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عثم�ان ÿ لم يح�ذف ش�يئًا م�ن المصحف الش�ريف واتهام�ه باط�ل وافتراء
الشعر العربي فن أصيل نعتز به وليس علمًا ففيه كثير من الشطحات الخيالية واألوهام
أه�ل الكويت يمثل�ون األص�ل العربي ف�ي دينه�م وأخالقه�م ومحبته�م للعلماء

)كرم ذياب(د.فخر الدين قباوة متحدثا إلى الزميلة ليلى الشافعي 

د.قباوة: تعّلم اللغة العربية سنة مؤكدة وعلى العرب والمسلمين 
أن يتقنوها ويستخدموها في حياتهم العامة دون غيرها

أستاذ اللغة العربية في جامعتي حلب ومحمد بن سعود شارك في األنشطة الدعوية لمساجد األحمدي

بالتعريب نس�تطيع اس�تقبال العولمة وعلماؤنا بدأوا تعري�ب العلوم قبل 50 
سنة ولو استمروا لتمكنوا من أن يقدموا لنا لغة تستوعب العلوم والحضارة

على من خالف أمري«، معنى احلديث ان الدولة 
االسالمية، وما فيها من عزة وعلم وغنى وجهاد 
واعمال امنا كان لها كل ذلك بقوة السالح الذي 
عندها ال باستعمال السالح، انه ارهاب للعدو 
وتخويف ان يكون منهم عدوان فاستقامت 
للدولة س���يادتها، ومن لم يكن عنده سالح 
يصنعه بنفس���ه ويحميه من العدوان فالبد 
ان يعيش في ذلة وهوان، وكأن قول النبي 
ژ »في ظل رمحي« يعني ان وجود السالح 
مينع العدو من العدوان ويشيع في املسلمني 
العزة دون استعماله، فسالح املسلمني للدفاع 
ع���ن النفس واحلفاظ على الكرامة ال  لقتال 
اآلخرين أو فرض االسالم أو سرقة االموال 

واالوطان واالعراض.

النصر على اليهود

وقد حفظ في غزة مثال عش���رات اآلالف 
القرآن الكرمي وهذا العام فقط حفظ 16.000 
مسلم القرآن النهم يعتقدون ان النصر على 
اليهود ال يكون اال بتطبي���ق القرآن الكرمي 
فالضائقة الش���ديدة ال تنف���رج اال بالقرآن 
واحلقيقة اننا نحن العرب في ضوائق متعددة 
ونحت���اج ان نرجع الى الق���رآن الكرمي فهو 

املنقذ الوحيد.

أساليب خبيثة

م��ا تعليقك��م عل��ى ظه��ور البع��ض في 
الفضائيات كل يسب اآلخر الذي ال يوافقه في 

الرأي؟
هذه اساليب شرسة في السب لم يعرفها 
املسلمون من قبل فنجد من يسب الصحابة 
رضوان اهلل عليهم، فإحترام اآلخرين واجب 
مع خالفهم ف���ي الرأي »خالف امتي رحمة« 
واما من جعل هذا اخلالف س���بيال للشتائم 
واخلصام والتكفير والقتال فهو مجرم يجب ان 
يعاقب حتى ال ينتشر هذا االسلوب اخلبيث، 
وشعارنا في هذه اآلية الكرمية »ومن احسن 
قوال ممن دعا الى اهلل وعمل صاحلا وقال انني 
من املسلمني وال تستوي احلسنة وال السيئة 
ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه 
عداوة كأنه ول���ي حميم« فاخلالف موجود 

ولكن احلوار يكون باحلسنى.
اما ما نراه فهذه فنت يثيرها بعض املغرضني 
املخربني للوحدة االس���المية بتشجيع من 
االس���تعمار واالعداء اخلارجني، ايضا هناك 
اعداء داخليون في صفوفنا يتحركون بأمر 
االعداء اخلارجيني فالبد من احترام اآلخرين 
مع اخلالف فكل من يقول انا مسلم ويعمل 
صاحلا مت مذهبه له، ويجب وان يحترم كل 
انس���ان مذهبه ومذهب اآلخرين وال يجوز 
خصامه في ذلك واحملاورة تكون بالتي هي 
احسن باحملبة والتقرب، اما احلوار اآلن فأكثره 

قائم على اخلصوم واثارة الفنت.
وم��اذا ع��ن احلوار م��ع أصح��اب االديان 

االخرى؟
غاية هذا احل���وار ان اليهود يريدون ان 
يتنازل املسلمون عن بعض احكام االسالم 
ليقترب���وا اليه���م وه���م ال يتزحزحون وال 
يتنازلون وأسمى هذا »احلب من طرف واحد« 
مبعنى اننا نحن نحب عيسى وموسى والتوراة 
واالجنيل ونقدس ذلك وهم ينكرون القرآن 
واالسالم وهم يستغلون ذلك احلب لتحطيم 
القيم االس���المية ويريدون تقدمي التنازالت 
ليصبح االسالمي نصرانيا او يهوديا وعند 
ذلك يحبوننا )ولن ترضى عنك اليهود وال 

النصارى حتى تتبع ملتهم(.

التيسير

كلمة أخيرة؟
كل ما امتناه من اخوتي املس���ؤولني عن 
اللغة العربية والتعليم ان يخلصوا في تقدمي 
لغة القرآن ميس���رة ومبسطة في احاديثهم 
وعلومهم وتربية ابنائنا على اللغة العربية 
لتكون ملكة في اذهان العرب واسلوبا وحيدا 
يستعملونه في احلياة ويحققون محبتهم 

للقرآن الكرمي.
واشكر العاملني بادارة مساجد االحمدي 
بوزارة االوقاف الذين اتاحوا لي سبيل التكلم 
ومخاطب���ة اخواننا مبا في نفس���ي وألنقل 
التجربة املصلحة الوض���اع اللغة العربية 
والعلوم االسالمية بأس���لوب مناسب لهذا 
العصر، كما اشكر جريدة »األنباء« على هذا 
اللقاء الذي اوضحت فيه ما اريد من التوجيه 

والبيان.

خالل هذه الشبكة باآلخرين وهم يتواصلون 
بي ألن الش����ابكة ليس لها فعل وال مش����تقات 
تس����اعد على هذا املعنى، أما الشبكة فال تقوم 
بذلك. فالتواصل يأتي من الفعل تواصل يتواصل 
وهو متواصل ومتواصل به، فاحلركة اللغوية 
جاهزة في جميع املعاني املقصودة، أما كلمات 
أمثال الشبكة والكمبيوتر واحلاسوب والفاكس 
والناسوخ فليست ولودا اذ ال تقدم املشتقات 

واألفعال الالزمة وهي اذن عقيم.

80 مؤلفا

ما أهم انتاجكم العلمي؟
أكثر من 80 مؤلفا خالل 50 سنة وآخر هذه 
املؤلفات: تفسير ميسر جلميع املسلمني العرب 
وغيرهم أيضا »التفسير الوافي املفيد لفهم القرآن 
املجيد« طبع ف����ي 600 صفحة مع الصفحات 
املصحفية كل صفحة بجانبها تفسير املفردات 
جميع����ا واملعنى العام لآلي����ات ففيه ربط بني 
اآليات التي تش����ترك في معنى واحد وليست 
مقطعة وال موزعة كما يفعل جميع املفسرين 

في العصر احلاضر.

الشعر

م��ا دور الش��عر العرب��ي واملوش��حات وما 
أهميته؟

الشعر العربي هو فن بال شك أصيل ونعتز 
به ويفيدنا في االرتقاء بالذوق الفني وااالنفتاح 
الراقي ألبواب اخليال والتعبير العالي الرائق 
لكن يجب ان يفهم عل����ى انه فن ال علم، ففيه 
كثير من الشطحات اخليالية واألوهام النفسية 
وال يجوز ان يعتب����ر مصدرا للعلم واملعرفة، 
بعض الدارس����ني املعاصرين زعموا ان األدب 
ه����و الذي يقدم الى الن����اس احلضارة والرقي 
والتحرر واالس����تقالل ليحجبوا القرآن الكرمي 
عن هذا امليدان، فاحملرك احلقيقي هو كالم اهلل 
تعالى وحديث رسوله ژ،أما الشعر فللتغني 
والسرور باجلمال فهو ليس معلومات تاريخية 
أو حضارية، فالشعر يجب ان يكون له وجود 
في بالدنا وقد كان موجودا في عهد النبي ژ 
والصحابة الراش����دين والعباس����يني ولكن لم 
يجعل أساسا للفكر اإلس����المي أو احلضاري 
بل كان يتغنى به فقط أم����ا الذي يحرك فعال 
فهو الوحي الكرمي واألحاديث الشريفة وأقوال 
الصحابة الكرام. فالشعر العربي ظهر فيه بعض 
األوزان اجلديدة فإذا كانت على قياس األوزان 
العروضي����ة العربية فهي مفي����دة جدا، أما إذا 
أطلقت على خالف ذلك وزعم انها قصائد فهذا 
بهتان والصواب انه نثر مجعر منس����وب الى 

الشعر لكن ال صلة له بالشعر.

طريق النجاة

ن��رى أعداء الدين يحاربون املس��لمني بكل 
الوس��ائل من االفس��اد واحل��روب فما طريق 

النجاة؟
ان نعود الى القرآن الكرمي وأصول الدين 
االس���المي وننفذ هذا فعال ف���ي حياتنا مبا 
يناس���ب العصر احلاضر بفقه اسالمي واع 
الواقع ويضع احللول العصرية  يستوعب 
االس���المية ثم ان يكون في أمتنا علماء في 
جميع املوضوعات املعاص���رة فيهم كفاية 
حلاجات االمة وفقد ش���يء من هذا يجعلنا 
آثمني جميعا أمام اهلل يوم القيامة كل حسب 
العلم  قدرته واستطاعته، فاملسؤولون عن 
جرميتهم كبرى اذا لم يحققوا هذا، واالغنياء 
القادرون على التمويل ايضا عليهم مسؤولية 
واالمهات واآلباء واالساتذة عليهم مسؤولية 

وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.

امتالك السالح

مل��اذا وصل العرب الى الذلة والهوان بعد ان 
كانوا سادة العالم؟

احلديث صري���ح في هذا، قال ژ »جعل 
رزقي حتت ظل رمحي وجعل الذلة والصغار 

في حاجة الى استعادة تلك السنة التي بدأها 
الس����وريون قبل 60 سنة واذا سرنا على تلك 
اخلطى الس����تطعنا ان ننجح بعون اهلل ألنهم 

عربوا املصطلحات كلها واستخدموها.

األجهزة الحديثة

س��معنا ان ل��ك رأي��ا ف��ي تعري��ب بع��ض 
األجه����زة اجلديدة مثل الفاكس والكمبيوتر فما 

رأيك في ذلك؟
هذا يدخل في التعريب ألن التعريب يقتضي 
جعل أس����ماء األشياء واآلالت واألدوات عربية 
فكلم����ة كمبيوتر أجنبي����ة ال ميكن ان نصوغ 
منها مصدرا وأفعاال ومش����تقات، وكذلك كلمة 
»فاكس« مثال أو موبايل أو األمتتة أو اإلنترنت 
كلها كلمات أجنبية ليست ودودا وليست ولودا 
مبعنى ان ال جنعلها ألفاظا أعجمية وال نودها، 
وال تساعدنا على صياغة األفعال ونحن نحب 
لغة القرآن لغة رسول اإلسالم ژ فهذه لغات 
ال نحبها وال حتبنا هي أيضا وهي ليست ولودا 
ألنها ال تساعدنا على صياغة أفعال ومشتقات 
وأسماء وصفات من لفظها فنقول مثال بدال من 
»املوبايل« »احملمول« والفعل حمل يحمل فهو 
حامل ومفعول وال نقول نقاال ألن صاحبه ينقله 
فهو منقول، أما االنترنت نقول عنه التواصل 
وال نكون ش����ابكة مع اآلخرين ألنني أتواصل 

حيث زعموا ان آدم وحواء أشركا بعد ان رزقهما 
اهلل بولد غير صالح فأسمياه عبداحلارث حتى 
يعيش أما عبداهلل فال يعيش فزعم املفسرون 
ان آدم وحواء أشركا باهلل في التسمية واتبعا 
توجي����ه ابليس اللعني. وكذلك جاءت حكايات 
تسيء الى األنبياء لذا يجب ان ننزعها من أذهان 
املسلمني مع خرافات كثيرة تضخم شأن بني 
اسرائيل وتشعرنا بأنهم كانوا في خير وعمل 

جيد وكل هذا كذب وأباطيل.

تعريب العلوم

هل جنح��ت جترب��ة تعري��ب العل��وم؟ وما 
اإليجابيات والسلبيات في ذلك؟

حتى اآلن قامت سورية منذ 60 عاما بالتعريب 
وجنحت فعال خالل 20 سنة منذ دخل االحتاديون 
وحاربونا ثم جاء الفرنسيون واالجنليز وأرادوا 
ان يفصلون����ا عن العثمانيني ففرضوا تعريب 
العلوم فقام مجمع اللغة العربية في دمش����ق 
بتعريب العلوم كلها خالل 20 سنة وأصدر معاجم 
كثيرة تتعلق بهذا لكن بعد ذلك تراجعت تلك 
احلركة ورجعنا اآلن في سورية الى العجمة من 
اللغات األجنبية كما كنا قبل التعريب وفي مصر 
والسودان والسعودية واملغرب واخلليج أيضا 
فاملشكلة ان املسؤولني عن التعريب تراجعوا 
وأهملوا فانخفض مس����توى التعريب ونحن 

الى اللغة االجنبية التي يحتاج اليها في بحثه، 
فيجب عليه اتقانها ومتابعة ذلك، وأذكر ان النبي 
ژ عندما طلب م����ن الصحابة تعلم لغة غير 
العربية كان واحد أو اثنني من الصحابة يكفي 
ول����و طلب من اجلميع تعلم اللغات االعجمية 
لضاع االس����الم والعربية وقد تعلم الصحابة 

اللغة االعجمية في شهر.

سنة مؤكدة

وه��ل ترى ان تعلم اللغ��ة العربية واجب على 
كل مسلم؟

اللغة العربية هي سنة مؤكدة على العرب 
واجب ان يتقنها املسلم منذ الصغر بدليل ان 
النب����ي ژ كان كالمه كله بالعربية في حياته 
كلها عند الطعام واملجالس واحلروب واحلوار 
واخلطابة والتوجيه كل كالمه بالعربية، فهي 
س����نة مؤكدة مبعنى هذا ان الوجوب جلميع 
العرب املسلمني فعليهم ان يتقنوا هذه اللغة، وان 

يستخدموها دون غيرها في حياتهم العامة.

اللهجة العامية

وهل هناك فرق بني اللهجة العامية والعربية؟
نفرق بني أمرين، اللهجة العربية مقبولة على 
انها صحيحة أو فصيحة، أما اللهجة العامية 
املستعجمة بتأثر فارسي أو تركي أو فرنسي أو 
اجنليزي فهذه ليست لغة عربية امنا هي خليط 
من العربية واألعجمية، كالطعام الفاسد، متى 
نأكل الطعام الفاسد ومتى يجوز لنا ان نأكله؟ 
عند الضرورة واحلاج����ة، ونحن واحلمد هلل 
لسنا في حاجة الى لغة فاملفروض ان نعورب 
أنفسنا للرجوع الى اللغة الصحيحة فيكون ذلك 
على طبقات، اللغة الفصحى جتب على األدباء 
في الشعر والنثر واللغة الفصيحة جتب على 
العلماء ف����ي أبحاثهم وفي كالمهم عن العلوم، 
واللغ����ة الصحيحة تكون جلميع العاملني في 
ميادين التعليم واالرشاد والتوجيه واإلعالم ثم 
جلماهير العربية املسلمني ان يتكلموا باللغة 
الوسطى وهي قريبة من الصحيحة مع إهمال 

البعض صور اإلعراب في أواخر املفردات.

مخاطبة الجمهور

كيف رأيت��م تفاعل جمهور املس��جد مع هذا 
النهج اجلديد في الوعظ؟

منذ 10 سنوات كنت في مجالس اطلب من 
طالبي وهم خطباء أو وعاظ أو مفسرون أو فقهاء 
ان يكون كالمهم باللغة الصحيحة املضبوطة 
باإلعراب واستغربوا هذا وقالوا هذا عسير ألن 
الناس ال ميكن ان يقبلوا ذلك ولن يفهموه فقلت 
لهم جربوا وبعد أشهر جاءوني فرحني جدا ألن 
السامعني املسلمني العرب أصبحوا يسعدون 
بسماع اللغة العربية الصحيحة بدال من العامية، 
ومحبة للغة النبي ژ اصبحوا يتذكرون خطاب 
النبي ژ للصحابة وخطاب الصحابة لبعضهم 
البعض فهذا يسعدهم ان يعيشوا في جو علمي 

إسالمي ولغوي إسالمي.

العوربة والعولمة

ما احلكمة من اختيار املواضيع التي حضرمت 
إللقائها كمادة للمحاضرات مثل تأمالت في كتب 
التفس��ير، بالعوربة نس��تقبل العومل��ة، واعراب 

وبيان أصعب اآليات وغيرها؟
كل املس����لمني يتابعون كتب التفسير وهم 
معجبون بها فكان اختياري للتأمالت بأن أذكر 
القيم املختارة التي جاءت في هذه الكتب والفوائد 
العظيمة التي قدموها الينا لنفهم القرآن الكرمي 
ولوال عمل القدماء واملتأخرين في التفسير ملا 
فهمنا القرآن إال فهما يس����يرا، اذن هم خدمونا 
الفهامنا كالم اللغة واألحكام والقراءات وما أشبه 
ذلك. لكن في بعض كتاباتهم أمور حتتاج الى 
توضيح فذكرت منها أشياء كتحديد معاني اآلية 
وهي واسعة جدا وبعض اخلرافات االسرائيلية 
واألحاديث الضعيفة أو املوضوعة التي تسيء 
الى النبوة من عهد آدم الى محمد عليهما السالم 

بداي��ة مرحبا بكم في بلدك��م الثاني الكويت، 
فه��ل هذه هي الزيارة االول��ى وما انطباعكم عن 

هذا البلد؟
نع����م هذه زيارتي االول����ى للكويت ونحن 
نسمع منذ عش����رات السنوات ان اهل الكويت 
ميثلون االصل العربي في دينهم وفي اخالقهم 
ومحبتهم للضيف وللعلماء، وبهذه الروح جئنا 
لكي نلقى تلك االخالق الكرمية والشخصيات 

املباركة.

المصاحف العثمانية

ما صلة عل��م النحو والنحويني بخدمة القرآن 
الكرمي؟

كنا نقرأ منذ قليل مقدمة عن تاريخ االعراب، 
وقد تبني لنا في هذه املقدمة ان اإلعراب في القرآن 
الكرمي بدأ في حياة النبوة، وكان للصحابة ايضا 
نشاط في هذا، السيما اإلمام علي ÿ ثم أبو 
االس����ود الدؤلي، حيث كان بينهما حديث في 
االعراب نقله أبو االسود الى القرآن الكرمي في 
الربع االول من القرن الهجري االول، حيث بدأ 
في مجالسه بإعراب القرآن الكرمي أمضى فيها 
معه أحد تالمذته وهو احلر بن عبدالرحمن قيل 
إنه أمضى أربعني سنة في إعراب القرآن الكرمي، 
يقول السيوطي في كتابه »بغية الوعاة« عن 
احلر بن عبدالرحمن إنه أمضى أربعني س����نة 
مع أبي االس����ود في إعراب القرآن الكرمي كيف 
أمض����ى؟ ال ندري، ومع االع����راب كانت هناك 
مسائل لغوية وتفسيرية ثم استنباط االحكام 
ومعرفة القراءات ولهجات العرب وما يتعلق بهذا 
من االمور الفقهية فاالعراب املراد به التفسير، 
القراءات، االحكام، ولكن االصل هو اإلعراب ألن 
أبا االسود كان قارئا ونحويا ويصدر في كالمه 

عن العلم الذي يحمله.

اتهام باطل

م��ا قيل من اتهامات أخي��رة صدرت عن قس 
مص��ري ان عثمان ب��ن عف��ان ÿ أضاف الى 

القرآن الكرمي، ما ردكم؟
هذا كالم ليس له إسناد وفهم على غير أصله 
لم يحذف شيء وإمنا هناك صور للرسم يظهر 
أنها غير واضحة يصححها العرب، وهذا القول 
عن السيدة عائشة رضي اهلل عنها ورأى عثمان 
ان في هذه الرسوم العثمانية املصحفية بعض 
االشكال غير واضحة بشكل ظاهر والقراء العرب 
 ÿ كانوا يوضحون ذلك، ولهذا أرسل عثمان
مع كل نسخة من مصاحفه قارئا يعلم الناس 
اللفظ الصحيح لظاهر املرسومات املصحفية 
وش����عوره ان هذا الرس����م ليس فيه نقط وال 
عالمات االعراب قد يقرأ على غير ظاهره، فأرسل 
مع املصحف قارئ����ا يوضح للناس قراءة هذه 
الرس����وم وأخذ عنه الطالب ذلك فأصبح االمر 
واضحا محددا، وهذا يوضح املسألة التي أشار 
اليها بعض املعاصرين مشكالت وهي يسيرة 

جدا وال إشكال فيها.

اللغات األجنبية

من خالل خبراتكم الطويلة واملتميزة في علوم 
العربية، ما الطريقة املثلى للنهوض بهذا الفن؟

أرى ان الطريقة املثلى ان نرجع الى القرآن 
الكرمي ونعلم االطفال ق����راءة القرآن أو حفظ 
القرآن، فكثرة ممارس����ة القراءة للقرآن الكرمي 
والتبصر بسور اآليات تطبع في نفوس الصغار، 
اللغة العربي����ة الصحيحة الفصيحة بألفاظها 
وصياغتها وتراكيبها ومعانيها ثم ينتقل الطالب 
الى دراس����ة االحرف الهجائي����ة ثم ينتقل الى 
التركيب في الكلمة واجلمع، هذا هو أس����لوب 
املسلمني منذ ألف وأربعمائة سنة، قراءة القرآن، 
ثم البدء باالحرف وباملفردات ثم باجلمل، وكانت 
تنشر كتب، في عهدي، هكذا كتاب »ألف باء«. 
أما اآلن ففي املدارس العربية يبدأون باجلملة 
والتركيب من دون أن يحفظوا شيئا من القرآن 
الكرمي ف����ي الدول العربية وفي مصر، وعندنا 
الطفل ال يعرف اللغة العربية ثم تدخل عليه 
االجنليزية والفرنس����ية فتخربان عليه اللفظ 
والصيغة وال����كالم، وهذا مقصود به تخريب 
العربية، فإذا أردنا االصالح احلقيقي البد من أن 
نستبعد اللغات االجنبية حتى مرحلة الثانوية 
ثم يجب ان تكون اختيارية مبعنى أن يختار 
الطالب ماذا يريد أن يدرس في املستقبل فرمبا 
عمله املس����تقبلي يتطلب اللغة الفرنسية أو 
االجنليزية أو االملانية يختار في املدرسة في 
الصف العاش����ر ما يريد وكذلك في اجلامعة، 
أما في الدراس����ات العليا فليس هناك دراسات 
لغوية اجنبية، بل املشرف على الطالب يوجهه 

ليلى الشافعي
في لقاء ممتع امتد الكثر من ساعتني اس�تمعنا فيه لفارس من فرسان 
اللغة العربية وشيخ النحويني واللغويني املعاصرين واستاذ اللغة العربية في 
جامعة حلب وجامعة محمد بن س�عود د.فخر الدين قباوة، الذي جاء زائرا 
للمرة األولى الى الكويت بدعوة من املراقبة الثقافية بإدارة مساجد محافظة 

األحمدي والتي رأت أن تطعم نشاطها الدعوي بنشاط هادف متميز.
وكان ل� »األنباء« حوار خاص مع د.فخر الدين قباوة، حتدث فيه عن امور 
عدة متأسفا على ضياع اللغة العربية وضعف وهوان العرب مؤكدا ان عثمان 
ÿ لم يحذف شيئا من القرآن الكرمي وان ما اسند اليه كالم ليس له اسناد، 
بل ارسل مع كل نسخة من مصاحفه قارئا يعلم الناس اللفظ الصحيح لظاهر 

الرسومات املصحفية.
وطالب بأن نعورب انفس�نا للرجوع الى اللغ�ة العربية الصحيحة، وبني 

ضرورة امتالك املسلمني السالح للدفاع عن النفس والرهاب العدو.
وتناول فنون الش�عر العربي والفرق بينه وبني النثر مؤكدا ان هناك من 

يقاتلوننا في ميدان التعليم والبحث العلمي وعروبة اللسان.
وبني ان كلمات فاكس وموبايل وانترنت ليس�ت ودودا وليس�ت ولودا 
النها ألفاظ اعجمية ال نودها، وتط�رق الى االحاديث الضعيفة واملوضوعة 
وش�دد على اهمية االصالح واس�تبعاد اللغات االجنبية من مناهج التربية 
حتى املرحلة الثانوية. وشكر الكويت على استضافتا للعلم والعلماء مشيدا 

بانتشار مراكز حتفيظ القرآن في الكويت، والى نص احلوار:

د.فخر الدين في سطور
االسم: االستاذ الدكتور فخر الدين قباوة.
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5 - حصل على الدكتوراه في االدب القدمي عام 1966.
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د.فخر الدين قباوة


