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 حفل التكريم
 ))افتتاح األمسية (( 

 :األستاذ حسني جنار األمسية بالكلمة التالية افتتح
 بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني، حممد               -

 .بن عبد اهللا عليه، وعلى آله أفضل الصالة، وأمت التسليم
 أيها اِإلخوة األفاضل، مرحباً بكم يف لقاء هو لقاء األدب، لقاء الكلمة املعربة، لقاء النقد                  -

صفوة هذه الليلة إمنا جاءت إىل هذا املكان بدعوة مباركة،           .  شه ونعيش له  الذايت للتراث الذي نعي   
سعدنا ا مجيعاً من النادي األديب الثقايف مبدينة جدة، ومبباركة من اجلهات املسؤولة بالرئاسة العامة                 
لرعاية الشباب، وكانت جدة حمظوظة بأن تضم بني شاطئيها أو شطآا املمتدة هذا الزخم من                   

 .، ومن املشاعر، ومن العقول النريةالعواطف
 . فمرحباً بكم وجبمعكم، وسوف نسعد بكم مجيعاً يف هذا اللقاء الذي جيمعنا بكم-
 والكلمة اليت نبدأ ا فاحتة هذا اللقاء هي للمحتفي الذي أتاح لنا مجيعاً هذه الفرصة لكي                   -

  .نلتقي معاً وعلى مائدة احملبة والصدق والوفاء
 

  ))ة األستاذ عبد املقصود خوجهكلمة سعاد(( 
 :مث حتدث احملتفي األستاذ عبد املقصود خوجه فقال

 بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف اخللق                  -
السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، إا من ليايل السعد أن حنظى بلقاء هذه الصفوة من                 .  واملرسلني
فكر، والعلم، والثقافة، واألدب، إا ليلة سعيدة أن نتشرف بسعي األدب، والعلم، إلينا، فأهالً              رجال ال 

 .وسهالً ومرحباً بكم
 إن انتقالكم من بالدكم هناك إىل بلدكم هنا هو انتقال إىل أهلكم، وذويكم، وإخوانكم،                 -

، نلقاكم باألحضان، وتلتف    وحمبيكم، وعاريف فضلكم، وعلمكم، وأدبكم، تطؤون سهالً وحتلّون أهالً        
 .حولكم أفئدتنا املفعمة بالتقدير واحلب، واِإلكبار



 هذا اللقاء الذي نسعد به يف هذه األمسية هو لقاء خري وبركة، لقاء تواصل وعطاء، فكم حنن                  -
مدينة جدة ترحب بكم، لقد ألبستموها حلل الثقافة         .  سعداء بكم، وكم حنن مزهوون بوجودكم      

متوها أحلى جواهر الفكر، والفن، فطوىب هلا بكم، وطوىب لنا بوجودكم بيننا يف هذا                واألدب، وقلد 
األسبوع الثقايف األديب، الذي يشكر عليه سعادة األخ الكرمي األستاذ عبد الفتاح أيب مدين رئيس                 

دة، النادي األديب الذي خطط هلذا األسبوع، ودعا إليه مجعكم الكرمي باسم النادي األديب الثقايف جب                
 .بدعم من الرئاسة العامة لرعاية الشباب اليت دائماً ما يكون هلا قصب السبق يف مثل هذه األمور

 حنن دائماً حباجة ملثل هذا التواصل، ونتمىن أن نلتقي يف أسابيع قادمة، ليس فقط بنادي جدة،                 -
 أصقاع العامل العريب    وإمنا يف كل ناٍد ثقايف أديب يف اململكة العربية السعودية، بل ويف كل صقع من                

إن هذا التواصل يف احلقيقة هو التواصل الذي يؤدي إىل تالقح األفكار، وإىل تآلف                 .  واِإلسالمي
القلوب، وإىل وحدة الصف، وصفاء النفوس، فنحن أحوج ما نكون إىل ذلك، ونسأل اهللا سبحانه                 

 فجزاكم اهللا عن كل خطوة      .وتعاىل أن يثيبكم على ما تفضلتم به من حضور إلينا بعلمكم وثقافتكم            
 .خطومتوها إلينا خرياً، وعن كل حركة وسكنة عطاء أوىف

 يسعدين باسم اِإلخوان الكرام مجيعاً أن نشكر لكم إتاحة هذه الفرصة لنا، ونتمىن أن نلقاكم                 -
 .دائماً، وأنتم مجيعاً على خري ويف خري

باعطب، يسعدنا أن حنتفي به، وتسعدنا       ضيف ندوتنا يف االثنينية القادمة هو األستاذ أمحد سامل           -
مشاركتكم مجيعاً، وال يفوتين قبل أن أي كلميت أن أحيي العالمة ااهد الشيخ أمحد ديدات الذي هو                 
بيننا، والذي أردت أن يكون وجوده يف هذه األمسية معنا مفاجأة، وسنعطيه الكلمة بعد أستاذنا                  

، فقد أتى منذ زمن طويل ليكون معكم، وليحييكم فشكراً           الزيدان، الذي يود أن يتركنا ألنه متعب      
 .لكم، وشكراً للجميع

  . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-
 

  ))كلمة األستاذ حممد حسني زيدان(( 
 :مث أعطيت الكلمة لألستاذ املفكر، واألديب، األستاذ حممد حسني زيدان فقال

وع املاضي أن األستاذ عبد املقصود قال أنه           بسم اهللا الرمحن الرحيم تذكرون يف األسب         -
سيخربكم مبفاجأة، أعتقد أن هذه املفاجأة هي اليت فوجئت ا أنا، فما كنت مستعداً ألتكلم، وما كنت                 

والعامل، بني   هذا التواصل بني العامل   .  أدري أين سأطلب إىل الكالم، ولكن أريد أن أكرر ما قلته باألمس           
هذه اِإلباحة اليت أبيحت لنا أن جنتمع ؤالء األفاضل          .  مرياثنا من تراثنا  األديب واألديب، هو حياة     



عام واحد سوية، ما رأيتهم       )١(العلماء ما كانت من قبل، أريد أن أذكر بعثة اجلامعة واألزهر حجتا يف             
 .يف مكة، وإمنا رأيتهم يف املدينة، ولعلي ال أدعي بأين كنت احملتفي م فقط

م زارهم، ومل أر عاملاً من املسجد تعارف مع الدكتور أمحد أمني، أو مع الشيخ                مل أر طالب عل    -
جلسوا .  علي حمفوظ، أو مع عبد احلميد العبادي، أو مع عبد الوهاب عزام، أو مع بقية أفراد البعثة                 

 أسبوعهم، أمتوا زيارم وصالم يف املسجد، وأنا الذي كنت معهم يشرفين ذلك أن أكون خادماً هلم،               
 .أو أن أكون احملتفي م

أيكم أمحد  :  ما كنت أدري أم هم، ولكين فوجئت أن أدخل مصادفة وأسأل          ..   ارجتلت كلمة  -
إن االرجتال يضيق   " :أنا، وجبانبه علي حمفوظ، ألقيت كلمة قلت فيها        :  أمني؟ وإذا أمحد أمني يقول    

". لة منكم قرأتكم فأنتم أساتذيت    بفحول الرجال، ولكين سأكون الفحل أمامكم اآلن ألين أستمد الفحو         
، "إنَّ مجال الدين األفغاين ض بالشرق، وما ض مجال إالَّ يف الكنانة، مصر             :  يقولون" :وقلت أيضاً 

وبعد أن سكت قام أمحد أمني، وقد اغرورقت عيناه بالدموع، ألنه كان يواجه القبة اخلضراء يف صالون                 
من علَّمنا؟ من هدانا إىل اِإلسالم؟ من علَّمنا اللغة؟ إنه هذا البلد،            لقد تعلَّمتم منا لكن     :  فقال.  املدرسة

 .وأهل هذا البلد، مث أثىن ثناء يليق به
 

 كان ذلك فضيلة التعارف، واليوم هذا الكثر من املثقفني، هذا الكثر من الشباب والشيوخ                -
 البلد، لئن متثل ذلك يف      جيتمع ؤالء العلماء دون حاجز، دون أي مانع، ذلك ما حيمد حلكومة هذا             

رعاية الشباب أو يف النادي األديب يف جدة، فإن املثل األكرب هو خلادم احلرمني الشريفني امللك فهد،                  
 .فلوال أن أباح، ولوال أن يرضى ذا لتعذر اجتماع الناس بالناس الذين هم الناس

 

وبيان التراث؟ أم هو نقد      أليس هؤالء العلماء هم الناس؟ لكين أسأل هل هو إحياء التراث              -
ليس .  ماذا يعين نقد التراث؟ التراث قد كتب، وسجل يف األمهات         ..  التراث؟ ما زلت غري فاهم هلذا     

من التراث يف السرية يف     ..  فمثالً.  املوضوع هو نقده وإمنا املوضوع هو فهمه وفقهه، واالستنباط منه          
، فلماذا ال يقابله إالَّ العباس بن       " يسرب الطريق  خرج أبو سفيان قائد اجليش من مكة سابراً       "غزوة الفتح   

 سابراً؟.. عبد املطلب؟ فهل العباس بن عبد املطلب سافر
 

 إذن من الفقه هلذه الرواية يف التراث أن أزعم، ولعلي على يقني من ذلك، أو صادق يف ذلك                   -
 وبأسلوب  رسول اهللا   أن أبا سفيان والعباس قد تعارفا على ذلك وقد كان بينهما اتصال لذلك، وأن               

البشر كان يعلم عن ذلك، وإالَّ فمن اخلطأ أن خيرج قائد اجليش يف مكة أبو سفيان سابراً يف الطريق،                    

                                           
 .١٤٤ – ١٤٣ وردت هذه القصة بتفصيل أوسع يف اجلزء األول من االثنينية ص)١(



ميسك به العباس بن عبد املطلب الذي كان سابراً يف الطريق، فيأيت به إىل رسول اهللا، ويعلن إسالمه،                   
 .ويكون بيته هو اآلمن

 نقد التراث، أو فهم التراث على هذه الصورة فأهالً وسهالً،            كالكعبة لكل مسلم، إذا كان     -
أما إن كان النقد نقضاً، أو كإنكار االرجتال على احلارث بن حلزة، مع أن العرب وشاعرهم كان أمياً                   

. فليس لديه قلم، وليس لديه قرطاس، إمنا لسانه هو قلمه وهو قرطاسه، والرؤية له هو القرطاس والقلم                
ال كما علمنا عن ذلك عن أستاذ األساتذة الكبار الدكتور العميد طه حسني، الذي رجع               فإنكار االرجت 

ال أدري كيف أنكر االرجتال على احلارث بن حلزة، وطه حسني هو أول املرجتلني؟                .  عن ذلك بعد  
 .أليس هو املرجتل؟ أم أقول نكتة إمساعيل صدقي عنه يرمحهما اهللا مجيعاً

إمساعيل صدقي قاهلا، كتب طه حسني ينتقد        .  يقرأ وال يكتب   أقول إن طه حسني أمي ال         -
أأرد على  :  ملاذا ال ترد على طه حسني؟ فقال      :  إمساعيل باشا صدقي، فقالوا ِإلمساعيل صدقي يف الربملان       

أمي؟ صحيح إنه أمي ال يقرأ وال يكتب، لكنه أمي القلم، أمي احلرف، ولكنه القارئ الفكر، العامل                   
قد التراث هو إنكار االرجتال على العرب فأنا لست معهم، وقد أكون الصغري               فإن كان ن  .  املفكر
هلذا أحيي أساتذتنا الكبار،    .  ولكين ذا الرد لعلي أكون قد أكربت نفسي بأكثر من الالزم           .  أمامهم

 ال:  وكما يقول طه حسني   .  أساتذة التراث الذين حييا م التراث، فتراثنا حي ألن لغتنا العربية سرمدية           
أرجو أن يكون حياة التراث،     .  خوف علينا فما دام هذا القرآن سرمدياً، فإن اللغة الفصحى سرمدية           

. وبيان التراث، وفقه التراث ال نقض التراث، وليس هذا اعتراض وإمنا هي صراحة أعتربها صرحية                
 .ولعلّي أجد عندهم أن يقولوا يل أا مليحة

  . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-
 

  ))كلمة ااهد فضيلة الشيخ أمحد ديدات(( 
 :مث أعطيت الكلمة للعالّمة والداعية املسلم، ااهد فضيلة الشيخ أمحد ديدات فقال

 : أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم، بسم اهللا الرمحن الرحيم-
-          ولن ترضى عنك اليهود وال النصارى حىت تتبع ملتهم   من  ١٢٠اآلية  [.   صدق اهللا العظيم 

 ].سورة البقرة
 يف هذه اآلية يقرر اهللا سبحانه وتعاىل قاعدة أبدية سرمدية وهي أن اليهود والنصارى لن                   -

ويف الوقت احلاضر اليهود ذهبوا إىل أبعد       .  يقبلونا كمسلمني إالَّ إذا اتبعنا ما هم عليه من ملة وعقيدة          



 يريدونه منا هو االعتراف السياسي م       من هذا، فهم ال يقبلون اتباعنا مللتهم وعقيدم، بل كل ما           
 .حىت إذا تزوج مسيحي أو مسلم من يهودية، يصبح يهودياً من الدرجة الثالثة. كدولة

 يف الوقت احلاضر املسيحيون يثريون التراب والغبار حول اِإلسالم يف كل مكان، فهم يعادون               -
كثريون، ونشري إىل أن املسلمني هنا يف مكان        أعداء اهللا وأعداء اِإلسالم     .  اِإلسالم بكل الطرق والوسائل   

مثل اململكة العربية السعودية، يشعرون بصفة خاصة بأم يف مأمن ومعزل عن خمططات أعداء اِإلسالم               
واملسلمني، ولكن هذا ليس بصحيح، والدليل على ذلك هذه املطبوعة اليت بني أيدينا، وهنالك شخص               

حديد امسه جون يل، عمل يف الكويت، ويف السعودية، وبعد أن           ياباين أو كوري ال أدري على وجه الت       
إنين ال أستطيع أن أفكر يف وقت أنسب من هذا          :  عاد إىل بالده حتدث إىل ذويه، وبين وطنه فقال هلم         

هذا هو أفضل وقت ميكن أن ننتهز       .  الوقت لتوجيه اهتمامنا جبهود الغزو الفكري للمسلمني والعرب       
التقى بستة من أكرب قادة املسلمني العرب،       :  خمططات قام ا على سبيل املثال     ويشري إىل   .  فيه الفرصة 

واتفق على إنشاء مركز أحباث لنشر املسيحية ومقاومة املخططات اِإلسالمية يف بريوت يف لبنان، ويدعو               
: ء، يقول الغربيني، واتمع املسيحي إىل تدعيمه بكل الوسائل مالياً، أو كما يقول هنا على األقل بالدعا              

 .إذا مل تكونوا معنا بأموالكم ودعمكم املادي، فال أقل من أن تكونوا معنا بدعائكم ودعمكم املعنوي
 منوذج آخر كتاب بعنوان أجراس اخلطر من اململكة العربية السعودية، مؤلفه شخص يدعى               -

. ائف لعشر سنوات  توم قريفث، عمله هنا يف السعودية متنقالً ما بني الرياض، وجدة والظهران، والط             
كان يعمل يف شركاتكم ومكاتبكم، ويؤدي عمله على حنو مرٍض وبإخالص، ولكنه بعد أن ترك اململكة                

 خياطب  -الفكرة اليت أريد أن أنشرها وأقنعكم ا         :  العربية السعودية، كتب هذا الكتاب يقول فيه      
قد أن اململكة العربية السعودية     أن الرياض والطائف وجدة جيب أن توجه هلا جهودنا، وال نعت          :  -قومه  

 على خربته اليت    اًمبعزل عن خمططاتنا، ويصف يف كتابه كيفية التغلغل والنفوذ إىل اتمع السعودي بناء            
 .عايشها يف اململكة العربية السعودية ملدة عشر سنوات

-             م يف   وهذا منوذج آخر، إن احلكومة والسلطة والنظام ال تسمح للمبشرين مبباشرة نشاطا
هذا منوذج لرسالة مرسلة بالربيد     .  هذه البالد، ولكن حيثما يصل الربيد، تصل أنشطة هؤالء املبشرين         

 إجنلترا، وبداخلها   -إىل عنوان هنا يف جدة يف حي الشرفية، مرسلة من بدفورد يف اململكة املتحدة                 
 .سلة إىل الرياضنسخة جمانية، عبارة عن الكتاب املقدس اِإلجنيل، ورسالة أخرى مماثلة، مر

إن التبشري املسيحي له أساليب يف الوصول إىل اهلدف، قد متنعه            :   النقطة اليت أريد أن أقوهلا     -
 .بالقانون من مباشرة نشاطه املادي، ولكن حيثما يصل الربيد يستطيع التبشري املسيحي أيضاً أن يصل

سيحيون يف نشاطهم، هناك     مثال آخر، ومثال صارخ على املدى الذي يذهب إليه املبشرون امل           -
طائفة من املسيحيني ال يزيد تعداد أتباعها على مليونني من البشر، تعرف باسم شهود يهواه، طبعوا                  



كتاباً خبمس وتسعني لغة من لغات العامل، طبعوا منه أربعة ومثانني مليون نسخة، وحنن ال نتحدث عن                  
تني وتسعني صفحة، طبعت منه      كتيب، وال عن نشره، ولكن عن كتاب مؤلف من مائة واثن              

يف عامل اليوم طبع مثل هذا الكتاب مبثل هذه الكمية يبني           .   نسخة، خبمس وتسعني لغة    ٨٤,٠٠٠,٠٠٠
 .إىل أي مدى يذهب املبشرون يف أنشطتهم

، هي عبارة عن جملة تطبع شهرياً عنواا        "شهود يهواه " ومطبوعة أخرى هلذه الطائفة املسماة       -
 نسخة، وتطبع مبائة وأربع     ١٣,٠٤٥,٠٠٠يطبعون منها شهرياً    "  برج املشاهدة "أو  "  برج املراقبة "

 .لغات، وتوزع يف مجيع أحناء العامل
 ومنوذج آخر من مطبوعات نفس الفئة من املسيحيني، وهذه الة اليت تشاهدون غالفها                -
ملوا هذه  تأ.   نسخة شهرياً بثالث ومخسني لغة      ١٠,٦٠٠,٠٠٠، يطبعون منها  "استيقظوا"بعنوان  

األرقام، املسلمون اآلن لو مجعوا كل إمكانام وقدرام حىت اآلن ليس هناك ما يشري إىل أم متكنوا                  
طبع مائة مليون صحيفة يف موضوع واحد، لتوزع على العامل بكل ما لديهم من دوالرات بترولية                  من

 .وغري بترولية
وتوزع "  احلق املبني "بع جملة شهرية عنواا      هنالك عائلة يف أمريكا امسها عائلة آرمسترونج، تط        -

 نسخة شهرياً جماناً، وترفض تلك العائلة قبول أي مبلغ لقاء تلك الة، أو أي                ٨,٠٠٠,٠٠٠منها  
دعم هلا مهما كان الشخص الذي يتلقاها وإذا أراد أن يدفع مقابل احلصول عليها قال له املسؤولون                  

 .إن كل التكاليف مغطاة بالكامل: عنها
 ويبدو أم يعرفون كنه عقليتنا ونفسيتنا، وخنشى أن تكون عقلية الشحاذين، ألم يرسلون               -

أتدرون ما هي اهلدية؟    .  بداخل الة قسائم، ويقولون فيها تقدم ذه القسيمة لتحصل على هدية جمانية           
 بإحدى عشرة هلجة    مطبوع باللغة العربية، وهو موجود ومتاح     "  اِإلجنيل"إا نسخة من الكتاب املقدس      

من اللهجات العربية املنطوقة يف العامل العريب من املغرب ومصر وجنوب السودان، والدول العربية يف                
 ماذا أعددمت هلم باملقابل؟: ويوزع جماناً، وسؤايل.. آسيا

 نسخة من الكتاب املقدس     ٨٠٠,٠٠٠ يف جنوب أفريقيا وحدها، ومبائة وسبع لغات، وزعوا          -
 . نسخة من خمتصرات الكتب املقدسة املسيحية٣,٠٤٦,٠٠٠ باِإلضافة إىل يف سنة واحدة

 شخص يقومون بأعمال التبشري املسيحي، هؤالء       ٤٢,٠٠٠ ومن الواليات املتحدة وحدها      -
 شخص من اتمع األمريكي الذي يشمل مظاهر        ٤٢,٠٠٠.  من العاملني يف هذا احلقل    %  ٦٠ميثلون  

 متظاهر يف مدينة سان     ٣٠٠,٠٠٠مع الذي خرج فيه قبل وقت قريب        االحنالل والشذوذ اجلنسي، ات   
 فتاة من الشواذ أيضاً على الدراجات البخارية، ولكنهم         ١٥الشواذ، تتقدم املظاهرة     فرانسيسكو من 

 .حني يأتون ألنشطة التبشري املسيحي جيدون وجيتهدون



خ عبد املقصود سيغضب علي،      أمتىن أن ما قلته سوف لن يفسد شهيتكم للطعام، وإالَّ فإن األ            -
 .وهلذا سأبدأ يف إعطائكم جرعة من األشياء املنشطة، وفاحتات الشهية

 هذا الكتيب باحلروف العربية الظاهرة على غالفه، يرسل ويباع للعامة، يظن اِإلنسان ألول               -
الم، ولكن ما إن    نظرة، ومن عنوانه، ومن طريقة الكتابة العربية املوجودة عليه، أنه كتاب له صلة باِإلس             

 .تفتح الكتاب حىت تكتشف أنه العهد اجلديد
 مناذج منوعة من اهلدايا اانية، اليت توزع بدون حساب يف كل أحناء العامل اِإلسالمي والعريب                -

مثالً هذه  .  مع االستخدام الفين للخط العريب، حبيث يوحي ألول وهلة بانطباع خمتلف عن احلقيقة              
 حممد، ولكن مع التمحيص والنظر املمعن       -اهللا  :  ظر القارئ إليها فيعتقد أا تقول     البطاقة ألول وهلة ين   

وهناك عبارات مقتبسة من فصوهلم يف العهد       .  جتد أا تقول اهللا حمبة، ومن يثبت يف احملبة يثبت يف اهللا            
 .القدمي والعهد اجلديد

بنا، وهذا ما حدث معي شخصياً      ر:   ومثال آخر هذه امللصقة رمبا يتوهم الناظر إليها أا تقول          -
 ولكن  ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة       رأيت امللصقة، فظننت أا الكلمة األوىل يف اآلية         

يا أبانا  :   حىت اتضح أا آية من العهد القدمي، أو العهد اجلديد تقول           ،ما إن نظرت إليها عن قرب أكثر      
 . إخل...الذي يف السموات

 من امللصقات باستخدام اخلط العريب أيضاً، ولو أُتيحت يل الفرصة للحصول              مناذج أخرى  -
على مليوين نسخة ألمكن بيعها حىت للحجيج يف موسم احلج، وكلها مقتبسات من العهد القدمي والعهد                

 .اجلديد
:  حني ام الرسول عليه الصالة والسالم بأنه اختلق القرآن، دافع عنه اهللا سبحانه وتعاىل قائالً               -
           وإن كنتم يف ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله..  .  ويف موضع آخر  :   أم يقولون افتراه

 ١٦اآلن يف هذا العصر أعداء اِإلسالم خرجوا مبشروع استغرقهم          .  قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات     
 :قرآنية من أمثلتهاكتابة سرية املسيح بلسان عريب فصيح، حماولني فيها تقليد اللغة ال.. سنة

 . بسم اهللا الرمحن الرحيم، باب السكينة، مقدسي-
قل يا أيها الذين آمنوا إن كنتم تؤمنون باهللا حقاً فآمنوا به وال ختافوا إن لكم عند اهللا جنات                   "  -

 ".نزال
 وهذا إجنيل جديد صمم خصيصاً للعرب املسلمني، وجهالء الفالحني، واملسلمني غري العرب              -

بسم اهللا، رغم أنه ال توجد      :  وبدأوا السور بقول  .  ون فيه كثرياً، ألن اجلرس مثل القرآن       قد ينخدع 
 .قل يا أيها الذين آمنوا.. بسملة يف اِإلجنيل، واللغة مقتبسة بعض العبارات من القرآن



هذا الكتاب  .   هذا فيما خيتص باملسلمني العرب، ولغري العرب فإم أيضاً عملوا على تضليلهم            -
إىل كل مسلم ناطق باللغة اِإلجنليزية يف مجيع أحناء العامل، يرسل من أمريكا حيث تكلفة إرساله                 يرسل  

هناك حب أعظم    ليس"  احلب األعظم "بالربيد تكلف دوالراً وربع دوالر بالربيد فقط، وعنوان الكتاب          
يخفيه حىت خيتلي   من هذا، يظن اِإلنسان عندما يتلقاه أن فيه قصصاً، أو أدباً عن العشق والغرام، ف                

  .والسالم عليكم. بنفسه، ويفتح الكتاب فإذا به العهد اجلديد
 

  ))كلمة األستاذ عبد ا الشهيل(( 
مث حتدث األستاذ عبد اهللا الشهيل مدير عام األندية األدبية بالرئاسة العامة لرعاية الشباب              

 :فقال
الة والسالم على نبينا حممد، وعلى آله        بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني، والص         -

 .وصحبه أمجعني
 :أساتذيت الكرام..  أصحاب املعايل والسعادة-
 :وبعد.. وأسعد اهللا مساءكم بكل خري..  سالم عليكم من اهللا ورمحة وبركة-
 فالكلمات تتعثر بني شفيت، وهي دائماً متعثرة ولكن قد زادها تعثراً بالغة من سبقوين من                  -
 الكرام، يف دقة معاجلتهم وحسن تناوهلم، وقيمة ما طرحوه، ووجاهة أفكارهم، وإين إذ أذكر                األساتذة

سعادة األستاذ عبد املقصود خوجه، فإعجايب مفرط به ومن قبله بوالده األديب الراحل الذي طاملا                 
 .تتلمذت على كتاباته، كما تتلمذ العديد منكم وال شك

نحازاً، ولكن ال بد من تقرير حقيقة وهي أنه من أهل املكارم             إن إعجايب املفرط به قد جيعلين م       -
والفضل والكرم، يبادر إىل كل ما فيه النفع العام، وحياول أن جيعل للمثقفني مكاناً بني وجوه اتمع،                  
وهم هلم الصدارة وال شك، وإمنا استجابته هلم حتسب من املكارم إذ مل ينشغل أو يصرف جل وقته                    

 .ادية، واهتم بالنواحي الثقافية، وهذه لفتة كرمية منهباجلوانب االقتص
 وحنن يف هذا البلد املعطاء الكرمي، أنعم اهللا علينا باِإلسالم وباحلكم العادل، وباالستقرار،                -

ورغبةً يف جتذير كياننا حضارياً أخذ االهتمام يتنامى         .  وباألمن واألمان والرخاء، بفضل والة األمر      
على مواجهة التحديات،    الثقافة اليت تبين اِإلنسان حقيقة، وجتعل املواطن قادراً        باجلوانب العقلية من    

 .وال أود أن أطيل. متمكناً من نفسه واثقاً ا، يستطيع أن يصل إىل مبتغاه، وأن مييز الغث من السمني
  . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-



  ))كلمة األستاذ عبد الفتاح أبي مدين(( 
ت الكلمة لسعادة رئيس النادي األديب الثقايف جبدة، األستاذ عبد الفتاح أيب مدين             مث أعطي 

 :فقال
: وبعد..   احلمد هللا محد الشاكرين، والصالة والسالم على نبينا، وعلى آله وأصحابه أمجعني             -

ضيف يبدو أن الزمن يطاردنا يف كل مكان، فتحديد الزمن بالقياس إىل احلديث، وبالقياس إىل هؤالء ال               
عندما حيدد بدقائق حمدودة، أعتقد أن ذلك يكفي، وأعتقد أن العشاء ال ميكن أن يكون فاصالً، وأعتقد                 

 .أن العشاء ليس مهماً بالقياس إىل هذا التكرمي، فالتكرمي معنوي قبل أن يكون أي شيء آخر
ه الندوة   أريد أن أقول لألستاذ الزيدان، أو أصحح له مقولته عن نقد التراث، فنحن يف هذ                -

ليس لنقد التراث، وإمنا هي لقراءة التراث، قراءة علمية ال تعترب نقداً، ولو كانت نقداً فإن النقد يكون                  
أرجو أن تبلغ هذه الكلمة األستاذ زيدان، وسأبلغها له         .  للغربلة وليس هذا عيباً، وال ضري علينا يف ذلك        

 .مىت ما قابلته فيما بعد
فنا األستاذ عبد املقصود خوجه، وأرجو أن ال يكون بعيداً عين،            مث إين أريد مواجهة مع مضي      -

فأنا أريد أن أعقد مصاحلة معه أمامكم، وأن أشهدكم على هذه املصاحلة، فقد غضب مين بعض الشيء                 
إن مضيفنا ليس من حقه أن يقطع علينا الطريق، فيتحدث عن الشعر،            :  يف األسبوع املاضي حينما قلت    

أريد أن أصاحله، وأن أتراجع ال      .   عن الشاعر، ويترك الشعر والنقد لآلخرين      وإمنا ينبغي أن يتحدث   
خوفاً من ذلك الغضب، وإمنا أريد أن أكسبه إىل جانيب، فإنا يف حاجة إليه مرات ومرات، وهذه الدار                   

 .ليست له وحده، وإمنا هي دارنا كلنا
مقطوعة قاهلا أبو الطيب     ولعل هذه املصاحلة تضطرين إىل أن أستشهد ببيت من الشعر من               -

 :املتنيب يف بدر بن عمار يقول
ك ال ميضي  ـذي ل ـل ال ـل والفض ـمضى اللي  

. 

 
 

 وقبل أن آيت على العجز أو الشطرة األخرية، أرجو أن تعلموا وأنتم تعلمون أن املتنيب رجل                  -
لبيت اليت أوجهها لصديقي األستاذ عبد املقصود أرجو أن ال          جاد كل اجلد، فالشطرة األخرية من هذا ا       

شطر البيت وإن مل    .  تفهم فهماً خاطئاً ذلك ألن املتنيب خياطب أمرياً، وأنا أخاطب أيضاً أمرياً يف كرمه              
 .يكن غزالً ألن املتنيب ال يتغزل يف أحد حىت يف اجلنس املطلوب أن يتغزل فيه

ــك ال مي    ــذي ل ــل ال ــيل والفض ــى الل ــيمض ض
. 

ورؤيـــاك أحلـــى يف اجلفـــون مـــن الغمـــض
                                                            . 

 



لبيت،  لعل هذا الرصيد املتواضع من األدب أن حيل ذلك الغضب، وأن تكون املصاحلة ذا ا                -
أو ذه الكلمة على رؤوس األشهاد كافية ألن تعيد املياه إىل جماريها، وأيضاً ال أريد أن أسرق الزمن،                   

 .أو أن يسرقين الزمن
 ندوتنا هذه كنا حراصاً على انعقادها منذ العام املاضي، ولكن حصلت شواغل أدت إىل                 -

ومثقفينا من عاملنا العريب أن مند جسوراً       تأخريها، وكنا نريد أن نلتقي مع هذه الكوكبة من علمائنا            
الوجوه  متواضعة إىل املغرب وإىل املشرق، لنلتقي يف بلد العرب، ومهد األدب واللغة العربية مع هذه               

 .من هؤالء الضيوف الكرام
 وقد حقق اهللا هذه األمنية، وكان يف إمكاين حينما شغلت، أو حينما كانت هناك ظروف                  -

املاضي أن أغض الطرف، ولكن الطموح، ولكن التحدي، ولكن اِإلصرار هو الذي             لتأخريها يف العام    
جعلنا نسعى ونسعى حىت ننجزها يف هذا الوقت املناسب إن شاء اهللا، والفضل هللا أوالً وآخراً، مث لسمو                  

ل األمري فيصل بن فهد الرئيس العام لرعاية الشباب، وأخي وصديقي األستاذ عبد اهللا الشهيل الذي ذلَّ               
لنا كل املصاعب حىت جعل هذا امللتقى الذي ينهض به النادي، وأعتقد أنه أكرب من مساحة النادي ومن                  

 .حجمه، غري أن الطموح ليس له حدود
 ضيفنا يف هذه الليلة يف دارنا هذه العامرة بأهلها إن شاء اهللا، وضيف النادي وضيف البلد                   -

حنتفي م وحنن هلم من الشاكرين على تفضلهم باالستجابة         وضيفكم مجيعاً احتفينا م باألمس، وما زلنا        
 .إىل هذه الدعوة ليثرونا بأدم وثقافتهم، وليحاورونا وحناورهم فيما اخترنا من موضوعات أدبية

 وقد حتقق الكثري من املكاسب يف خالل األيام الثالثة املاضية، وهللا مزيد احلمد، وسننجز هذه                 -
هي منها إن شاء اهللا، وتبقى الذكرى يف هذا اللقاء وإىل لقاءات أخرى إن شاء               املهمة بعد يومني أو سننت    

يبقى جبانب الذكرى ذلك احملصول، أو الرصيد من هذه األفكار اليت سنجمعها يف أكثر من كتاب،                .  اهللا
وسنلتقي إن شاء اهللا يف مناسبات أخرى على مائدة أخرى من موائد األدب، لنتحدث ونتحاور يف                  

 .ولنتحاور يف التراث، ولنهيئ تراثنا لنقرأه، أو تقرأه األجيال فيما بعدالنقد، 
 . مرة أخرى أترك اال لغريي، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-

 

  ))تعقيب لألستاذ عبد املقصود خوجه(( 
مث يعقب احملتفي األستاذ عبد املقصود خوجه على كلمة األستاذ عبد الفتاح أيب مدين فيما               

 :يتعلق بطلب األستاذ عبد الفتاح مصاحلة احملتفي فقال
 : أخي األستاذ عبد الفتاح أبا مدين-



ال أكثر،  ..   ال ميكن أن أغضب عليك وأنت احلبيب إىل قليب ونفسي، ولكنه دالل اِإلخوة              -
ذا وستجدين دائماً عضداً لك، وأخاً، مسانداً ألنين أعرف متاماً اجلهد الذي تبذله يف سبيل خدمة ه                 

اخلري، ويف   فتأكد متاماً أنين سأكون جبانبك يف السراء والضراء، يف         .  الوطن، ويف سبيل الثقافة والعلم    
وما صدر عنك من كلمات رقيقة يف هذه األمسية موجهة إيل مل تكن إالَّ نابعة من                 .  قلبينا حمبة متصلة  

  .ثة خلقك والشكر لكقلب حمب ال يكافئها مين إالَّ احلب والتقدير لك واِإلعجاب بك وبدما
 

  ))كلمة األستاذ عبد ا اخلشرمي(( 
 :مث أعطيت الكلمة لألستاذ األديب عبد اهللا اخلشرمي فقال

 :اً السالم عليكم ورمحة اهللا وأسعدمت مساء-
 وحىت رب بالكلمة إىل واحة الشعر، وأرجو أن يكون شعراً أعتذر أوالً، ألنين ال أجيد                   -

مة، ولكنه شعر حىت وإن كان ينبت فيه بعض احلزن، ولكنكم أنتم أهل الفكر،               كتابة القصيدة املنظو  
وأهل املعرفة، طوقتمونا وطوقتم هذه العروس اجلميلة بعقد فكري مجيل، سوف يظل يف ذاكرتنا أمجل                

 :قصيدة
 مرى

 أقداح احلزن سنشرا حلماً حلماً
 أتراكض يف ذاكرة اجلرح

 فأمسع نبض خطاك
 بعيداً عين

 قبس ومهاً يف أصقاعيي
 وحدي

 أرمق برد الطرقات املنسية
 أختثر يف أوراد األمس
 حياصر وجهك دفؤك

 قامة حزين
 فأغيب قليالً يف ظلي حىت أنساين

 أو ينسى بعضي بعضي
 وأسري بعيداً
 وأسري بعيداً



 يأخذين حلم اآلتني
 أتغذى صخب الغرباء

 وأمر على أطراف القلب وحيداً حىت مين
 وأدير البحر
 أدير الرب

 أدير الوقت
  أدير الذاكرة الصوان
 يطول.. فأرى سفراً سيطول

 أهلَّين جرحك للنسيان
 مري.. مري بالقدح احلزن على شفيت ومري

 أجى فيك جنون األرض
 أجى فيك مالمح طفل يسكنين

 فأصري مشاعاً بني يديك
  مري–فَمري 

 ة يف عينيكتنفطر النشو
 أراك أنا يغتال توحدنا كل األبعاد

 لكن الزمن الغول يبعثرنا
 فأسري غريباً يف الغرباء

 أسري وميضاً يف ثكنات الظلماء
 .وأمر على أطراف القلب وحيداً حىت مين

 

  ))كلمة األستاذ جابر عصفور(( 
لألستاذ جابر عصفور   وبعد أن انتهى األستاذ عبد اهللا اخلشرمي من كلمته أعطيت الكلمة            

 :حيث قال
 الرمحن الرحيم، احلمد هللا الذي منحنا العقل، والذي جعل العقل مبثابة النور، الذي                بسم اهللا  -

إن هذا يوم املفاجآت، فما لقيته مع زمالئي من كرم، وحفاوة، ونقاش، وجدل،                 .  تدي ديه 
 ب الرأس بالدوار ويتعبه، ولكن ما     واختالف، واتفاق، ومفاجآت يف التعرف على األشياء ال شك يصي         

خيفف من التعب، ويزيد النفس متعة ومجاالً لقاؤكم، والتعرف بكم، واِإلحساس بكرم الضيافة من                



وليأذن يل السيد األستاذ الدكتور       .ناحية، ومجال هذا البيت الذي ينطوي على معىن نبيل من ناحية ثانية           
أخذ يف الغداء بعض بضاعتنا، وأعين بييت أيب متام اللذين          مدير اجلامعة أن أكرر بعض ما قاله ألنه قد           

 :قاهلما ألخ له من الشعراء ومها
نغـــدو ونســـري يف إخـــاٍء تالـــد

. 

إن يكْــِد مطَّــِرف اِإلخــاِء فإنــنا    
. 

)١(أدب أقمـــناه مقـــام الـــوالد  
                                                            . 

أو يفتــرق نســب يؤلــف بينــنا 
. 

 

من املؤكد  .   واحلق أن األدب يؤلف ما بيننا، وجيعلنا نغدو ونسري يف هذه العالقة السرمدية              -
نقاد والذين يقرؤون النقد ليسوا أدباء بالدرجة األوىل مثل الشعراء، ولكن عدوى األدب،                أن ال 

وإذا مبن يبدع يصبح    .  وعدوى الشعر تنطلق من أهل اِإلبداع لتصيب أهل النقد، فإذا باجلميع سواء            
 .أخاً ملن يتلقى وملن يتذوق

 

 بنا من أماكن متعددة يف الوطن        ومن املؤكد أن األدب الذي مجعنا يف هذا اللقاء، والذي أتى           -
وقدمياً قالوا إن األدب مشتق من الدأب، ومرتبط به         .  العريب إمنا يؤكد معىن هذا اِإلخاء الذي يربط بيننا        

وإنه مرتبط باخللق، وال شك أنين ال بد لكي أفيق من كثرة املفاجآت، أن أعود إىل املعىن القدمي لألدب،                  
 .ي النبيل الذي ينطوي عليه معىن األدب، والذي يربطه باملآدبفأتذكر املعىن األخالق. وأتذكره

 

احلق أن املأدبة   .   وهذا املعىن الذي يرتبط باخللق يرتبط أيضاً باملأدبة، وها حنن يف مأدبة أخرى             -
هذا .  مبعناها احلسي الذي يتناثر حولنا، ومبعناها الفكري الذي يؤكد اخللق اجلميل، والتسامح اجلميل             

 يف ذهين، فيجعلين أفخر باألصول العظيمة اليت ينطوي عليها هذا املكان، وهذا البلد،               كله يتجاوب 
وهي أصول تؤكد السماحة، وتؤكد احلب، وتؤكد العقل، وتؤكد أن املسلم احلقيقي هو املسلم                 
القوي، وهو املسلم الذي يعمل عقله وفكره يف كل ما يرد عليه، ويف كل ما يسمع، وهو الذي يعمل                    

 .فكره يف األدب الذي يسمعهعقله و
                                           

، ٣٠٢ هذان البيتان وردا ضمن ثالثة أبيات ذَكرمها صاحب األغاين يف اجلزء السادس عشر ضمن ترمجته للشاعر أيب متام، صفحة                      )١(
 واألبيات هي

ــد ــاء تالـ ــري يف إخـ ــدو ونسـ نغـ
. 

ــنا  ــاء فإنـ ــرف اِإلخـ ــِد مطـ إن يكْـ
. 

عـــذب حتـــدر مـــن غمـــام واحـــد
. 

ــا  ــال فماؤنـ ــاء الوصـ ــتلف مـ أو خيـ
. 

أدب أقمــــناه مقــــام الــــوالد
. 

ــنا    ــف بينـ ــب يؤلِّـ ــرق نسـ أو يفتـ
. 

، ولكن  "حبيب بن أوس الطائي   "، ذكر البيتني التاليني منسوبني أليب متام        ٣٢٩غري أنَّ عبد ربه يف العقد الفريد، اجلزء الثاين صفحة           
 :ذا النص

أدب أقمــــناه مقــــام الــــوالد
. 

ــنا  ــف بينـ ــباً يؤلِّـ ــرق نسـ إن نفتـ
. 

عـــذب حتـــدر مـــن غمـــام واحـــد
. 

 ــاؤه ــنا مـ ــل مـ ــتلف فالوصـ أو خنـ
. 

 



 وها أنذا قد انتهيت من عقلي الذي بدأت به، ذلك ألين أرى نفسي فيكم، وأرى يف عقولكم                  -
النيرة بعض ما يضيف إىل عقلي، واحلق أنين تعلمت منكم أكثر مما علمت، واحلق أنين فوجئت، وإن                  

  صورة أخرى من وطنكم، الذي هو      مفاجآيت يبدو أا لن تنقطع حىت وقت عوديت إىل وطين، الذي هو           

ولكم شكر مجيع أعضاء الندوة إذا أذن يل أن أحتدث بامسهم، وامسحوا يل بامسهم مجيعاً أن                .  وطين أيضاً 
أشكر كرم الضيافة، وحسن االستقبال، وهذه احلفاوة وال شك أن هذا كله يؤكد الصلة الوثيقة اليت                 

ويؤكده، وجيعلنا حنترم     الدين الذي يقوم على العقل،     تصل ما بيننا يف العروبة، ويف الفكر وأوالً يف         
 .أنفسنا ألننا مسلمون حنترم العقل

 . والسالم عليكم ورمحة اهللا-
 
 

  ))كلمة الدكتور محادي الصمود(( 
 :مث حتدث األستاذ األديب محادي الصمود قائالً

 الضيافة هو أيضاً     بسم اهللا الرمحن الرحيم، ليس بعد هذا الكالم كالم، لكن يبدو أن كرم              -
تكرم يف القول، نترك الناس يرسلونه على عواهنه، ولست أدري يف احلقيقة فيما ميكن أن أحدثكم إالَّ                  

 :أن أقول لكم أمرين
أقوله لكم بشيء من اخلجل وهو أن هذه هي أول زيارة أقوم ا إىل اململكة،                :   األمر األول  -

وأقول لكم ثانياً أنين يف احلقيقة، وجدت حقيقة        .  حلالولكنين لست الوحيد من بني الزمالء يف هذه ا        
األمر تفوق الصورة اليت رمستها يف ذاكريت، والواقع أكرب بكثري من خيايل يف هذه احلالة، وأنا أؤكد لكم                  

وأريد أيضاً أن أقول أننا بلغنا يف بلدنا        .  أين صادق فيما أقول، ليس هذا من قبيل ااملة، ولكنه احلق          
قريب كرم صاحب هذا البيت، فأنا أعرف امسه قبل أن أراه، ومسعت يف تونس وأنا ملّا أزر                   البعيد ال 

 .األمر األول هذا. اململكة باالثنينية، وها أنذا أعيشها واحلمد هللا
. فحديث عن التراث، واحلديث عن قراءة التراث، واحلديث عن نقد التراث          :   أما األمر الثاين   -

ثنا عنه، وعلى األقل خييل يل شخصياً أننا نذهب يف فهم التراث أنه شيء              خييل إىل من يسمع أغلب حدي     
يا إخواننا إن التراث    .  واقع خارجنا ميكن أن ننقده، أو أن ننفصل عنه، أو أن نرغب عنه ال قدر اهللا                

ولذلك .  حنن، التراث شيء متمكِّن منا، قابع فينا، هو حنن حبيث ال ميكن أن تفصل الذات عن مكوا                 
ن كل عالقة بالتراث هي باألساس عالقة بالذات، وحىت يف صورة ما نقف منه موقف الناقد فمعناه                  فإ

إنين أقف من نفسي موقف املوتر، أو إنين أوتر نفسي، وال يرضى اِإلنسان أن يوتر نفسه إالَّ إذا كان                    



املقبلة أفضل من احلالة    ال ميكن لِإلنسان أن يرضى العذاب لنفسه، إالَّ إذا كانت احلالة             .  املقصد خرياً 
 .اليت هو فيها

 

 والغريب أن حديثنا عن التراث هو حديث عن شيء ميكن طرحه، أو ميكن نقده، أو ميكن                   -
وهو أحببنا أم كرهنا    .  فالتراث ماثل يف كل زاوية من زوايانا، يف كل قاع عميق فينا            .  التخلص منه 

وع للذات أن تنظر يف نفسها يف ذاا، وال         إذن من هذا الباب يصبح من املشر      .  ميارس سلطانه علينا  
إذن .  أعتقد أن واحداً منا ميكن أن جيول خباطره يف يوم من األيام، أن ينفي ذاته أو أن يصيبها بأذى                    

فهذه العالقة مىت فهمناها الفهم العميق الصحيح، تشرع يل كذات أن أخاطب ذايت، أن أخاطب                  
 .سنفسي، أن أكون يف حوار مستمر مع هذه النف

 

 هذه النفس مدعوة إىل احلوار قسراً، ألا مركبة، شاءت مشيئة اهللا أن أكون يف احلاضر،                  -
وجيب أن أكون يف احلاضر، ال أتصور أن أعيش خارج زمين، وخارج عصري، فأنا مشدود إىل هذا                   
العصر، موثوق إليه، ولكن يف نفس الوقت تسكن يف أعماقي السحيقة، يف كل خلية من خالياي                   

ن التراث، يسكن هذا املكون األول، وإذن فكل واحد منا بالضرورة موجود يف نقطة تقاطع                 يسك
 .البعد املكون األساسي وهو بعد التراث، وبعد العصر. بعدين

 

 والسؤال الذي يقض مضاجعنا مجيعاً على اختالف مشاربنا، وعلى اختالف انتماءاتنا الفكرية،             -
كيف ميكنين أن أدخل العصر، وأن أعيش العصر يف توازن مع ذايت ومع             :  لهو اِإلجابة على هذا السؤا    

كياين؟ كيف ميكنين إذن أن أؤصل هذا الكيان، وأن أجذره يف أصله ويف عصره؟ ومن مث تصبح                    
من ال يفكر يف التراث، من ال يسائل التراث، من ال خياصم التراث إنسان              .  اِإلشكالية إشكالية وجودية  

  . والسالم عليكم.ال يعيش وجوده
 
 

  ))ختام األمسية(( 
 :مث خيتتم األستاذ حسني جنار األمسية بالكلمة التالية

 يا كوكبة العلم واألدب والفكر، يا من حللتم بيننا أهالً ولقيتم سهالً، باسم كل احلضور                  -
امة بيننا،  نرجو لكم طيب اِإلق   .  الذين عاشوا معكم يتابعونكم، ويتابعون قراءتكم يف تراثنا النقدي         

الصمود،  ونرجو لقراءتكم أن تفتح آفاقاً فكرية جديدة، ورؤى تراثية معاصرة، كما أرادها األستاذ             



ونرجو لكم مزيداً من التوفيق والعطاء يف عامل الفكر، والكلمة، والثقافة متلؤون ا ساحاتنا الفكرية يف                
 .عاملنا العريب الواسع

 خوجه وباسم اجلميع، نشكركم، على تلبيتكم هذه الدعوة          باسم احملتفي األستاذ عبد املقصود     -
 .الطيبة، ولنا معكم إن شاء اهللا حوارات ولقاءات على مدى مسريتكم الفكرية

 . وفقكم اهللا، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-
ثنني القادم إن شاء اهللا هو الشاعر السعودي أمحد سامل           كما يسرين أن أذكر أن ضيفنا يف اال        -
 .وشكراً لكم. باعطب

* * * 
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