاعة يف النفس، وهو اإلقدام، وهو العفة يف النفس، وهو               النفسي، وهو الب  
اإلحجام عن الرذائل، هذه األخالق ميكن أن أقول وال أزكّي على اهللا أحداً إن أخانا الدكتور عبد اهللا                  
نصيف يتصف ا، فهو يتصف بسخاء قد تكلم عنه اإلخوان من الصعب أن يصفه اللسان يف كلمات                  

خاء أصيل، كل املظاهر اليت يف اخلارج قد ال تعبر عن هذا السخاء، وهذا احلياء النفسي                   ألنه س 
 .األصيل

 يشرفان من ختلّق ما، والدكتور       والسخاء النفسي واحلياء، خلقان كرميان من أخالق النيب          -
  كما قال النيب     عبد اهللا نصيف هو من هؤالء الذين جبلهم اهللا سبحانه وتعاىل على األخالق احلميدة             

، "اِحللم واألناة :   إن فيك خللتني حيبهما اهللا     - وامسه املنذر    -يا أشجع عبد القيس     ":  ألشجع عبد القيس  
احلمد هللا  :  ، قال "ال، بل اهللا جبلك عليهما    "  :أنا أختلق ما أم اهللا جبلين عليهما؟ قال       أيا رسول اهللا    :  قال

والدكتور عبد اهللا نصيف من هذا الصنف الذي جبله اهللا          .  الذي جبلين على خلقني حيبهما اهللا ورسوله      
على األخالق العالية، فليشكر اهللا بالعمل وبالقول، والشكر أعم من احلمد ألنه يشمل العمل كما قال                

 .ًاعملوا آل داود شكرا: تعاىل
 

وحة اليت   إذا كان الدكتور عبد اهللا نصيف قد ورث أخالقاً عالية من دوحة من اد، هذه الد                -
ال جنهلها واليت هلا عالقات مع بلدي قدمية، فيقول أحد العلماء الرحالة الذي جاء إىل جدة سنة ألف                   
وثالمثائة أعتقد وعشرة أو ستة، جاء إىل هذا البلد فكان ضيفاً عند الشيخ عمر نصيف يف ذلك الوقت،                  

إىل املدينة املنورة، إذن هذه الصلة هي       وكتب له إىل عامله بينبع، فأعطاه أيضاً شيئاً من الذهب ليصل به             
 :قدمية، ولكن كما قال زهري بن أيب سلمى

)١(علـــى تكالـــيفه فمـــثله حلقـــا
. 

ــأومها  ــق بش ــإن يلح ــواد ف ــو اجل ه
. 

                                           
 :بن سنان، ومطلعها هذان البيتان من إحدى قصائد زهري بن أيب سلمى اليت مدح ا هرم )١(

وعلِّـــق القلـــب مـــن أمســـاَء مـــا علقـــا
. 

ــرقا  إنَّ اخللــــيط أجــــد البــــيت فانفــ
. 

 



ــبقا  ــن صــاحل س ــدما م ــا قَ ــثلُ م فم
                          .                                   

أو يسـبقاه علـى مـا كـان مـن مهلٍ            
. 

 

 الدكتور عبد اهللا نصيف على رأس رابطة العامل اإلسالمي هو الرجل املناسب يف املكان                  -
د اهللا نصيف يف هذه الوظيفة      املناسب، إن خادم احلرمني الشريفني حفظه اهللا، عندما عني الدكتور عب           

العظيمة، كان خبرياً وبصرياً باجلهاز البشري الذي يوجد يف هذا البلد الطيب، فقد نثر كنانته فأخذ                  
أفضلها عوداً، وأحالها نبعة، وال أقول كما قال احلجاج أصلبها عوداً، وأمرها نبعة، ولكن أحالها                 

لدكتور عبد اهللا نصيف يعتربه الزنوج األمريكيون أخاً        إن ا :  نبعة، فقدمه إىل املسلمني، فكما قلت مرة      
شقيقاً يفهم مشاكلهم كما يعتربه رجال الصوفية يف اهلند أخاً شقيقاً ويعتربه املسلمون يف بلغاريا أخاً                 

 ليتقدم له باسم املسلمني مجيعاً ليكف عن غيه يف           )١(شقيقاً عندما يذهب إىل الطاغية ثودور جيكوف       
يف تلك األرض، هو أخ جلميع املسلمني، ألقى اهللا عليه حمبة؟ وتلك نعمة امنت اهللا ا                 معاملة املسلمني   

اللهم " كان يقول     والنيب   وألقيت عليك حمبة مين   :  على نيب عظيم من أنبيائه قال لنبيه موسى        
 ."حببنا إىل هذه األرض، وحبب صاحل أهلها إلينا

 

 اهللا خرياً، ونسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن يوفقنا مجيعاً           فاهللا حببكم على قلوب املسلمني، زادكم      -
 . خلدمة دينه وخدمة اإلسالم واملسلمني

 

  ))كلمة األستاذ عبد الفتاح أبي مدين(( 
 :مث جاء دور األستاذ عبد الفتاح أيب مدين ليلقي كلمته فقال

على خري   بسم اهللا أمحدك ريب كما ينبغي جلالل وجهك وعظيم سلطانك وأصلي وأسلم                -
 .خلقك سيدنا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني

 

 وبعد، فإن احلديث عن الدكتور عبد اهللا نصيف حديث عن األب، وحديث عن اجلد،                  -
 -ومن الطريف   .  وحديث عن البيت الكرمي الذي كان مفتوحاً للعلماء وللضيف عرب عقود من الزمن            

وحينما عاد إىل بلده    "  األفندي نصيف "ى الشيخ    أن أحد علماء اهلند كان ضيفاً عل       -ألدلل على ذلك    
مل يكن يف   "  البيت الذي أمامه شجرة   "  :مل يذكر التاريخ فبعث برسالة وكتب على غالفها جبانب صاحبها         

ذلك الوقت شجر يف جدة، ولكن هذا البيت كان مشهوراً ذه الشجرة، والشجرة دليل اخلُضرة                 
 يأتون إىل هذا البيت املفتوح طوال السنة، وخاصة يف موسم           ودليل الكرم، ودليل اخلري، فكان العلماء     
 .احلج، إذن هو من هذه النبتة الكرمية الطيبة

                                           
 .يقصد به رئيس مجهورية بلغاريا )١(



 وأذكر أين رأيته أكثر من مرة وهو يرتدي لباس الكشافة، وهو ذلك الزي الذي يرتديه                   -
ة، فقلت أين   الكشافة واجلوالة، فعجبت لرجل جامعي يصاحب الكشافة واجلوالة يف هذه الرحلة الشاق           

شبابنا ليخشوشنوا، ذلك أن النعم ال تدوم كما يقول احلديث النبوي ولكنهم ِقلة، ورأيت يف املقدمة                 
هذا الرجل اجلامعي، رمبا أن انتسابه إىل اجليولوجيا حثه أو دفعه إىل هذا العمل الشاق، ولكنه الطموح                 

ينبغي أن تظهر على الشباب وأن يكون هلا       الطموح إىل القوة وأن الفتوة       - كما قال األستاذ الزيدان      -
 .فكان هو يشارك هؤالء اجلوالة يف رحالم الشاقة العنيفة، كان ال يستنكف منها. دور

 وقد شاركنا يف النادي األديب عن مهوم املسلمني والتنصري الذي انتشر يف شرق آسيا ويف                  -
د عبده مياين وآخرون، وكنا حناول أن       أفريقية فكانت تلك اآلالم املمضة، شاركنا هو والدكتور حمم         

نعاجل هذه القضايا واليت تقض املضاجع، وتقض مضاجع الذين حيسون أن هذا االرتداد عن الدين إىل                 
الكفرة أو إىل الكُفْر، ذلك أم جيدون عند الكُفر ما يعينهم على حيام، وحنن قَصرنا كل التقصري                   

ا أو ببعض دورنا، فشارك خري مشاركة، وذلك إىل جانب سعيه           كمسلمني قادرين على أن نقوم بدورن     
 .إىل تلك البالد ليحاول أن يضمد اجلراح

 مث حدثين بعض األصدقاء الذين كانوا معه يف اجلامعة، عن الرجل الذي يتخذ القرار بشجاعة                -
ف أباه، وأعرف   فكان إدارياً حازماً، أنا مل تكن صليت به صلة وثيقة، ولكن أعرف أسرته، أعر              .  وجد

جده رمحهم اهللا تعاىل، وأعرف بقية األسرة، أما العالقة بالدكتور عبد اهللا نصيف فهي عالقة مواطنة                  
جتمعنا هذه البالد وخاصة مدينة جدة، فكنت أرتاح ملا أمسع عن شجاعته ودوره واختاذه للقرار وحزمه                

 . الذين كانوا يف اجلامعةيف إدارته اجلامعة، وكان موضع تكرمي وموضع تقدير من الزمالء
 مث توىل تلك األمانة، األمانة اليت عرضت على السموات واألرض واجلبال فأَبين أن حيِملْنها،                -

محلها ليس مكرهاً ولكنه محلها طائعاً، وقد تكون الوظيفة فيها بعض            .  وأشفَقْن منها، ومحلها اإلنسان   
ا بتوفيق اهللا سبحانه وتعاىل، مث بالنية، وقد حدثنا          األمر، فهو ال شك أنه يقبلها ويؤديها على وجهه         

 وأن العمل هو الذي يفسر القول، ذلك        "إمنا األعمال بالنيات  ":  شيخنا احلبيب بلخوجة ذلك احلديث    
يا أيها  :  أن القول وحده ال يكفي، واهللا سبحانه وتعاىل قد ذم املؤمنني أو عاتبهم أو عنفهم حينما قال                

محل هذه املهمة   .  ون ما ال تفعلون، كرب مقتاً عند اهللا أن تقولوا ما ال تفعلون              الذين آمنوا مل تقول   
الصعبة، مهمة املسلمني، ألف مليون من املسلمني على الكرة األرضية أكثرهم عراة جياع بعيدون عن                

ليس عالج مشاكل   :  دينهم فهو يسعى ما استطاع إىل ذلك سبيالً، فكما قال الدكتور حممد عبده مياين             
املسلمني باملادة وحدها، ولكن باجلُهد وبالعلم وبالعمل وبالنصح، وما أقل اجلهد اليوم، وما أقل الذين               

 .يسعون يف مثل هذه املشاق



 نرجو اهللا له مزيداً من التوفيق والسداد، وشكراً ألخينا وصديقنا عبد املقصود على هذا                 -
رجال، ويعىن بالطاحمني ويعىن بالعاملني، شكر اهللا له،        التكرمي الذي جاء يف حمله، فهو رجل ملَّاح يعىن بال         
 . وشكر لكم، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 

  ))قصيدة الشاعر أمحد سامل باعطب(( 
مث يطلب مقدم األمسية من األستاذ أمحد سامل باعطب، أن يلقي قصيدته، فيأخذ األستاذ               

 :مكانه من منصة اخلطابة ويقول
 .ن الرحيم، والصالة والسالم على رسوله األمني، وعلى آله وصحبه أمجعني بسم اهللا الرمح-
إن عظماء الرجال ال يتكلمون كثرياً      :  يقولون.   أما بعد، فالسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته       -

عن أنفسهم وال يرغبون أن يتحدث عنهم أحد، وإمنا يدعون أعماهلم هي اليت تتحدث عنهم، وعندما                 
 تنصت األيام، وتسجل ما تكتب وما تقول األعمال ليبقى تارخياً خالداً يتردد على               تتحدث األعمال 

 .ألسنة األجيال املتعاقبة
 ليس بيين وبني معايل الدكتور عبد اهللا عمر نصيف أية رابطة غري رابطة املواطنة فلم أزامله يف                  -

إىل احلديث عنه، ويكفي دليالً على      الدراسة، ومل أشاركه يف عمل، ولكن أعماله اخلالدة هي اليت دفعتين            
عظمة هذا الرجل أن خادم احلرمني الشريفني اختاره ليكون أميناً عاماً لرابطة العامل اإلسالمي، وهو                 
منصب عظيم ذو أعباء جسيمة ال يطيقها إال رجل كفء له قدرات مميزة جتعله يستطيع أن يسري                    

 أن  ه، وعندما طلب مين الرجل الفاضل عبد املقصود خوج        بالسفينة اليت كُلِّف بقيادا إىل شاطئ األمان      
أشارك يف هذا التكرمي أيقنت أنه يريد أن خيتصين بفضل املشاركة يف تكرمي رجل عظيم يستحق                   
التكرمي، فأعددت هذه القصيدة وإن كنت أعتقد أا قد ال تصل إىل درجة من القوة ولكنها جهد املُقلّ                  

 :كما يقولون، والقصيدة هي
ــا تــرى أوحــى هلــا بإســاري؟مــن  ي

. 

مــا للملــيحة ال تقــيلُ عــثاري؟    
. 

فاســتعذبت هجــري وطــول حصــاري
                                                            . 

فـــتحت نـــوافذ قلـــبها لظـــنوا 
. 

ــاري    ــتبيح دي ــاي وتس ــزو ِحم تغ
. 

ــرائها    ــن أُج ــفهاء م ــرت يب الس أغ
. 

ي فقـــدت آللئـــي ومحـــاريأنـــ
. 

ــا رأت    ــالحها مل ــي س ــهرت عل ش
. 

ــرثار؟ ــاطفيت إىل ثـــ أَأَزف وعـــ
. 

ــىت    ــاحت ويل ــواين وص ــذفت بدي ق
. 

منصــــوبة يف مــــتحف اآلثــــار
                                                            . 

ــيدة أو لــوحة     ــن أكــون قص ال ل
. 

حطمـــت إكـــراماً هلـــا قيـــثاري
. 

ــا     ــد م ــاين بع ــر املع ــنعت غُ ومت
. 



ــواري    ــن ح ــارعها وعف ــين مص ع
. 

ــت    ــبحور وأغلق ــل ال ــردت ك ومت
. 

نغمــي وــرك بالعذوبــة جــاري   
. 

يـى فم ـف عل ـات ج ـوة الكلم ـيا حل  
. 

ــيت وأُواري  ــيك وغلـ ــوقي إلـ شـ
                                                            . 

جــودي بكــأس مــن رحــيقك تطفئــي 
. 

ــنار  ــنور ال بالــ ــوةً بالــ جملُــ
. 

ــداً   ــطور قالئ ــوق الس ــه ف ــغ ب وأص
. 

ــرار ــبة مـــن األبـ تـــزهو بكوكـ
. 

يف لـــيلة عشـــق الـــوفاء مجاهلـــا 
. 

ــعاري  ــري وال أشـ ــاحها نثـ يف سـ
. 

أقــبلت فــيها مفلســاً مل يجــِدين    
. 

لَِســـٍن جيـــيد حـــياكة األعـــذار
                                                            . 

ــن    ــتش ع ــاعايت أف ــرقت س ــىتأه ف
. 

وأقـــيم مـــن كلماتـــه أســـواري
. 

أبـــتاع عـــذراً أحتمـــي حبـــروفه 
. 

ــنفري ونــزار    ــدو بشــعر الش يش
. 

حانـــٍةلكـــن فجعـــت بـــباقٍل يف  
. 

ــفار   ــرية األص ــف عش ــت خل ووقف
. 

ــىن     ــواق وال غ ــة أس ــيت ال لغ فأت
. 

ــدار   ــل م ــل ك ــنمت يف الفض وتس
                 .                                            

ــى   ــابقت النه ــد تس ــول وق ــاذا أق م
. 

محلـــت شـــعر احملـــدثني محـــاري
. 

ــاعراً   ــنع ش ــعر يص ــل الش ــو أن مح ل
. 

خــــالق واإليــــثارمبكــــارم األ
. 

ــوا مصــابيح العلــى  ــن األىل كان ــا اب ي
. 

ــبار  ــة اإلكـ ــدة حلَّـ ــدى جلُـ أهـ
. 

ــه    ــواكب دون ــدك والك ــاألمس ج ب
. 

محلـــت مساحـــة خلقـــه املعطـــار
                                                            . 

ســارت قــوافل ذكــره وضــاءةً    
. 

عـــبقاً يضـــوع حبكمـــة ووقـــار
. 

وســـرت نســـائم جـــوده ريانـــةً 
. 

ــيار    ــيد واألخ ــأوى الص ــناً وم وط
. 

ــثقافة داره   ــالب الـ ــدت لطـ وغـ
. 

وُـــش لألضـــياف والـــزوار  
. 

تــتهلل احلجــرات مشــرقةً ــم    
. 

ــعار  ــري شـ ــام خـ ــماته األيـ قسـ
                                                            . 

يـا أيهـا الــرجل الـذي رمسـت علــى     
. 

ــداري  ــتاته وتـ ــم شـ ــهماً تلـ شـ
. 

عـــبء كِلفـــت حبـــبِه فحملـــته 
. 

وأضـــأا مبشـــاعل اإلصـــرار  
. 

ــه    ــمو ب ــيلة تس ــلَّ وس ــددت ك أع
. 

عســـاريتجـــرعون مـــرارة اإلِ 
. 

ــتهم    ــذين رأي ــنا ال ــال إخوت ــا ح م
. 

ــند  ــار يف يف اهلـ ــيالن يف داكـ سـ
                                                  .           

يف كـــل ضـــاحية وكـــل مديـــنة 
. 

ــاري    ــئن وع ــون ي ــني مطع ــا ب م
. 

يتســــاقطون مهانــــة وجماعــــة 
. 

ــار  ــتوبة بالعــ ــنا مكــ ورقابــ
. 

قـــرأوا علـــى جبهاتـــنا أعمالـــنا 
. 

ــنار  ــل الـ ــوس أهـ ــتعلق بطقـ مـ
. 

  ــش ــلم ه ــل مس ــبله ك ــيدة ق  العق
. 



يف هلفــــٍة عمــــياء واســــتهتار
                                                            . 

يســـعى بـــال ملـــل إىل شـــهواته 
. 

ــغار  ــوءٍة وصــ ــذاذٍة موبــ بلــ
. 

ــِدهِ   ــزة جمـ ــته وعـ ــيع ِعفَّـ ويبـ
. 

رضــعت لـــبان الــني والـــدوالر  
. 

ــالده   ــري بـ ــغفت بغـ ــواله شـ أمـ
. 

ــار  ــرقة ودمـ ــرائق فـ ــنا حـ فيـ
. 

ــعلوا    ــداء إن مل يش ــا األع  ىــر يث
. 

ــإزار  ــورة بـ ــتر عـ ــى ويسـ تلظـ
                                                            . 

ويِضــن أن يعطــي ليطفــئ فاقــةً    
. 

وأنـــا أخـــاف عـــواقب اإلحبـــار
. 

يــا صــاحيب إنَّ الــبحور عمــيقة    
. 

ــواري   ــعاب ج ــوق الش ــرت ف وتناث
. 

   اصــو ــاه غ ــم ت ــرس ك ــا متم  
. 

ــدافٍ  ــري جم ــن غ ــاري م ــه أو ص ل
. 

ولقـــد أتـــيت بـــزورق مـــتهالك 
. 

ــوار ــه حـــنقاً إىل األغـ يلقـــي بـ
                                                            . 

ــا البحــر زجمــر غاضــباً  أخشــى إذا م
. 

كـــال ومل أنســـب إىل الـــتجار  
. 

أنـا لسـت مسسـار القـريض ومل أعش          
. 

مــن كــرمه األحــالم واألشــعار   
. 

ــوي     ــان وأرت ــوى احلس ــنين أه لك
. 

أبصــــرا يف جــــنة األزهــــار
. 

ــل وردة     ــيك أمج ــت إل ــد محل ولق
. 

ــوار ــز بأكـــرم مـــرتٍل وجـ وتفُـ
                           .                                  

ــ  ــاً أحِس ــك رونق ــِزد ب ــا ت ن ِوفاد
. 

 ..  والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-
 

  ))قصيدة األستاذ حممد ضياء الدين الصابو�ي(( 
 االحتفاء مبعايل   مث يلقي األستاذ حممد ضياء الدين الصابوين قصيدة شعرية مشاركة منه يف            

 :الدكتور عبد اهللا عمر نصيف فقال
 بسم اهللا الرمحن الرحيم، احملمود اهللا جل جاللُه، واملُصلى عليه حممد وآلُه، واملدعو له اإلسالم                -

ورجالُه، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا حممد الرمحة املهداة والنعمة املسداة، وعلى آله وصحبه                
 . ديه إىل يوم الدينومن اتبع سنته واهتدى

 :)١( هذه مقدمة تتكون من ثالثة أبيات شعرية-
ــه    ــني األهل ــا ب ــبدر م ــت ال فأن

. 

أبــا عمــر لكــم مــنا الــتجله     
. 

ــه   ــو مهَّـ ــة وعلـ ــو مكانـ مسـ
    .                                                         

ــايل   ــني األعـ ــثله بـ ــم أر مـ فلـ
. 

                                           
ربعة أبيات، وأعتقد أن الشاعر يقصد البيت الثاين والثالث والرابع ألا           ذكر الشاعر أن املقدمة تتكون من ثالثة أبيات، ولكنه قرأ أ            )١(

ه أما البيت األول فهو من نفس البحر، ولكن قافيته خمتلفة أو باألصح روي            .  من حبر واحد وقافية واحدة هي امليم يعقبها اهلاء وصل هلا          
 .خمتلف



ــه  ــيايل املدلَِهمـ ــدر اللـ ــا بـ ويـ
. 

ــايل   ــس املعـ ــا مشـ ــبد اهللا يـ أعـ
. 

ــ ــتمهويــــ أىب اهللا إال أن يــــ
. 

يــــريد اجلاحــــدون ليطفــــئوه 
. 

*    *    * 

ــناء   ــيد حسـ ــا درة يف اجلـ كأـ
. 

ــماء    ــبد اهللا عص ــيوم ع ــيديت ال قص
. 

ــوق إطفــاء    ــن يفــيد أوار الش ول
                                                            . 

غنيــتها وفــؤادي راقــص طــرباً    
. 

أمــا ســداها فــإخالص وإهــداء   
. 

ــتها   ــب حلم ــدرها واحل ــدق مص الص
. 

ــاء   ــا امل ــا بلَّه ــيا إذا م ــاألرض حت ك
. 

ــرت  ــراكم إذا خطَ ــوب بذك ــيا القل حت
. 

ــباء  ــاء وال ــى احل ــزمان ويبق ــىن ال يف
. 

ــرة    ــود آص ــالت ال ــن ص ــنا م وبين
. 

ــداء   ــي أن ــت وه ــريات أطاف والذك
                                                            . 

ـ    ــرمي حيفـ ــارك يف التك ــنا نش زناجئ
. 

أحلـــان ود وبعـــض الـــود إحيـــاء
. 

هـذي عواطـف حـب جـئت أسكبها         
. 

مـــة قصـــرت عـــنها األشـــداء
. 

ــيل إن     ــي اجل ــا راع ــلكمي اهللا فض
. 

ــع وآالء ــها نفــ ــة كلــ مكانــ
. 

ــرابطة   ــت ل ــا قام ــودك م ــوال جه ل
. 

ــاء   ــق وض ــم واحل ــث روحه يف بع
              .                                               

ــبذل   ــت ت ــا أن ــك عم ــزيك رب هـجي
. 

علـــى احملـــبة مـــا يف ذاك أهـــواء
. 

فحــي رابطــة اإلســالم جيمعهــا    
. 

ر احلـــب ألالءويف حمـــياه نـــو 
. 

ــرقة    ــر مش ــامته يف الثغ ــرى ابتس ت
. 

بــني األماجــد إخــالص وإبقــاء   
. 

ــرفعه   ــاٍم ويـ ــق سـ ــزينه خلـ يـ
. 

ــرق و ــداء فالش ــالم أع ــرب لإلس الغ
                                                            . 

  ــباتكم ــن س ــيقوا م ــلمون أف ــا مس ي
. 

ــاء  ــب رقطـ ــية ال ريـ ــا حـ فإـ
. 

ختدعــــنك أقــــوال مــــنمقة ال 
. 

فاجلهــل داء ومــا للــداء إشــفاء   
. 

حتــرروا مــن جهــاالت وــرجة    
. 

ــباء ــبلدانَ نك ــبل أن يشــمل ال مــن ق
. 

ــبوا مــن مــناهله  ــدين ع عــودوا إىل ال
. 

ففـــي قلـــوم حقـــد وبغضـــاء
                                                            . 

   ــوهلم ــر ق ــدعاة الكف ــمعوا ل ال تس
. 

ــداء   ــم اآلد األِلـ ــاد هـ إىل الفسـ
. 

م وسعوا ـي حربك ـم ف ـوا أمره ـقد أمجع  
. 

ودنســوا أرضــنا لكــنهم بــاءوا   
. 

وكـــم غـــزونا بأفكـــار مـــروعة 
. 

ــواء  ــض وأهـ ــرقنا بغـ ــال يفـ فـ
. 

ــدة    ــبيل اهللا واح ــداً يف س ــوا ي كون
. 

فلـــيس يفصـــمها بـــاغ ودمهـــاء
                          .                                   

أخـــوة نســـج الـــرمحن عـــروا 
. 

ــرباء    ــب ح ــل الل ــند أه ــا ع فإ
. 

ــزيفة   ــعارات مـ ــوا بشـ ال تخدعـ
. 



مــدامعاً فهــي إعصــار وهــوجاء   
. 

ــمت    ــس اآلالم فابتس ــذي مل ــذا ال ه
. 

ويف اإلغاثــــة لأليــــتام إيــــواء
. 

هــي اإلغاثــة حقــاً كــم دعــوت هلــا 
. 

ام أكفـــاُءفأنـــت والقـــوم لأليـــت
                                                            . 

هم أمالً ـن ل ـى ك ـوع اليتام ـكفكف دم  
. 

ــالّء  ــدوا أقـ ــون إذا عـ واملخلصـ
. 

ــن   ــدكم ول ــرمحن جه ــع ال ــيع م يض
. 

فقـــد دهـــتهم تـــباريح وإشـــقاء
. 

سـوا كُرباً  فاقضـوا حقـوق اليتامـى نفِّ       
. 

ــاء  ــويل وإخطـ ــو تطـ ــا هـ وإمنـ
. 

لـال عم ـول ب ـن ق ـال خري يف املرء م     
. 

ــاء   ــي إبق ــا للبغ ــو وم ــق يعل واحل
                                                            . 

ــم    ــتم معه ــا دم ــونكم م واهللا يف ع
. 

ــا  ــاءم ــدوح ورق ــنون ال غــردت يف ف
. 

ــرته   ــادي وعت ــى اهل ــه عل ــلى اإلل ص
. 

 .  والسالم عليكم-
 

  ))كلمة احملتفى به(( 
لقى احملتفى به الدكتور عبد اهللا      وقبل أن يبدأ احلوار بني احملتفى به وبني مجهور احلاضرين أ          

عمر نصيف كلمة عرب فيها عن شكره للمحتفي وللذين حتدثوا عنه وجلميع احلاضرين الذين                
 :شاركوا يف االحتفاء به وتكرميه فقال

 بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني، والعاقبة للمتقني وصلى اهللا وسلم على سيدنا                -
 .ه أمجعنيحممد وعلى آله وصحب

 الختياري يف هذه الليلة يف سلسلة       ه أود أن أشكر يف البداية أخي األستاذ عبد املقصود خوج          -
حفالت تكرميه لرجاالت العامل اإلسالمي ورجاالت هذا البلد، وأسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن جيزيه على               

لوا به من كلمات التقريظ     ذلك خري اجلزاء، كما أشكر إخواين مجيعاً وأساتذيت ومشاخيي على ما تفض            
 .واملديح مما ال أستحقه وأسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن جيعلين خرياً مما يظنون، ويغفر يل ما ال يعلمون

 يف الواقع إنين طلبت من األستاذ عبد املقصود أن تقتصر هذه الليلة على احلوار فقط حىت                   -
شرك أكرب عدد ممكن من الناس يف هذه احلفلة،         حتصل الفائدة يل ولإلخوة احلاضرين، ولكن أىب إال أن ي         

فقد أتى موعد النوم الذي اعتدت أن أذهب فيه إىل الفراش، وهو الساعة العاشرة، لذلك فلن أسترسل                 
 .يف الكالم حىت تتاح الفرصة لإلخوة أن يسألوا وأن أجيب على أسئلتهم، ويف ذلك خري

 عنها إخواين واليت تتعلق جبهود رابطة العامل         غري أين أحب أن أشري إىل بعض النقاط اليت حتدث          -
إن تفرق كلمة املسلمني هي اآلفة اليت       .  اإلسالمي يف مجع كلمة املسلمني، وملّ مشلهم، وتوحيد صفوفهم        

         ا يف سنوات ختلّفهم، وأصبحت ِسمة ظاهرة ممي لواتمع املسلم         ابتزة هلم، فإذا أردت أن تعرف ا



 متفرقاً إىل شيع وطوائف وفئات ألتفه األسباب فاعلم أنه ذلك، وهذه             فاحبث عن كيانه فإن وجدته    
السمة جعلت الوهن يسري إليهم واستطاع أعداؤهم أن يستولوا على مقدرام، فأصبحوا ميثلون               

إن هذا الضعف وهذا    .  مؤخرة األمم بعد أن من اهللا عليهم يف املاضي فكانوا خري أمة أخرجت للناس              
 .اء، هو أخطر األمراض اليت أصابتهم، وأصبحت متيزهم يف الوقت احلاضرالوهن وهذا الغث

 ورابطة العامل اإلسالمي عندما تنادى املسلمون إىل إنشائها كان هدفها هو حماولة إصالح هذا               -
الوضع ما استطاعت، خاصة أن اخلالفة اإلسالمية قد أسقطت وأصبح املسلمون ال جيدون أية قيادة                 

 .دهم إىل الطريق الصحيحختطط هلم، وترش
 ولذا فإن اهلموم كثرية واملصائب اليت تفت يف عضد العامل اإلسالمي كثرية، ولكن هناك ضياء                -

قد ظهر يف األفق بعودة املسلمني إىل اإلسالم مرة أخرى ودعوم إىل التمسك به يف شؤوم العامة                   
 بدون استثناء ينبغي االستفادة منها يف       واخلاصة، هذه الصحوة اليت مشلت كل أرجاء العامل اإلسالمي         

إعادة الثقة إىل نفوس املسلمني، واألخذ بأيديهم لكي يسريوا يف طريق التصحيح والتعديل والتقومي،               
ويستقيموا على الدرب كي يرثوا احلضارة، فاليوم حنن على مفترق طرق مهم للغاية، الشرق والغرب                

ضارة الغربية أخذت تتهاوى حتت وطأة أمراض كثرية،        جيتهدان لكي يكون لكل منهما مكان ألن احل       
دعوته إىل  "  ميتران"والشيوعية كما يبدو أفلست كثرياً، وال أقول ائياً، ولذلك ال نستغرب أن يوجه              

إقامة احتاد كونفدرايل بني املعسكر الشرقي واملعسكر الغريب لكي يتطلع إىل مستقبل أفضل، واملسلمون              
 لكي تكون هلم مكانة كبرية إن أرادوا ذلك، وما عليهم إال أن يعملوا وجيتهدوا                مؤهلون بطبيعة احلال  

وخيلصوا، وأن يبذلوا ما استطاعوا إىل ذلك سبيالً، بدالً من هذه الروح غري املبالية اليت تسري يف                    
ا صفوفهم، وأرجو أن يكون حوارنا مركزاً على هذه الرسالة اليت ينبغي أن نعمل مجيعاً من أجلها كم                 

 .تفضل وأشار إىل ذلك أخي الدكتور حممد عبده مياين
 إن مسئوليتنا أمام اهللا واحدة، فيجب أن نعمل مجيعاً لكي نصلح شأن هذه األمة والبدء                   -

بإصالح أنفسنا مث إصالح شأن هذه األمة، وأسأل اهللا سبحانه وتعاىل التوفيق، وشكراً لكم مجيعاً أيها                 
 . ة اللطيفة، وشكراً جزيالًاإلخوة احلضور على هذه املناسب

  ))احلوار بني احملتفى به واحلضور(( 
مث فتح باب احلوار بني احملتفى به معايل الدكتور عبد اهللا عمر نصيف وبني احلضور وكان                 

 :أول السائلني هو األستاذ حممد العروسي املطوي الذي تقدم إىل الضيف بسؤالني مها



هللا نصيف مع أولئك الذين كانوا يعتربون اإلسالم دين          كيف كان حوار معايل الدكتور عبد ا       -
ما مستقبل العلوم الصحيحة وعلوم التقنية      :  ختلُّف ويعتربون املسلمني جمتمعاً متخلّفاً؟ وسؤايل األخري هو       

 .بالنسبة للعامل اإلسالمي؟ مع الشكر
 

 :وقد رد الدكتور عبد اهللا نصيف على هذين السؤالني باإلجابة التالية
احلوار مع الغربيني، طبعاً من املعروف لديكم أن كتب          :  نسبة للفقرة األوىل من السؤال     بال -

التاريخ وكتب املناهج الدراسية كلها يف الغرب تسيء إىل اإلسالم إساءة ظاهرة وباطنة، وكان يرمز                
 سبحانه  للمسلمني بالتخلف والرببرية وغري ذلك، لكن عملية االنفتاح اليت حدثت والنعم اليت أنعم اهللا             

وتعاىل ا على هذه البالد خاصة وعلى كثري من الدول اإلسالمية وظهور البترول وانطالق النهضة                 
االقتصادية املعاصرة، كل ذلك جعل االتصال بالغربيني أيسر وأصبحوا ينظرون إلينا نظرة خمتلفة عن               

 سنة، ولكننا نندهش أن     املاضي، ولذلك ال جند صعوبة يف احلوار معهم، كما كان احلال منذ ثالثني             
كثرياً من العلماء واألساتذة الكبار الذين وصلوا إىل مراكز متقدمة يف اال العلمي منذ زمن طويل ما                  
زال إدراكهم ومعلومام عن اإلسالم ضئيلة جداً، بل هي أشد ضآلة من ذلك فيما يتعلق جبغرافية عاملنا                 

وهناك بدون شك مراكز للتخطيط باستمرار من أجل         اإلسالمي املعاصر والتوجهات املوجودة فيه،      
السيطرة واهليمنة على العامل اإلسالمي، ومع ذلك فنحن ال جند صعوبة يف احلديث معهم وإقناعهم بأن                 
املسلمني هم على حق عندما يسعون للبحث عن هويتهم واالستغناء عن ظاهرة التبعية اليت سيطرت                

 . منصفني فقد وجدنا تفهماً من كثري من الناس ممن حاورناهمعليهم أكثر من مائة سنة، ولكي نكون
 أما بالنسبة ملستقبل العلوم، وخاصة التكنولوجيا، فأنا أرى أن املسلمني مل يبدؤوا بعد حركة                -

جدية لتغيري أوضاعهم مما وصفته قبل قليل من التبعية العلمية يف كل شؤون العلم واملعرفة إىل األصالة                  
اد حقول ميكن أن يربزوا فيها، سواء يف العلوم والتكنولوجيا أو يف العلوم اإلنسانية، أو               واإلبداع، وإجي 

إما بإحياء ما قدمه أجدادهم أو بإنشاء ضة علمية حديثة، هذا مل نبدأ فيه بعد، وما زلنا يف                   :  غري ذلك 
جمال احلديث عن    مقلّدين ولسنا مؤصلني ملا مضى، حىت يف          - غالباً   -جامعاتنا ومعاهدنا وخططنا    

التراث العلمي الكبري الذي تركه أجدادنا، نتحدث عنه من باب املتعة الفكرية والفخر، وال نسعى إىل                
البحث عن املُثل واملبادئ واألسس اليت بىن عليها هؤالء األجداد ضتهم، وبرزوا يف كل العلوم بشىت                

وبذل اجلهد والتضحية وغريها من      فروعها وختصصاا، حىت هذه املبادئ من اإلخالص والتفاين           
الصفات احلميدة، واملعاين السامية غري متوفرة فينا، وال نريب أبناءنا عليها، فينبغي لنا أن نبعث هذه                  
الروح العلمية يف نفوس أبنائنا وتم بالتربية والتوجيه إىل جانب العلم حىت تكون لنا ضة علمية                   

 .الت، وشكراًوتكنولوجية بالذات ويف غريها من اا



مث أبدى احملتفى به رغبته يف أن يتقدم السائلون بأسئلتهم واحداً تلو األخر مث جييب عليها                 
إجابة مفصلة تأخذ نفس التسلسل الذي وجهت به، وعلى ضوء ذلك متت كتابة األسئلة اليت                

صحابها مكتوبة  رغب بعض احلاضرين تقدميها عرب الالقط، مث ضمت إليها األسئلة اليت تقدم ا أ             
على قُصاصات من الورق، وفيما يلي النص الكامل لكل األسئلة املقدمة، مث اإلجابة الكاملة اليت               

 .تفضل ا احملتفى به
 :كان السؤال األول موجهاً من األستاذ عبد اهللا رجب حيث قال

ة، وهل تعمل    هل تواكب صحافة الرابطة املرحلة الدقيقة من حياة أمتنا العربية واإلسالمي             -
وهي جملة مل تعمر    "  جملة األمة "بالشكل الذي نتمناه ونرضاه هلا؟ وملاذا ال يزال الناس يتداولون أعداد             

 طويالً يف حني ال يذكر أحد جملة الرابطة؟
 

 :أما السؤال الثاين فقد وجهه إىل احملتفى به األستاذ عبد احلميد الدرهلي حيث قال
ابطة العامل اإلسالمي من أجل حتسني وضع املسلمني يف تلك            هل باإلمكان تطوير هيكل ر      -

البالد اليت توجد ا أقلّيات إسالمية تعاين القهر والتمييز واملعاملة غري اإلنسانية، ال سيما أن هناك                  
 .رجاالً على مستوى املسؤولية

 

 :والسؤال الثالث تقدم به األستاذ مصطفى عطار وملخصه فيما يلي
إلسالمية مهمة مقدسة، ومسؤولية جسيمة، ورمبا الحظتم يف جتوالكم يف العامل             إن الدعوة ا   -

اإلسالمي أن بعض الدعاة ضررهم أكثر من نفعهم، فما هو املنهج الصحيح الذي يراه معاليكم للعمل                 
 على إعداد الدعاة إعداداً جيداً حيسنون به الدعوة إىل اهللا يف أقطار العامل اإلسالمي؟

 

 :ك الدكتور حممود زيين وطرح السؤال التايل وهو الرابع يف سلسلة األسئلةوتقدم بعد ذل
 ماذا أعد املسلمون السترجاع حقوق املسلمني اليت هدرت يف كثري من البالد واليت كانت                -

عامرة باإلسالم مثل بلغاريا ورومانيا ويوغوسالفيا، ال سيما وحنن نشاهد تسابق الكنيسة والصهيونية              
 تلك األماكن؟إىل احتواء 

مه سعادة السفري التونسي حممد جنيفان مكتوباً وهوأما السؤال اخلامس فقد قد: 
 يعاين العمل اإلسالمي من تعدد املؤسسات اليت تتنافس أحياناً على املستوى الدويل بدوافع               -

قع يف  ليست دائماً خالية من األهواء، فما هي خطة الرابطة يف التعامل مع هذه الظاهرة حىت ال ت                   
 الصراعات غري ادية؟

 



والسؤال السادس أرسله األخ حممد ياسر عبد اهللا مؤكداً به ما جاء يف كلمة معايل الدكتور 
 :حممد عبده مياين حول إسهام رجال األعمال والطالب وهو

 ما هو الدور الذي ميكن أن يقوم به رجال األعمال، وطالب اجلامعة، واألدباء يف املسامهة يف                 -
  الرابطة؟دعم

 

 :أما السؤال السابع، وهو األخري، فقد قدمه األخ عبد العزيز حممد مالئكة وجاء فيه قوله
 إن اجلهاد األفغاين قد حقق الكثري من الظفر والنجاح، وبقي القليل وحياول أعداء اإلسالم                -

رحلة اليت مير ا    التشكيك يف قدرات ااهدين وقيادام دف منع املعونات عنهم أو إيقافها، فامل             
ااهدون اآلن حرجة جداً، ولذا فإن الدعم املادي واإلعالمي بالنسبة هلم لن يكون أقل أمهية عن ذي                 

 قبل، فما هو دور الرابطة يف هذه املرحلة؟
 

 :وبعد أن استمع احملتفى به إىل مجيع األسئلة أصغى احلاضرون إىل إجاباته، حيث قال
ل، وهو املتعلق بصحافة الرابطة، فأحب أن أقول إن الصحافة مهمة            اإلجابة على السؤال األو    -

جداً وهي إحدى وسائل اإلعالم، واإلعالم ال يقل أمهية عن التعليم، سواء يف الدفاع عن قضايا                   
املسلمني، أو يف نشر الدعوة اإلسالمية، أو يف نشر الثقافة العامة أو يف غري ذلك، هذا أمر ال خيفى على                    

 أن الصحافة يف الرابطة ذات تأثري حمدود، ألا مهما أوتيت من مال فلن تستطيع أن                 أحد، وأعترف 
، وإمنا تركز اهتمامها على مراكز التأثري يف هذه اتمعات          )ألف مليون مسلم  (تصل إىل ماليني املسلمني     

             ا من الة، من مؤسسات إسالمية ومراكز، ومدارس، وجامعات، وغري ذلك، وتبعث إليها إصدارا
 .اجلريدة األسبوعية، والة اإلجنليزية، والة العربية، والكتاب الشهري

 وفيما يتعلق بالتطور، فقد حدث تطور نسيب، ولكن دون املستوى املطلوب، إال أن هناك                 -
استخدام الفيديو واستخدام التلفزيون واإلذاعة، وهذا أهم وأكثر تأثرياً،         :  وسائل إعالم أهم تتمثل يف    

 عاجزون يف الوقت احلاضر عن ارتياد هذه الوسائل بسبب العجز املايل أو املتطلبات املالية اليت                 وحنن
تتطلبها مثل هذه األعمال، واملفروض يف احلالة املثالية أن يكون للرابطة عدة جمالت وصحف بعدة                 

هلم يف شرقها ويف    لغات يف هذه اتمعات املختلفة، فمخاطبة املسلمني يف غرب أفريقية ختتلف عن أمثا             
وعلى أية حال فنحن بصدد عملية التطوير        .  جنوا ويف مشاهلا وغري ذلك من أحناء العامل اإلسالمي         

واستكتاب ومساعدة االت اليت تصدر يف تلك البالد، ونعتقد أن األوىل واألهم من أن نركز جهدنا                 
ود هو أن ننشط عدداً كبرياً من        ومالنا على الصحافة يف الرابطة واليت كما ذكرت ذات تأثري حمد           

الصحف واالت والربامج اإلذاعية والتلفزيونية اليت منوهلا يف الوقت احلاضر واليت حتتاج إىل املزيد               
وال أدافع عن اإلخوة    .  بدون شك، فذلك خري وسيلة جلعل اإلعالم فعاالً يف عاملنا اإلسالمي اليوم             



طيعون ويطالَبون باملزيد لتحسني أوضاعهم، وحنن حناول قدر        املسؤولني يف الرابطة فهم يبذلون ما يست      
 .اإلمكان
 أما موضوع األقلّيات املسلمة اليت حتدث عنها األستاذ عبد احلميد الدرهلي فأحب أن أطمئن               -

السائل بأن املسلمني الذين يعيشون يف بعض البالد كأقلية، وضعهم أحسن بكثري من سكان بعض                 
ية، من ناحية حرية العمل ووجود اإلمكانات والتنظيم وغري ذلك، أما يف البالد             البالد اليت تسمى إسالم   

الشيوعية أو اليت كانت شيوعية حىت قبل أيام فاملسلمون يف أسوأ وضع، فقد مورست ضدهم كل                  
ولكنا مسعنا  .  أنواع االضطهاد والضغط إىل حد القتل والتشريد، والبعث م إىل معسكرات االعتقال            

 يف بلغاريا قد غريت النظام وألغي القانون الذي كان الرئيس مصراً على تطبيقه، ونتمىن أن                أن احلكومة 
 .يكون هناك تغيري جذري

 أما يف االحتاد السوفييت فهناك ضة واحلمد هللا، وحركة ال بأس ا واملسلمون لديهم عزمية                 -
ني أحسن مما كانوا عليه وإذا كان       ونشاط منقطعا النظري، وكذلك يف الصني، ورومانيا فإن وضع املسلم         

هناك عجز فالعجز من أنفسهم، يف اَر نسبة املسلمني قليلة يقدر عددهم بستة أو سبعة آالف مبعثرين                 
يف القرى وليس لديهم تنظيم، وكذلك تشيكوسلوفاكيا أعداد املسلمني ا يسرية جداً، ويف بولندا                

 .يتمتع املسلمون حبرية منذ عشر سنوات تقريباً
 وعلى كل حال فأوضاع املسلمني الذين يعيشون أقليات تستدعي أن ميد إليهم إخوام يد                -

العون واملساعدة، وهذا جيرين لإلجابة على السؤال الذي يستفسر فيه سائله عن جهود الرابطة جتاه                 
جودة يف كل    إننا ال نستطيع أن ننكر أن الكنائس مو        .الكنائس وما تقوم به يف أوروبا الشرقية وغريها       

مكان وتتمتع بالتنظيم والتخطيط، وكثرة املال، فاملال عندها ليس مشكلة على اإلطالق بل يفيض عن               
 .حاجتها ويستثمر يف كل أحناء العامل فهي تدخل يف كل بيت

 عندما ذهبنا يف الزيارة األخرية إىل االحتاد السوفييت وجدنا بعثات تنصريية يف طاشقند                  -
 ليس فيها نصارى مطلقاً وليس فيها وثنيون، كلهم مسلمون حبمد اهللا، غري أن                ومسرقند، وهي بالد  

املبشرين قد متكنوا يف مسرقند نفسها من تنصري أسرة نظراً حلاجة هذه األسرة للمال، وكما ال خيفى                   
ل، عليكم فإن خمططات االستعمار واستخداماته للتنصري واردة، وما علينا إال أن نبذل جهدنا يف مجع املا               

ووضع خطة حمكَمة ملساعدة املسلمني يف تلك البالد، ومنع خطر التنصري، ألن الكنائس كلها قد مجعت                
مشلها، وضت إلحياء النصرانية مرة أخرى يف أوروبا، وهي مل متت رغم أا كانت مضطهدة يف بعض                 

ا، بل لقد رأينا يف بلغاريا      البالد مثل بلغاريا ورومانيا، إال أن الكنائس ظلت حمتفظة مبقوماا وبإمكانا          
أن خروتشوف تربع للكنيسة البلغارية بستني مليون دوالر يف الستينات جلعل القباب يف الكنائس فيها               
من الذهب، فالشاهد أن هذا اجلانب حيتاج من املسلمني إىل جهد كبري لكي يعينوا إخوام يف هذه                   



بده مياين وبعض اإلخوان لوضع خطة عمل وتوجيه         البالد، ولدينا خطة بالتعاون مع الدكتور حممد ع        
 .نداء للمسلمني يف كل مكان لكي يعينوا إخوام يف البالد اليت خرجت توها من احلكم االشتراكي

 أما يف إفريقية فاآلفة واملشكلة خمتلفة بعض الشيء، ولكن بصفة عامة فإن اهللا سبحانه وتعاىل                 -
 ولكنه أيضاً متحيص هلم، واستنهاض هلممهم، إلنقاذ إخوام من          جعل هذا التنصري من آفات املسلمني،     

خطر الكفر، وهيئة اإلغاثة اإلسالمية العاملية يف رابطة العامل اإلسالمي، وقد من اهللا عليها سبحانه وتعاىل                
 بفضله يف السنوات األخرية، تقوم بدور كبري، وتلقى دعماً من احملسنني كلهم بدون استثناء، ولكنها يف               

 .حاجة إىل جهود كبرية
 وهذا أيضاً جيرين إىل سؤال الدكتور حممد عبده مياين، عن الدور الذي ميكن أن يقوم به رجال                  -

األعمال والطالب وغريهم يف أعمال اإلغاثة وغريها، وإنين أحب أن أؤكد أن املسلمني الذين نشروا                
جار، مل متنعهم جتارم من أن يكونوا       اإلسالم يف جنوب شرق آسيا بالذات ويف غرب إفريقية هم الت           

دعاة متحركني ينشرون اإلسالم جبهودهم وفكرهم وماهلم، حىت دخل الناس يف دين اهللا أفواجاً،                 
واملالحظ اآلن أن هناك ضة كبرية إسالمية بني رجال األعمال وأعين بذلك اهتمامهم بالعمل                  

 بذلك مشاركة رجل أو اثنني من رجال         اإلسالمي من خالل التربعات ومن خالل الزيارات، وأعين        
األعمال مع وفد من الرابطة مما يفتح أمامها آفاقاً، ألن احلكومات عادة تطمع يف االستثمارات، وتريد                 
من رجال األعمال يف البالد العربية أن يزوروها حىت يبحثوا عن جماالت االستثمار فيها، فهذا اال                  

. ، فإن املشاركة يف حد ذاا مع وفود الرابطة يعترب عوناً ومساعدة           حىت وإن مل يكن فيه إلزام أو تربع       
كذلك بالنسبة لكل التخصصات كاألطباء واملهندسني واألساتذة فبإمكام أن يسامهوا بعمل               
الدراسات امليدانية والدراسات العملية والدراسات النظرية وأن يعينوا الرابطة باملشورة، واحلمد هللا فإن             

عدداً كبرياً من املتطوعني الذين ميدون الرابطة مبدد ال يقدر بثمن، ونسأل اهللا سبحانه وتعاىل               لدينا اآلن   
 .أن جيزيهم على ذلك خري اجلزاء، وباب الدعوة ملساعدة الرابطة ما زال مفتوحاً

 نسيت أن أذكر أن التطوع مسة أساسية يف نشاط الكنيسة، فجميع طالب اجلامعات بدون                 -
ون إىل أفريقية من الواليات املتحدة للخدمة تطوعاً، ومن ذلك فرق السالم، فهي عبارة               استثناء يذهب 

عن متطوعني من كل التخصصات وكل املستويات العلمية يقضون سنة كاملة أو جزءاً من السنة يف                 
               ي م أنئ أفريقية، يعيشون يف األدغال ويف الغابات، بينما حيجم املسلمون عن هذا ويشترطون لذها

الرابطة هلم فنادق درجة أوىل، مع ما يتبع ذلك من وسائل الراحة، ولكن هذا ال يعين أنه ليس بإمكان                    
املسلمني أن حيدثوا تغيرياً يف منهجهم من التواكل والتخاذل وعدم املباالة إىل املسامهة البناءة يف خدمة                 

 .إلنسانيةالعمل اإلسالمي مبا أتيح هلم من اإلمكانات املادية واملعنوية وا



 أما بالنسبة ملوضوع السؤال عن الدعاة، والذي تقدم به األستاذ مصطفى عطار، فلقد أشرت               -
إشارة عابرة إىل أن املسلمني ال زالوا يف حالة حتفّز وحترك، ولكن مستواهم العام إذا أخذنا عامة                    

إنين أُعبر دائماً عن اإلسالم     املسلمني جندهم متخلفني حضارياً وسلوكياً، مل يصلوا بعد نكستهم إىل نور،            
بأنه الضوء الذي أتى وأنقذ من سار فيه من الضالل، واملسلمون يف تارخيهم الطويل كلما ارتفعوا إىل                  
مستوى هذا الضوء كانوا قادة لألمم وكلما هبطوا ونزلوا دونه ضاعوا وسقطوا يف متاهات كثرية،                 

 .منها العلمانية وغريها
تمع، إننا نبذل قصارى جهدنا يف اختيار الداعية، وذلك بالبحث يف            والدعاة هم قطاع من ا     -

اجلامعات عن كل طالب حيصل على امتياز أو جيد جداً ونبحب إليه العمل كداعية مث ال نقتصر على                   
ذلك بل نسأل أساتذته ومربيه عن سلوكه، ونتيح له االلتحاق بدورة يف مكة ومن مث يذهب إىل                    

كيف .  ته، لكن التمحيص يأيت عندما خيرج هذا الشاب إىل اتمع الذي يعمل فيه            اتمعات ألداء مهم  
يستطيع أن يعمل حبكمة؟ وكيف يستطيع أن يقاوم مغريات املادة؟ ومغريات املناصب؟ هذه هي اآلفة،               

 أو عجز أو تقصري،     - ال مسح اهللا     -أنا ال أنكر أن الداعي بعد أن خيرج للميدان قد يتعرض النتكاسة             
هذا هو الذي نشتكي منه، ولكننا يف الفترة األخرية ومن خالل املعهد الذي أُنشئ يف مكة، ومن                   و

خالل الدورات التدريبية والتثقيفية اليت تقيمها الرابطة على مدار السنة يف أحناء العامل، عملنا على                 
يف اخلالفات  حتسني يف النوعية وختريج أفواج من الدعاة أصبحوا يؤلفون القلوب، وال يدخلون                

وأصبح لديهم تصور أكثر من ذي قبل، ولكننا ال زلنا دون املستوى            .  املذهبية، أو الطائفية أو غري ذلك     
املطلوب، على أنين أكرر بأنه إذا صلح حال األمة، واجتهنا مجيعاً بأقوالنا وأعمالنا لتحسني األداء                  

 .فسيتحسن أيضاً مستوى هؤالء الدعاة
األخري، وهو موضوع اجلهاد يف أفغانستان كما ذكر األخ عبد العزيز             وفيما يتعلق بالسؤال     -

 :حممد مالئكة، فأحب أن أقول
حقيقياً للجهاد وكثري ممن ختصصوا، وكثري من الذين جعلوا          اً   إن اجلهاد األفغاين كان إحياء     -

توقع أن اجلهاد   مل نكن ن  :  رساالم يف الدكتوراة وكانت عن اجلهاد، عندما ذهبوا إىل أفغانستان قالوا           
 وصحابته والتابعني هلم بإحسان، يعود مرة أخرى بنفس القوة والصفة،           الذي كان يف عهد الرسول      

فقد كان جهاداً إسالمياً حقيقياً، ر املسلمني واجتذم إىل ساحته ولقد لقي ااهدون وهللا احلمد دعماً                
رة أخرى، فبدأت تنعقد اجتماعات على      ال بأس به، غري أن هذا الدعم قد أيقظ حفيظة الصليبية م            

مستوى عال يف كل الدول األوروبية بدون استثناء ملناقشة الطرق الكفيلة بوقف هذا اجلهاد، ألنه أحيا                
عزمية املسلمني امليتة، وأحيا يف نفوسهم حب التضحية والبذل، وكان من نتائج ذلك اجتماعهم                 

 من أفغانستان، وكان للمسلمني هنا ما أرادوا،         ومتسكهم بضرورة انسحاب قوات االحتاد السوفييت     



وكان كذلك أن عملت متثيليات كثرية وانسحب الروس، وإنه وإن كان انسحاباً شكلياً ألم استمروا               
يف إمداد عمالئهم داخل كابول بالسالح بطريق مباشر وغري مباشر، غري أن بركة اجلهاد اليت عمت                 

 .وانتشرت ستحقق النصر إن شاء اهللا
 إن الدور املطلوب اآلن هو دعم وحدة هؤالء ااهدين، وال ننسى أن الصحافة الغربية                  -

وبعض الصحف العربية تقوم بنشر معلومات غري دقيقة، بل تصل حد املبالغة يف كثري من األحيان،                  
بعة وذلك خللخلة متاسك قوة ااهدين، لتنقطع من جراء ذلك مساعدة إخوام عنهم، لكن القادة الس              

يف اخلارج، والقادة امليدانيني يف الداخل، ما زالوا كما كانوا من ناحية عزميتهم، وقوم وإمكانية                  
استمرارهم إىل ما شاء اهللا، غري أم يف حاجة إىل دعم باملال الذي توقف كثرياً وقد وصل إىل درجة                    

اء أيضاً، فهم حمرومون حىت     الصفر يف بعض املؤسسات، فالدعم املادي يعينهم على شراء السالح والغذ          
من الغذاء، وكذلك الوضع يف باكستان مل يعد مشجعاً كما كان يف املاضي، فقد اخنفضت املعونات اليت                 

 .كانت تقدم هلم كثرياً
 ولذلك ينبغي أن ال نترك هذه الفرصة، وأالّ جنعل اإلخوة يفقدون آخر مرحلة من مراحل                  -

احلكم، وخاصة أم أعلنوا عن رغبتهم يف أن تكون هلم           الدخول إىل داخل كابول، واحلصول على       
دولة حيادية تعترف باحلقوق الدولية للعامل، وتعترف باالحتاد السوفييت كجار صديق، وغري ذلك من               
األشياء اليت تبني أن لديهم وعي سياسي كبري، ونسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن يتمم هلم هذا النصر، وأن                  

نني ومن العاملني إىل زيادة تربعهم وعدم اإلحجام عن فعل اخلري يف هذه املرحلة              يوفق إخواننا من احملس   
 .احلرجة اليت يتطلع إخوام فيها إىل مساعدم، فهم يف حاجة ماسة لكل ما يقدمونه من عون

 وأسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن يوفقنا مجيعاً ملا يحبه ويرضاه، وأن جيعل أعمالنا خالصة لوجهه                 -
، وإخواين الذين أكرموين بالثناء علي،      ه، وأشكر مرة أخرى أخي األستاذ عبد املقصود خوج         الكرمي

 .وأشكركم مجيعاً، وأسأل اهللا سبحانه وتعاىل لنا ولكم التوفيق، والسالم عليكم
 

وقبل أن يقدم الدكتور عبد احملسن القحطاين كلمة النهاية وخيتتم ا األمسية اعتذر                
 بيه عن عدم متكن أحد الشعراء املوروتانيني من احلضور للمشاركة يف حفل             الدكتور عبد اهللا بن   

تكرمي معايل الدكتور عبد اهللا عمر نصيف، ووعد بأنه سيحضر يف مناسبة أخرى جمموعة كبرية                
من الشعراء، مث أحب أن يربهن ويدلّل على أن الشاعر املتغيب كان فعالً قد نظم قصيدة ذه                  

 :رين مطلع تلك القصيدة وهواملناسبة فأنشد احلاض
ــيلُ    ــام جل ــعرك فاملق ــدح بش واص

. 

ــ  ــيلُ  أطِل ــان أص ــنانك فاحلص ق ع
. 

ــيلُ   ــيفهم إكلـ ــرجال نصـ إن الـ
                                    .                         

وارســـم بشـــعرك ريشـــة فنـــية 
. 



 

معايل الدكتور عبد اهللا    "  االثنينية"مث قدم األستاذ خالد خضر لوحة كبرية هدية منه لضيف           
 :عمر نصيف، وبعد ذلك أعلن الدكتور عبد احملسن القحطاين اية األمسية بقوله

م مجيعاً نشكر معايل الدكتور عبد اهللا عمر نصيف، ونشكر احملتفي األستاذ عبد                 بلسانك -
 .، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتههاملقصود خوج

* * * 
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