
االووحددةة االسابعة  شخصيیاتت لهھا تارريیخ 

أأ. ااستمع ووااكتبب االررقمم أأمامم االلقبب االمناسبب! 
كاتبب االتارريیخ وواالعالمم بهھ. 1.
ررااوويي االحدديیثث عنن ررسوولل هللا صلى هللا عليیهھ ووسلمم. 2.
كثيیرر االتررحالل في االبالدد وواالططوواافف بهھا. 3.
صاحبب االسلططة ووااألمرر في االبالدد ووأأعلى حاكمم فيیهھا. 4.
يیختاررهه ررئيیسس االحكوومة للمشارركة في إإددااررةة شئوونن االبالدد. 5.
يیبحثث في علمم االفلسفة وويیتخصصص فيیهھا. 6.
ررجلل علمم ووفكرر وويیعملل عقلهھ ليیصلل إإلى حقائقق ااألموورر االمتعلقة باإلسالمم. 7.
منن لقي االنبي صلى هللا عليیهھ ووسلمم مؤؤمنا بهھ ووماتت على ااإلسالمم. 8.
االذذيي يیفسرر االقررآآنن االكرريیمم وويیشررحح أألفاظظهھ وومعانيیهھ. 9.

منن يیشتغلل بعلوومم االفلكك ووددررااسة مووااقع االنجوومم ووحرركاتهھا. 10.
(التعريفات من قاموس املعاني بتصرف) 

بب. ااستمع إإلى االمعلووماتت ووخمنن ااسمم االشخصيیة مما يیأتي. 
1. تززووجهھا االنبي صلى هللا عليیهھ ووسلمم بعدد ووفاةة االسيیددةة خدديیجة ووهھھھي في سنن صغيیررةة ووهھھھي بنتت 

االصحابي االجليیلل سيیددنا أأبي بكرر االصدديیقق ررضي هللا عنهھ. 
2. هھھھوو سابع سالططيینن االددوولة االعثمانيیة ووفاتح االقسططنططيینيیة وواالتي تسمى ااآلنن ااسططنبوولل. 

3. منن أأشهھرر علماء االفيیززيیاء في االقررنن االعشرريینن أألماني سوويیسرريي أأمرريیكي االجنسيیة٬، يیهھوودديي االدديیانة٬، 
صاحبب االنظظرريیة االنسبيیة االخاصة وو االنظظرريیة االنسبيیة االعامة االشهھيیررتيینن االلتانن كانتا أأساسا للفيیززيیاء 

االنظظرريیة االحدديیثة ٬، حصلل  في االعامم 1921 على جائززةة نووبلل في االفيیززيیاء. 
4. منن مدديینة بخاررىى منن أأهھھھمم علماء االحدديیثث صاحبب كتابب االجامع االصحيیح االذذيي يیعتبرر أأووثقق االكتبب 

االستة االصحاحح وواالذذيي أأجمع علماء أأهھھھلل االسنة وواالجماعة أأنهھ أأصح االكتبب بعدد االقررآآنن االكرريیمم. 
5. وولدد في االقاهھھھررةة عامم 1868وولقبب بأميیرر االشعررااء لهھ دديیوواانن عنوواانهھ «االشووقيیاتت» وويیتضمنن سيیررتهھ وومجملل 

شعررهه. 
  

تت. ااستمع إإلى هھھھذذاا االمقططع منن <حدديیثث االذذكرريیاتت> للددكتوورر محمدد عماررةة منن بررنامج <علماء 
عع ثمم أأجبب عنن ااألسئلة االتاليیة.  مبددعوونن> االذذيي يیقددمهھ ااألستاذذ جاسمم محمدد االمططووَّ

علماء مبددعوونن 
االمذذيیع:  االسالمم عليیكمم . نررحبب فيیكمم االيیوومم مع بررنامج (علماء مبددعوونن)ووهھھھذذاا االبررنامج يیهھددفف إإلى تووثيیقق سيیرر 

االعلماء وواالمفكرريینن منن هھھھذذهه ااألمة ووكلل منن قددمم إإضافة أأوو جدددد لهھذذاا االدديینن في هھھھذذاا االززمانن. 
ووحقيیقة نحنن االيیوومم سعددااء الستضافة االددكتوورر محمدد عماررةة . 
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وواالددكتوورر محمدد عماررةة مفكرر إإسالمي ٬،ووعضوو مجمع االبحووثث ااإلسالميیة في جامع ااألززهھھھررفي مصرر. 
وواالددكتوورر محمدد ططبعا معررووفف وولدديیهھ عددةة مؤؤلفاتت تجاووززتت االمائة ووااألرربعيینن مؤؤلفا فأهھھھال ووسهھال بكك يیا ددكتوورر 

محمدد. 
  االددكتوورر:   أأهھھھال بكمم وومررحبا 

االمذذيیع:      حيیاكك هللا ٬،نررحبب منكك في هھھھذذاا  االبررنامج وونحنن نعررفف حضررتكك مهھتمم جدداا بقضيیة االمشررووعع 
االحضارريي وواالحوواارر مع االغرربب٬، ووكذذلكك ما بيینن االددوولة ااإلسالميیة وواالددوولة االعثمانيیة٬،ووأأكثرر كتبكك لعلهھاالتصبب 

في هھھھذذهه االقنووااتت االثالثث . 
في االبدداايیة لووتعررفنا في االبططاقة االشخصيیة حترر نتعررفف عليیكك وويیعررفكك كذذلكك االمشاهھھھددوونن. 

االددكتوورر:   بسمم هللا االررحمنن االررحيیمم ووصالةة ووسالما على سيیددنا ررسوولل هللا  صلى هللا عليیهھ ووسلمم ووعلى آآلهھ 
ووصحابتهھ أأجمعيینن ٬، فيیما يیتعلقق بما يیسمى بالبططاقة؟٬،بططاقة حيیاةة أأوو بالسيیررةة االذذااتيیة كمقددمة للمشررووعع االفكرريي. 
أأنا وولددتت قبلل نحوو  سبعيینن عاما في 27 ررجبب 1350 هھھھجرريیة 8دديیسمبرر1931 ميیالدديیة. أأنا وولددتت في مصرر  
في رريیفف مصرر في أأسررةة رريیفيیة تحتررفف االفالحة ٬، ززررااعة ااألررضض ٬،ووتززررعع ما تملكك منن ااألررضض . لمم يیكنن في 
ااألسررةة أأخدد آآخرر تعلمم بلل قدد تنددهھھھشش أأنني مثلتت لوواالدديي نذذرراا .أأنا أأضغرر إإخووتي االذذكوورر  فوواالدديي نذذرر نذذرراا ووأأنا 

حملل جنيینن في بططنن أأمي إإذذاا جاء هھھھذذاا االموولوودد ذذكرراا يیسمهھ محمدد اا وويیهھبهھ للعلمم. 
االعلمم في ذذلكك االووقتت في ذذلكك االمكانن هھھھوو االعلمم االدديیني ٬، بعدد أأنن بلغتت االرراابعة منن عمرريي أأحضرر لي وواالدديي 
شيیخا يیعلمني االقررااءةة وواالكتابة وويیحفظظني االقررآآنن االكرريیمم  . حفظظتت االقررآآنن االكرريیمم –ووأأيیضا لي في  حفظظ االقررآآنن 
االكرريیمم تجرربة لعلهھا مفيیددةة   في االمسائلل االترربوويیة ٬، عنددما كبررتت ووبددأأتت أأقررأأ ووأأكتبب فأددرركتت أأنن هھھھذذهه االتجرربة 
ااشترركتت فيیهھا مع ااإلمامم محمدد عبددهه ألنني ذذهھھھبتت إإلى كتابب ألحفظظ االقررآآنن  ووكانن االمعلمم شدديیدد االقسووةة فنفررني 

منن االتعليیمم . 
هھھھرربتت منن االتعليیمم ووحاوولتت اانن أأشتغلل بالفالحة مع إإخووتي ألنن وواالدديي نذذررني للعلمم فقسا علي في االفالحة كي 
ااجدد أأنن االتعليیمم أأهھھھوونن منن هھھھذذهه  االقسووةة في االفالحة٬، لكنن شاء هللا كانتت نفسي قدد مقتتت االتعليیمم  ألنن االقسووةة وولددتت 
عندديي رردد فعلل سلبي٬، اانتقلتت منن هھھھذذاا االكتابب إإلى كتابب آآخرر ووكانن االمعلمم ذذهھھھبب وو تعلمم في ااألززهھھھرر إإلى االثانوويیة 
ثمم ألنهھ فقيیرر لمم يیستططع أأنن بستكملل تعليیمهھ ففتح كتابا ووكانن على خلقق ووكانن مهھذذبا ووكانن بشووشا ووكانن اابنن نكتة 
كما نقوولل  .بحجرردد اانن ذذهھھھبتت لهھذذاا االمعلمم  فتح هللا علي٬، فبددأأتت إإمكاناتي ووططاقاتي تتفتتح حفظظتت االقررأأنن جووددتت 
االقررأأىى ٬،ددررستت االحسابب على االقووااعدد ااألرربعة وواالكسوورر ااإلعتيیادديیة وواالعشوورريیة  مع هھھھذذاا االمعلمم ووااإلمالء 
وواالخطط كلل هھھھذذاا مع هھھھذذاا االمعلمم . ووتقددمتت إإلى ااألززهھھھرر االشرريیفف ووددخلتت االشرريیفف في سنة 1945 كانن ززمانن  
ااالبتدداائي في ااألززهھھھرر شيیئ كبيیرر غيیرر ااآلنن  . وولذذلكك كانن االططالبب يیددخلوونن إإلى سنن 18 سنة يیبقى في أأوولى 

اابتدداائي ووهھھھوو سنهھ 18  سنة كانن االحدد ااألددنى منن 12- 18 . 
أأنا ددخلتت ووأأنا سني 14 سنة إإلى ااألززهھھھرر االشرريیفف.وولكي تددرركك كيیفف كانن االتعليیمم في ذذلكك االووقتت في 
ااألززهھھھرر .االكتابب االذذيي كنا نددررسهھ في االنحوو في سنة رراابعة اابتدداائي  االلي هھھھوو(شذذوورر االذذهھھھبب ) كانن يیددررسس  في 
أأرربع  سنووااتت في كليیة ااآلدداابب .  يیعني شووفف ما كنا نددررسهھ في رراابعة اابتدداائي  كانن يیددررسس في االتعليیمم االعالي 

في االجامعة في ذذلكك االووقتت في قسمم االلغة االعرربيیة في أأرربع سنووااتت. 
ددخلتت ااالززهھھھرر سنة 45 كانن ااالبتدداائي أأرربع سنووااتت حصلتت على ااالبتدداائيیة 4/49 ددخلتت االمعهھدد االثانوويي في 
مدديینة ططنططا االثانوويي كانن خمسس سنيینن في ذذلكك االتارريیخ فحصلتت على االثانوويیة ااألززهھھھرريیة سنة 54 ثمم ددخلتت 



كليیة دداارر االعلوومم تابعة لجامعة االقاهھھھررةة يیعني كنتت متمرردداا على االتعليیمم في ااألززهھھھرر في ذذلكك االتارريیخ.فآثررتت  دداارر 
االعلوومم ألنهھا تددررسس ااإلسالمم  لكنن بمنهھج أأكثرر حددااثة ووأأكثرر تجدديیدداا .ووتخررجتت منن دداارر االعلوومم ووتفررغتت 

للمشررووعع االفكرريي.  
يیعني .........االدداافع منن هھھھذذاا ااالهھھھتمامم   

أأهه ما أأنا أأقوولل لكك ألنهھ اانا مسيیررتي تميیززتت منن االمررحلة ااالبتدداائيیة ؟اانا ووأأنا ططالبب  في االمعهھدد ااالبتدداائي بددأأتت 
أأهھھھتمم بالسيیاسة  ووفي ذذلكك االتارريیخ كانن هھھھناكك حدديیثيینن في مصرر جذذبا ااهھھھتمامي إإلى االعملل االسيیاسي  أأووال : 
االقضيیة االووططنيیة  االصررااعع ضدد ااإلنجليیزز  في مصرر شارركتت في االمظظاهھھھررااتت منذذ سنة 46 ضدد معاهھھھددةة صددقي 
بيیفنن ووجاءتت سنة 47 ثاررتت االقضيیة االفلسططنيیة ٬،أأنا تعلمتت االخططابة في االمساجدد  في االقضيیة االفلسططيینيیة أأوولل 
مقالل كتبتهھ في حيیاتي وواانا كنتت ططالبا في ااالبتدداائي  وونشررتهھ في جرريیددةة مصرر االفتاةة ووكانن عنوواانهھ جهھادد كانن 
عنن االفدداائيیيینن االذذيینن ددخلوواا فلسططيینن قبلل ددخوولل االجيیووشش االعرربيیة ٬، االمقالل نشرر في 8أأبرريیلل 48 االجيیووشش االعرربيیة  

ددخلتت في 15مايیوو سنة 48 تططووعتت للتددرريیبب على االسالحح لكي ااكوونن فدداائيیا  في قضيیة فلسططيینن.  
لكنن النني كنتت صغيیرراا في االسنن (ووما كانشش فيیهھ إإمكاناتت)لمم أأذذهھھھبب إإلى فلسططيینن . 

إإذذنن أأنا اانخررططتت في االعملل االسيیاسي في االقضيیة االمصرريیة االووططنيیة  ووفي االقضيیة االعرربيیة االقضيیة االفلسططيینيیة . 
االمذذيیع: هھھھذذاا لعلهھ االلي  شكلل عنددكك دداافع ااوو ااهھھھتمامم؟ 

وولذذلكك أأنا أأوولل مقالل االلي هھھھوو ااتنشرر لي حوولل قضيیة فلسططيینن أأنا أأذذكرر كما أأذذكرر ااآلنن عنددما ررأأيیتت ااسمي مكتووبا 
في االصحيیفة ووأأنا ططالبب في االمعهھدد ااالبتدداائي جاءني إإحساسس أأنن هھھھذذاا أأجملل مكانن يیمكنن أأنن يیكتبب فيیهھ ااسمم 

فتمنيیتت على هللا أأنن أأكوونن كاتبا ووأأال أأكوونن مووظظفا. 
االمذذيیع: كمم كانن عمرركك ووقتهھا  

أأنا كنتت في االل17 اانخررططتت لمم أأنخررطط في سلكك االووظظائفف حتى بعدد أأنن تخررجتت منن االجامعة بلل أأنا عززفتت 
ووررفضتت إإلحاحح غيیرر عادديي أأنن أأذذهھھھبب إإلى االجامعاتت االعرربيیة ووختى االجامعة في مصرر إإلى آآخررهه عززفتت عنهھا 
ووكانتت قضيیتي أأنن أأملكك كبب ووقتي ووأأملكك كلل حرريیتي لكي أأهھھھبهھا لهھذذاا االمشررووعع االفكرريي ألنهھ منذذ االلحظظة االتي 
كتبتت فيیهھا أأوولل مقالل ووأأنا كتبتت بعدد ذذلكك كددهه شعرر وونثرر ووقصة ووكنتت أأنشرر في االصحفف وواالمجالتت ووأأنا 
ططالبب هھھھذذاا ااالنخررااطط في االعملل االسيیاسي وواالفكرريي أأتاحح لي تجرربة متميیززةة كيیفف أأنا ددخلتت حززبب مصرر االفتاةة 
تاذذيي تحوولل بعدد ذذلكك إإلى حززبب ااشتررااكي االدديیمقررااططي فدداا ددفعني إإلى قررااءةة في االفكرر االغرربي إإلى جانبب االفكرر 

ااإلسالمي. 
ووهھھھذذاا هھھھوو االذذيي ميیزز ثقافتي يیعني نحنن في ووااقعنا االفكرريي لدديیكك مثقفف علماني يینظظرر بعيینن ووااحددةة ال يیعررفف منن 
تررااثهھ سططرراا يیكتبب كتابب عنن االثووررةة االفررنسيیة ووال يیعررفف معنى غززووةة بددرر ووال ووقائع ااألمة  وولدديیكك مثقفف 

تررااثي يیكتبب في االتررااثث ووال يیستططيیع أأنن يیررىى االجانبب ااآلخرر 
أأنا تميیززتت مسيیررتي أأنني كما كنتت مؤؤسسا في االفكرر ااإلسالمي ووفي االتررااثث ووفي ااألددبب ووفي االتارريیخ وووو االى 

آآخررهه فأيیضا قررأأتت في االفكرر االغرربي أأنا أأتيیح لي وودديي أأيیضا ددررسس في االترربيیة  
أأنا أأقوولل دداائما: ااإلنسانن منا ثمررةة حلووةة لمددررسس ططيیبب أأوو ثمررةة مررةة لمددررسس سيء. 

ثث. ااستمع مررةة أأخررىى ووضع عالمة صح أأوو خططأ ثمم صحح االخططأ. 
علماء مبددعوونن 



االمذذيیع:  االسالمم عليیكمم . نررحبب فيیكمم االيیوومم مع بررنامج (علماء مبددعوونن)ووهھھھذذاا االبررنامج يیهھددفف إإلى تووثيیقق سيیرر 
االعلماء وواالمفكرريینن منن هھھھذذهه ااألمة ووكلل منن قددمم إإضافة أأوو جدددد لهھذذاا االدديینن في هھھھذذاا االززمانن. 

ووحقيیقة نحنن االيیوومم سعددااء الستضافة االددكتوورر محمدد عماررةة . 
وواالددكتوورر محمدد عماررةة مفكرر إإسالمي ٬،ووعضوو مجمع االبحووثث ااإلسالميیة في جامع ااألززهھھھررفي مصرر. 
وواالددكتوورر محمدد ططبعا معررووفف وولدديیهھ عددةة مؤؤلفاتت تجاووززتت االمائة ووااألرربعيینن مؤؤلفا فأهھھھال ووسهھال بكك يیا ددكتوورر 

محمدد. 
  االددكتوورر:   أأهھھھال بكمم وومررحبا 

االمذذيیع:      حيیاكك هللا ٬،نررحبب منكك في هھھھذذاا  االبررنامج وونحنن نعررفف حضررتكك مهھتمم جدداا بقضيیة االمشررووعع 
االحضارريي وواالحوواارر مع االغرربب٬، ووكذذلكك ما بيینن االددوولة ااإلسالميیة وواالددوولة االعثمانيیة٬،ووأأكثرر كتبكك لعلهھاالتصبب 

في هھھھذذهه االقنووااتت االثالثث . 
في االبدداايیة لووتعررفنا في االبططاقة االشخصيیة حترر نتعررفف عليیكك وويیعررفكك كذذلكك االمشاهھھھددوونن. 

االددكتوورر:   بسمم هللا االررحمنن االررحيیمم ووصالةة ووسالما على سيیددنا ررسوولل هللا  صلى هللا عليیهھ ووسلمم ووعلى آآلهھ 
ووصحابتهھ أأجمعيینن ٬، فيیما يیتعلقق بما يیسمى بالبططاقة؟٬،بططاقة حيیاةة أأوو بالسيیررةة االذذااتيیة كمقددمة للمشررووعع االفكرريي. 
أأنا وولددتت قبلل نحوو  سبعيینن عاما في 27 ررجبب 1350 هھھھجرريیة 8دديیسمبرر1931 ميیالدديیة. أأنا وولددتت في مصرر  
في رريیفف مصرر في أأسررةة رريیفيیة تحتررفف االفالحة ٬، ززررااعة ااألررضض ٬،ووتززررعع ما تملكك منن ااألررضض . لمم يیكنن في 
ااألسررةة أأخدد آآخرر تعلمم بلل قدد تنددهھھھشش أأنني مثلتت لوواالدديي نذذرراا .أأنا أأضغرر إإخووتي االذذكوورر  فوواالدديي نذذرر نذذرراا ووأأنا 

حملل جنيینن في بططنن أأمي إإذذاا جاء هھھھذذاا االموولوودد ذذكرراا يیسمهھ محمدد اا وويیهھبهھ للعلمم. 
االعلمم في ذذلكك االووقتت في ذذلكك االمكانن هھھھوو االعلمم االدديیني ٬، بعدد أأنن بلغتت االرراابعة منن عمرريي أأحضرر لي وواالدديي 
شيیخا يیعلمني االقررااءةة وواالكتابة وويیحفظظني االقررآآنن االكرريیمم  . حفظظتت االقررآآنن االكرريیمم –ووأأيیضا لي في  حفظظ االقررآآنن 
االكرريیمم تجرربة لعلهھا مفيیددةة   في االمسائلل االترربوويیة ٬، عنددما كبررتت ووبددأأتت أأقررأأ ووأأكتبب فأددرركتت أأنن هھھھذذهه االتجرربة 
ااشترركتت فيیهھا مع ااإلمامم محمدد عبددهه ألنني ذذهھھھبتت إإلى كتابب ألحفظظ االقررآآنن  ووكانن االمعلمم شدديیدد االقسووةة فنفررني 

منن االتعليیمم . 
هھھھرربتت منن االتعليیمم ووحاوولتت اانن أأشتغلل بالفالحة مع إإخووتي ألنن وواالدديي نذذررني للعلمم فقسا علي في االفالحة كي 
ااجدد أأنن االتعليیمم أأهھھھوونن منن هھھھذذهه  االقسووةة في االفالحة٬، لكنن شاء هللا كانتت نفسي قدد مقتتت االتعليیمم  ألنن االقسووةة وولددتت 
عندديي رردد فعلل سلبي٬، اانتقلتت منن هھھھذذاا االكتابب إإلى كتابب آآخرر ووكانن االمعلمم ذذهھھھبب وو تعلمم في ااألززهھھھرر إإلى االثانوويیة 
ثمم ألنهھ فقيیرر لمم يیستططع أأنن بستكملل تعليیمهھ ففتح كتابا ووكانن على خلقق ووكانن مهھذذبا ووكانن بشووشا ووكانن اابنن نكتة 
كما نقوولل  .بحجرردد اانن ذذهھھھبتت لهھذذاا االمعلمم  فتح هللا علي٬، فبددأأتت إإمكاناتي ووططاقاتي تتفتتح حفظظتت االقررأأنن جووددتت 
االقررأأىى ٬،ددررستت االحسابب على االقووااعدد ااألرربعة وواالكسوورر ااإلعتيیادديیة وواالعشوورريیة  مع هھھھذذاا االمعلمم ووااإلمالء 
وواالخطط كلل هھھھذذاا مع هھھھذذاا االمعلمم . ووتقددمتت إإلى ااألززهھھھرر االشرريیفف ووددخلتت االشرريیفف في سنة 1945 كانن ززمانن  
ااالبتدداائي في ااألززهھھھرر شيیئ كبيیرر غيیرر ااآلنن  . وولذذلكك كانن االططالبب يیددخلوونن إإلى سنن 18 سنة يیبقى في أأوولى 

اابتدداائي ووهھھھوو سنهھ 18  سنة كانن االحدد ااألددنى منن 12- 18 . 
أأنا ددخلتت ووأأنا سني 14 سنة إإلى ااألززهھھھرر االشرريیفف.وولكي تددرركك كيیفف كانن االتعليیمم في ذذلكك االووقتت في 
ااألززهھھھرر .االكتابب االذذيي كنا نددررسهھ في االنحوو في سنة رراابعة اابتدداائي  االلي هھھھوو(شذذوورر االذذهھھھبب ) كانن يیددررسس  في 



أأرربع  سنووااتت في كليیة ااآلدداابب .  يیعني شووفف ما كنا نددررسهھ في رراابعة اابتدداائي  كانن يیددررسس في االتعليیمم االعالي 
في االجامعة في ذذلكك االووقتت في قسمم االلغة االعرربيیة في أأرربع سنووااتت. 

ددخلتت ااالززهھھھرر سنة 45 كانن ااالبتدداائي أأرربع سنووااتت حصلتت على ااالبتدداائيیة 4/49 ددخلتت االمعهھدد االثانوويي في 
مدديینة ططنططا االثانوويي كانن خمسس سنيینن في ذذلكك االتارريیخ فحصلتت على االثانوويیة ااألززهھھھرريیة سنة 54 ثمم ددخلتت 
كليیة دداارر االعلوومم تابعة لجامعة االقاهھھھررةة يیعني كنتت متمرردداا على االتعليیمم في ااألززهھھھرر في ذذلكك االتارريیخ.فآثررتت  دداارر 
االعلوومم ألنهھا تددررسس ااإلسالمم  لكنن بمنهھج أأكثرر حددااثة ووأأكثرر تجدديیدداا .ووتخررجتت منن دداارر االعلوومم ووتفررغتت 

للمشررووعع االفكرريي.  
يیعني .........االدداافع منن هھھھذذاا ااالهھھھتمامم   

أأهه ما أأنا أأقوولل لكك ألنهھ اانا مسيیررتي تميیززتت منن االمررحلة ااالبتدداائيیة ؟اانا ووأأنا ططالبب  في االمعهھدد ااالبتدداائي بددأأتت 
أأهھھھتمم بالسيیاسة  ووفي ذذلكك االتارريیخ كانن هھھھناكك حدديیثيینن في مصرر جذذبا ااهھھھتمامي إإلى االعملل االسيیاسي  أأووال : 
االقضيیة االووططنيیة  االصررااعع ضدد ااإلنجليیزز  في مصرر شارركتت في االمظظاهھھھررااتت منذذ سنة 46 ضدد معاهھھھددةة صددقي 
بيیفنن ووجاءتت سنة 47 ثاررتت االقضيیة االفلسططنيیة ٬،أأنا تعلمتت االخططابة في االمساجدد  في االقضيیة االفلسططيینيیة أأوولل 
مقالل كتبتهھ في حيیاتي وواانا كنتت ططالبا في ااالبتدداائي  وونشررتهھ في جرريیددةة مصرر االفتاةة ووكانن عنوواانهھ جهھادد كانن 
عنن االفدداائيیيینن االذذيینن ددخلوواا فلسططيینن قبلل ددخوولل االجيیووشش االعرربيیة ٬، االمقالل نشرر في 8أأبرريیلل 48 االجيیووشش االعرربيیة  

ددخلتت في 15مايیوو سنة 48 تططووعتت للتددرريیبب على االسالحح لكي ااكوونن فدداائيیا  في قضيیة فلسططيینن.  
لكنن النني كنتت صغيیرراا في االسنن (ووما كانشش فيیهھ إإمكاناتت)لمم أأذذهھھھبب إإلى فلسططيینن . 

إإذذنن أأنا اانخررططتت في االعملل االسيیاسي في االقضيیة االمصرريیة االووططنيیة  ووفي االقضيیة االعرربيیة االقضيیة االفلسططيینيیة . 
االمذذيیع: هھھھذذاا لعلهھ االلي  شكلل عنددكك دداافع ااوو ااهھھھتمامم؟ 

وولذذلكك أأنا أأوولل مقالل االلي هھھھوو ااتنشرر لي حوولل قضيیة فلسططيینن أأنا أأذذكرر كما أأذذكرر ااآلنن عنددما ررأأيیتت ااسمي مكتووبا 
في االصحيیفة ووأأنا ططالبب في االمعهھدد ااالبتدداائي جاءني إإحساسس أأنن هھھھذذاا أأجملل مكانن يیمكنن أأنن يیكتبب فيیهھ ااسمم 

فتمنيیتت على هللا أأنن أأكوونن كاتبا ووأأال أأكوونن مووظظفا. 
االمذذيیع: كمم كانن عمرركك ووقتهھا  

أأنا كنتت في االل17 اانخررططتت لمم أأنخررطط في سلكك االووظظائفف حتى بعدد أأنن تخررجتت منن االجامعة بلل أأنا عززفتت 
ووررفضتت إإلحاحح غيیرر عادديي أأنن أأذذهھھھبب إإلى االجامعاتت االعرربيیة ووختى االجامعة في مصرر إإلى آآخررهه عززفتت عنهھا 
ووكانتت قضيیتي أأنن أأملكك كبب ووقتي ووأأملكك كلل حرريیتي لكي أأهھھھبهھا لهھذذاا االمشررووعع االفكرريي ألنهھ منذذ االلحظظة االتي 
كتبتت فيیهھا أأوولل مقالل ووأأنا كتبتت بعدد ذذلكك كددهه شعرر وونثرر ووقصة ووكنتت أأنشرر في االصحفف وواالمجالتت ووأأنا 
ططالبب هھھھذذاا ااالنخررااطط في االعملل االسيیاسي وواالفكرريي أأتاحح لي تجرربة متميیززةة كيیفف أأنا ددخلتت حززبب مصرر االفتاةة 
تاذذيي تحوولل بعدد ذذلكك إإلى حززبب ااشتررااكي االدديیمقررااططي فدداا ددفعني إإلى قررااءةة في االفكرر االغرربي إإلى جانبب االفكرر 

ااإلسالمي. 
ووهھھھذذاا هھھھوو االذذيي ميیزز ثقافتي يیعني نحنن في ووااقعنا االفكرريي لدديیكك مثقفف علماني يینظظرر بعيینن ووااحددةة ال يیعررفف منن 
تررااثهھ سططرراا يیكتبب كتابب عنن االثووررةة االفررنسيیة ووال يیعررفف معنى غززووةة بددرر ووال ووقائع ااألمة  وولدديیكك مثقفف 

تررااثي يیكتبب في االتررااثث ووال يیستططيیع أأنن يیررىى االجانبب ااآلخرر 
أأنا تميیززتت مسيیررتي أأنني كما كنتت مؤؤسسا في االفكرر ااإلسالمي ووفي االتررااثث ووفي ااألددبب ووفي االتارريیخ وووو االى 

آآخررهه فأيیضا قررأأتت في االفكرر االغرربي أأنا أأتيیح لي وودديي أأيیضا ددررسس في االترربيیة  



أأنا أأقوولل دداائما: ااإلنسانن منا ثمررةة حلووةة لمددررسس ططيیبب أأوو ثمررةة مررةة لمددررسس سيء. 

جج. ااستمع مررةة ثالثة ثمم أأكملل االناقصص. 
علماء مبددعوونن 

االمذذيیع:  االسالمم عليیكمم . نررحبب فيیكمم االيیوومم مع بررنامج (علماء مبددعوونن)ووهھھھذذاا االبررنامج يیهھددفف إإلى تووثيیقق سيیرر 
االعلماء وواالمفكرريینن منن هھھھذذهه ااألمة ووكلل منن قددمم إإضافة أأوو جدددد لهھذذاا االدديینن في هھھھذذاا االززمانن. 

ووحقيیقة نحنن االيیوومم سعددااء الستضافة االددكتوورر محمدد عماررةة . 
وواالددكتوورر محمدد عماررةة مفكرر إإسالمي ٬،ووعضوو مجمع االبحووثث ااإلسالميیة في جامع ااألززهھھھررفي مصرر. 
وواالددكتوورر محمدد ططبعا معررووفف وولدديیهھ عددةة مؤؤلفاتت تجاووززتت االمائة ووااألرربعيینن مؤؤلفا فأهھھھال ووسهھال بكك يیا ددكتوورر 

محمدد. 
  االددكتوورر:   أأهھھھال بكمم وومررحبا 

االمذذيیع:      حيیاكك هللا ٬،نررحبب منكك في هھھھذذاا  االبررنامج وونحنن نعررفف حضررتكك مهھتمم جدداا بقضيیة االمشررووعع 
االحضارريي وواالحوواارر مع االغرربب٬، ووكذذلكك ما بيینن االددوولة ااإلسالميیة وواالددوولة االعثمانيیة٬،ووأأكثرر كتبكك لعلهھاالتصبب 

في هھھھذذهه االقنووااتت االثالثث . 
في االبدداايیة لووتعررفنا في االبططاقة االشخصيیة حترر نتعررفف عليیكك وويیعررفكك كذذلكك االمشاهھھھددوونن. 

االددكتوورر:   بسمم هللا االررحمنن االررحيیمم ووصالةة ووسالما على سيیددنا ررسوولل هللا  صلى هللا عليیهھ ووسلمم ووعلى آآلهھ 
ووصحابتهھ أأجمعيینن ٬، فيیما يیتعلقق بما يیسمى بالبططاقة؟٬،بططاقة حيیاةة أأوو بالسيیررةة االذذااتيیة كمقددمة للمشررووعع االفكرريي. 
أأنا وولددتت قبلل نحوو  سبعيینن عاما في 27 ررجبب 1350 هھھھجرريیة 8دديیسمبرر1931 ميیالدديیة. أأنا وولددتت في مصرر  
في رريیفف مصرر في أأسررةة رريیفيیة تحتررفف االفالحة ٬، ززررااعة ااألررضض ٬،ووتززررعع ما تملكك منن ااألررضض . لمم يیكنن في 
ااألسررةة أأخدد آآخرر تعلمم بلل قدد تنددهھھھشش أأنني مثلتت لوواالدديي نذذرراا .أأنا أأضغرر إإخووتي االذذكوورر  فوواالدديي نذذرر نذذرراا ووأأنا 

حملل جنيینن في بططنن أأمي إإذذاا جاء هھھھذذاا االموولوودد ذذكرراا يیسمهھ محمدد اا وويیهھبهھ للعلمم. 
االعلمم في ذذلكك االووقتت في ذذلكك االمكانن هھھھوو االعلمم االدديیني ٬، بعدد أأنن بلغتت االرراابعة منن عمرريي أأحضرر لي وواالدديي 
شيیخا يیعلمني االقررااءةة وواالكتابة وويیحفظظني االقررآآنن االكرريیمم  . حفظظتت االقررآآنن االكرريیمم –ووأأيیضا لي في  حفظظ االقررآآنن 
االكرريیمم تجرربة لعلهھا مفيیددةة   في االمسائلل االترربوويیة ٬، عنددما كبررتت ووبددأأتت أأقررأأ ووأأكتبب فأددرركتت أأنن هھھھذذهه االتجرربة 
ااشترركتت فيیهھا مع ااإلمامم محمدد عبددهه ألنني ذذهھھھبتت إإلى كتابب ألحفظظ االقررآآنن  ووكانن االمعلمم شدديیدد االقسووةة فنفررني 

منن االتعليیمم . 
هھھھرربتت منن االتعليیمم ووحاوولتت اانن أأشتغلل بالفالحة مع إإخووتي ألنن وواالدديي نذذررني للعلمم فقسا علي في االفالحة كي 
ااجدد أأنن االتعليیمم أأهھھھوونن منن هھھھذذهه  االقسووةة في االفالحة٬، لكنن شاء هللا كانتت نفسي قدد مقتتت االتعليیمم  ألنن االقسووةة وولددتت 
عندديي رردد فعلل سلبي٬، اانتقلتت منن هھھھذذاا االكتابب إإلى كتابب آآخرر ووكانن االمعلمم ذذهھھھبب وو تعلمم في ااألززهھھھرر إإلى االثانوويیة 
ثمم ألنهھ فقيیرر لمم يیستططع أأنن بستكملل تعليیمهھ ففتح كتابا ووكانن على خلقق ووكانن مهھذذبا ووكانن بشووشا ووكانن اابنن نكتة 
كما نقوولل  .بحجرردد اانن ذذهھھھبتت لهھذذاا االمعلمم  فتح هللا علي٬، فبددأأتت إإمكاناتي ووططاقاتي تتفتتح حفظظتت االقررأأنن جووددتت 
االقررأأىى ٬،ددررستت االحسابب على االقووااعدد ااألرربعة وواالكسوورر ااإلعتيیادديیة وواالعشوورريیة  مع هھھھذذاا االمعلمم ووااإلمالء 
وواالخطط كلل هھھھذذاا مع هھھھذذاا االمعلمم . ووتقددمتت إإلى ااألززهھھھرر االشرريیفف ووددخلتت االشرريیفف في سنة 1945 كانن ززمانن  



ااالبتدداائي في ااألززهھھھرر شيیئ كبيیرر غيیرر ااآلنن  . وولذذلكك كانن االططالبب يیددخلوونن إإلى سنن 18 سنة يیبقى في أأوولى 
اابتدداائي ووهھھھوو سنهھ 18  سنة كانن االحدد ااألددنى منن 12- 18 . 

أأنا ددخلتت ووأأنا سني 14 سنة إإلى ااألززهھھھرر االشرريیفف.وولكي تددرركك كيیفف كانن االتعليیمم في ذذلكك االووقتت في 
ااألززهھھھرر .االكتابب االذذيي كنا نددررسهھ في االنحوو في سنة رراابعة اابتدداائي  االلي هھھھوو(شذذوورر االذذهھھھبب ) كانن يیددررسس  في 
أأرربع  سنووااتت في كليیة ااآلدداابب .  يیعني شووفف ما كنا نددررسهھ في رراابعة اابتدداائي  كانن يیددررسس في االتعليیمم االعالي 

في االجامعة في ذذلكك االووقتت في قسمم االلغة االعرربيیة في أأرربع سنووااتت. 
ددخلتت ااالززهھھھرر سنة 45 كانن ااالبتدداائي أأرربع سنووااتت حصلتت على ااالبتدداائيیة 4/49 ددخلتت االمعهھدد االثانوويي في 
مدديینة ططنططا االثانوويي كانن خمسس سنيینن في ذذلكك االتارريیخ فحصلتت على االثانوويیة ااألززهھھھرريیة سنة 54 ثمم ددخلتت 
كليیة دداارر االعلوومم تابعة لجامعة االقاهھھھررةة يیعني كنتت متمرردداا على االتعليیمم في ااألززهھھھرر في ذذلكك االتارريیخ.فآثررتت  دداارر 
االعلوومم ألنهھا تددررسس ااإلسالمم  لكنن بمنهھج أأكثرر حددااثة ووأأكثرر تجدديیدداا .ووتخررجتت منن دداارر االعلوومم ووتفررغتت 

للمشررووعع االفكرريي.  
يیعني .........االدداافع منن هھھھذذاا ااالهھھھتمامم   

أأهه ما أأنا أأقوولل لكك ألنهھ اانا مسيیررتي تميیززتت منن االمررحلة ااالبتدداائيیة ؟اانا ووأأنا ططالبب  في االمعهھدد ااالبتدداائي بددأأتت 
أأهھھھتمم بالسيیاسة  ووفي ذذلكك االتارريیخ كانن هھھھناكك حدديیثيینن في مصرر جذذبا ااهھھھتمامي إإلى االعملل االسيیاسي  أأووال : 
االقضيیة االووططنيیة  االصررااعع ضدد ااإلنجليیزز  في مصرر شارركتت في االمظظاهھھھررااتت منذذ سنة 46 ضدد معاهھھھددةة صددقي 
بيیفنن ووجاءتت سنة 47 ثاررتت االقضيیة االفلسططنيیة ٬،أأنا تعلمتت االخططابة في االمساجدد  في االقضيیة االفلسططيینيیة أأوولل 
مقالل كتبتهھ في حيیاتي وواانا كنتت ططالبا في ااالبتدداائي  وونشررتهھ في جرريیددةة مصرر االفتاةة ووكانن عنوواانهھ جهھادد كانن 
عنن االفدداائيیيینن االذذيینن ددخلوواا فلسططيینن قبلل ددخوولل االجيیووشش االعرربيیة ٬، االمقالل نشرر في 8أأبرريیلل 48 االجيیووشش االعرربيیة  

ددخلتت في 15مايیوو سنة 48 تططووعتت للتددرريیبب على االسالحح لكي ااكوونن فدداائيیا  في قضيیة فلسططيینن.  
لكنن النني كنتت صغيیرراا في االسنن (ووما كانشش فيیهھ إإمكاناتت)لمم أأذذهھھھبب إإلى فلسططيینن . 

إإذذنن أأنا اانخررططتت في االعملل االسيیاسي في االقضيیة االمصرريیة االووططنيیة  ووفي االقضيیة االعرربيیة االقضيیة االفلسططيینيیة . 
االمذذيیع: هھھھذذاا لعلهھ االلي  شكلل عنددكك دداافع ااوو ااهھھھتمامم؟ 

وولذذلكك أأنا أأوولل مقالل االلي هھھھوو ااتنشرر لي حوولل قضيیة فلسططيینن أأنا أأذذكرر كما أأذذكرر ااآلنن عنددما ررأأيیتت ااسمي مكتووبا 
في االصحيیفة ووأأنا ططالبب في االمعهھدد ااالبتدداائي جاءني إإحساسس أأنن هھھھذذاا أأجملل مكانن يیمكنن أأنن يیكتبب فيیهھ ااسمم 

فتمنيیتت على هللا أأنن أأكوونن كاتبا ووأأال أأكوونن مووظظفا. 
االمذذيیع: كمم كانن عمرركك ووقتهھا  

أأنا كنتت في االل17 اانخررططتت لمم أأنخررطط في سلكك االووظظائفف حتى بعدد أأنن تخررجتت منن االجامعة بلل أأنا عززفتت 
ووررفضتت إإلحاحح غيیرر عادديي أأنن أأذذهھھھبب إإلى االجامعاتت االعرربيیة ووختى االجامعة في مصرر إإلى آآخررهه عززفتت عنهھا 
ووكانتت قضيیتي أأنن أأملكك كبب ووقتي ووأأملكك كلل حرريیتي لكي أأهھھھبهھا لهھذذاا االمشررووعع االفكرريي ألنهھ منذذ االلحظظة االتي 
كتبتت فيیهھا أأوولل مقالل ووأأنا كتبتت بعدد ذذلكك كددهه شعرر وونثرر ووقصة ووكنتت أأنشرر في االصحفف وواالمجالتت ووأأنا 
ططالبب هھھھذذاا ااالنخررااطط في االعملل االسيیاسي وواالفكرريي أأتاحح لي تجرربة متميیززةة كيیفف أأنا ددخلتت حززبب مصرر االفتاةة 
تاذذيي تحوولل بعدد ذذلكك إإلى حززبب ااشتررااكي االدديیمقررااططي فدداا ددفعني إإلى قررااءةة في االفكرر االغرربي إإلى جانبب االفكرر 

ااإلسالمي. 



ووهھھھذذاا هھھھوو االذذيي ميیزز ثقافتي يیعني نحنن في ووااقعنا االفكرريي لدديیكك مثقفف علماني يینظظرر بعيینن ووااحددةة ال يیعررفف منن 
تررااثهھ سططرراا يیكتبب كتابب عنن االثووررةة االفررنسيیة ووال يیعررفف معنى غززووةة بددرر ووال ووقائع ااألمة  وولدديیكك مثقفف 

تررااثي يیكتبب في االتررااثث ووال يیستططيیع أأنن يیررىى االجانبب ااآلخرر 
أأنا تميیززتت مسيیررتي أأنني كما كنتت مؤؤسسا في االفكرر ااإلسالمي ووفي االتررااثث ووفي ااألددبب ووفي االتارريیخ وووو االى 

آآخررهه فأيیضا قررأأتت في االفكرر االغرربي أأنا أأتيیح لي وودديي أأيیضا ددررسس في االترربيیة  
أأنا أأقوولل دداائما: ااإلنسانن منا ثمررةة حلووةة لمددررسس ططيیبب أأوو ثمررةة مررةة لمددررسس سيء. 


