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 حفل التكريم
 ))كلمة  اإلفتتاح (( 

 :األستاذ عدنان صعيدي األمسية بالكلمة التالية افتتح
، وعلى  والصالة والسالم على سيدنا حممد    ..  احلمد هللا رب العاملني   ..   بسم اهللا الرمحن الرحيم    -

 : آله وأصحابه أمجعني؛ وبعد
أسعد اهللا مساءكم بكل خري،     ..  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته    :   حضرات السادة احلضور   -

وأهالً ومرحباً بكم يف هذا امللتقى األسبوعي اخلير، والَّذي يسرنا يف هذه الليلة أن نلتقي فيه مع األستاذ                  
بكلية الدعوة باملدينة   ..  ن، أستاذ األدب وعلوم اللغة العربية      الدكتور عبد اهللا عبد الرحيم عسيال      

 . املنورة
 بأن نذكر يف هذه الليلة من       - وأيضاً أنتم    -أرجو أن يسمح يل صاحب االثنينية       :   ويف البداية  -

قبيل الوفاء، أستاذنا القدير اجلليل األستاذ حممد حسني زيدان، الَّذي كان من أملع وأبرز املتحدثني يف                 
 بالرمحة واملغفرة؛ وإمنا ذكرت ذلك من ِقبل الوفاء من هذه           - إن شاء اهللا     -هذه االثنينية، وندعو له     

 . االثنينية
 :   بداية الكلمة الترحيبية لصاحب االثنينية األستاذ عبد املقصود خوجه-

 

  ))كلمة احملتفي األستاذ عبد املقصود خوجه(( 
 : ضل عبد املقصود خوجه، فقالمث حتدث احملتفي سعادة األستاذ الفا

احلمد هللا الَّذي تفضل علينا بنعمة احلمد، وأذن لنا يف شكره             ..   بسم اهللا الرمحن الرحيم    -
 . وتسبيحه، والصالة والسالم على خامت الرسل الكرام، سيدنا حممد، وعلى آله وصحبه وسلم

 :  اإلخوة األحبة-
 :  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-
يل أن أرحب بامسكم مجيعاً أمجل ترحيب، بأستاذنا الكبري الدكتور عبد اهللا عبد الرحيم               يطيب   -
وصحبه الكرام، الَّذين شرفوا جملسنا هذه األمسية املباركة لنفيد من علمهم الغزير؛               ..  عسيالن



وللدكتور عسيالن دراسات عديدة، أعتقد أن كثريين مل تسعفهم ظروفهم من االطالع عليها؛ فقد                
ب األستاذ الدكتور عسيالن الكثري من التحقيقات وغاص وسط املخطوطات، مضحياً بوقته وراحته             كت

 . من أجل العلم
 وكما سيتضح لكم من ترمجة حياته، فقد دأب على طريق األدب والعلم منذ نعومة أظافره،                 -

 أرفع الدرجات   يف وقت عز فيه تلقي العلم، فسافر إىل األزهر الشريف لينهل من معينه، وعاد حامالً               
العلمية ليساهم يف تعليم أبناء الوطن؛ وكعادة العلماء األفاضل، ساهم مسامهة فعالة يف خدمة جمتمعه،                
عن طريق الندوات واحملاضرات اليت تنظمها األندية األدبية واملنتديات اخلاصة، ووسائل اإلعالم               

يه دائماً من هذه الصفوة املختارة من أبناء        املختلفة، مما أعطى جهوده اخلرية بعداً اجتماعياً، نطمح إل         
 . الوطن

..  إننا إذ حنتفل اليوم باألستاذ الدكتور عسيالن، نضع نصب أعيننا انفتاح اجلامعة على اتمع              -
ولتثبت أا ليست مكاناً لتفريخ محلة الشهادات، ومصدراً لصغار املوظفني الَّذين تتكدس م أجهزة               

ة واخلاصة، بل هلا دور أكرب وجهد نتمىن أن يتواصل عطاؤه، وأن خترج علينا              الدولة واملؤسسات العام  
دائماً من خلف أسوارها، ومتتزج موم املواطنني يف كل نواحي احلياة، واضعة بذلك األسس الصحيحة               

 . تمع يقوم على العلم النابع من ديننا احلنيف وتقاليدنا األصيلة
كرام وبكم مجيعاً، مع أطيب أمنيايت بقضاء وقت ممتع؛          بالضيوف ال  - مرة أخرى    - أرحب   -

أن يرتل شآبيب رمحته على العلمني ااهدين        )  العلي القدير (ومن هذا امللتقى الطيب أبتهل إىل اهللا         
اللذين افتقدنامها خالل األيام القليلة املاضية، األستاذ الكبري عمر اء الدين األمريي، واألستاذ الكبري              

زيدان، فقد كان الفقيدان من الرواد األوائل الَّذين شرفت االثنينية بتكرميهم ومها يف أوج              حممد حسني   
 . أن يسكنهما فسيح جناته مع الصديقني والشهداء) سبحانه وتعاىل(سائالً اهللا .. عطائهما
 .   والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-

 

  ))�بذة من سرية احملتفى به(( 
ان صعيدي نبذة من السرية الذاتية لألستاذ الدكتور عبد اهللا عبد الرحيم    مث قرأ األستاذ عدن   

 : عسيالن، حيث قال
األستاذ الدكتور عبد اهللا عبد الرحيم عسيالن،       :  ضيفنا أيها اإلخوة  ..   بسم اهللا الرمحن الرحيم    -

استه االبتدائية،  هـ، وفتح عينيه مبدينة الرياض، وتلقى ا جزءاً من در         ١٣٦٤ولد باملدينة املنورة عام     
مث أمتها يف املدينة املنورة؛ وكان من أساتذته يف هذه املرحلة مؤرخ املدينة وأديبها املغمور، األستاذ                   



إبراهيم العياشي، وأكمل دراسته اإلعدادية والثانوية يف املعهد العلمي، مع تردده على حلقات العلم               
 . باملسجد النبوي

هـ، وعمل مدرساً باملعهد العلمي     ١٣٨٩ض، وخترج فيها عام      مث التحق بكلية اللغة يف الريا      -
يف املدينة، ومنه انتقل إىل كلية اللغة بالرياض للعمل معيداً ا، حيث أتيحت له فرصة االبتعاث إىل                   

 ةجامعة األزهر ملواصلة دراسته العليا، ويأ له بفضل اهللا احلصول على درجة املاجستري، مث الدكتورا               
 . هـ١٣٩٧ العربية ذه اجلامعة، يف األدب والنقد عام من كلية اللغة

 وعاد للعمل أستاذاً مساعداً بكلية اللغة العربية، مث عني وكيالً لعمادة شؤون املكتبات ملدة                -
ثالث سنوات، فعميداً هلا ست سنوات لفترتني؛ وتقلب يف الدرجات العلمية حىت وصل إىل درجة                 

 يدرس األدب وعلوم اللغة العربية يف كلية الدعوة باملدينة املنورة،           أستاذ منذ أربع سنوات، وهو اآلن     
 .  يف األدب العريبةويشرف على عدد من طلبة املاجستري والدكتورا

، ومن براجمه يف    ١٣٩٣ من عام    اً، ابتداء "التلفاز" وله برامج ومشاركات ثقافية يف اإلذاعة و         -
صادر التراث، واستمر أربعة أعوام؛ ومنها مشاركة يف         تعريف بأهم م  )  من تراثنا اإلسالمي  :  (اإلذاعة

برناجمه يف  :  فله فيه مشاركات عديدة، منها    :  عقود اجلمان، ووجهة نظر؛ أما التلفاز     :  الربنامج األديب 
  .موكب احلضارة اإلسالمية الَّذي عرض قبل سنوات

 : يما يلي وله جهود يف جمال حتقيق املخطوطات والتأليف مطبوعة ومنشورة، تتمثل ف-
 . ١٤٠٥ حتقيق محاسة أيب متام، طبع عام -١
 .  حتقيق كتاب أخبار أيب حفص عمر بن عبد العزيز لآلجري-٢
 .  حتقيق كتاب االجتهاد يف طلب اجلهاد البن كثري-٣
 .  حتقيق كتاب معاين أبيات احلماسة للنمري-٤
 .  حتقيق كتاب التطفيل وحكايات الطفيليني للخطيب البغدادي-٥
 .  حتقيق كتاب البديع يف وصف الربيع أليب الوليد اإلشبيلي-٦
 .  محاسة أيب متام وشروحها دراسة وحتليل-٧
 .  معجم شعراء احلماسة-٨
 .  العباس بن مرداس الصحايب الشاعر-٩
 .  حبوث ودراسات يف األدب والنقد-١٠
 .  البديع البن املعتز، دراسة وحتليل-١١
 .  ميزان التحقيق العلمي اإلمامة والسياسة يف-١٢
 .  أبو الوليد اإلشبيلي ومواهبه األدبية-١٣



 : وله حبوث ودراسات عديدة يف بعض الصحف واالت اجلامعية، منها -
 .  جملة كلية العلوم االجتماعية بالرياض- النقد األديب عند ابن خلدون -١
 . ة كلية اللغة العربية جمل- قضية اللفظ واملعىن بني النقاد القدامى واحملدثني -٢
 .  جملة كلية اللغة العربية- ظاهرة املبالغة يف الشعر العباسي -٣

 

 : وله حبوث حتت الطبع منها -
 .  وقفات مع مؤرخي املدينة النبوية عرب العصور-١
 . تراثنا املخطوط ومناهج حتقيقه بني الواقع والرؤية املثالية -٢

 

 األستاذ الدكتور عبد اهللا عبد الرحيم عسيالن،        -  رةً أخرى م  - بامسكم مجيعاً نرحب بضيفنا      -
 .  ويفتتح كلمات الترحيب هذه الليلة واحلديث عن ضيفنا، األستاذ أمني عبد اهللا القرقوري

 

  ))كلمة األستاذ أمني عبد ا القرقوري (( 
 -بالد   مدير عام جريدة ال    -مث أعطيت الكلمة لسعادة األستاذ أمني عبد اهللا القرقوري           

 : فقال
اللهم لك احلمد كما ينبغي     ..  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته    ..   بسم اهللا الرمحن الرحيم    -

املثل ..  جلالل وجهك وعظيم سلطانك، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك وصفوِة خلقك             
 : ، وبعدالكامل والقدوة العالية، سيدنا حممد 

 شاق وعسري بالنسبة يل، ذلك أين مل أَشرف من قبل مبعرفة             أحسب أن احلديث يف هذه الليلة      -
وهو تقصري مين، وبطبيعة احلال مل أسعد باالطالع على شيء من كتبه اليت حققها،                ..  ضيف الندوة 

 . ولكن احلديث يتِسع دون ريب
، حىت حقق األهداف اليت رسم        فنحن أمام عصامي كون نفسه وسار وسط طريق صعبةٍ           -
يق إليها؛ ودون ريب فإن األمم تفخر برجاهلا العلماء، وليست هناك حضارةٌ يف الدنيا إالَّ وجند                  الطر

خلفها العلماء واملفكرين واألدباء والشعراء؛ هو من هذه الزاوية خليق بإعجابنا قمني بتكرمينا، وحنن               
ا حنو احلضارة وحنو اد، وحنو      جيب أن نسعد وأن نفرح ذه الكوكبة العلمية الرائعة، إا طليعة مسريتن           

احلياة اليت نتمناها واليت رسم معاملها ديننا احلنيف، وبدون هذه الطليعة الواعية لن نستطيع أن نصنع                 
 . شيئاً، املال وحده ال يصنع شيئاً، والثروة واإلمكانات الطبيعية ال تصنع شيئاً بدون العقول

شعر كما تشعرون مجيعاً باالبتهاج حني حنظى بتكرمي         العقول الواعية املتحررة، ولذلك فإنين أ      -
رائٍد من رواد املعرفة، يف هذا البلد الَّذي صدر للعامل كله املعرفة واحلضارة، ويف مقدمِة مصدراته هذا                  



الدين القومي، الَّذي ما زال ينتشر يف األرض، وما زال يصنع األعاجيب حني يتوفر يف ميادينه وحتت                   
 . هدون والعاملون املخلصونرايته اا
 وهذه الليلة أحسب أن احلديث عن املخطوطات، وقد كان جيب أن نستمع مجيعاً ألستاذنا                -

الكبري الدكتور املنجد، ولكنه آثر االستماع لريى مدى ما حققه ويحققه تالميذه يف جمال العلم                  
 أا األمة الكربى اليت عنيت      -لعظيمة   غري مبالغ وال متأثر باالنتماء هلذه األمة ا         -واملعرفة؛ وأعتقد   

باملخطوطات وبالكتب عنايةً ال مثيل هلا، وبالطبع كل املعارف اإلسالمية، إمنا نشأت ووجدت خلدمِة               
القرآن الكرمي والسنِة الشريفة، واملخطوطات يف بدايتها كانت للقرآن الكرمي وللسنة الشريفة، مث               

 .املعارفتطورت فأصبحت تتسع أللوان خمتلفة من 
 لدى املسلمني أن بعض احلكام       - أو وصلت العناية باملخطوطات       - وقد وصل األمر      -

ِني  كتبوا نسخاً من القرآن الكرمي خبطوط مجيلة رائعة، وقد ع            - ال سيما العثمانيني     -والسالطني  
 ولعله  -ام   بتكوين املكتبات؛ وأذكر أنين قرأت عن تاريخ األندلس، أن بعض احلك           - أيضاً   -احلكام  

 أقام مكتبة حتتوي على مئات األلوف من الكتب، وكذلك يف كل العواصم               -عبد الرمحن الناصر    
العربية كانت هناك املكتبات وهناك النساخ، وكان هناك الَّذين يدفعون للنساخ املبالغ ازية، لينسخوا              

ن العاِلم املنصف املتحرر مهما      وأحسب أ  -وليجيدوا النسخ؛ ولكن املأساة اليت ال نستطيع أن ننساها          
 تلك هي مأساة املغول، حينما حطموا آثارنا العلمية وأحرقوها           -كان دينه ال يستطيع أن ينساها        

ورموها يف النهر، وقد ذهب يف هذه الفترة كرت عظيم ال يستطيع أحد أن يقدره، ولذلك فإن كثرياً من                   
 كشف الظنون، وجند من هذا الكتاب جزءاً أو           أو يف  - مثالً   -الكتب نقرأ أمساءها يف الفهرست      

 . جزئني، وأحياناً ال جند إالَّ ورقات، وأحياناً ال جند منه شيئاً
 تلك ليست مسؤولية املغول وحدهم، ولكن كان هناك اإلمهال أحياناً، واحلروب واملشاكل              -

ية وال أحب العربية     وأنا أحب كلمة اإلسالم    -الداخلية؛ وحني نذكر النسخ واملخطوطات اإلسالمية       
يف هذا اال، ذلك أن حضارة اإلسالم إمنا صنعها املسلمون على اختالف ديارهم، وكان العرب ممن                 
أسهموا يف هذه احلضارة، ولذلك ال جيوز ألحٍد أن يتحدث عن احلضارة فيصفها بالعربية، ألن العرب                 

 ولعل مما نعرفه مجيعاً     -لوحيدون فيها   كانوا ممن أسهموا يف هذه احلضارة، ومل يكونوا هم املسهمون ا           
ونتحدث عن املخطوطات وعن النسخ، أن املخطوط العريب هو الَّذي حفظ للعامل األورويب نتاج الفكر               
اإلغريقي، فقد ضاعت أصول أكثر الكتب اإلغريقية الفلسفية والعلمية، ولكن األوروبيني حني أرادوا             

 املخطوط العريب، ألم وجدوا فيه أرسطو وأفالطون          أن يبدؤوا حضارم احلديثة، استفادوا من      
 .وفيثاغورس، ووجدوا فيه مدرسة املشائني، ووجدوا فيه كل ما كان لدى اإلغريق من معلومات



 ذلك دين ألمتنا وملخطوطاتنا يف عنق أوروبا، أحسب أن املنصفني منهم يعترفون به، وهذا                 -
ائع، وجدير بأن يكون هدفاً للعلماء ولطلبة العلم، ألنه         يؤكد لنا أن العناية باملخطوطات أمر جيد ور       

 ُألعرب عن تقديري لضيف هذه      - مرةً أخرى    -حيفظ لنا جانباً كبرياً من تراثنا، أحسب أين سأعود          
االثنينية، وإعجايب جبهاده وجهوده، وعن اعتباره صورةً ناطقةً من صور الكفاح والعصامية؛ أمتىن أن               

ن هذه الكوكبة اليت تقتحم طريق اهول، حنو حتقيق احلضارة اليت نطمح إليها،             نسعد بلقيا الكثريين م   
 .  وأمتىن للجميع بالتوفيق؛ وسالم اهللا عليكم ورمحته وبركاته

 

  ))كلمة الدكتور حممد العيد اخلطراوي(( 
 : مث أعطيت الكلمة للدكتور حممد عيد اخلطراوي، فقال

بسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على        ..  بركاته السالم عليكم ورمحة اهللا تعاىل و       -
 : أشرف املرسلني، وعلى آله وأصحابه والتابعني، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين؛ أما بعد

 فأحب بادئ ذي بدء أن أغتنم هذه الفرصة، فرصة هذا اللقاء يف هذه الليلة املباركة، أغتنمها                 -
مي، سعادة األستاذ عبد املقصود حممد سعيد خوجه، هذا الرجل           ألقدم الشكر جزيالً للمضيف الكر    

ثنينيته، من لقاء أو جملس أديب له نظائر وأشباه مبا كنا حنسب، إىل لقاء متميز وجملس له                  االَّذي حول   
امتداداته ومشولياته، لينتقل من جدة فيشمل املدن األخرى من مملكتنا احلبيبة، وال يقتصر على أدباء                 

 ميتد للجنوب والشمال،    - كما قلت    -فيها ومفكريها، وال على املدن القريبة إليها، بل هو          جدة أو مثق  
 مركزاً من مراكز األدب والفكر والثقافة، على مستوى اململكة          - حبق   -وإىل الشرق والغرب، ليصبح     

د كلها؛ بل وقد حضرت بعض هذه اللقاءات، ميتد ليشمل أدباء ومفكرين ومثقفني من خمتلف البال                
 . العربية، بل واإلسالمية أيضاً، فقد حضرت ذات يوٍم احتفاء بالداعية اإلسالمي أمحد ديدات

 وأنا أُعبر على األقل عن      - ذا امللتقى وذه االثنينية، وأن نعد         لنا أن نفخر حقيقةً   :   إذاً -
، ألن االحتفاء بالثقافة     من حيضر هذه االثنينية، أنه حيضر بالفعل إجنازاً ثقافياً وفكرياً          -شعوري اخلاص   

 . والفكر ال يقل إطالقاً عن إبداع ذلك الفكر وإجناز ذلك العلم
 ألعرب عن نفسي وشعوري اخلاص، وعن شعور زمالئي الَّذين          - كما قلت    - أغتنم الفرصة    -

حضروا هذا اللقاء، وعن شعور األدباء واملثقفني باملدينة املنورة بالذات، وتقديرهم اخلاص لشخصية              
 . ذا الرجل العامل احملتفي العاشق لألدب والعلم والفكر والثقافة؛ فجزاه اهللا اخلري كل اخلريه

 وقد كنت أحتدث معه قبل قليل عن اإلجناز اآلخر، الَّذي ضمه إىل هذا الس، حيث عمد إىل                  -
 لكل قارئ ولكل    طباعِة هذه االس األدبية واللقاءات الثقافية والعلمية والفكرية، فأصبحت ميسرةً          

 اجلزء األول ستصبح، وهي بالفعل اآلن بالنسبة للجزء          - فيما قرأت    -باحث، ولكل أديب؛ وهي     



األول على األقل؛ وقد بشرين بأنه شرع بطباعة األجزاء الثالثة اليت تلي اجلزء األوىل، ستصبح مرجعاً                 
 من األدباء، وتقدم جوانب ال      من مراجع األدب والثقافة، ألا تشمل جوانب كثرية ومتس حياة كثري          

أو مناسبات أخرى؛ باإلضافة إىل أا حتفل مبشاركات         ..  يتأتى تقدميها أو تناوهلا يف ميادين أخرى       
 . وإسهامات أعالٍم كبار، هم من املستضافني ومن املشاركني يف إحياء تلك اللقاءات

 -أحد أعالم التحقيق يف بالدنا       أرجع إىل املناسبة اليت نعيشها اليوم، وهي مناسبة االحتفاء ب           -
 وعندما أقول إنه من أعالم التحقيق، أعين هذه الكلمة بكل ما تؤديه من معىن،               -أي يف اململكة بعامة     

ابتداء من احتفاء الرجل األستاذ الدكتور عبد اهللا عسيالن بالتراث وبكتب املخطوطات، إىل إسهامه يف               
 . جودإخراج بعض هذه املخطوطات اهلامة إىل الو

 عرفته عن طريق أخيه عبد العزيز عبد الرحيم عسيالن، فقد            ... أول ما عرفت األخ الزميل     -
كان أحد طاليب؛ كنت ألقي درساً يف األدب السنة الثالثة من القسم األديب، وحتدثت عن املخطوطات                 

ضت إليه هذه   وما تعر   وصلة املستشرقني بتراثنا املخطوط، وما يتصل بذلك من االهتمام باملخطوطات،         
 املدرس باملعهد العلمي وكان املعهد العلمي بيننا وبينه         -إن أخاه األستاذ عبد اهللا      :  املخطوطات؛ فقال 

 يهتم باملخطوطات، وإن لديه بعض املخطوطات، وليست صوراً ملخطوطات إمنا خمطوطات            -خطوات  
ت باملدينة املنورة مع     ذات مرٍة يف مكتبة عارف حكم      هأصلية، وكان ذلك يف وقت مبكر؛ مث وجدت        

، فرأيت  اًأنا جديد يف الصنعة أنسخ بعض األشياء خبط يدي، ومها قد تقدماين أشواط            :  زميل له، وقلت  
أما بلَغا من التحضر وسبقاين أشواطاً، ألما كانا حيمالن أدوات تصوير ومصورات، قَقَربت منهما               

 وبسرعة ينتهيان من الكتاب، وأنا كنت أنسخ كتاباً         ألرى ماذا يفعالن مينةً ويسرة؟ فإذا ما يصوران       
 خبط يدي؛ قضيت    - مل أنشره أنا على العموم       - نشر هذا الكتاب     - أذكر أنه يف البالغة للطييب       -

مثامنئة صفحة نسختها؛ مضت فترة ومها يتأبطان أوراقاً، وقد انتهيا من             ..  أياماً طويلة ومل أنته منه     
 . وط الفاليناملخطوط الفالين ومن املخط

اهللا ذا تأثري علي، فهو أستاذي على هذا            فحقيقة ذا التصرف كان األستاذ الدكتور عبد        -
األساس، حبيث دفعين إىل أن أخطو مثل خطواته، وأنتهز فرصة السماح بالتصوير يف مكتبة عارف                 

ة الكبرية؛ وأنا   حكمت؛ وعندما أقول مكتبة عارف حكمت باملدينة املنورة، فإمنا أذكر تلك املكتب             
كنت حققت كتاباً، ألَّفه شهاب الدين األلوسي عن عارف حكمت،           ..  بالنسبة ملكتبة عارف حكمت   

ويف املقدمة حتدثت عن هذه املكتبة حديثاً مستفيضاً؛ ولعل من حسن الطالع أن يكون الضيف احملتفى به                 
أن املدينة املنورة أسبق    :  ، واألهم من هذا كله    من املدينة، اليت توجد فيها هذه املكتبة اهلامة لتراثنا العريب         

 والعربية؛ وأنا قد أختلف مع األستاذ أمني يف احلضارة العربية، نعم هي               - مجيعاً   -املدن اإلسالمية   



حضارة عربية وإسالمية، هي حضارة عربية ألا مكتوبة باللغة العربية، فال شك يف هذا وال تردد يف                  
 .  تناقض بينها وبني اإلسالميةوصفها وومسها بالعربية، وال

 

 أن تكون هذه املكتبة يف املدينة املنورة، اليت منها احملتفى           - كما قلت    - لعل من حسن الطالع      -
به؛ وأحببت أن أشري إىل أن املدينة املنورة من بني مدن العامل اإلسالمي، كانت هي املدينة األوىل اليت                   

، وهي املدينة األوىل اليت أقيمت فيها أول مكتبة إسالمية؛ فقد مجع            ابتدأ فيها التدوين للعلوم اإلسالمية    
مث عند حفصة؛ وهذا معناه أن      )  رضي اهللا تعاىل عنهما   (املصحف الشريف ووضع عند أيب بكر مث عمر         

يف ذلك تأسيس أول مكتبة للمصحف الشريف؛ أو أول مكتبة على اإلطالق مجعت اللِّحاف واحلجارة،               
قرآن الكرمي، جمع يف مكان واحد حيفظ ويصان، وذلك تأسيس للمكتبة؛ مث يف              تب يف ال  وكل ما كُ  

جمع القرآن، وكونت اللجنة اليت أعادت النظر يف النص وتثَبت منه،           )  رضي اهللا تعاىل عنه   (عهد عثمان   
  بدايات لالهتمام بالنصوص   - أيضاً   -فكأمنا تلك   ..  وحتققت منه متام التحقيق؛ وعمم مصحف عثمان      

 . على مستوى الدولة اإلسالمية
 

 املدينة املنورة كرصيفتها مكة، بوجود كثري من األربطة واملدارس اليت            - أيضاً   - وامتازت   -
  من تراثنا اإلسالمي؛ وامتازت    ..  وعات الكربى من الكتب، من تراث الدولة اإلسالمية       مكانت تضم ا

وال ..  ، ومكتبة احلرم، وغريها من املكتبات      مبكتبة عارف حكمت، واملكتبة احملمودية     - كما قلت    -
..  وإن تعرضت للسطو وإن تعرضت للسرقة، وإن تعرضت لكثري من األمور           -تزال هذه املخطوطات    
زات؛ فهي إذاً موقع من مواقع احلضارة والتراث         فإا ال تزال حتتفظ ذه املي      -ليس هذا مكان ذكرها     

 . اإلسالمي
 

رية يف دمشق، أو دار الكتب املصرية، أو املكتبات يف الدول              فإذا ذكرت املكتبة الظاه     -
اإلسالمية، أو يف الدول األوروبية اليت توجد فيها كتب التراث اإلسالمي، ال مناص ألي باحث من أن                 

 أن يبحث فيما إذا كان هذا املخطوط توجد منه نسخة يف            - إذا أراد أن حيقق نصاً       -يرجع أو يبحث    
ال، فهي من مواقع هذا التراث وهذه نعمةٌ من اهللا حنمده عليها حنن أهل املدينة               مكتبة عارف حكمت أم     

 . املنورة
 : أعود للدكتور عبد اهللا لو مسح يل، فأقول

)١(ويف أثــــوابه أســــد هصــــور
. 

ــزدريه     ــيف فت ــرجل النح ــرى ال ت
. 

ـ   ــيخلف ظــنك الـ رجل الطريــرف
                                                            . 

ويعجــــبك الطريــــر فتبتلــــيه 
. 

                                           
 . مقطوعة شعرية للعباس بن مرداس أحد اخلنساء منهذان البيتان )١(



كن يف  ول..  ولكنه ينطبق عليه ترى الرجل النحيف     )  إن شاء اهللا  ( بالطبع ال يتعرض لالزدراء      -
 . داخله أسد هصور بالفعل

ومن ال أذكر   ..   ال أريد أن أحتدث بني يدي أساتذٍة كبار كالدكتور املنجد والدكتور الصابوين            -
أمساءهم، فكلكم من العلماء واملثقفني؛ وهذا الدكتور غازي زين عوض اهللا والدكتور عبد احملسن                

قيق التراث، ألن التراث هو وجودنا احلقيقي، ال        القحطاين من احملققني، ال أريد أن أتكلم عن أمهية حت         
يستقيم حاضرنا وال تتحدد معامل مستقبلنا، إالَّ من خالل اهتمامنا بالتراث؛ إالَّ باتصالنا ذا التراث                 
وإحيائه، فهو جذورنا وهو وجودنا وال حاضر وال مستقبل ملن ال ماضي له؛ فجميعاً حنن املسلمني حنمد                 

لى أن رزقنا ذا التراث الكبري، الَّذي ال يزال إىل اآلن كثري منه يف طي النسيان، أو                  ع..  اهللا على هذا  
 . يف جماهيل املكتبات والزوايا؛ وما وجد منه مل يحقق وهو حباجة إىل حتقيق وإىل تقدمي

 فضيفنا الكرمي حقق محاسة أيب متام، وما أدراك ما محاسة أيب متام؟ تراثنا يعج باإلحالة على                   -
محاسة أيب متام، ال أريد أن أتكلم عن أمهيتها، ولكين أكتفي باإلشارة فقط؛ فهو إذاً لو راجعنا هذا                    
الثبت الَّذي أمامي، لوجدنا أن ضيفنا يتحاشى بعض العيوب اليت يقع فيها غريه من احملققني، مثل أن                  

، وذلك اختصاراً للجهود،     حتقيقاً يغين عن إعادة العمل فيه      - أن حققه غريه     سبق  -يعيد حتقيق كتاب    
 وقد سبقهم فيها غريهم بتحقيق      -ألن بعض الناس يف هذا العصر نراهم يعيدون حتقيق بعض الكتب             

 حتقيقات الزميل الدكتور عسيالن،     -مثلي    - ال لغرض إالَّ لغرض جتاري؛ والَّذي يقرأ         -جامع مانع   
يخرج هذه الكتب ومل يغامر بتقدميها إىل        إىل بعض احلقائق األخرى، منها أنه مل         - أيضاً   -فإنه يصل   

 .  اجلهد العلمي املطلوب لتحقيق التراث- بالفعل -القراء، إالَّ بعد أن بذل فيها 
ولكنك تحس وأنت   )  صلوات اهللا عليهم  ( ال أصونه عن اخلطأ فالكمال هللا والعصمة للرسل          -

لغ معظمه، وهذه نعمة من اهللا ينبغي أن يشكر         تقرأ له أنه ينشد هذا الكمال فيبلغ معظمه، فيبلُغه أو يب          
اهللا عليها؛ وحنن نشكره على هذا اجلهد؛ هذا ال أقوله أنا فقط، بل إن كثرياً من املشتغلني بالتحقيق                    

 . يعترفون له ذا الفضل وذا اجلهد) جزاهم اهللا خرياً(
ه املهنة، أساؤوا إىل هذا      موضوع التحقيق يف احلقيقة دخلَه أناس كثريون، أساؤوا إىل هذ            -

 مسألةُ متاجرة فقط؛ رمبا أطلت بعض الشيء،         - كما قلت    -النشاط العلمي، فأصبحت العملية     
ولكنين على العكس متاماً أرى أنين قد قصرت كثرياً جبانب الزميل، الَّذي أعطى جهده وحياته ووقته                 

 - أيضاً   -ة مل يقتصر على التحقيق، بل       بنوعيه التحقيق والدرس، ألن جهده يف احلقيق      ..  للعلم والفكر 
أمامي محاسة أيب متام وشروحها دراسة وحتليل، العباس بن مرداس الصحايب الشاعر، وحبوث ودراسات              

فهو إذاً العامل   ..  يف األدب والنقد، أبو الوليد اإلشبيلي ومواهبه األدبية، وحبوث ودراسات أخرى            
  .الباحث األديب، أو األديب الباحث العامل



 أعود يف آخر كلميت ألدعو اهللا له أن مينحه من القوة واجلهد والوقت، ليواصل مسريته ولينفع                 -
 أخرى ألشكر سعادة األستاذ عبد املقصود خوجه على هذا االحتفاء،              أعود مرةً  -أيضاً-  به؛ و 

 .  وأشكركم على حتملكم ثرثريت، وشكراً؛ والسالم عليكم
 

  ))قحطا�يكلمة الدكتور عبد احملسن ال(( 
 عميد كلية القبول جبامعة امللك عبد       -مث أعطيت الكلمة للدكتور عبد احملسن القحطاين        

 :  فقال-العزيز جبدة 
أمحدك اللهم ريب محداً يليق جباللك وقدرك، وأصلي وأسلم على           ..   بسم اهللا الرمحن الرحيم    -

 :  أما بعدرسولك نبينا حممد 
 العبد اهللا، مث أعقبه الدكتور حممد العيد اخلطراوي، فأفاضا يف            فقد ابتدأ احلديثَ األستاذ أمني     -

أمور املخطوطات العربية، هذا األمل الَّذي انقسم الناس حوله فريقني، فريق يقبل عليه ِبغثِّه وسمينه،                
وفريق يحجم عنه؛ وأرى أن األستاذ الدكتور عبد اهللا عسيالن ظل هذا السؤال هاجساً يف ذهنه،                  

 أن يقف وقفةً صادقةً هلذا التراث، ألن         -  فعالً  -رفْته قبل سبعة عشر عاماً، وهو حياول         حينما ع 
 قريبةً إىل القلب وإىل النفس، ألا جزؤنا الثابت، حتتاج          -كما تعرفون -املخطوطات العربية اإلسالمية    

 . إىل من يرعاها ويصوا، ويربز أمجل ما فيها
 أشار إليه الدكتور حممد العيد      -ها فريق من الدارسني     أن املخطوطات اعترب  :   كما تعرفون  -

إن احملقق احلق رجل مظلوم، ألنه      :   يكتفي بأن يضع امسه على طُرِة الكتاب، واحلقيقة أقول         -اخلطراوي  
ليس الرجل األول يف هذا العمل، وإمنا هو الرجل الثاين؛ أول ما يقرأ اإلنسان الكتاب يأخذ العنوان مث                  

هداً فيه كثرياً؛ ويعلم اهللا أنين أعرف األستاذ        وهو قد بذل ج   ..   باحملقق يتساوى مع آخرين    املؤلف، وإذا 
يف معهد املخطوطات العربية،    ..  الدكتور عبد اهللا عسيالن حينما كان يسابق الربوفسيور فؤاد سيسكني         

حث آخر؛  ألن القارئ الباحث ال يسمح له إال بساعتني فقط، وبعد ذلك عليه أن يترك الفرصة لبا                 
 . فكانوا يأتون من الفجر فؤاد سيسكني هذا الرجل العظيم، الَّذي أوقف حياته على التراث اإلسالمي

 كما تعرفون   - الدكتور عبد اهللا عسيالن رجل وهب نفسه هلذا التخصص، وهذا التخصص             -
) سبحانه وتعاىل (   حمظوظاً، ولكنه يكتفي بأن يقدم هذا العمل ابتغاء لوجه اهللا          - دائماً   - ليس صاحبه    -
قدم للمؤلفني واملفكرين دراسات جديدة، ألن كثرياً من الباحثني يتكئون على املطبوع، منه يستقون              ولي

وعليه يحيلون؛ ورمبا يكون هناك خمطوط جاء بأفكار ظلت ردحاً من الزمن، وهي مظلومة ألا تردد                 
 بأن تدرس؛ ولعلي اطلعت على تاريخ       - فعالً   -يف كُتب؛ ويف كتاٍب آخر جتد أن تلك األفكار حِريةٌ           



.. مكة لألزرقي والفاكهي، وكثري من الروايات اليت جتعل الفضل ملؤلف متأخر؛ بينما بدأها مؤلف قبله              
 . ولكنه أقل حظاً من الحقه

إن هناك عدة أسئلة تدور يف ذهن الدكتور عبد اهللا عسيالن؛ حنن نعرف متاماً أن               :   هنا أنا أقول   -
تشرقني قدموا دراسات يف القرن التاسع عشر وبداية العشرين للمخطوط العريب، هم قدموه                املس

جبهودهم ونواياهم؛ ال نستطيع أن نقول هل هم يقرؤون النص العريب اإلسالمي قراءة بريئة أو ال؟                  
اذ الدكتور عبد   ولكنهم قدموا حىت أيقظ اهللا ألبناء األمة اإلسالمية من تسلَّم هذا الدور؛ أعرف األست             

 .اهللا عسيالن، وهو حينما تطَأُ قدمه مصر جتده مع احملققني، ألنه عشق التحقيق
 نفسه وجثا على    طَّنإن العمل يف املخطوطات ال يستطيع أن يقوم ا إالَّ من و            :   وأقول لكم  -

 . الركب، والزم الشيخ؛ وإال لن يستطيع أن يقدم حتقيقاً يحترم وحتقيقاً يشار إليه
إن الدكتور عبد اهللا عبد الرحيم عسيالن، وهب نفسه هلذا، وحنن اآلن يف عصر                :   أقول -
 . ختصصات
إنه حينما يأيت أي باحٍث ليسأل عن خمطوطاٍت يف عاملنا العريب واإلسالمي، فإنَّ أول ما               :   أقول -
لشؤون املكتبات؛  هل ذهبت للدكتور عبد اهللا عسيالن لتسأله أم ال؟ حينما كان عميداً              :  يشار إليه 

وهذه ميزة كان يذهب للمكتبات اخلاصة، ألن املكتبات اخلاصة مل تصلها الفهرسة ومل يعرف عن                  
 كان يف أوروبا أو يف آسيا أو يف أفريقيا، ليتكلم عن القارات؛             اًسواء..  خمطوطاا شيء، فكان يشتريها   

كبرية من املخطوطات العربية جبامعة     وكون مكتبةً كربى جبهوده وتضافرت اجلامعة معه، فكون مكتبة          
 . اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

إن على األستاذ   :  أو حتقيقها، لكن أقول   ..   ال أريد أن أحتدث عن املخطوطات وتقنيتها        -
ظُلم من املتعصبني له ومن     !  الدكتور عبد اهللا عسيالن أن يكمل مشواره أمام هذا املخطوط الَّذي ظُلم           

 متأنية، لعل شيخنا الدكتور املنجد أول من تطرق إىل ذلك؛ وكما            وهذا حيتاج إىل وقفةٍ   املتحزبني ضده،   
 أن نفرق يف التحقيق مثل ما نفرق اآلن بني التصوير والطبع، أن نفرق بني               - فعالً   -تعرفون أنه جيب    

 قبل أن   أنين قرأت رسالة الدكتور عبد اهللا عبد الرحيم عسيالن         :  حتقيق وآخر؛ وأقول لكلمة احلق    
 -تطبع، واستفدت منها فائدةً كبرية، وهو جدير بأن يكون بارزاً ورائداً يف هذا التخصص؛ حنن اآلن                  

 أصبح يف بلدنا من يشار إليه بالبنان؛ ال يضر اإلنسان أن يكون متخصصاً يف شيء، ألننا                  -حنمد اهللا   
 . أمام موضوعات ولسنا أمام أشخاص

خيدمه، فإذا ركزنا على املوضوعات وتركنا األشخاص؛ أنا ال           أنا أريد هلذا املوضوع من        -
 أن يكون عبد احملسن بارزاً يف كل النواحي العلمية، من نقد وأدب وشعر، ولكن                - اآلن   -أطالب  

 واحد ويعطيه حقه؛ أقول إن الدكتور عبد اهللا عسيالن، رائد من رواد خدمة              أريد أن يركز على جانبٍ    



ي يف اململكة العربية السعودية، وليسمح يل إن قصرت يف احلديث عنه؛               التراث العريب واإلسالم  
 .  والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 

  ))كلمة فضيلة الشيخ حممد علي الصابو�ي(( 
 : مث علق فضيلة الشيخ حممد علي الصابوين حول ما قيل عن حتقيق املخطوطات، فقال

أسرةُ العلم أسرةٌ واحد    :  كرمي املبعوث رمحة للعاملني؛ وبعد     محداً هللا، وصالةً وسالماً على نبيه ال       -
جيمعها رباط واحد، هو رباط الثقافة والعلم؛ وأعضاؤها هم العلماء واألدباء والشعراء واملؤرخون،               
وكل حامل لرسالة العلم اليت جاء ا ديننا اإلسالمي اخلالد؛ لقد شرف اهللا العلم ورفع قدر العلماء أياً                  

يشمل كل من   :   ولفظ أوتوا العلم   يرفع اهللا الَّذين آمنوا منكم والَّذين أوتوا العلم درجات         :  كانوا
 . خدم الثقافة وخدم العلم

- وحتض خدم الدين وخدم    - مل يكن عربياً ولكنه كان مسلماً        -ين هنا حكمة بليغة لعامل جليل       ر 
تز به، ذلكم هو اإلمام الزخمشري صاحب        العلم وخدم الثقافة، ألا ِعز جمده وكرامةُ دينه الَّذي يع          

حجةٌ تتبختر اتضاحاً   :  ما هي لذّتك؟ فقال   :  قيل لبعض العلماء  :  كتاب الكشاف؛ يقول يف مقدمة كتابه     
يف شبهٍة تضاءل افتضاحاً؛ ألن اإلنسان حني يأيت باحلجة الدامغة اليت يقصم ا ظهر الباطل، جيد لذة ال                  

ء، وال أصحاب األموال الكثرية؛ إننا يف عصر تدىن فيه العلم، ميوت العامل             جيدها ال األثرياء وال األغنيا    
فال يخلُفُه أحد، ال يف علوم الدين فحسب، بل يف علوم اللغة؛ فنحن هنا يف بالد احلجاز كنا ندرس                     

يت  لغة بين متيم وملّا يأ     -نافية متيمية   )  ما( يعين لغة أهل احلجاز؛ و     -نافية حجازية   )  ما(وحنن صغار   
نافية )  ما( يقول علماء التفسري هذه      ما هن أُُمهاِتهم إن أمهام إالَّ الالئي ولَدنهم        :  القرآن فيقول 

 جند  - مع األسف الشديد      -حجازية تعمل عمل ليس، لكن اللغة ضاعت يف مهدها وأصبحنا             
 . وية من الثقافة احلقيقيةاجلامعات والكليات واملعاهد تخرج أجياالً كثريين، ولكن عقول معظمهم خا

إن ثقافتنا إسالمية يف الدرجة األوىل، والعرب كانوا جزءاً         :   وأنا أريد أن أختصر اآلن وأقول      -
 جند معظمهم   - جبميع فنوا وأشكاهلا ومناهجها      -منها، وإذا تتبعنا ورجعنا إىل من خدم هذه الثقافة          

مل يكن عربياً؛ وإذا رجعنا إىل كثري       ..بادي أ ريوزصاحبه الف )  القاموس(ليسوا من العرب؛ تعالوا خذوا      
اإلمام :   احملدثني من العلوم، جند أن الَّذين خدموا هذه الثقافة معظمهم مل يكونوا من العرب، وخباصةٍ              

 . الترمذي اإلمام البخاري؛ لست أستحضر اآلن معظمهم، وكثري من املفسرين مل يكونوا من العرب
- ا نزل قوله تعاىل   رين هنا أن اآلية مل     وحتض  :         هو الَّذي بعث يف األميني رسوالً منهم يتلو عليهم

آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب واحلكمة وإن كانوا من قبلُ لفي ضالٍل مبني وآخرين منهم ملا يلحقوا                
 كان سلمان الفارسي مع مجاعة من الفُرس يف         م وهو العزيز احلكيم ذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء         



لو )  عليه الصالة والسالم  :  ( فسأله الصحابة؛ عن اآلخرين الَّذين ملّا يلحقوا م؟ فقال         النيب  حضرة  
 ويف رواية لتناوله رجالٌ من هؤالء وأشار إىل سلمان          -كان اإلميان يف الثريا لتناوله رجالٌ من فارس         

 . ممن خدم هذه الثقافة  فثقافتنا إسالمية، ينبغي أن نقول اإلسالم مث العرب؛ العرب جزٌء-الفارسي 
 وأنا مع األستاذ أمني يف أننا جيب أن نركز على أن ديننا ليس للعرب فحسب؛ فقد بعث                    -

 والَّذين خدموا هذا الدين      وما أرسلناك إالَّ كافةً للناس بشرياً ونذيراً       :  رسول اهللا للخلق مجيعاً   
 .معظمهم من غري العرب، وللعرب فضلٌ ال ننكره

 ما يزيد على مئة تفسري،      قرأت:  يف فتاواه يقول  )  رمحه اهللا (خ اإلسالم ابن تيمية      وقد قرأت لشي   -
! أين ثقافتنا؟ ضاعت  ..  وهو يف القرن السابع أو الثامن اهلجري، يقول قرأت ما يزيد على مئة تفسري              

هورة، أين ما يزيد على مئة تفسري؟ اآلن ال جند أكثر من عشرة أو مخسة عشر تفسرياً من التفاسري املش                   
قرأت ما يزيد على مئة     "فضالً عمن جاء بعده يف هذه الفترة الطويلة، فأسدى إىل املسلمني خرياً كثرياً،              

يوم :  تفسري فلم أجد علماء السلف اختلفوا يف شيء من آيات الصفات إالَّ يف هذه اآلية الكرمية                 
 ".يكشف عن ساق ويدعون إىل السجود فال يستطيعون

وال ريب أا ليست من آيات الصفات، ألا نكرة يف سياق           ):  رمحه اهللا (ية   مث يقول ابن تيم    -
نكرة يف  ..  اإلثبات، فلم يضفها اهللا إىل نفسه، ما قال يوم يكشف عن ساقِه، قال يكشف عن ساق                 

أن مئة تفسري يف    :  سياق اإلثبات، وعدم اإلضافة دليل على أا ليست من آيات الصفات؛ النقطة هنا             
 . ا شيخ اإلسالمزمانه قرأه
رمحه (حدائق ذات جة، ثالمثئة جملد يف خدمة القرآن واإلمام السيوطي           :   وهناك كتاب يسمى   -

تويف، وقد ترك لنا ما يزيد على ثالمثئة مصنف، ما بني كبري وصغري ومتوسط؛ فثقافتنا واسعة،                  )  اهللا
يخ عبد املقصود خوجه، على أنه جيدد       وجزى اهللا أخانا الش   ..  ولكن أهلك اهللا املغول، فقد دمروا ثقافتنا      

، ونقول عن بيته هو بيت األمة،       ..لنا هذا النشاط، مع املثقفني مع املؤرخني، مع األدباء، مع الشعراء           
فمن أحب أن يدخل بيت األمة فليحضر كل أسبوع؛ وصلى اهللا على سيدنا حممد، واحلمد هللا رب                   

 .  العاملني

  ))راويتعليق للدكتور حممد العيد اخلط(( 
 : عقب بعد ذلك الدكتور حممد العيد اخلطراوي على ما قيل، فقال

جداً جداً  :   ال مؤاخذة، تعقيب قصري جداً جداً جداً، طبعاً التأكيد ال يزيد على ثالثة دائماً               -
 . جداً، فقط ثالثة



 فقط إىل   أريد أن أُنبه  :   ثقافتنا عربية إسالمية، وستظل كذلك إىل يوم الدين؛ هذا واحد؛ اثنني           -
ولغوي، لكن أن يعد    ..  أن الزخمشري معتزيل، نعته باإلمامة فيه نظر، فهو مفسر على الرأس والعني            

فهذا فيه نظر؛ والزخمشري من زخمشر، أي من بالد فارس اليت أشار إليها فضيلة الشيخ؛                  ..  إماماً
 .  وشكراً

  ))رد فضيلة الشيخ الصابو�ي (( 
 : ذلك، فقالورد الشيخ الصابوين على 

 .   ال يوجد ما مينع أن يكون إماماً يف اللغة-
 

  ))كلمة احملتفى به(( 
 أستاذ  -  مث أعطيت الكلمة للمستضاف األستاذ الدكتور عبد اهللا عبد الرحيم عسيالن           

 :  فقال-األدب وعلوم اللغة العربية بكلية الدعوة باملدينة املنورة 
 : لسالم على رسول اهللا، وعلى آله وصحبه ومن واالهواحلمد هللا، والصالة وا..  بسم اهللا-
وأنا أحتدث إليكم يف هذه الكلمة املوجزة، ميتلكين شعور بالغبطة وشعور بالسرور            :   يف احلقيقة  -

والَّذي مجعنا فيه أخونا سعادة األستاذ عبد املقصود خوجه؛ وقد          )  إن شاء اهللا  (هلذا اللقاء، املثمر النافع     
حممد عيد اخلطراوي، فعرب عما يف نفسي حنو هذا اللقاء املثمر؛ والواقع يعجز               سبقين أخي الدكتور    

لساين عن الشكر ألخي الفاضل سعادة األستاذ عبد املقصود خوجه، الَّذي أتاح يل هذا اللقاء، لكي                 
 . أستفيد وأنتفع مما يطرح فيه من كلمات وآراء مفيدة

ثل هذه اللقاءات املثمرة واملفيدة، ال شك        وقد مسعت الشيء الكثري من ذلك، والواقع أن م         -
أا تستوجب منا مجيعاً الشكر؛ فقد خصص األستاذ الفاضل يوماً يف األسبوع ليجتمع فيه أهل األدب،                
وأهل العلم، وأهل الفكر لكي يكون حمفالً أدبياً علمياً؛ وال غَرو أن ينتهج مثله مثل هذا النهج، فقد                   

 حمفالً للقاء أهل العلم واألدب، ذلك       - أيضاً   -حيث كان بيته    )   اهللا يرمحه(ورث هذا النهج عن أبيه      
 من رواد العلم واألدب يف بالدنا؛ وقد أشار أخي األستاذ الدكتور حممد عيد اخلطراوي                رائداً ألنه كان 

 كان يدور يف ذهين ويف خلَدي       - أشار إىل جانب هام      - وأيضاً   -إىل أمهية مثل هذه اللقاءات األدبية،       
 .  وهو طباعة ما يدور يف هذا اللقاء األديب واللقاء العلمي-

والواقع أنا أعد عملية طباعة ما يدور يف هذه اجللسات، أعده وثيقة تارخيية، وأعده مصدراً هاماً                
لتأريخ حياتنا األدبية والعلمية والثقافية؛ ويف الواقع حينما ترامى إىل مسعي وفاة أستاذنا الكبري، األستاذ               

حترك القلم يف يدي لكي أكتب كلمة وفاء عن هذا الرجل، الَّذي أعطى             )  يرمحه اهللا (د حسني زيدان    حمم



الشيء الكثري ألمته؛ فكان بني يدي االثنينية اجلزء األول باإلضافة إىل جانب ما بني يدي من كتب فقيد                  
ية عن أستاذنا الكبري،    وجدت فيه كلمات ضاف   ..  العلم واألدب؛ والواقع حينما رجعت إىل الد األوىل       

ذلك ألنه كان ضيفاً لندوٍة من هذه الندوات أو هذه اللقاءات األدبية املثمرة، فأفدت يف واقع األمر                  
يرمحه (كثرياً مما ذُكر، وألقى ما ذُكر يف هذا الد الضوء على جوانب عديدة من حياة أستاذنا الكبري                   

لد األول أموراً تربز جوانب هامة يف حياة أستاذنا          فقد عرفت من خالل ما اطلعت عليه يف ا         )  اهللا
 . الكبري، تصور لنا جانباً هاماً عن أسلوبه يف الكتابة، وتصور لنا جانباً هاماً عن شخصيته العلمية

 وهو كما تعرفون مجيعاً     -حينما أردت أن أصور أسلوبه الَّذي يكتب به         :   فعلى سبيل املثال   -
ذي يسمى بالسهل املمتنع، والَّذي يزاوج فيه بني األلفاظ والعبارات،          أسلوب متميز، من األسلوب الَّ    

كان ذا قدرٍة عجيبة يف صياغة الكلمات، وكأن اللغة         )  يرمحه اهللا (إىل درجٍة أنك حتس أن أستاذنا الكبري        
 فوجدته يتحدث عن نفسه، ويشري يف معرض السؤال عن صلته           -كانت تطيعه يف ما يريد التعبري عنه        

 الرافعي؛ فأشار إىل أنه كان مييل إىل األلفاظ ذات اجلرس والرنني؛ والواقع مثل هذه الكلمات                 بأدب
 . إللقاء الضوء على هذا األسلوب.. اليت جندها على لسان صاحبها، يستشهد ا على أسلوبه

إنّ هذه اللقاءات اليت حيتضنها أستاذنا الكبري وأستاذنا          :   أقول هذه الكلمة شهادة حق      -
اضل، األستاذ عبد املقصود خوجه يف بيته، هلا نفع عميم؛ والواقع ظهر نفعها فيما حتدث به أخي                   الف

 أن أتقدم له جبزيل     وال أملك يف واقع األمر إالّ     ..  الدكتور حممد العيد خطراوي؛ وكما أشرت لكم       
 إن  - اهللا   الشكر على صنيعه هذا، وندعو له بالتوفيق والعون، وأن يواصل مسريته اخلرية هذه بإذن              

 .  وأن ميده اهللا بعونه ليواصل هذه املسرية-شاء اهللا 
 أما بالنسبة يل، فال بد يل من كلمة شكر إلخويت الَّذين ظنوا يفَّ خرياً، وظنوا يفَّ أموراً قد ال                     -

 الدكتور حممد عيد اخلطراوي،     - أيضاً   -أستحقها؛ وهم أخي الفاضل األستاذ أمني، وأخي العزيز          
ز الدكتور عبد احملسن القحطاين؛ أشكرهم مجيعاً على ما أفاضوا به، وفيما حتدثوا به عن                 وأخي العزي 

شخصي الضعيف؛ والواقع أن رحليت مع املخطوطات رحلة كُنت أتلذذ ا، وكنت أرتاح هلا، وهي                
فتتمثل يف عرض موجز هلذه     ..  اليت فتحت عيين على أشياء كثرية؛ والواقع إن كان يل من كلمة             

 .، وأرجو أن يوجد فيها ما يفيدالرحلة
 . تراثنا املخطوط ومناهج حتقيقه بني الواقع والرؤية املثالية..  بسم اهللا الرمحن الرحيم-

 

 : رحليت مع املخطوطات -١
 رحليت مع املخطوطات هلا تاريخ يتغلغل يف أعماق وجداين، ويلقي ِظله الوارف على دروب                -

يت يف مدارج العلم واملعرفة؛ فقد فتحت عيناي على جمال هيبتها            حيايت؛ إذ منها كانت بداية انطالق     



ووقارها منذ وقت مبكر، حيث كنت طالباً يف املرحلة اإلعدادية، أتلمس الطريق إىل النبع الَّذي يسد                 
الغلَّة، ويطفئ أُوار الظمأ، وأحبث عن مصادر النور الَّذي يبدد ظلمات اجلهل؛ ويريد اهللا أن أجد ضاليت                 

 على يد بعض شيوخ العلم، ومن هنا بدأت مرحلة الشوق واحلنني إىل لقاء               جد رسول اهللا    يف مس 
 . الكتب واقتنائها

يف قبلة املسجد   ..   ويف هذا املضمار ساقتين قدماي إىل مكتبة شيخ اإلسالم عارف حكمت            -
ك أعي متام الوعي    النبوي، وهي من أغىن مكتبات املدينة املنورة باملخطوطات، وعلى الرغم من أنين مل أ             

                  قيمة وروعة ما بني يدي من آثارها املخطوطة، أخذت أجيل الطرف يف صفحاٍت مل تكن مألوفة لدي
من قبل، صفحات سودت باملداد، وكتبت خبط اليد، وكان املألوف عندي ما أقرؤه من كتب الدراسة                

ألمر، وراح الشوق العارم يشدين     املطبوعة؛ وقد أثار ذلك يف نفسي الرغبة امللحة للتعرف على حقيقة ا           
إليها، ويتزايد يوماً إثر يوم، عند كل ومضة نور تطوي يف مسارب درويب الالهثة مزعةً من بساط                    

ب يف حميطه من عامل املخطوطات؛ ومع كل بارقة أمل تشرق يف             الظلمة، حىت أصل إىل كنه ما أتقلّ       
 حميط يتجاوز يب حدود الزمن، ويكشف يل عن         نفسي، أُحس بالرغبة تتجدد، والشوق يزيد، وإذا يب يف        

وهي ترصد ذاا، وتشيد صروح     ..  حقيقة أمٍة تتجسد يف آثارها، وأجيال تتجاىف جنوا عن املضاجع         
 . حضارا، مبا تقدمه من عصارة عقوهلا وفكرها عرب العصور املتالحقة

داخل نطاق  ..  تلتف من حويل   كل ذلك من خالل آالف الدات من املخطوطات اليت كانت            -
املكتبة؛ وكما كنت أطوف بنظري يف رياضها النضرة، خالل عوامل تغرف يب يف أعماق املاضي، ويف                  
جلج طواٍم من حبور العلم؛ وهنا يكاد اإلنسان يفقد اإلحساس باحلياة خارج هذا النطاق، ويتبلور                  

اا علوم األولني واكتشافام العلمية،     اإلحساس ا شاخصاً بني آالف املخطوطات، اليت حتمل يف طي          
: وتفصح عن العقلية املبدعة للعلماء املسلمني، يف كل جمال من جماالت العلم واملعرفة؛ وقصارى القول               

 اليت تعلمت منها الشيء الكثري حني عكفت        - بل اجلامعة    -أين وجدت يف هذه املكتبة املدرسة األوىل        
 طويلة قراءة وتأمالً، ونسخت منها خبط يدي قدراً ال بأس به،             على خمطوطاا، وأمضيت معها سنني    

منها أيضاً الكثري، كما ذكر أخي الدكتور حممد عيد اخلطراوي، ألنين كنت يف البداية أنسخ بيدي                  
هـ اهتديت إىل أن الكامريات العادية، أو مسعت من بعض           ١٣٩٠والنسخ باليد يأخذ وقتاً ويف عام       

ريات العادية اليت يصور ا األشخاص ميكن أن تضاف هلا عدسة إضافية وتصور             إن الكام :  اإلخوة يقول 
عن قرب، فاشتريت آلة تصوير عادية، ووضعت هلا عدسةً إضافية؛ والواقع أنين مل أكن أعرف شيئاً يف                 
فن التصوير، فاشتريت كتاباً عن التصوير والطبع والتحميض، وقرأت فيه شيئاً عن هذا العلم،                  

ه ما يساعدين على حتقيق أُمنييت ورغبيت، وشرعت فعالً يف التصوير، وأعددت يف بييت                فاستفدت من 



معمالً مصغراً للتحميض، ألنين كنت أصور وأذهب إىل البيت لكي أُمحض هذه األفالم؛ والواقع                 
 . استفدت كثرياً من هذه املخطوطات

وزها من املخطوطات، فكتبت     كان من حقها علي أن أعرف ا وبكن        - إذاً   - فهذه املكتبة    -
 هجرية، مث بعثت به للعالمة      ٨٧عنها حبثاً مطوالً، وأنا طالب يف السنة الثانية من كلية اللغة العربية عام              

الشيخ محد اجلاسر، فنشره مشكوراً يف جملة العرب؛ ومن هنا كانت بداية الوعي عندي بعامل                    
سف أن الكثري من أبناء األمة العربية         املخطوطات، وهو عامل استحوذ على مشاعري؛ ومن املؤ         

عن طريق التعريف   ..  واإلسالمية ال يشعرون بوجوده، وحيتاجون إىل من يشحذ أذهام لإلحساس به           
 . بتلك املخطوطات، ونشر املفيد منها محقَّقَاً حتقيقاً علمياً

أجراه على   وأراين هنا حباجة إىل أن أردد مع أحد عشاق املخطوطات، ذلك اهلتاف الَّذي                 -
 : لساا؛ وهو يف الواقع هتاف لطيف، يقول فيه على لسان املخطوطات

أمل تنسنا؟ هل ستأيت إلينا؟ أتذكر كيف أعدتنا إىل احلياة؟ وكيف أنك دققت النظر باهتمام يف                  "-
سطورنا البالية املطموسة؟ وكيف أنك فتحت معاين تلك السطور رويداً رويداً؟ وكيف أنك دققت                

 يف تلك اخلطوط اليت كتبت بسرعة، أو بصورة غري جذابة؟ أتذكر كيف كنت تقبل                -أيضاً    -النظر  
علينا سواء يف ساعات امللل، أو ساعات مهك وتعبك؟ لقد ملست يف صفحاتنا األصدقاء املخلصني،                 

جديد قد  حنن من     الَّذين يتلقونك دائماً بسعادة وسرور؛ لقد أعطيتنا بذلك مكاناً يف احلياة املاضية، وها            
استعدنا احلياة إىل األبد، وقد كنا من قبل مطروحني حتت األرض، أو يف الصناديق املنسية مئات                   

وقد أعطيناك مقابل ذلك املعرفة مبا كنت جتهله، وتعرفت على شخصيات خرجت من                ..  األعوام
 .صفحاتنا وكأا حية، وجتسدت أمامك تراها رأي العني

نظر باهتمام، أتعرف عليها فتعلو شفيت ابتسامة وتشرق نفسي          املخطوطات مس وأنا أدقق ال     -
سروراً من تلك الصفحات، اليت هي صفحات حيايت، وأنا وهي صفحات حياة اآلخرين؛ إا صورة                

 ."للماضي ولن خيفيها بعد اآلن ضباب العصور
ب  يب يف هذا الدرب، وهو درب شاق وعسري، ولكن الغرام والشوق واحل             وتواصلت املسريةُ  -

هلذا الدرب، جعلين أسري فيه، وأحاول أن أجد يف طريقي ما يشبع مي منه، وتواصلت هذه املسرية                  
 طالب يف املرحلة الثانوية، وكنت أمسع بسوق         - أيضاً   -حينما أتيح يل السفر إىل القاهرة، وأنا         

حينما وطئت   بسوق األزهر، وأمسع أن هذا السوق هو معرض للكتب؛ ف           - أيضاً   -األزبكية، وأمسع   
 تشوقت إىل الوصول إىل هذا       -هـ  ١٣٨٣ يف رحلة كانت عام       -قدمي أرض مصر مع والدي       

السوق، وفعالً ما كان مين إالَّ أن امتطيت إحدى سيارات األجرة وذهبت إىل سوق األزبكية، ورحت                
 قدمية،  وقع نظري على كتب   ..  أمشي جيئةً وذهاباً يف جنباته، أحبث عن الكتب؛ ويف إحدى املكتبات           



وهذه الكتب القدمية حينما وضعت يدي عليها وجدت أا خمطوطات، وكان يل عهد باملخطوطات من               
 . ارتيادي ملكتبة شيخ اإلسالم حكمت عارف

كان حياً أو انتقل إىل رمحة اهللا؟ امسه شوقي، فتفاوضت معه           أ وكانت يف مكتبة رجل ال أدري        -
ومل ..   يف ذلك الوقت كان باهظاً بالنسبة يل، إذ كنت طالباً          على شراء هذه املخطوطات، فطلب مين مثناً      

 سوى سبع جنيهات مصرية، يف ذلك الزمان هي ما          - حينما توجهت إىل سوق األزبكية       -أكن أمحل   
 اليت ال   -أملكه؛ وحينما تفاوضت معه على شراء هذه املخطوطات وعلى شراء بعض الكتب القدمية               

اآلن :   وجدت أنه يطلب مين تسعة عشر جنيهاً؛ فقلت        -إىل يومنا هذا    أزال أعتز بوجودها يف مكتبيت      
أم ماذا أصنع؟ وأخشى أين إن ذهبت إىل البيت ربما بيعت هذه            ..  أذهب إىل البيت وأطلب من والدي     

 . الكتب؛ فنظرت وفكرت ملياً، فلم أجد بداً من أن أبيع ساعيت
بت وعرضت ساعيت للبيع، واشتريت      كانت معارض الساعات قريبة يف شارع العتبة، فذه         -

 جعلتين أواصل املسرية يف البحث عن       - أيضاً   -هذه الكتب؛ والواقع هذه الكتب كانت حصيلة طيبة         
ها، إذ ترامى إىل    ـاملخطوطات وعن أماكنها، فاهتديت إىل رجال آخرين يعنون باملخطوطات ويبيعون          

 ترامى إىل مسعي أن هناك من       -ه املخطوطات    من شوقي البائع هذا، حينما رأى أين أشتري هذ         -مسعي  
يبيع املخطوطات أيضاً، فهل ترغب أن تذهب إليهم؟ والواقع أجبته بذلك، وما كنت أملك شيئاً من                 
املال لكي أشتري به هذه املخطوطات، ولكن ألتعرف إىل أماكنها؛ فأرشدين إىل رجل امسه الشيمي،                 

احلجاج يف حي   :  ولديه خمطوطات؛ ورجل آخر امسه    الغورية،  :  وهذا كان يسكن يف حي شعيب امسه       
 .  ولديه خمطوطات-أيضاً-األزهر، يف بيت له 

 هذه  - كانت قريبة من السيدة زينب       - أرشدين إىل مكتبة هذه املكتبة       - أيضاً   - وكذلك   -
 بعض  - أيضاً   -املكتبة ميكن يعرفها الكثريون منكم، ذلك ألا تبيع الكتب القدمية، وتبيع                

وطات، ومن يرتاد هذه املكتبة جيد غالباً بغيته من الكتب النادرة، ومن الكتب القدمية على وجه                 املخط
اخلصوص؛ وهذه املكتبة هي مكتبة خربوش، وأعتقد أن الكثريين يعرفون هذه املكتبة؛ فكنت أصعد إىل               

ني كتبها وبني رفوفها    فأنبش ب ..   يف دار قدمية جبوار املكتبة، ال أكتفي باملكتبة        - خمزن الكتب    -املخزن  
املتداعية، وأيضاً بني الركام الَّذي أمامي، وهو ركام مل يوضع بشكل منظم، وقد اال عليه الغبار؛                  

 . فأحبث فيه عن ضاليت، وكثرياً ما وجدت شيئاً من بعض املخطوطات
 -مكتباا   حتتوي على كنوز، ذلك ألن       - فعالً   - هذه احلصيلة جعلتين أَتنبه إىل مصر، وأا         -

 كانت حتتوي على كنوز؛ وال سيما املكتبات اليت تبيع الكتب القدمية؛ مثل هذه املكتبات اليت                 -فعالً  
ذكرا، ومثل أيضاً مكتبة اخلاجني، وأيضاً مكتبة الكليات األزهرية، ومكتبة الطيب يف شارع عبد                

طات؛ والواقع هذه احلصيلة هي اليت      العزيز؛ هذه مجيعها كانت تبيع الكتب القدمية، وفيها بعض املخطو         



حتدث عنها أخي الدكتور حممد عيد خطراوي، إذ مجعت بعض املخطوطات األصلية من رحليت هذه،                
د أن خترجت من    ـ بعد أن تدرج يف مدارج العلم، وبع        -وحينما توسعت بالطبع مدارك اإلنسان       

ا تعج باملخطوطات؛ وفعالً حينما      أ - أيضاً   - رأيت أن أميم شطر سورية، ألنين أعرف          -الكلية  
وهي مكتبة عبيد، هذه املكتبة ميكن يعرفها الكثريون، وأمحد عبيد           ..  ذهبت ذهبت إىل مكتبٍة واحدة    

 وعن طريق   - من املهتمني باملخطوطات، وعن طريقه       - وأيضاً   -هذا كان من املهتمني بالكتب القدمية       
ناية، ممن يعملون يف املكتبة الظاهرية، أو يف جممع اللغة           من قابلت أيضاً عنده من أهل االهتمام والع        

 تعرفت على أناس لديهم خمطوطات؛ والواقع أن هذه الرحلة أفادتين فيما بعد حينما              -العربية بدمشق   
يأ يل أن أشرف على مكتبة جامعة اإلمام حممد بن سعود، إذ بفضل اهللا استطعت عن طريق معرفيت                   

مجع للجامعة قدراً البأس به من هذه املخطوطات؛ والواقع يعود الفضل هللا أوالً،             بأهل املخطوطات، أن أ   
مث لتعاون معايل مدير اجلامعة الدكتور عبد اهللا بن عبد احملسن التركي، الَّذي كان حريصاً كل احلرص                  

 . على اقتناء املخطوطات، ودعم هذا التوجه يف املكتبة
 كانت أيضاً    أن مدينة الرسول     - أيضاً   -إلشارة إليها    ومن األمور اهلامة اليت ال بد من ا        -

 فترة من الفترات يف تاريخ هذه       - ولألسف   -حتتوي على قدٍر كبري من املخطوطات، ولكن مرت          
املدينة النبوية، هي فترةٌ قريبة أصاب خمطوطات املدينة النبوية شيء من اإلمهال، مما أدى إىل ضياع عدد                 

 تسرب بعض املخطوطات، وعرض بعضها يف سوق احلراج؛ وقد وقعت يدي             إىل - أيضاً   -منها وأدى   
على عدد من املخطوطات يف سوق احلراج يف املدينة النبوية، واشتريت قدراً منها؛ والواقع أن هذه                  
املخطوطات كان من بينها خمطوطات قيمة ونفيسة، إذ فوجئت وأنا أُقلب واحداً من الكتب املخطوطة،               

البن السيد البطليوسي، وابن السيد البطليوسي من كبار أئمة         ..  ى جمموعة يف اللغة قَيمة    وإذ يب أعثر عل   
يعترب من أهم   "  املثلث"  : يف املثلثات، امسه   - أيضاً   -اللغة، له كتاب عن األحرف اخلمسة، وله كتاب         

تكاد تعرف  املصادر يف املثلثات اللغوية؛ وجدت بني هذه املخطوطات عدداً من املخطوطات، اليت ال               
من ضمنها رسالة له عن االسم واملسمى؛ وأيضاً وجدت خمطوطات يف احلديث، وخمطوطات يف الفقه؛                

 . فكنت يف الواقع أنتقي منها ما يهمين، وال سيما ما يتعلق بعلوم اللغة وبعض العلوم الشرعية
ملخطوط، وهو عبء    وهذا األمر يجرين إىل احلديث عن وجوب العناية مبخطوطاتنا وبتراثنا ا            -

ينبغي أن يقع على كاهل املسؤولني يف البالد العربية واإلسالمية، ذلك ألم إذا مل ينهضوا ذا                    
الواجب، رمبا أدى ذلك إىل شيء كبري من اإلمهال، وبفضل اهللا وجد وعي يشكر ويحمد يف بالدنا                   

لبالد العربية واإلسالمية، فقد أهمل      يف بعض ا   -للعناية واالهتمام ذا التراث؛ أما يف فترات سابقة          
تراثنا املخطوط، وتسرب الشيء الكثري منه، وضاع الشيء الكثري منه بسبب اإلمهال، وكثري منه انتقل               
من بلد إىل بالد أخرى؛ ولعلكم تعرفون مجيعاً رحلة املخطوطات اليت ندركها مجيعاً، حينما نقرأ يف                  



إىل ..   من بالد احلرمني، ومن غريها من بالد العامل اإلسالمي         كيف أن املخطوطات كانت تنتقل    :  تارخينا
 . بالٍد غريبة ال متت إىل تراثنا بصلة

 ال بد من اإلشارة إليه، وهو أن هناك مكتبات قد ال يلقي هلا               - أيضاً   - والواقع أمر هام     -
 ورمبا أدى ذلك إىل تلف      ألنه ال يلقى هلا بال تهمل،     ..  اإلنسان باالً، ولكن جتد فيها كنوزاً، ومع ذلك       

خمطوطاا، وضياع هذه املخطوطات؛ وقبل قليل ذكر يل أستاذنا احملقق الكبري وعاشق التراث الدكتور              
) العميان والعرجان والربصان واحلوالن   :  ( نادرة لكتاب  صالح الدين املنجد عن عثوره على خمطوطةٍ      

على بال أحد أن يكون فيها خمطوطات؛        للجاحظ يف زاوية من زوايا املغرب، مهملة، ما كان خيطر            
ان هناك وعي لرصد هذه     ـوينسحب على كثري من األماكن؛ فإذا ك       .  والواقع هذا األمر موجود   

 وتتبع هذه األماكن للعناية ذه املخطوطات ومجعها، وصيانتها من ِقبل اهليئات العلمية يف               -األماكن  
 . رياً كثريا ال شك أننا سندرك خ-البالد العربية واإلسالمية 

 كانت تعج   - وال سيما بعض األربطة      - أيضاً   - وأذكر من هذا القبيل أن مكتبات املدينة         -
باملخطوطات، وقد هيأ اهللا من تيقظ هلذه األربطة، وللمكتبات اخلاصة املبثوثة يف بعض البيوتات يف                 

 نادرة،  حتتوي على خمطوطاتٍ  فجمعت يف املكتبة العامة؛ وكثري من هذه املكتبات كانت          .  املدينة املنورة 
النسخة الوحيدة من تاريخ ابن شبه للمدينة النبوية، وجدت يف مكتبة رباط مظهر، وهي تعترب                :  فمثالً

اآلن النسخة الوحيدة والفريدة لتاريخ املدينة النبوية؛ فينبغي إذاً العناية واالهتمام جبمع هذه                  
يها اهليئات العلمية يف البالد العربية واإلسالمية، حىت        املخطوطات، وإيداعها يف املكتبات اليت تشرف عل      

 .ال يناهلا ما ينالُها من اإلمهال
 والواقع من خالل جتوايل يف بعض البالد العربية واإلسالمية واألوروبية، للبحث عن                 -

 وجدت عدداً كبرياً    - لألسف   -أنين  :  املخطوطات، خرجت ببعض التصورات، من هذه التصورات      
يف بعض البالد اإلسالمية والعربية، وجدا      ..  ات اليت حتوي عيون ونفائس التراث اإلسالمي      من املكتب 

تعاين من اإلمهال الشديد، إذ رمبا وضع بعضها يف مكان غري مناسب، أو ال جند قيماً يرعاها، يكون                    
 كثري من    يف - بقيمة هذه املخطوطات اليت يرعاها، أو رمبا كان ضعف اإلمكانات              وبصرٍ على درايةٍ 

ويشرف عليها  ..   حائالً دون رعايتها والعناية ا؛ فمن بني هذه املكتبات مكتبة إسالمية           -هذه املكتبات   
 فيها نفائس الكتب يف احلديث على       - أيضاً   -مسلمون يف اهلند، وهي املكتبة السعيدية؛ وهذه املكتبة         

دادين، ويف بناء متهدم     وجدت أن هذه املكتبة يف سوق للح        - لألسف   -وجه اخلصوص، ولكن    
 عدم الوعي عند من يديرون هذه       - لألسف   -متداع، ويخشى على املخطوطات من احلريق؛ ووجدت        

املكتبات، فقد حتدثت إليهم كثرياً يف التعاون معهم لصيانة هذه املخطوطات ورعايتها، ولكن مل أجد                
 حاولنا مع   - لألسف   -املكتبات  قبوالً ميكن أن يساعدين على تقدمي شيء هلذه املكتبات، بل بعض             



فسمحوا لنا  .  املسؤولني تصوير بعض املخطوطات، فوقفوا يف وجهنا؛ على أن البعض أغريناهم باملال            
بتصوير بعض املخطوطات؛ ولقد علمت فيما بعد أن هذه املكتبة اليت كانت يف سوق احلدادين، قد                  

 . له من تراثنا يف هذه املكتبة من احلريق، والتهم هذا احلريق قدراً يؤسف ٌءأصاا شي
  لعائلةٍ  احملمدية، وهي إرثٌ   املكتبةُ:  راس، امسها د أخرى مهملة يف مِ     وأيضاً وجدت مكتبةً   -

حاكمة من احلكام املسلمني لبالد اهلند؛ وهذه املكتبة تشتمل على ما يربو على ألفي خمطوط، ووجدت                
 فهرست، وأيضاً وضعت يف مكان غري مناسب؛         ليس هلا  - لألسف   -فيها نفائس، ولكن ال ينتفع ا       

 رمبا يخل مبا يشعرون به      - أو اإلفادة منها     -والَّذين يقومون عليها متقوقعون، ويرون أن التصوير منها         
 . من زهو المتالكها؛ والواقع من حيث ال يشعرون يقتلون هذه املخطوطات، ويئدون هذه املخطوطات

 -أن اجتمع جملس العائلة، وكان أحد أفرادها شاب صيديل          وقد تركنا بعد جهد جهيد، وبعد        -
 - بفضل اهللا    - ففاحتته يف أمر تصوير بعض املخطوطات، فأقنع جملس العائلة، ومت             -يبدو أنه متفهم    

هـ، ٦٠٠تصوير عدد من خمطوطاا؛ ومن بني خمطوطاا نسخةٌ قيمة ونسخة هامة كتبت سنة                 
هذا الكتاب مل يطلع على هذه النسخة مع نفاستها وأمهيتها، وهذا            والكتاب نشر حمققاً، والَّذي حقق      

مجهرة األمثال للعسكري؛ الكتاب مطبوع اآلن، ولكن من الَّذي يدرينا عن كنوز هذه              :  الكتاب هو 
 . املكتبة املخبوءة

 والواقع هذه نقطة ينبغي أن نثري تساؤالً حوهلا، كيف نتمكن من الوصول إىل تراثنا املخبوء                 -
ملكترت يف هذه املكتبات؛ والواقع لو كان هلذه املكتبات فهرسة، ولو كانت هناك جهود متضافرة من                 وا

 اهليئات العلمية ومن اجلامعات يف بالدنا العربية واإلسالمية، ملتابعة هذه املكتبات، والقيام بفهرسةِ               
 . حمتوياا، ونشر هذه الفهرسة، ألفدنا خرياً كثرياً من كنوزها

 قيمة مل تنشر وال يعرف عنها شيء، من           وجدت يف هذه املكتبة روايةً     - أيضاً   - وكذلك   -
املوطأ لإلمام مالك؛ فإذاً مكتباتنا فيها كنوز خمبوءة، وحتتاج إىل تضافر اجلهود من اهليئات العلمية،                 

 وال سيما يف جوليت يف بعض        -للقيام بواجبها جتاه هذه املكتبات؛ ومما خرجت به من تصورات             
 يف البالد اإلسالمية، وجدت أن       - لألسف   - وجدت عكس ما رأيته       -ملكتبات األوروبية   ا

 - على سبيل املثال     -املخطوطات وضعت يف أماكن مناسبة، وروعيت واعتين ا عناية خاصة؛ فأذكر            
سط يف مكان مجيل جذاٍب أخاذ، يف و      :  - أوالً   -يف إيرلندا، فوجدا    )  شيستربييت:  (أنين زرت مكتبة  

 وجدت هذه املكتبة قد وفرت فيها سبل الرعاية والعناية          - أيضاً   -حديقة غناء، ويف بناء قدمي أثري؛       
                  هم قد وضعوها يف غرفٍة جذه املخطوطات، من ترميم وصيانة وجو مناسب؛ ورأيت أ زت

 ألفني  وخصصت، وعليها باب كأنه باب أحد اخلزائن يف البنوك؛ وهذه املخطوطات اليت تربو على               
لوجدنا أن شيستربيت هذا إمنا     ..  من أين أتت؟ لو تساءلنا    )  شيستربييت:  (وأربعمئة خمطوطة يف مكتبة   



مجعها من البالد العربية واإلسالمية، وقد حدثين املشرف على هذه املكتبة عن كيفية مجع هذه املكتبة،                 
ا يف األمر أن هذه الكتب      وال داعي أن نطيل احلديث يف ذكر كيف جمعت هذه املكتبة، ولكن كل م              

إمنا مجعت من تفريطنا؛ وقد يقول قائل لنحمد اهللا على أا وجدت من يرعاها ويعتين ا؛ لكن أقول لو                   
 . أن هذه الرعاية والعناية وجدت يف أرضها لكان أوىل وأفضل بكثري

العلم؛  وأيضاً من رحليت مع املخطوطات، أنين تطلعت يف فترة من فترات رغبيت يف حتصيل                  -
وأنا طبعاً مِقلٌّ يف ذلك؛ الواقع لست إال نبتة مل يطل غراسها يف هذا اال، إذ هناك أساتذة يعدون قمماً                 

يف إضاءة الطريق أمامي، وأمام غريي من أبناء        )  سبحانه وتعاىل (شاخمة يف هذا اال، هلم الفضل بعد اهللا         
ل به هو بيننا يف حمفلنا هذا رائد من أولئك           جيلي، للتعرف على تراثنا وعلى عشقه وحبه؛ واالتصا        

؛ فقد كان له جهود مشكورة وجهود واضحة          املنجد اد، وهو أستاذنا الدكتور صالح الدين      والر
 . تدركوا مجيعاً.. وملموسة
 هجري، أستاذنا العالمة احملقق     ٩١ وممن يأ يل اللقاء به يف بداية دراسيت للماجستري عام             -

ستاذ حممود حممد شاكر، التقيت به يف بيته، ذهب يب إليه أحد األصدقاء، عرفين به،                أستاذ اجليل، األ  
 من  - أيضاً   -وهو الدكتور حممود الطناحي؛ وأعتقد أنكم تعرفون الدكتور حممود الطناحي، ألنه              

 ما هالين   الَّذين تعشقوا التراث وحتقيقه؛ ذهب يب إىل بيت األستاذ، وحينما التقيت بأستاذي هالين أول             
مرأى البيت، فأينما اجتهت ببصرك يف بيت أستاذنا ال يقع إالَّ على كتاب، البيت كله كتب، الصالون                  

، وبالطبع حينما ذهبت    ..كتب، غرفة الطعام كتب، املمرات كتب، غرفة النوم كتب، فبيته كله كتب           
قيق بعض الكتب؛ فهو من     إليه كنت أتطلع إىل لقائه، وأتشوق إىل لقائه، ملا عرفت من جهوده يف حت              

 . اد يف هذا اال، بل هو أستاذ من أساتِذة اجليلوالر
 وأول جلسة يل معه، كنت قد اطلعت على كتب بعض املستشرقني، ومنها كتاب التطور                 -

النحوي؛ وأعتقد أنه لربجس رسم؛ كتاب التطور النحوي هذا كنت قرأته؛ وحينما دار حديث عن                 
 ما الَّذي جعلين أند بكلمة عن هذا الكتاب، فما شعرت إالَّ وأستاذنا قد امتعض               اللغة العربية، ال أدري   

ال تعرف من العربية إال أن تذكر مثل هذا الكتاب          :  غيظاً، ونظر يل شزراً، ورين بكلمة قاسية، قال يل        
  أن نعتز   تعلمت منه الشيء الكثري، تعلمت منه      اًلقاء..  هلذا املستشرق؛ فكان لقائي به يف أول األمر        

   هذا ..   بتراث أجدادنا، فهذا التراث الَّذي بني أيدينا، والَّذي سهر عليه علماؤنا           بتراث آبائنا، وأن نعتز
التراث فيه كنوز خمبوءة، من تعمق يف حبوره ال شك أنه سيستخرج منه الدرر، وهذا التراث له فضل                   

 األستاذ حممود   -لمت من أستاذي الكبري      تع - أيضاً   -كبري على احلضارة اإلنسانية بصورة عامة؛ مث        
 التركيز، وهذه صفة يتميز ا أستاذنا؛ األستاذ حممود شاكر ليس مكثراً يف التأليف، ولكنه                -شاكر  



     كز إذا ألف، وإذا حقق يركزرويتعمق؛ ولذلك كانت كتبه مدرسة استفاد منها الكثريون يف جمال            ي 
 . التحقيق
جلت موضوعاً للدكتوراة، فكنت أرتاد بيته، فأفدت الشيء          مث توثقت صليت به حينما س       -

الكثري منه، إذ وجدته يعىن عنايةً هامة بتحرير النص وإخراجه، على الصورة اليت وضعها عليها مؤلفه،                
وإخراجه مبرءاً من التحريف والتصحيف؛ وهذه هي النقطة اهلامة يف جمال التحقيق؛ التحقيق ليس عمالً               

مالً سهالً كما يتصوره البعض، إذ رمبا تصور البعض أن التحقيق عبارة عن عمل عضلي                هيناً وليس ع  
آيل، التحقيق علموالتحقيق درايةٌ، والتحقيق فن ، . 

وهو جانب حترير النص؛ وقد أفدت ذلك من أستاذي، ألن          ..  عىن ذا اجلانب  ن إذاً ينبغي أن     -
يئاً كثرياً من التعليقات، كما يصنع البعض الَّذين          ال حيس فيها ش    - حىت من يقرأ كتبه      -من يقرأ   

يدبجون سطوراً طويلة، وسطوراً كثرية يف التعليق على املخطوطات، ويظنون أن عملية التحقيق إمنا                
 أنك جتد يف بعض الكتب سطراً واحداً من املنت، بينما جتد الصفحة             تتمثل يف هذه التعليقات، إىل درجةٍ     

 والواقع أن كثرياً من هذه التعليقات قد ال يكون يف مكانه املناسب، أو قد ال يكون                 مجيعها للتعليقات؛ 
 . مفيداً فائدة كبرية

رحليت مع املخطوطات، وكان بودي أن أواصل احلديث عنها،         ..   وهناك بقية يف هذه الرحلة     -
ر، ألنه يدور يف     قد مللتم احلديث، فال أدري لعلي أكتفي ذا القد          - أو رمبا تكونون     -لكن أعتقد   

 األستاذ احملقق الكبري شيخ احملققني      - أيضاً   -ذهين ويف خاطري الشيء الكثري، الَّذي أفدته من أستاذي          
 أن أحتدث بشيء مما أفدته      - أيضاً   -وعاشق التراث، األستاذ عبد السالم حممد هارون؛ وكان بودي          
وتشري أن الليل قد ذهب جلُّه؛ فلعلي       من أستاذي هذا، لكن أرى أن بعض األوراق بدأت تصل إيلَّ،             

 . أكتفي ذا القدر
 ويف ختام حديثي هذا، أكرر شكري ألخي الفاضل سعادة األستاذ عبد املقصود خوجه، الَّذي               -

 أنه من البديهيات لديكم،     - ال شك    -أتاح يل هذا اللقاء، والَّذي أفدت منه؛ والواقع أن ما قلته             
كان بودي أن أواصل احلديث، ولكن أكتفي ذا        :  لمي؛ وكما قلت  ولكن هذه حصيليت وهذا مبلغ ع     

 .  القدر؛ واحلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني
 

  ))كلمة الدكتور حممد ظافر وفائي(( 
 والَّذي حضر من    -مث أعطيت الكلمة للدكتور حممد ظافر وفائي طبيب العيون املشهور            

 :  فقال-صيصاً للمشاركة ذه األمسية الرياض خ



خامت األنبياء واملرسلني، وعلى      ..والصالة والسالم على سيدنا حممد    ..   بسم اهللا الرمحن الرحيم    -
 . آله وصحبه أمجعني

أنا لست من أهل الكالم ولست ممن يرتقون املنابر، وأحببت أن أديل بدلو بسيط جداً                :   أوالً -
أوالً لنعمه الكثرية علينا وأمهها نعمة      )  سبحانه(فبادئ ذي بدء أشكر اهللا      يف هذه األمسية اجلميلة؛     

اإلسالم، مث لألستاذ عبد املقصود خوجه للسماح لنا باللقاء الرائع؛ ثانياً أزف أزكى التهاين لألخ                  
 الدكتور عبد اهللا عسيالن ذه املناسبة؛

هي حضارة إسالمية أم حضارة     تعليق بسيط جداً على موضوع تعريف احلضارة، هل          :   ثالثاً -
 عربية؟

 من  - جمرد مداخلة بسيطة جداً، أحب أن أنبه إىل زاوية أساسية، يتعمد املشتغلون بالتراث                -
 أن يدعوها دائماً باحلضارة العربية، يتعمدون يف ذلك، وجل من يشتغلون يف هذا               -الدين املسيحي   

 والدكتور سامي محارنه والدكتور نشأت محارنه؛       اال بالنسبة للطب، وهو احلقل الَّذي أعمل به أنا         
دائماً يدعون أا احلضارة العربية، حنن املسلمون الَّذين نشتغل بالتحقيق دائماً نصر على أا حضارة                
إسالمية؛ وردي عليهما أن اللغة العربية كانت موجودة قبل اإلسالم مبئات وآالف السنني، فماذا                 

ينا، الشعر اجلاهلي وما قبل اجلاهلي، إىل أن جاء الدين اإلسالمي،            أفرزت سوى الشعر املعروف لد    
وفسح اال للمسلمني ولغري املسلمني بالعمل بالعلم؛ وهناك أتيح للناس أن متتزج هذه احلضارة                 
وتتزاوج، وأفرزت حضارة خدمت اإلنسانية ألف سنة، وأنا واثق من أا ستخدم اإلنسانية ألف سنة                

 . أخرى
عام على وفاة ابن      ٧٠٠، احتفاءاً مبرور    ١٩٨٨ يف إحدى املؤمترات يف الرباط عام         لقد كنا  -

ابن القف؛ طبعاً كان الرد     :  النفيس؛ ووقف الدكتور سامي محارنة، وقدم حبثاً عن الطبيب األردين           
ة يا أخي مل تكن األردن موجودة إالَّ من عشر سنوات؟ ملاذا أخذنا هذه الزاوية الصغري               :  البديهي عليه 

         ا؟ وهو رجل معروف أنه كان قس اً، ليس إالَّ     القومية وبدأنااهتمام سامي   - ومل يكن    -اً مسيحي 
محارنه بابن القف سوى االنتماء الديين، فأنا ممن ينتمون بفخر واعتزاز إىل أن هذه حضارة إسالمية أوالً                 

 . وآخراً؛ مث اللغة العربية هي اللغة األساسية فيها
يت نشأت منذ مطلع القرن، دخل إليها األملان،          بسيطاً، احلضارة األمريكية الَّ     أعطيكم مثاالً  -

واندجموا مجيعهم حتت حضارة    ..  ودخل إليها اإليرالنديون، دخل إليها اإلنكليز، الفرنسيون، وغريهم        
أكثر  و -احلضارة األمريكية؛ وهكذا بالنسبة للحضارة اإلسالمية اليت سبقتهم بألف سنة           :  واحدة، امسها 
 .  جاؤوا مجيعاً إىل منبع العلم والفكر يف بغداد، وهناك نشأت احلضارة اإلسالمية-من ألف سنة 



عندما حاصر األسطول العباسي قربص، وكان لقربص       :   مثال بسيط جداً، وسأي الكالم بعده      -
قربص عمق استراتيجي عسكري على سواحل بالد الشام؛ لقد عقد اخلليفة املأمون صلحاً مع حاكم                

لقاء شيء بسيط، وهو أن يأخذ منه املكتبة اليونانية ويترمجها إىل اللغة العربية، مث يعيدها إليه؛ فلم حيتل                  
ومل يأخذها، إمنا   ..  قربص مع ماهلا من عمق استراتيجي عسكري على بالد الشام، وإمنا أخذ منه املكتبة             

البابا سلفستور الثاين بالتقرب إىل عبد الرمحن       استعارها وترمجها إىل العربية، وأعادها إليه؛ وعندما قام         
عن النباتات، وأرسل معه من يترمجه      )  دسكوريدوس:  ( أهداه نسخة من كتاب    - يف األندلس    -الثالث  

إىل اللغة العربية، وهكذا كان التقارب ما بني أسبانيا وما بني روما يف ذلك العهد؛ لذلك أعيد وأقر بأا                   
 اللغة العربية هي لغتها األساسية؛       - وبفخر واعتزاز    -باقرة، وكانت   حضارة إسالمية، أفرزت الع   

   .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 

  ))تعليق الدكتور عبد ا عسيالن(( 
 : مث علق الدكتور عبد اهللا عسيالن على ما ورد يف كلمة الدكتور حممد ظافر وفائي، فقال

وجه بالشكر ألخي الدكتور حممد ظافر وفائي، على         أريد أن أت  ..   بسم اهللا الرمحن الرحيم    -
 أنه  - أنا أعتقد    -جهوده القيمة، وعلى معاناته وصربه يف جمال حتقيق خمطوطات طب العيون؛ والواقع             

ودرس طب العيون   ..  وطبيب يهتم بطب العيون احلديث    ..  منوذج فريد يف بابه، ذلك ألنه طبيب       
ذا التراث فيه كنوز خمبوءة يف كل علم وفن؛ فمن يتصفح            احلديث، ولكن مع ذلك مل ينس تراثه، وه       

سيجد أن العلماء املسلمني ما تركوا فناً من الفنون وال علماً من العلوم، إال               "  كشف الظنون "  :كتاب
 كبري من   نوا فيه كتباً ومصنفات، وكانت مصنفام ومؤلفام نرباساً حلضارة األمة؛ وأيضاً قدر            وود

كانت أيضاً نرباساً   ..   من طب وكيمياء وهندسة وصيدلة، وغري ذلك من علوم           مؤلفام يف العلوم  
أضاءت عصور الظلمة يف أوروبا؛ والواقع مثل هذا النموذج يندر وجوده اليوم يف عصرنا هذا؛                  

 أن هذا يبشر خبري أن جند مثل الدكتور حممد ظافر وفائي، من يعىن ويهتم بتراثنا                 - أيضاً   -والواقع  
يعكف على حتقيقه على الرغم من مسؤولياته اِجلسام يف مستشفى امللك خالد التخصصي              املخطوط، و 

 . للعيون بالرياض
 اسم أخي وصديقي    - مع اعتذاري    - أيضاً من الذهول الَّذي قد يصيبين أحياناً، أنين مل أنطق            -

 -ه  ـقيق، إذ أن  الدكتور عبد احملسن فراج القحطاين، ومن حقه علي أن أشيد جبهوده يف جمال التح              
) األنوار:  ( كان أول عمل قام به هو التحقيق، ومتثل ذلك يف كتابه الَّذي أحتفنا به، وهو كتاب                -أيضاً  

للشمشاطي، وهذا الكتاب يعد مصدراً هاماً من مصادر أدبنا ومن املختارات الشعرية؛ وقد عكف على               
 - فنشكره على جهده هذا، وأشكره        هذا الكتاب سنني عديدة، وأخرجه لنا بصورٍة علمية مفيدة،         



 مرةً أخرى على كلمته الضافية، اليت رمبا كان قد صدر فيها عن احلب املتبادل بيننا، واألخوة                  -أيضاً  
 شكري لإلخوِة   - أيضاً   -املتبادلة بيننا منذ ما يزيد على سبعة عشر عاماً؛ أكرر شكري له، وأكرر               

     م رمبا مل جيدوا جديداً فيها ورمبا كانت مألوفةً لديهم؛ وأكرر            الَّذين أنصتوا لكلمايت، واليت أعتقد أ
ذي أتاح يل فرصة هذا اللقاء، األستاذ الفاضل عبد املقصود خوجه؛ والسالم              للَّ - أيضاً   -شكري  

 .  عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 

  ))مسك اخلتام قصيدة األستاذ حممد سعيد بابصيل(( 
دي األمسية، ألقى الشاعر حممد سعيد بابصيل عدة         وقبل أن خيتتم األستاذ عدنان صعي      

 : أبيات شعرية، مسامهةً منه يف االحتفاء بضيف االثنينية، واألبيات هي
مفليشـــهد العلمـــاء أنـــك ملْهـــ

. 

ــرموا    ــك كُ ــا ب ــرموك وإمن ــا ك م
. 

وأنـــت فـــيه املعلَـــمللدارســـني 
                                                            . 

ــنهجاً    ــدي م ــيق ته ــد التحق ــا رائ ي
. 

أن اخلالئــــق دوــــا تتــــزاحم
. 

ــ  ــرى واغم ــاٍق ت ــل آف ــك ك ر بعلم
. 

ــرجم    ــها وتت ــوب لفيض ــو القل ف
. 

ــة    ــزمان ثقاف ــع ال ــى مس ــر عل وانث
. 

  ــلَم ســيل فَن ــعك الدخ ــع مببض واقط
. 

ــتهاوناً    ــن م ــال تك ــيم ف ــت احلك أن
. 

مدـــنـــنا ال تبفاســـلم فـــداؤك ح
                                                            . 

ــدنا     ــفحةَ جم ــيك ص ــنا ف ــا ملس إن
. 

 .   وشكراً-
 

  ))كلمة اخلتام(( 
 : لتاليةامث اختتم األستاذ عدنان صعيدي األمسية بالكلمة 

 - حبول اهللا تعاىل     -ثنني القادم سوف نلتقي فيه        أحب أن نذكر السادة احلضور، أن اال        -
ليت تبدأ يوم السبت القادم، حيث      بأعضاء جممع الفقه اإلسالمي، الَّذين يشاركون يف الدورة احلالية، ا         

 . سوف نلتقي م األسبوع القادم ضيوفاً على هذه االثنينية
 .  مث قدم صاحب االثنينية لوحة تذكارية إىل األستاذ الدكتور عبد اهللا عبد الرحيم عسيالن-

 

 . مث قدم الفنان املصور األستاذ خالد خضر للضيف الكرمي لوحةً تذكارية ذه املناسبة
 مث انصرف املدعون إىل موائد طعام العشاء، وهم يدعون اهللا الَّذي منحهم الصحة ومكنهم من                -

حضور الندوات األدبية، اليت تغذي عقوهلم قبل بطوم مبا لذ وطاب من نفائس العلم واآلداب؛ وبعد                



لهج تناول الطعام انصرف املدعوون، وانقلبوا إىل أهليهم فرحني مسرورين، شاكرين حامدين، ت              
ألسنتهم بالدعاء، وقلوم باألمنيات، وتتطلع أبصارهم إىل األمسيات املقبلة بشوق وهلفة، ملا يتاح هلم               
فيها من مثار يانعة غنية بكل الفيتامينات العقلية والذهنية والعلمية، والّيت متكن من ظفر ا التغلب على                 

 .ا ترفع شأنه، ويذود عن شأاأدواء اجلهل، ومتده بسالح العلم والثقافة، ويصبح من فرسا
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