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 حفل التكريم
 ))كلمة  االفتتاح (( 

 :عريف احلفل هذه األمسية قائالً سان كتوعةحفتتح األستاذ ا
والصالة والسالم على خري خلقه وخامت رسله، سيدنا وحبيبنا وعلى آله           سم اهللا الرمحن الرحيم     ب

 .أمجعني وصحبه
 :صحاب الفضيلة واملعايل والسعادة إخواين احلضورأ
 .ورمحة اهللا وبركاته وأسعد اهللا ليلتكم بكل خري لسالم عليكما
ة من عشاق   طيب يل يف مبتدأ هذا اللقاء املبارك أن أرحب أمجل ترحيب ذه الوجوه الطيب               ي

احلرف والكلمة ومن رواد االثنينية يف رحاب هذه الدار العامرة اليت حتتضن كل مساء اثنني عاملاً من                  
 والعلوم املختلفة لتحتفي به وتكرمه نظري ما قدم من علم وفضل،            ةعلماء الفكر واللغة واألدب والثقاف    

إنه األستاذ الدكتور حسن جالب،     .  يفوفارس هذه األمسية مغريب الوالدة واملنشأ وهو الغين عن التعر         
أيها األخوة أنتم احلريصني على تكرمي      .  فأهالً وسهالً بسعادته ومرحباً بصحبه األفاضل وبكم أيضاً        

وخري بداية كما عودناكم يف هذا املنتدى املبارك تالوة آيات من الذكر احلكيم               .  اءالرجال والعلم 
 .للقارئ الشيخ مصطفى الرهوان

  ))ركةالوة مبات(( 
 .إليكم اآلن نبذة خمتصرة عن فارس اثنينية هذا األسبوع: ريف احلفلع

 

  ))لسرية الذاتية لسعادة الدكتور حسن جالبا(( 
 .راكشم مب١٩٤٨: تاريخ امليالد -
سنة   لرباطاوهو حاصل على شهادة دكتوراه الدولة يف اللغة العربية وآداا من كلية اآلداب ب                 -

 .م١٩٨٧
 .العربية، والفرنسية، واإلجنليزية، واألمازيغية: ِتجييد اللغا -
 .م إىل اآلن١٩٩١منذ عام  راكشعميد كلية اللغة العربية مب: الوظيفة احلالية -



 :عضو يف العديد من اجلمعيات املهنية مثل سعادته -
 .راكشمعضو اللجنة العلمية لوالية  -
 .م إىل اآلن١٩٩٨رئيس اللجنة الثقافية جلمعية األطلس الكبري من  -
 .ملغرباعضو احتاد كتاب  -
 .راكشمعضو مجعية الباحثني يف أدب الغرب اإلسالمي ومقرها  -
يف القضايا الثقافية، وتقومي األعمال املرشحة        راكشممبدينة    مستشار لدى بعض اجلمعيات الثقافية      -

 . للجوائز
قراءةُ وتقومي بعِض األحباث    ( العريب   عضو حتكيم لدى بعض االت العربية املُحِكمة على الصعيد           -

 ).املعدة للنشر والترقية
-              ة اكتسبها وصقلها من خالل عمله باجلامعة، وبلغت ذروا بعمادته لكلية اللغة    له خربةٌ إدارية ثر

 موظفني  ١١٠ ميزانية، واإلشراف على تسيري حوايل       ١٣العربية، وما يتطلبه ذلك من إعداد وتنفيذ        
 حسب  ١٦٠٠ و ٨٠٠ أستاذاً، وتسيري شؤون عدٍد من الطلبة يتراوح بني           ٣٤عني من بينهم    

 .السنوات
 .بعطمؤلفاً مطبوعاً، ومخسةُ مؤلفاٍت حتت ال) ١٧(لضيفنا الكرمي  -
ساهم يف العديد من الندوات، واحملاضرات العامة، واللقاءات اإلذاعية والتلفازية، وله مقاالت كثرية               -

شراف على درجات الدبلوم العايل والدكتوراه، باإلضافة إىل إسهاماته يف          يف الصحف واالت، واإل   
 .حترير بعض املوسوعات العلمية

 .ليلة تكرميه رة أخرى وليست أخرية نرحب بفارسنا يفم
يسرين أن أترك القط الصوت لسعادة الشيخ عبد املقصود حممد سعيد خوجه ليلقي كلمته                و
 . الترحيبية

 

  ))بد املقصود خوجهع لمة سعادة الشيخك(( 
سم اهللا الرمحن الرحيم، يف البدء أستميح عذراً ضيفنا الكبري لبث شجوننا اليت أرادها اللطيف                ب
 :عود بكلميت إىل العالمة فارس أمسيتنا أستاذنا اجلليل حسن جالب هلذه الليلة فأقولاخلبري أل
كَانَ ِلنفٍْس أَن تموت ِإالَّ ِبِإذِْن اِهللا ِكتاباً        ما  وحلمد هللا الذي منح ومنع، وأنزلَ يف حمِكم آياِته          ا
ة، ال تقف بفقِد عزيٍز، أو تفتت الكبد على          ي فهذه سنةُ اِهللا يف خلِقه متضي إىل غاياِتها األبد          ،مؤجالً

ذُوا يف أعماِق حميب    أنيِس، غري أنَّ أفدح األرزاِء تأيت بفقِد العلماِء واألدباِء، ألم يتعدونَ ذواِتهم لينفُ             
 ملدينِة املنورة افهذا صديقُنا احلبيب الشاعر الكبري األستاذ حممد هاشم رشيد، رئيس نادي             ..  الكلمِة



ديب، يلْقَى وجه ربِه راضياً مرضياً إن شاَء اهللا، حيث فاضت روحه أمام أحِد أبواِب مسجِد رسوِل                  ألا
 . م٢٠٠٢هـ، املوافق للحادي عشر من مايو ١٤٢٣ من صفر  عقب صالِة اجلمعِة لثالث بقنياهللا 

 صوٍت مميٍز، وحنجرة خاصة يف عاِمل الشعِر        ال رحم اُهللا فقيدنا رمحةَ األبرار، فقد كانَ صاحب        أ
ظلت ريشته ترسم بالكلماِت كلَّ مالمِح هذِه البالِد الطيبِة مبقدساِتها، وجباِلها،            ..  الوجداِني الرِقيق 

ملدينِة اكانَ شاعراً غَِزالً، رقيقاً يف كلِّ معانيه وجتلياِته، وكم تكبد عناَء السفر من              .  ا، وودياِنها وسهوِله
فقد ..  ٢٧براً وجواً، ليمتعنا بلقاِئه يف مثِل هذِه األمسيِة، وكأن فقيدنا العزيز على موعٍد مع يوِم                  نورةامل

 صفر  ٢٧اُء األقدار أنْ يودعنا الوداع األخِري يوم        هـ، وتش ١٤٠٦ مجاد الثاين    ٢٧كرمته االثنينية يوم    
أن جيعلَ قربه روضةً من رياِض اجلنِة، ويلهم آله           رمحه اُهللا رمحةً واسعةً، وأسألُه عز وجلَّ      ..  هـ١٤٢٣

 .وإنا ِهللا وإنا إليه راجعونْ.. وذويِه وحمبيِه الصرب وحسن العزاِء
، الذي استشِهد يف    )رمحه اهللا (احِث الشيِخ غالم مرتضى ملك      ما يعتِصرين األسى الستشهاِد الب    ك

م على أيدي معتدين ملثمني يف       ٧/٥/٢٠٠٢فق  اهـ املو ٢٤/٢/١٤٢٣يوِم الثالثاِء املاضي      هورال
وكان يقدم برناجماً تعليمياً إسالمياً     .  الوقِت الذي كان يؤدي رسالته اجلليلةَ يف خدمِة اإلسالِم واملسلمني         

وقد سعدت  .  ليزية يف القناة الثانية بالتلفزيون السعودي وبرنامج باللغة األردية من إذاعة اململكة           باإلجن
سامهتِه يف آخر مرٍة أثناء االحتفاِء بالباحِث احملقِق األديِب الشيِخ عاتق بن غيث البالدي                مباثنينيتكم  

إلرهاِب الذي  وهذه من الشواهِد على ا     ..  م٢٥/١١/١٩٩١هـ املوافق   ١٩/٥/١٤١٢بتاريخ  
 ِمن ِقبل أدعياِء    ِةيمارس عياناً بياناً ضد املسلمني دونَ أنْ نلمس حركةً جديةً ِللَجِم هذِه اهلجمِة الشرس             

اللَّهم إنّ هواننا ال يخفَى عليك، وإنْ       ..  حقوِق اإلنساِن يف الشرِق والغرِب، وال حولَ وال قوةَ إال باهللا          
ونسألُ اهللا  ..  ال نبايل، ونسألُك الثبات على املبدأ إىل يوِم لقاك يا عزيز يا قوي            ملْ يكن بك سخطٌ علينا ف     

مده ومجيع شهداِئنا بواسِع رمحتِه ويسكنه فسيح جناتِه مع الصديقني والشهداِء            تغسبحانه وتعاىل أنْ ي   
 . وإنا هللا وإنا إليه راجعون.. والصاحلني وحسن أولئك رفيقاً

إخواننا القائمني على الصفحات الدينية يف صحافتنا إذ مل يذكر عن هذا الشهيد             يل عتب على    و
بينما كنت أتوقع أن يكتب عنه الكثري، وإنين سأقوم إن شاء اهللا            "  يوزناردو  "إالّ مقال واحد يف جريدة      

 ..باالتصال علِّي أوفق إلعطاء الرجل جزءاً من حقه علينا
والصالةُ ..  رَءاناً عرِبيا غَير ِذي ِعوجٍ    قُنزلَ على عبدِه ورسولِه     حلمد ِهللا الذي أكرمنا مبا أ     ا

 .تنا حممٍد، وعلى آلِه وصحبِه الساداِت الغررووالسالم على سيِدنا ونبينا وقد
 

 :ألساتذةُ األكارما
 :لسالم عليكم ورمحةُ اهللا وبركاتها



بضيِفنا الكبِري األستاِذ الدكتور حسن جالب،       سعدين أنْ أرحب بامسي واسِم مجعِكم الكرِمي         ي
 مشاق السفِر ليسعدنا بلقائِه يف إطاِر         الذي تكبد  ،راكشعميِد كليِة اللغِة العربيِة جبامعِة القرويني مب       

الشقيِق، مبباركِة صاحِب اجلاللِة امللِك حممٍد السادِس،         ملغرِباالتوأمِة بني اثنينيتكم والنادي اجلراري ب     
فأهالً وسهالً ومرحباً به وهو     ..   كما أشرت يف ختاِم كلميت األسبوع املنصرم        ،ململكِة املغربيةِ املِك  

 . من ثغوِر الديِن واحلضارِة واهلوية يف بقعٍة عزيزٍة من الوطِن العريب الكبرييقف على ثغٍر
ح ِصنو احلزِن، وإذا امتزجت     نّ هذِه األمسيةَ يف تصوري عرس ِمن أعراِس اللغِة العربيِة، فالفر          إ

 فينبغي أنْ نفتح للحبوِر     ،هذِه األمسيةُ والسابقتاِن بطيِف احلزن بفقد ثالثٍة من كباِر أدباِئنا وعلمائنا           
والتفاؤِل املزيد من النوافِذ لتشرق علينا مشس األمِل كلَّ يوٍم، وتتسلَلَ أشعتها إىل كلِّ ذرٍة من كياِننا،                  

 نبتهج بوجوِد عالّمٍة مثِل ضيِفنا الكبِري، على منصِة التكرِمي، ليس تكرمياً لشخصِه اجلليِل               وحيق لنا أنْ  
 للغِة القرآِن الكرِمي اليت كرمها احلق سبحانه وتعاىل بأِن اختارها بني كلِّ لغاِت العالَِم              ميفحسب، بل تكر  

ةُ اليت حوت معجزةَ القرآِن الكرِمي، والوحيدةُ اليت         ِلتِصلَ ما بني السماِء واألرِض، فهي اللغةُ الوحيد        
نا نحن نزلْنا الذِّكْر وِإنا لَه      ِإُهللا به القرآنَ الكرمي      ا نطمئن إىل أنها حمفوظةٌ إىل يوِم القيامِة، مبا حفظَ         

 .لَحاِفظُونَ
 يف اجلانِب الغريب من عالَِمنا العريب الذي ميتد         ارس أمسيِتنا أيها األحبةُ، يمثِّلُ اَء اللغِة العربيةِ       ف

ا أَيها الناس ِإنا    ي، واللغِة، والعاداِت، والتقاليِد،     ِنعاملٌ فريد، جتمعه أواصر الدي    ..  من املاِء إىل املاءِ   
وا ِإنَّ أَكْرمكُم ِعند اللَِّه أَتقَاكُم ِإنَّ اللَّه عِليم         خلَقْناكُم من ذَكٍَر وأُنثَى وجعلْناكُم شعوبا وقَبآِئلَ ِلتعارفُ       

ِبريخ.       الشعوِب العرب بني نا وهناك            يإنّ ما جيمعه أعداُء األمِة هبكثٍري مما يفرقُها، ولوال ما غرس ِة أكرب
ن التالحِم بني أبناِء الضاِد يف كلِّ       لكانَ هلا شأنٌ آخر، وأحمده سبحانه وتعاىل أنَّ األملَ قائم يف مزيٍد م            

إليها اجلميع رى اليت يتوقِة الكُبدحمكاٍن، وصوالً إىل الو. 
اِت القليلةَ املتاحةَ أمامنا ال تكفي رِد التعريِف بأستاِذنا اجلليِل، فسريته الذاتيةُ لوال              عنّ السوي إ

خر بالعطاِء الذي ال حتده سواحلُ، ويظهر ذلك         اختصارها الستحوذت على كلِّ الوقِت، فهو حبر زا        
فاملتتبع ملؤلفاِت ضيِفنا الكبِري، جيد أنه      ..  عفيجلياً يف مؤلفاِته اليت جتمع بني خطّيِن يفِْصلُ بينهما خيطٌ ر          

 اإلطاِر جنده يشكِّلُ    العريب، ويف هذا    ملغرِبااختذَ منهجاً يف دراساتِه ينحو به أحياناً إىل اجلانِب التراثي يف            
ِء قواعِد  اامتداداً ُألستاِذه العالّمِة معايل الدكتور عباس اجلراري، الذي ساهم بجهٍد كبٍري يف إرس               

) الفُولكلُور  (الدراساِت التراثيِة املغربيِة، وال يعين التراثُ بالنسبِة هلما التمسك مبا يسمى اصطالحاً           
أعمق من ذلك بكثٍري، إذ يشملُ الدور الذي تقوم به جامعةٌ مثلُ جامعِة              أو األدب الشعيب، بل يعين      

 األول إىل ترسيِخ الدراساِت اإلسالميِة القائمِة على العقيدِة           ِمالقرويني مثالً، واليت تهِدف يف املقا      
         ،بالتسامِح، واألمِن االجتماعي والسالِم والطمأنينِة،   الصحيحِة، واملفاهيِم األصيلِة لإلسالِم فيما يتعلق 



 العربيِة وآداِبها، ألنها    ِةباإلضافِة إىل العنايِة بدراسِة اللغ    ..  واالنفتاِح على اآلخِر يف غِري تبذٍُّل أو احنرافٍ       
الوسيلةُ األهم لغايٍة أمسى يف الصراِع الذي نشهده كلَّ يوٍم، هذا الصراع غري املتكاِفئ، والذي يِصمنا                 

اإلرهاِب، وهضِم حقوِق املرأِة، وحقوِق اإلنساِن بصفٍة عامٍة، يف الوقِت الذي نعلم اخلُطَطَ             بالتخلِف، و 
    كثرياً ميزانياِت بعِض الدوِل الناميةِ           وراخلبيثةَ اليت تقف ها مبيزانياٍت تفوقاَء هذِه األباطيِل، وتدعم ..

دراساِت التراثيِة القيمِة يف هذا ااِل، دعماً لدوِر        وقَد خصص ضيفُنا جهوداً مقَدرةً، وقدم العديد من ال        
لفكِر اإلسالمي األصيِل وبراءتِه مما يلْصق به من         ا اجلامعِة الذي أشرت إليه آنفاً، ومسامهةً يف تأكيِد نقاءِ        

 فقام  ،ملغرِباكما امتدت جهوده املشكورةُ لتشملَ توثيق املخطوطاِت األصيلِة يف            ..  ااماٍت باطلةٍ 
بعرِض وتصنيِف كثٍري من املخطوطاِت، والتعريِف بأماِكنها، واملكتبات اخلاصِة اليت تضمها، وهذا عملٌ             

عها علماؤنا                    مربورمن الكنوِز العلميِة اليت أبد أرجو أنْ نرى مثلَه يف كلِّ الدوِل العربيِة، ألنَّ الكثري
حبذا قيام مشروٍع متكامٍل لتقصي مجيِع أماكِنها يف املدِن          و..  األفاضلُ ما زالت تقبع يف زوايا منسيةٍ      

تطيع الدارس والباحثُ أنْ يحصلَ عليها بيسٍر        يسوالبواِدي، ووضِع ِببلُوغْرافيا شاملٍة حولَها، حىت        
 . وسهولٍة، ولعلّ فيها ما مييطُ اللِّثام عن حلوٍل لبعِض مشاِكلنا الراهنة

من اهتماماِت ضيِفنا الكبِري، فيتعلق بالصوفية مبختلِف فئاِتها ومداِرسها وآداِبها،          ما الشق الثاين    أ
ٍف ِمن هذا النمِط، إال أنه واقع معاش ينبغي التعاملُ معه وفْق ما حيقق              قوبغض النظِر عن موقِف كلِّ مث     

وثٌ قيمةٌ منشورةٌ يف هذا ااِل، ملن       الفائدِة، ويتجنب اخلطلَ واخلطَأَ وفساد الرأي، ولضيِفنا الكرِمي حب        
 . يِةمأراد االطالع عليها ملزيٍد من تقصي ظاهرِة التصوِف يف بعِض الدوِل اإلسال

بطبيعِة احلاِل، جند فارس أمسيتنا مهتماً بالدراساِت األندلسيِة، وله دراسات مقَارنةٌ بني األدِب              و
صةً الشعر بكلِّ ما يحِفلُ به من أغراٍض كاملدِح، والغزِل، ووصِف             األندلسي واألدِب املغريب، خا   

وشحاِت، وهذه من البحوِث اليت وجدت فيها شخصياً غايةَ         الطبيعِة، والرثاِء، واهلجاِء، باإلضافِة إىل امل     
          ها مكتباتنا يف املشرِق العريبها من الروائِع اليت حتتاجين مِ  ..  املتعِة، وأحسبهذا التمين حالةُ    وال مينع ن

 ن خاللـِه  م وصلَ إليها توزيع الِكتاب، فما زالَ يف األمِر متسع لبصيِص نوٍر أرجو أنْ يعودالبؤِس اليت
 .الكتاب إىل عرشِه ايِد يف مكتبِة كلِّ أسرٍة عربيٍة

ظاً مع اتمع العريِض ِمن     بالرغِْم من امليوِل األكادمييِة لضيِفنا الكرِمي، إال أنَّ له تواصالً ملحو           و
يا األكادمييِة  احوِله، وذلك من خالِل لقاءاِته اإلذاعيِة والتلفازيِة اليت يتناولُ من خالِلها بعض القض              

كما أنَّ له العديد من احملاضراِت العامِة اليت ناقش فيها العديد من املواضيِع             ..  بأسلوٍب يقرا إىل املتلقِّي   
 فهو من العلماِء    ،ملغرِباعِه الفكري الذي يرِبطُ بني اللغِة العربيِة، والتراِث، والصوفيِة يف           املتصلِة مبشرو 

يبخلُوا قطُّ بوقِتهم وجهِدِهم من أجِل تنويِر جمتمعِهم، مسِهماً بذلك يف ربِط اجلامعِة                العاملني، الذين مل  



هد تواصالً وانفتاحاً مستمريِن بني اجلامعاِت وأعضاِء       باتمِع، وهو أمر مرغوب بشدٍة، وحبمد اِهللا نش       
 .ِل ملا فيه خري الوطِن واملواطننياعهيئاِت التدريِس املوقِرين مع اتمِع، ونأملُ مزيداً من التف

تمنياً لكم أمسيةً ماتعةً مع ضيِفنا الكرِمي، سعيداً أن نلتقي األسبوع القادم مبشيئِة اِهللا بتكرِمي                 م
شيِخ إبراهيم البليهي، الكاتِب واألديِب الذي يشكلُ رقماً ال ميكن جتاوزه يف الساحِة الثقافيِة، متطلعاً               ال

 .نحتفي به يف أمسيِة مسِك اِخلتام هلذا املوسِملإىل تشريِفكم 
 .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتهو
إىل أصحاب السعادة األخوة    أيها السادة، درجت االثنينية أن تنقل امليكرفون         :  ريف احلفل ع

 لديه سؤال   الكلمة لفارس االثنينية، فمن كان      املتحدثني، لذلك سنستمع سوياً هلم قبل أن تتاح       
 .تفسار فليكن سؤاالً واحداً حىت نتيح الفرصة ألكرب عدد منكمس اأو

الشقيقة   يةململكة املغرب ابدأ كلمات املتحدثني ونبدأ بكلمة األستاذ عبد الكامل دينيه قنصل عام            ن
 .فليتفضل دةجب
 

  ))بد الكامل دينيهعلمة سعادة األستاذ ك(( 
 .سالم على نبينا وسيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعنيلسم اهللا الرمحن الرحيم والصالة واب
 .عادة الشيخ األستاذ اجلليل السيد عبد املقصود حممد سعيد خوجه احملترمس
 : الكرامألساتذة األفاضل أيها األخوة احلضورا
 :لسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتها
 إىل سعادة الشيخ عبد املقصود      لسعدين ويشرفين يف هذه املناسبة الطيبة أن أتقدم بالشكر اجلزي         ي

حممد سعيد خوجه على ما يبذله سيادته من جمهودات من أجل دعم التواصل بني األخوة يف البلدين                   
 والوفاء اليت جتمع يف رحاا رجاالت الفكر والثقافة واألدب،           الشقيقني، هذه االثنينية اثنينية املودة    

بضعة شهور بتسليم رسالة سامية من جاللة امللك حممد         ذ  وامسحوا يل بالتذكري هنا بأنين قد تشرفت من       
 إىل األستاذ الفاضل السيد عبد املقصود خوجه تتضمن تنويه جاللة امللك مبا               -نصره اهللا -السادس  

ن جمهودات يف هذا اال، وال ميكنين أن أضيف على ما جاء يف مضمون الرسالة                 يقوم به سعادته م   
للقاء التكرميي لفضيلة الدكتور عباس اجلراري يف السنة املاضية والذي            ا امللكية من تنويه أثناء تنظيم    

 مبادرة   بل إن الرسالة امللكية جاءت لتبارك      ،ململكة العربية السعودية  اجيسد حضوراً للفكر املغريب يف      
، والذي  هالتوأمة بني منتدى االثنينية املتفرد بنسقه وعطاءاته، والنادي اجلراري املتميز بعراقته واهتمامات           

تشكل هذه املبادرة خطوة إجيابية ولبنة أساسية يف مد اجلسور بني املثقفني يف اململكتني الشقيقتني،                  
غاربة فضيلة الدكتور حسن جالب عميد كلية       واليوم تزداد سعادتنا بتكرمي أحد العلماء واملفكرين امل       



خ عبد املقصود خوجه على جمهوداته      ي جمددين شكرنا ملعايل الش    ،راكشاللغة العربية جبامعة القرويني مب    
القيمة مؤكدين له دعمنا هلذا التواصل آملني اهللا سبحانه وتعاىل أن يعينه وميده بدوام التوفيق واطراد                 

 ..  هذه االثنينية حبول اهللالسداد لالستمرار يف إشعاع
 ..السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتهو
األستاذ الدكتور حسن الوراكلي أستاذ        وننقل القط الصوت إىل سعادة     :  ريف احلفل ع

 . ملغرباوعضو احتاد كتاب  ملغرباوعضو رابطة علماء  كة املكرمةالدراسات العليا جبامعة أم القرى مب
 

  ))سن الوراكليحلدكتور لمة سعادة األستاذ اك(( 
صحبه أمجعني سعادة   وسم اهللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آله              ب

 حضرات األخوان العلماء واألدباء      ،ململكة املغربية ااألستاذ عبد املقصود خوجه، سعادة قنصل         
 .األفاضل
 أحدثهم عن النجم الذي      يف أن أحدثهم عن مطلع النجم قبل أن         -احلضور الكرمي -ستأذن  أ

 ..هذه الليلة) االثنينية(ضاءت به جنبات 
 ..قاصية بالد املغارب ملطلع يف األفق الغريب منا
 )..طيبة(وتعطر بطيوب ) حراء(نذ اَألزمِن اُألوِل توشح بشعاع م
 .. ذاك، وليس بغري ذاك، نبه قدراً وشرف ذكراًب
 ؟..ل تدرون أي أفق أعينه
 )..بيةالكت (راكشمنه إ
 !وطاب املساء.. س ضحى توهج ا ظهرهامش
 !وتضوعت البطاح.. بانارة إميان وبر أمرعت بغيثهما األرض اليبم
وتسكب يف مسع الزمن أنشودة     ..  ن رباطاا انطلقت أفراس اإلجناد ختفق يف الذرى أعالمها         م

 )!الزالقة(امسها ).. القادسية(وشذى ) بدر(مضمخة بعبري 
 ..بطونولئك هم املراأ
 !ووشحوا.. السين) الكتبية(لَّه ما وشوا به أفق ل
ة اليقني تربعم حلم فتية آمنوا برم، مث طاروا بإميام،           جعلى أرضها الطيبة اليت تسبيك بوه     و

كالنسور، يف شاسعات اآلفاق، ال يهيض هلم جناح، ينثرون ريا نفحاته على األرض، ليس من واد وال                 
إال وأخصب بريا حلم      فريقيةإو  راكشموبني  )  شلَّري(و  )  درن(ب فيما بني    سهل، وال منعرج وال كثي    

 ..!قالفتية الوردي العب



 .. ولئك هم املوحدونأ
 !السين، ووشحوا" الكتبية" ما وشوا به أفق هللا
 راكش ظل هؤالء وأولئك، ويف ظل دول أخرى، سعدية وعلوية، من بعدهم خلفت، مل يغمد مل               يف

 .د وإجناد، ترهب به عدو اهللا وعدوها، وتذود عن بيضة اإلسالم وحتمي الذمارسيف جها" الكتبية"
ك، ويف ظل دول أخرى، سعدية وعلوية، من بعدهم خلفت، مل جيف              ئيف ظل هؤالء وأول   و

روضا (و  )  أنوار فجر (و  )  شفاء(قلم عرفان واجتهاد، تطول العصور والنبع يتدفق        "  الكتبية  "راكشمل
 )!أنفاً

 !وال يغور.. ه على كثرة الواردينزداد فوراني
 ...ضيئة هذهوليلتكم ال) االثنينية(جنم .. لك مما أوحى إيل به مطلع النجمذ
 ؟.. عن النجم يف إثر احلديث عن مطلعه-أيها احلضور الكرمي-أي حديث أسوق لكم ف
 ..انبثق النجم وأطل" الكتبية "راكشمن أعطاف ذلكم األفق البهي، أفق م
تطاول اجلوزاء،  )  الكتبيني( بعني الدهشة واالستغراب مئذنة جامع       - يف ريعانه  وهو بعد -رمق  ف

 طالت عليها العصر حتكي عن أجمادها ألصيلها والسحر، واألضرحة تشمخ بالكرام            وأسوار املدينة اليت  
من ساكنيها أهل العلم املكني واملنهج السليم، وعرصات النخل والزمان ذوات األفنان تسبح يف                 

 ..! لربهااألرض
 جعل  ع بعني اإلجالل واإلكرام ما حيتضنه أفقه الوسيع من تراث بدي           -وهو يف ريعانه  - حلظ   مث

 ..يتتبعه يف يومه وأمس
 ..تقراه، حيناً، بلمسي
 ! حيناً يتحراه حبدسو
ما زال جيد يف طلب هذا التراث، يسائل عنه يف حله وترحاله، ويفيد منه يف إقامته وظعنه حىت                   و
 .. من تارخيه وِسير أعالمه وآثارهم غري يسري، ومتثل منه غري قليلاستوعب
العلماء السالفني من أبناء هذا األفق أو الذين آووا إليه من                شرع قلمه، سرياً على سنن      مث

 ومن غري تلك وهذه من حواضر العلم يف العدوتني، ليحدث عصرييه            ،اسفو  بتةسومن    رطبةقو  شبيليةإ
العلمي وما حيلم به    "  الكتبية  "راكشم هلم، عما رأى مما ميتع الطرف يف غابر أفق           ومن يأيت من اخلالفني   

د يف قابلها، تعلي صرحه على أساس من إرثها احلافل بالعطاء واإلبداع يف غري جمال من                 امما يثلج الفؤ  
 .جماالت العلم واألدب، واحلضارة والعمران

: خاطب بين أفقه، دانيهم والقاصي، قائالً      جعل كلما فرغ من إجناز عمل له عن تراث أفقه             مث
) راكشالزاوية البوعمرية مب  (و  )  عمائة سنة سيف ت   راكشاجلامعة اليوسفية مب  (هاؤم اقرأوا كتابيه عن     



أثر :  الدولة املوحدية (و  )  قضايا وظواهر أدبية  :  الدولة املرابطية (و  )  راكشماآلثار األدبية ملتصوفة      (و
 ..وهلم جراً) العقيدة يف األدب

 

 :إذ يكتب حسن، جنم االثنينية الثاقب هذه الليلة، تلك العناوين وغريها مما مياثلها ويناظرو
 ).هذه مالحمنا وقسماتنا، هذا ماضينا يصب ره يف حاضرنا.. هذا تراثنا(

 

ليلتكم هذه، القواعد من البيت الذي بات مركزاً للدراسات          )  االثنينية(إذ يرفع حسن، جنم     و
 :راكشم واألحباث حول

 ).خيتلج بنور العلم واإلميان" الكتبية "راكشمماضي .. هذا ماضينا الوضيئ(
 

 : يدرك-وهو ينجز هذا العمل وذاك-الليلة ) االثنينية(م لقد كان حسن جنو
األسوياء أن خدمة التراث بإحياء نصوصه السوية ودرسها وفق منهج غري ذي عوج أمانة يف أعناق                _  أ

 بل أبناء األمة كلهم، عليهم النهوض به وفاء إلرث غاٍل شكَّلَ ماضيها                األفـق؛ أبناء هذا   من
 . والتكافل يف حيااريمكرساً قيم احلق والعدل، واخل

 أن خدمة اللغة العربية بإعداد محاة هلا أكفياء حتت سقف صرحها املنيف، الذي يديره سنني عدداً،                 -ب
 .واجلوهر..  الدين الذي هو املكون الرئيس هلويتنا     أن لغة الضاد من     ب :يعمق الوعي لدى ناشئة األمة    

 .وافدة غازية، جتمع صفنا وتوحد مشلنا بأنه ليس من لغة سواها، وافدة غازية كانت أو غريو
 

وأخرياً، وليس آخراً، أختم    ...  الثاقب ليلتكم الوضيئة هذه   )  االثنينية(لك مما أوحى إيل به جنم       ذ
 :بلمعتني
لتنا الوضيئة هذه ثاين اثنني من رجاالت العلم واألدب والفضل والكرم            وىل اللمعتني أن جنم لي    أ

 ..العلم واألدب والفضل والكرم) ثنينيةا (-يف حبر هذا العام-حتتفي ما 
 

 .. عباس اجلراري: والمها الدوحة الفينانة الطيبة اليت أصلها ثابتأ
 ..حسن جالب: ثانيتهما فرعهما املثمر الذي يف السماءو

 

انية اللمعتني فمفادها أن ااورين لبيت اهللا احلرام يف بلده األمني من أهل األفق الغريب، من                ما ث أ
 ومغاربة، كانوا إذا أهلَّ عليهم من أفقهم جنم علم وفضل اغتبطوا بطلوعه وابتهجوا بوفوده،                أندلسيني

 ..وفسحوا له يف منازهلم واالس



 :هاكم مثالنيو
متهيد الطالب  (الذي سجل لنا يف رحلته      )  هـ٨٩١ت  ( األندلسي   ألول أبو احلسن القلصادي   ا

يف تلك األماكن الشريفة واملواضع     ( وإقباهلم عليه    هاحتفاء أخالئه من ااورين ب    )  ومنتهى الراغب 
 )... املنيفة، يثريون آللئ الفوائد ويسحبون أذيال املسائل الفرائد، ويردون من أعذب املصادر واملوارد

يلتقي ببلدييه  )  ماء املوائد (الذي نراه يف رحلته     )  هـ١٠٩٠ت  ( سامل العياشي املغريب     الثاين أبو و
فيفسحون له ويقبلون عليه، ويلتقي بآخرين يف رباط           كة املكرمة مب)  املوفق(ط  امن ااورين يف رب   

يوسع خطوه  فيجد لديهم من الرعاية والتحفي ما يقر به عيناً؛ بل إننا نراه                 ملدينة النبوية اب)  عثمان(
 حيث يلتقي بإخوان له طاب هلم املقام عند مسجد حرب األمة ابن عباس رضي اهللا                 لطائفافينتهي إىل   

يرحبون به غاية، ويظهرون له ولصحبه من بشرهم النهاية، وكل منهم يطلب الرتول عنده يف                (عنهما  
 ..!.)داره، ويقسم على ذلك جهد ميينه، ويبذل يف القرى املستطاع من ملك ميينه

 ..بعدو
 ؟..هل أَزمن اجلوار الالئي مضني رواجعف
- أن نصل حاضر اجلوار مباضيه       -اورينحنن أحفاد أولئك الكرام الربرة من ا      -ل يكون لنا    ه

 -، مباضيها العريق الباهر   "الكتبية  "راكشمالثاقب حني وصل حاضر مطلعه،       )  االثنينية(صنيع جنم   
 علينا من األفق الغريب من محلة العلم ورواته، نكرم الوفادة ونسقي            فنحيي سنتهم يف التحفي بالطالعني    

 ؟..الرفادة
 ..وحنرص، املستطاع، على الوفاء به.. د واجباتناكا اهللا إنا لنرى ذلك من آت
 ..السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتهو
األستاذ   كةم  أيها السادة، للشعر يف هذه الليلة مساحة وأىب شاعرنا الكبري شاعر          :  ريف احلفل ع

س اثنينية  رعلي أبو العال إال أن يطرز هذه الليلة ويزركشها ويلوا إذا جاز يل التعبري، بقصيدة يف فا                 
 :هذا األسبوع، وقد أكرمين بقراءا نيابة عنه يقول

 

  ))قرؤها بالنيابة عنه األستاذ حسان كتوعةيلي أبو العال عصيدة الشاعر الكبري ق(( 
  ))ملغرباسائم �(( 

يبتض الـــنبـــأَر طُـــوفت تـــاده
. 

 ن  ــن ــبت ِمـ ــاِئم هـ ــِرِباسـ ملَغـ
. 

بِ وــر ــن يعـ ــبِة ِمـ ــوق اَألِحـ شـ
. 

 و عهــز ــر الــ ــياِتهارِبيــ  بطَــ
. 

ــبِ ت ــرم املعِجــ ــوك بالَكَــ لقَّــ
. 

ــ  همهإنْ جئْــت ــيد ةُ الصــو اإلخ م
. 



ــبِ و ــري املخصـ ــن الشـ ــر ِمـ متـ
. 

ــ  ــ(عارهمو ِشــ ــائغٌلَــ )نب ســ
. 

املَطلـــِبو ةُ ِفـــياحلَـــالو ِتلْـــك
. 

ذَاك البــياض بــياض القُلُــوبِ  فَــ 
. 

الَِقهم وــأَخ ــِبب ِبـ ــبِب.. أَحـ أَحـ
. 

 ت لُـــوحقَارعالْـــو اتلَـــيهم ِســـم
. 

ِبعــر اِد واملَشــز ــرحِب وال ــى ال لَ
. 

هــم عــرب ينــزلُونَ الضــيوف   فَ 
. 

ــ ت ــد يف ش ــر ى الطَيــرِبر وِه املُطْ
. 

 وِضـــهملَـــى أَراِب عحالـــر ـــنيب
. 

ِمـــت ِصـــِبمـــيساِهـــر املُخالز ن
. 

يف بـــرِدها) إيفـــرانُ(تلْقَاك فَـــ 
. 

ــِبع السـبســفح و ــهل والس ــى الس لَ
. 

 و ــر ــرياضاِعط ــاض  ل ــد أَف ــا قَ ِبه
. 

تفخــــر باملَــــنهل األعــــذَِبو
. 

رِضــهايحلُو املَِصــيف علَــى أَ فَــ 
. 

رى بالْمفَاِخـــر ِمـــن يثْـــرِبســـ
. 

ــرٍ و  ــن غَابـ ــاِلم عـ ــى املَعـ تلْقَـ
. 

قُــِبولَألح ــدوا املَجلَّــدخ ــنم
. 

ــب  ــدوِد بـــين يعـ ــِدي اجلُـ ِبرأَيـ
. 

راِئس زفَّـــت وملْ تحجـــبِ عـــ
. 

 لَــى   وع ورالــثُغ َألطْلَِســياِتلْــك
. 

ِكبِ  وــو ــِد يف املـ ــبق بالْمجـ تسـ
. 

 اتهابــر ــِر أَتـ باِهـــي علَـــى الدهـ
. 

ِم( واســن ــوِبها املُ) كْـ ــِبقيف ثَـ ِشـ
. 

ــنجةُفَ(  ــزهو و ) طَ ــ(ت ــروم) اسفَ ت
. 

ــيبِ  فَ ــاِكم الطَّـ ــنواِن يف احلَـ ِصـ
. 

 ـــا واطُاأَمبـــا  لـــرأَماواضيلـــر
. 

طْلَـــِبوم ِمـــن نـــامضالت ـــمِنع
. 

 الْــوئَامعاشــا وعشــتم وعــاش  فَ 
. 

ــ ــبِ لَ ــٍر معِش ــن مزه ــب م ك القل
. 

 اِئــراً    وا زــنعبأتــى ر ــنيــا م
. 

ــاِت عأل ــز أيبزِم اللغــــ يــــ
. 

ت عمــــيد لكلــــيةٍ أنــــفَ 
. 

ن الســجع أو نثْــرِك املُطــربِ  مــ
. 

تنشــــر يف منــــتدانا الــــزهورل 
. 

ِمـــيداً إىل  وـــوداً حـــِرِباعملَغ
. 

أهالً وســــهالً ِبتشــــِريفكمفَــــ 
. 

 

أيضاً فضيلة الشيخ حممد بدر الدين وكما دائماً جتود قرحيته بأبيات كتبها ونأمل             :  ريف احلفل ع
 .أن يقرأها علينا

 

  ))مد بدر الدينحمصيدة فضيلة الشيخ ق(( 

ــالب يف ــن اجلــ ــوم احلســ  يــ
. 

ــبابأ  ــر األحــ ــالً بالغــ هــ
. 

ــ ــاببــ ــل األحقــ ذّوا يف كــ
. 

ــ  ــربارجال بــ ــا ملغــ أعالمــ
. 

العلم وفــــن غــــالب بــــ
. 

ـ   وروعـــته  ألنـــدلس ا اغواصــ
. 



ا زال حــــديث األعقــــابمــــ
. 

ـــم قـــد صـــار لـــنا جمـــدو 
. 

بديث اهلـــــادي األواحبـــــ
. 

ــ  ــل يـ ــرباا أهـ ــوباكم ملغـ طـ
. 

ــبابيف ــيوخ وشــ ــري شــ  خــ
. 

ن أهـــل الغـــرب وســـيمتهمعـــ 
. 

ــتابب ــم وكــ ــيف وعلــ الســ
. 

ــاة  يف  ــالم محــ ــر اإلســ  ثغــ
. 

ــباب ز ــى باأللــــ اداً يرقــــ
. 

ــ  ــدانا  كـ ــيكم أهـ ــٍذ فـ م فـ
. 

جــــىن مــــن شــــهد اآلدابو
. 

ــ  ــريد مــ ــم فــ ن در يف العلــ
. 

ــالب أ ــيد خــ ــدو جمــ و شــ
. 

و ذوق يف الفــــــن رفــــــيعأ 
. 

ــاب ل ــني بإعجــ ــد العــ يشــ
. 

ــ  ــرحاكـ ــنم يف حســـن صـ م منـ
. 

ــ ــاببـــ ــر وثّـــ نمري ثـــ
. 

ضبــــرعتم يف وشــــي ريــــاو 
. 

ــ ــاب يـ ــرب األجنـ ــل الغـ ا أهـ
. 

ياكم شــــعري يف عجــــلحــــ 
. 

 

م ا،  حممد ضياء الدين الصابوين له أبيات خيتت        يبةطشاعر  :  عادة الشيخ عبد املقصود خوجه    س
نرجو ممن له كلمة أن يتصل بسكرتارية االثنينية قبل حفل التكرمي ليوضع يف برناجمنا ألنه اآلن لدي                   

سف الربنامج يزدحم والوقت يضيق وال أستطيع أن أليب طلبات األخوة الكرام            ألأكثر من كلمة ومع ا    
 إشارة وبالطبع سنعطي األولوية     فأكون شاكراً وممتناً االتصال بسكرتارية االثنينية يف أي وقت وإعطاءنا         

 .ملن يتصل أوالً
 

  ))صيدة فضيلة الشيخ حممد ضياء الدين الصابو�يق(( 
شكراً لسعادة الشيخ عبد املقصود خوجه أن أتاح يل           :  د ضياء الدين الصابوين   محملشيخ  ا

 :االًالفرصة، وقد طلبت منه وقال يل بأن هناك عدة شعراء فوقفت واآلن خري الشعر ما كان ارجت
 :ية شعرية للدكتور حسن جالب حفظه اهللاحت

ــ ــرتب نـ ــى الـ ال يف اآلداب أمسـ
. 

ــن(  ــه ) حسـ ــل يف أردانـ والفضـ
. 

ــ ــاب  م ــن رح ــنا م ــرباتم علي ملغ
. 

ــتهاج ومب  ــابــ ــدســ رات قــ
. 

)العــــريب(عمــــيداً للبــــيان و
. 

ــ  ــاً قـ ــباً المعـ ــرفناه أديـ د عـ
. 

نـــا مـــن تـــيمه حـــب الـــنيبأ
. 

يهــا الســائل عــين مــن أنــا    أ 
. 

ــذهب  و ــى م ــب أمس ــذهيب يف احل م
. 

نـــا مـــداح احلبـــيب املصـــطفىأ 
. 

ــ ــب مـ ــر مل ينضـ ــيم زاخـ ن نعـ
. 

ــ  ــادقاً ق ــرفا ص ــب ص ــعت احل د رض
. 



ــ ــب  ي ــرب احلق ــون ع ــياء الك ا ض
. 

ــ  ــى  ي ــدر الدج ــا ب ــول اهللا ي ا رس
. 

مسـا مـا مسـا مدحـي فـوق الشهب          و
. 

ــيمين  أ  ــبكم تـ ــوال حـ ــا لـ نـ
. 

ــتب ف ــري الكــ ــناه خبــ حكمــ
. 

ــ  ــنا   حن ــون ل ــع الك ــن خض ن م
. 

قــد فضـح احلـق رخـيص الكذب        ف
. 

ــاؤون ف  ــا يشــ ــيقولوا مــ لــ
. 

 

 .أكرر مرة أخرى وأن مجيعنا يتوق لالستماع لفارسنا املغريب هذه الليلة فليتفضل: ريف احلفلع
 

  ))سن جالبحلمة فارس االثنينية األستاذ الدكتور ك(( 
 .سم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على سيد املرسلنيب
 .عادة الشيخ عبد املقصود خوجه احملترمس
 .دى االثنينيةلسادة األساتذة األجالء أعضاء منتا
 :يها احلضور الكرميأ
 .كاتهرلسالم عليكم ورمحة اهللا وبا
سعدين ويشرفين أن ألتقي معكم يف هذا اليوم السعيد ويف هذا البلد املبارك الكرمي، ألحضر هذه                ي

اجللسة العلمية واالحتفال البهيج، الذي تفضلت فعاليات االثنينية مببادرة من راعيها سعادة الشيخ عبد              
اجلراري الرباطي الذي يشرف      صود خوجه تنظيمه على شريف، ويف إطار التوأمة بينها وبني النادي          املق

 . عليه األستاذ الباحث املستشار الدكتور عباس اجلراري
ذه التوأمة اليت باركها موالنا أمري املؤمنني حممد السادس حفظه اهللا ورعاه، وأيده بنصره، وال                ه

درة، اري اجلزيل وامتناين الكبري للشيخ عبد املقصود خوجه على هذه املب          يسعدين هنا إال أن أوجه شك     
وأهنئه بسالمة العافية والشفاء، وأرجو اهللا جلّت قدرته أن يسبغ عليه رداء الصحة والعافية، كما أوجه                
شكري ألستاذي الدكتور عباس اجلراري الذي اقترحين للتكرمي من بني عدد من أدباء النادي اجلراري               

 .المه البارزين املتفوقنيوأع
قات األخوية العريقة والتارخيية املتينة بني الشعبني        ن فكرة التوأمة دليل آخر على عمق العال        إ

 بقيادة العاهلني امللهمني فخامة امللك      ،ململكة املغربية او  ململكة العربية السعودية  االعربيني املسلمني يف    
 .مد السادس أيدمها اهللا ونصرمهافهد خادم احلرمني الشريفني وجاللة امللك حم

اد من فخر خدمة للثقافة العربية اإلسالمية ذه املبادرات          دمب:  قد سجلت فعاليات االثنينية   ل
متكنت خالل هذه   .  التكرميية واجللسات العلمية املفيدة واملمتعة واليت تستمر منذ زهاء عشرين سنة           

ومن   ململكة العربية السعودية  اعامل وشاعر وأديب من     املسرية املتألقة من تكرمي أكثر من مائيت مفكر و        



عربية واإلسالمية، وإا جهود جبارة من شأا أن تعرف مبختلف جماالت البحث              لخمتلف الدول ا  
وتشجع املبدعني والباحثني على االستمرار يف العطاء، وهي فرصة كذلك للتنويه            .  واإلبداع يف وطننا  

 .لمي والفكري وخبدمة وطنهم يف جمال ختصصهمباملتميزين منهم باإلنتاج الع
  كانت تنهض به النوادي األدبية منذ القديـم يف خمتلف اتمعات رياًبدوراً ك هي بذلك تلعبو

 :العربية واإلسالمية على مر العصور واختالف البيئات واليت تتلخص يف جماالت
 .ألدباء والعلماء يف رؤيتها الفكريةتنشيط احلوار الثقايف واألديب بني جمموعات متجانسة من ا -
وطنية، فقد كان هذا الدور على قدر من األمهية خالل           لبث الوعي بالذات وبالشخصية ا      -

فترات احلماية أو االستعمار كما هو الشأن بالنسبة للنادي اجلراري الذي عمل على بث هذا الوعي                 
، وال خيفى أثر ذلك يف حترر البالد          يف الشباب من خالل الكتابات األدبية واإلبداعات الشعرية         

 .واستقالهلا
نتاج األديب وصقل موهبة الشعراء واألدباء عن طريق املساجالت           إلتشجيع اإلبداع وا    -

 .واملطارحات األدبية
 الفكرية واألدبية اجلديدة الصادرة عن دور النشر وتعهدها بالتعريف والنقد            تتتبع اإلنتاجا   -

 .عن طريق العرض واملناقشة
قها خدمة للثقافة العربية    يذه مجلة من األهداف اليت تسعى النوادي األدبية على العموم إىل حتق           ه

 .اإلسالمية، وقد أضافت إليها فعاليات االثنينية فكرة التكرمي لتتوج ا خدمتها هلذه الثقافة
 احلاضرين يف   تغمرين سعادة كبرية وأنا أقف موقف املكرم من مكرمي االثنينية، وأستأذن السادة           و

تاذي وشيخي يف هذا املوقف، إذ من       ستقدمي صورة تعريفية مركزة لشخصي املتواضع بعدما وضعين أ        
وسأسوق ما سيفتح اهللا به علي يف هذا العرض، وأترك          ...  أصعب املهام أن يتحدث اإلنسان عن نفسه      

 .ما قد يبقى غامضاً إىل مرحلة األسئلة من هذه اجللسة
 واليت ظل   لمملكة املغربية لالعاصمة السياحية والعلمية والتارخيية        اكشرمنتسب إىل مدينة    أ

املرابطية واملوحدية والسعدية وعدد من ملوك      :  حيمل امسها نظراً ألمهيتها، فقد اختذا الدول         ملغربا
لعريب والعامل ا   ألندلساو  ملغرباالدولة العلوية الشريفة عاصمة مللكها، والتقت ا خنبة من علماء وأدباء            

ن إشعاعها العلمي مستمراً ومتواصالً     اواإلسالمي، وعقدت ا االس األدبية والعلمية واملناظرات، وك       
 وذلك بفضل   ،لرباطاو  كناسمو  اسفحىت أثناء انتقال كرسي امللك إىل غريها من املدن املغربية ك            

 .ية واملوقعية واالجتماعية البارزةجامعتها اليوسفية العريقة ومدارسها العلمية املشرقة، ومكانتها التارخي
هو حي سيدي ميمون الصحراوي الذي يرجع بناؤه إىل            ان مولدي حبي من أحيائها العريقة     ك

منتصف القرن السادس اهلجري، بعدما قرر يوسف بن عبد املؤمن املوحدي توسيع املدينة عن طريق                



ة الغربية، وأسكن به بعض القبائل      هدم جانب من السور الذي بناه علي بن يوسف بن تاشفني يف اجله            
 .ايهمنها هسكورة ومسفيوة اليت أنتمي إل

يوسف بن تاشفني   :  هو حي يعبق بالتاريخ وحتيط به أضرحة أعالم متميزين خدموا البالد هم            و
الذي يقع على بعد عشرين متراً من احلي، وأمامه صومعة الكتبية العظيمة، وبه               راكشممؤسس مدينة   

ي البارز  سميمون الصحراوي أحد بناة املدينة، وعبد الرمحن السهيلي العامل األندل         كذلك ضريح سيدي    
يف اللغة واحلديث والتفسري، املتوىف يف آخر القرن السادس اهلجري، وضريح سيدي مبارك بن تعلوات               

وحيده كذلك حي القصبة املوحدية مبسجده       .  الدراز الصويف املنتسب للقرن احلادي عشر اهلجري       
 .ري الكبري وصومعته الشاخمة السامقةاملنصو
املامونية، وعرصة ابن إدريس، وعرصة موالي املصطفى         حتيط به من الغرب واجلنوب حدائق     و
 .فيجمع بذلك بني سحر التاريخ، وروعة املآثر، وجالل العلم، ومجال الطبيعة. اخلضراء
وحفظت القرآن  م، وبه درجت    ١٩٤٨/هـ١٣٦٨ هذا احلي اجلميل رأت عيين النور، سنة         يف

ر احلي، ومل يسعفين احلظ باالنتساب      االكرمي مبسجد سيدي مبارك، مث مبسجد سيدي ميمون داخل أسو         
إىل اجلامعة اليوسفية العتيقة كما هو الشأن بالنسبة إلخويت األكرب مين سناً، إذ اقتضى نظر خايل العائد                 

دارس احلكومية العصرية املزدوجة اللغة،     آنئذ من عدد من الدول األوروبية واآلسيوية أن يسجلين يف امل          
فقد كان رجال الوطنية حيثون املغاربة على       .  حمدودة ومعينة من املواطنني   ت  اليت مل تكن تستقبل إال فئا     

 .تسجيل أبنائهم يف املدارس احلرة والتعليم العريب األصيل
دراسات األدبية بفضل   ولكن اهللا شاء أن أتوجه لل     .  قد كانت األسرة يئين للدراسات العلمية     و

أصر أثناء املداوالت التوجيهية يف آخر الدراسة          أستاذي حممد بن العريب املسفيوي رمحه اهللا، الذي        
 .اإلعدادية على هذا التوجيه لتفوقي يف مادة اللغة العربية

قمت بتصحيح الوضع بعد حصويل على البكالوريا بتحقيق أمنية االنتساب إىل التعليم األصيل،             و
يتجه إليها إال طلبة التعليم       اليت مل يكن  )  اسففرع  (ك باالخنراط يف كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية        وذل

 .م١٩٦٦األصيل، وكان ذلك سنة 
فيها التقيت بأستاذي الدكتور عباس اجلراري الذي عني ا أستاذاً يف السنة نفسها، ودرست               و

 .ستمر ارتباطي العلمي به إىل اآلنوا. عليه األدب العريب، مث األدب املغريب فيما بعد
 :تاذ اجلراري قبل أن ألقاه لسببني اثننيسقد كنت مهيأ لالندماج يف ختصص األو
استفاديت من مكتبة أخي حممد الطالب مث األستاذ باجلامعة اليوسفية واليت كانت حتوي             :  أوهلما  -

وص بعض الكتب يف التاريخ      عدداً من املصادر العلمية يف التفسري واحلديث والفقه، وعلى اخلص           
 .واألدب املغربيني



ع احلديث اليت كانت حتوي جمموعة كبرية من القصص والروايات          بمكتبة أخي أمحد ذات الطا    و
لعدد ال يستهان به من املؤلفني، كنجيب حمفوظ، وحممد عبد احلليم عبد اهللا، ويوسف السباعي،                  

 ...غربملاوإحسان عبد القدوس وغريهم من كبار كتاب مصر و
الذي   Bernard Rosem Bergerتأثري أستاذي الفرنسي برينار روزان بريجي       :  وثانيهما  -

يف املرحلة الثانوية، والذي رين مبعرفته الدقيقة لتارخينا الوطين، فكان أول من               ملغربادرسين تاريخ   
 .وجهين إىل البحث فيه والرجوع إىل مصادره األصيلة

نهائية لإلجازة وطلب منا إجناز حبث التخرج، جلأت إىل أستاذي          ذلك، عندما وصلت السنة ال    ل
 ).الشعر الدالئي(ري ألسجل معه موضوعي عن اعباس اجلر
م، ولكن الظروف مل    ١٩٧٠كان أملي أن أتابع دراسيت العليا عندما خترجت يف الكلية سنة             و

صاً وإنين كنت منتسباً يف     تسمح يل بذلك، نظراً حلاجة البالد إىل األساتذة يف خمتلف التخصصات خصو           
 فلبيت نداء الوطن واخنرطت يف سلك التعليم الثانوي         ،لرباطاالوقت نفسه للمدرسة العليا لألساتذة ب     

 . يف شهر أكتوبر من السنة نفسها لدار البيضاءاوعينت بثانوية حممد اخلامس ب
لثقافة العربية، والترمجة،   كانت جتربة غنية ومفيدة تصديت فيها لتدريس اللغة العربية وآداا، وا          و

تصاد دامت مثاين سنوات قضيت مخساً منها يف مدينة          قللشعب األدبية واألصلية والعلمية وشعبة اال      
 ومتكنت خالهلا من تكوين عدد ال        ،راكشموثالث سنوات يف مسقط رأسي مدينة          لدار البيضاء ا

 .يستهان به من أطر البالد
 خاصة، وهو عقد الشباب الثائر املتحفز الطموح إىل          صبغة  ملغرباكان لعقد السبعينيات ب   و

ب املعارف، لذلك كان كل الزمالء أساتذة الثانوي يسجلون أنفسهم يف كليات            ااملناصب العليا واكتس  
احلقوق للحصول على اإلجازة يف العلوم القانونية أو االقتصادية، وذلك لولوج مهن كانت هلا جاذبية                

لذلك وجدت نفسي مثلهم مسجالً يف كلية       .  القطاع االقتصادي اخلاص  خاصة كالقضاء واحملاماة أو     
ألحضر اإلجازة يف العلوم القانونية أسوة ؤالء الزمالء يف العمل، وكنا              لدار البيضاء ارع  بفاحلقوق  

 . نتناوب على احلضور وتبادل احملاضرات حىت نوفِّق بني العمل والدراسة
قصد يئ دبلوم السلك الثالث يف ختصص         اسفكلية اآلداب ب  ال أنين يف اآلن نفسه أَنتسب إىل        إ

 .اذي الدكتور عباس اجلراري وأستاذي الدكتور حممد بنشريفةتأدب مغريب بإشراف أس
 عندما حصلت على اإلجازة يف العلوم القانونية        ١٩٧٣وقعت يف حرية كبرية يف صيف سنة        و

هلين لتسجيل أطروحيت لنيل شهادة املاجستري،      بتفوق، وعلى دبلوم الدراسات العليا املعمقة الذي يؤ        
ا التعليم إىل احملاماة أو القضاء، وبالتايل أحقق رغبة خايل رمحه اهللا             وهل أقتفي أثر زمالئي الذين غادر     

الذي ال أنسى أفضاله علي يف التوجيه واإلرشاد، أو أحقق رغبة والدي رمحه اهللا، يف أن أكون أستاذاً                   



ي تسبني لقبيلتنا من أمثال حممد بن عثمان املسفيوي وحممد بن اهلامشي املسفيو             بارزاً كاألساتذة املن  
وأيضاً رغبيت  ...  رئيسي اجلامعة اليوسفية، وحممد بن املؤقت املسفيوي وعبد السالم املسفيوي وغريهم          

 ..الدفينة يف أن أكون أستاذاً جامعياً ومؤلفاً للكتب
 آنذاك أكرب بكثري من الوضع االجتماعي        قد كان الوضع االجتماعي للمحامي والقاضي      و
 ... للمدرس
لالستشارة مع أستاذي عباس يف تسجيل موضوع املاجستري           اطبلراأذكر أنين سافرت إىل     و

واالستئناس برأيه يف مسألة االختيار، إال أنه أصر على أن أختار بنفسي حسبما متليه علي قناعيت                   
ذلك بغض النظر عن الضغوط املادية أو االجتماعية         هلذا امليدان أو     الشخصية واستعدادي اخلاص  

 .أو األسرية
وهو البحث العلمي واألستاذية، وإن بقي يف       :   أحسست أين أحبه وأميل إليه     ااخترت فعالً م  ف

وتتاح يل الفرصة أحياناً للقاء هذا الزميل أو ذاك من           ...  نفسي شيء من إغراء املادة وسحر السلطة      
ممن أصبحوا رؤساء حماكم أو مستشارين يف الس األعلى أو رؤساء غرف به             رفقاء الدراسة القانونية    

على اخلصوص، ومن رجال السياسة الالمعني، وفق اهللا           لدار البيضاء ان من أبرز حمامي مدينة      ريوآخ
 .اجلميع وهدانا إىل ما فيه خري هذه البالد

أبو ( يف موضوع    ١٩٧٣ة  جلت رسالة املاجستري بإشراف أستاذي الدكتور عباس اجلراري سن        س
مرار لبحثي يف اإلجازة الذي عرفت فيه بأدب        توهو اس )  حياته وآثاره :  عبد اهللا حممد املرابط الدالئي    

اليت ضت بأدوار علمية وسياسية ودينية        بال األطلس املتوسط  الزاوية الدالئية نسبة إىل منطقة الدالء جب      
يف صراعات بني أبناء أمحد املنصور        ملغربادخول  خالل القرنني العاشر واحلادي عشر للهجرة، بعد        

 وانعدم األمن مبناطق    ،راكشوابن يوسف مب    اسفراسة يف القرويني ب   دالسعدي حول امللك، فتوقفت ال    
 .وظهر بعض رجال الزوايا يف هذه املنطقة أو تلك سعياً إىل حكم البالد ملغربا

طلبة وظهرت حركة علمية وأدبية نشيطة      قد وفر الدالئيون الشروط كافة الستقبال العلماء وال       و
العلوم والتخصصات منهم أبو عبد اهللا املرابط الشاعر           جتلت يف ظهور عدد من املؤلفني يف خمتلف        

 .واألديب واللغوي والفقيه صاحب مؤلفات عديدة يف هذه العلوم
 نة العامة  على نفائس املخطوطات املوجودة يف اخلزاقد مكنين حتضري هذه الرسالة من االطالعو

وأن ...  كناسمو  اسفو  طوانتو  راكشوخمتلف اخلزانات اجلهوية مب     لرباطاواخلزانة احلسنية ب  
 .أكتسب معرفة عميقة خببايا مكتباتنا العامة وخاصة يف جمال الدراسات واملؤلفات املغربية

املنوين أحد  العالمة حممد   :  ال ميكنين هنا أن أنسى اخلدمات اليت قدمها يل األستاذان املرحومان          و
املؤرخ الصديق بلعريب حمافظ       والعالمة ؛لرباطاوصاحب مكتبة خاصة ب     ملغربارواد البحث املصدري ب   



فقد كنت دائم االتصال ما للنهل من معارفهما واالستفادة من توجيهاما           .  راكشخزانة ابن يوسف مب   
أدين بالكثري مما وصلت إليه من      السديدة ومعرفتهما العميقة بعناوين الكتب وأماكن وجودها، فإليهما         

ا الثمينةممصادر ومراجع مل أكن ألصل إليها لوال مساعد. 
ما كنت أستفيد من املكتبة اخلاصة لشيخي حممد املنوين الذي ظلت صليت به وثيقة منذ سنة                 ك
 . رمحه اهللا وأسكنه فسيح جنانه١٩٩٩ إىل حني وفاته سنة ١٩٧٤
معرفيت الواسعة ألسرها العلمية وخزاناا اخلاصة قد استفدت         و ،راكشما أنين حبكم انتمائي مل    ك

كثري من األسر اليت ال ختلو من الذخائر النفيسة وخاصة فيما يتعلق باملدينة تارخياً                 كثرياً من مكتبات  
 ...وأدباً وفكراً وفقهاً

العليا وكانت الدراسات   .  لرباطا بكلية اآلداب ب   ١٩٧٨قد ناقشت شهادة املاجستري يف فرباير       و
وطولبت .  احدة أو اثنتني يف السنة    وحديثة العهد ا إذ مل تكن تزيد الرسائل املناقشة ا على الرسالة ال            

بعد ذلك لاللتحاق بتكوين األطر، حيث أسس عدد من املراكز اجلهوية التربوية لتكوين األساتذة من                
 .بني املعلمني والطلبة احلاصلني على البكالوريا

  إال أن مقامي مل يدم طويالً إذ تأسست يف السنة نفسها           ،راكشاجلهوي التربوي مل  عينت باملركز   و
فانتقلت للعمل ا وكان    .  ١٩٧٩ وفتحت كلية اآلداب ا يف نوفمرب        ،راكشجامعة القاضي عياض مب   

 نوفمرب من السنة نفسها حضرها      ٢٩يل شرف إلقاء أول حماضرة جامعية مبناسبة تأسيس الكلية يوم            
 .لشخصيات العلمية والسياسية واالجتماعية املرموقةعدد من ا
 وعملت بنشاط فائق    ،راكشمبرياً يف حيايت بالتحاقي جبامعة      كقد أحسست أنين حققت هدفاً      و

مع جمموعة من الزمالء األساتذة حىت تتبوأ كليتنا الفتية مكان الصدارة بني باقي الكليات اجلهوية احملدثة                
ىل سد الثغرات اليت تبدو لنا، بالتطوع لتدريس مواد إضافية وساعات            يف الوقت نفسه، وكنا نسعى إ     

وكنت إىل جانب   .  عات املقررة علينا حىت تنجح الكلية وحىت تضمن تكويناً جيداً لطلبتنا          اأكثر من الس  
التدريس واإلشراف على البحوث أعمل يف شعبة اللغة العربية وآداا ويف كل اللجان املتفرعة عنها                

 .لعلمية وجلنة الندوات، وجلنة حترير الةكاللجنة ا
 حيث أسسنا مركزاً للدراسات     ١٩٨٥يلة ابتداء من سنة     لأضيف إىل هذه املهام مهمة أخرى ج      و

 :كان اهلدف منه راكشمواألحباث حول مدينة 
مجع ما كتب عن املدينة يف القدمي واحلديث من مصادر ومراجع خمطوطة ومطبوعة ومن وثائق                 -١

 ...وصور
 .تنظيمها وفهرستها وتيسري االستفادة منها -٢



ة وتوجيههم ومساعدم على إجناز حبوثهم أو مشاريعهم سواء         نإرشاد الباحثني واملهتمني باملدي     -٣
 .كانوا من الكلية أو من خارجها

بتنظيم ندوات علمية حول اجلوانب التارخيية          راكشمتنشيط البحث العلمي حول        -٤
 .للمدينة... واالقتصادية والدينية

 

 مجع الكثري من    ن متكنت من خالهلا م    ١٩٩١ إىل سنة    ١٩٨٥قد كنت مكلفاً باملركز من سنة       و
خالل   راكشمالوثائق والكتب واإلشراف على البحوث واملشاريع وتنظيم ثالث ندوات دولية حول             

 .، طبعت أعماهلا فيما بعد حبمد اهللا تعاىل١٩٩٠-١٩٨٩-١٩٨٨سنوات 
ملهام والتكاليف لتثنيين عن إجناز أطروحة الدكتوراه اليت سجلتها حتت إشراف           مل تكن كل هذه ا    و
وأثرها يف    راكشاحلركة الصوفية مب  (يف موضوع     لرباطالدكتور عباس اجلراري بكلية اآلداب ب     اأستاذي  
من الوقوف على الكثري من       راكشمفقد مكنين االشتغال مبركز الدراسات واألحباث حول         )  األدب

تعرف عند العامة ببلدة سبعة       راكشماملخطوطات اليت أظهرت أمهية املوضوع وجاذبيته، ف       الوثائق و 
جال، وهؤالء الرجال ضوا بأدوار سياسية ودينية تربوية واجتماعية غاية يف األمهية، ففكرت يف إجناز               ر

 املغريب  أطروحة عنهم تعرف م ومبؤلفام وجهودهم يف خدمة البالد وما خلفوه من أثر على األدب               
 .واإلسالمي على العموم

 املكتبات العامة واخلاصة إلجناز األطروحة،      ىكنت أمجع بني مهامي التربوية والعلمية والتردد عل       و
 .م١٩٨٧ هذا الشكل مثاين سنوات إذ متكنت من مناقشة أطروحيت يف شهر يونيو واستغرق العمل على

حتفل به زمالئي يف الشعبة احتفاالً كبرياً       قد كربت مسؤوليايت العلمية بعد هذا احلدث الذي ا        و
ية من بينهم، ومن الثالثة األوائل من أساتذة الكلية          مإذ كنت أول من حيصل على هذه الدرجة العل         
 .بأكملها البالغ عددهم آنذاك أزيد من مائة أستاذ

 

هة، هذه املسؤولية اجلديدة املشار إليها هي إشرايف على أطاريح الزمالء األساتذة من ج                و
 .لرباطاومساعدة أستاذي الدكتور عباس اجلراري يف مناقشة أطاريح أخرى جبامعة 

 

 راكشاقتضى نظر جاللة امللك املغفور له احلسن الثاين أن يعينين عميداً لكلية اللغة العربية مب                قدو
صيل الذي  ، فشاءت األقدار أن أعود إىل التعليم األ       ١٩٩١يف مارس سنة      اسفالتابعة جلامعة القرويني ب   

 .وإن عدت إليه مسؤوالً. تأسفت يف بداية تعليمي على عدم االلتحاق به
 

أن أطيل يف احلديث عن هذا العقد من حيايت العملية واإلدارية لكثرة ما ميكن أن يساق                   أريد ال
 :فيه وأكتفي باإلشارات املركزة التالية



إذ يعود تأسيسها     ملغرباجامعة يف   توجه اهتمامي بالسمو ذه املؤسسة العريقة اليت تعد أول          -
هي امتداد جلامعة ابن يوسف اليت أسست يف بداية           إىل القرن الثالث للهجرة، كما أن كلية اللغة العربية        

القرن السادس اهلجري وذلك بعدم االكتفاء بتلقني الدروس وتكوين األطر، وإمنا االنطالق إىل فضاء               
وقد مت  .  سسة ذات إشعاع ثقايف وعلمي أكادميي كبري       البحث العلمي الرحب والواسع، وجعلها مؤ     

 :حتقيق كثري من ذلك بشهادة اجلميع
بإحداث الدراسات العليا اليت مل تكن موجودة ا من قبل، وقد نوقشت ا اآلن العديد من                   -١

 .رسائل املاجستري وأطاريح دكتوراه الدولة، والدكتوراه اجلديدة
م إىل اليوم  ١٩٩١بوي واإلداري إذ ارتفع عدد األساتذة ا من         الرفع من مستوى التأطري التر      -٢

 . موظفا٦٠ً إىل ٢٥ املوظفني من د وعد٣٥ أستاذاً إىل ١٥من 
تنظيم الندوات العلمية األكادميية الوطنية والدولية مبعدل ندوتني على األقل يف السنة يف                 -٣

احملاضرات العامة وأوراش التكوين    ختصصات الكلية، أي اللغة العربية والدراسات اإلسالمية، و       
 .والبحث

 .طنية مرموقةوتنظيم سلسلة من التكرميات لشخصيات علمية  -٤
عبارة عن جملة حوليات كلية اللغة العربية، وبعض املنشورات          :  إصدار منشورات الكلية    -٥

 . من احلوليات١٦م إىل اليوم العدد ١٩٩١العلمية املتخصصة وقد وصلنا منذ سنة 
 يث الكلية بتعميم استعمال املعلومات يف كل مرافقها وإدخال اإلنترنت واالستفادة منه يف            حتد  -٦

 .األحباث والندوات
 

مما يثلج الصدر ويشجع على العمل أن جيد اإلنسان من يعترف له بكده وعمله واجتهاده، فقد                و
 .م١٩٩٥رجة فارس سنة تفضل جاللة امللك املغفور له احلسن الثاين باإلنعام علي بوسام العرش من د

 ث باإلنعام علي جبائزة ح والبالتأليف جمال مبجهوداتـي يف الثقافية ما اعترفت وزارة الشؤونك
م تسلمتها من يد جاللة امللك سيدي حممد السادس نصره اهللا ويل            ١٩٩٤للكتاب لسنة     ملغربا

 .العهد آنذاك
غربية وعلى رأسهم أستاذي الدكتور     وبعض املدن امل    راكشال أنسى اعتراف زمالئي األساتذة مب     و

م تصدوا فيه   ١٩٩٨يف شهر مارس سنة       عباس اجلراري الذين أبوا إال أن خيصصوا يل يوماً دراسياً          
لقراءة أحباثي ومؤلفايت وتقوميها تقومياً علمياً موضوعياً، وختموه بكلمات تكرميية طيبة لن أنساها مدى              

 .جزاهم اهللا عين خري اجلزاء وأوفاه. ، ونبل مقاصدهمالعمر، دلت على مسو أخالقهم ومجيل طباعهم



 راكشمعامات بتعييين عضواً بالس العلمي جلهة         نقد توج موالنا أمري املؤمنني هذه اإل        و
 وهي مسؤولية عزيزة أقوم ا مع زمالئي باقي األعضاء           ٢٠٠٠تانسيفت احلوز يف منتصف ديسمرب      

اصل الدؤوب، خدمة للشؤون الدينية ووضاً بالثقافة         بكثري من االجتهاد واحلماس والعمل املتو      
 .زاإلسالمية يف هذه اجلهة من بلدنا العزي

ن إشرايف على تسيري كلية اللغة العربية وما يتطلبه من عمل مستمر ومضٍن، من اجتماعات                 إ
يب عن حتقيق    مل يكن ليحيد     ،لرباطا ومقر وزارة التعليم العايل ب     ،اسفوجلاٍن، وأسفار إىل مقر اجلامعة ب     

 :هديف املزدوج واملتمثل يف التدريس والتأليف، لذلك
رايت يف الدراسات العليا ختصص أدب مغريب بكلية اللغة           ضحرصت على االحتفاظ مبحا     -١

العربية، ألقيها أسبوعياً على طلبة السنتني األوىل والثانية، واإلشراف على الرسائل اجلامعية              
 .غربيةومناقشتها يف خمتلف الكليات امل

ى وجه  لاالستمرار يف التأليف واإلنتاج العلمي يف جمال ختصصي أال وهو التراث املغريب ع                -٢
 .العموم

 

منها ما هو منشور     هذا يدفعين إىل احلديث باختصار عن املؤلفات اليت أجنزا إىل حد اآلن،            و
 ثالثة مسارات متقاربة    ومنها ما هو قيد الطبع أو يف طريق التأليف واإلجناز، وقد اختذت كتابايت               

 .ومتكاملة
 

 :ملسار األولا
يف اجلامعة على أساتذة األدب املغريب واليت كانت          رضته طبيعة املوضوعات األدبية اليت درستها     ف

األقصى إىل آخر     ملغربامنصبة على القضايا األدبية والفكرية واإلبداعية املتصلة حبالة األدب العريب يف            
 .مرينية وسعدية خاصة:  تتناول موضوعات من العصور الالحقةالعصر املوحدي وأحياناً

قت باجلامعة، فكان ال بد من التعرض للموضوعات         حقد سرت على املنهج نفسه بعدما الت       و
نفسها ألا حافظت على جاذبيتها وأمهيتها، والعتقادي بأن طالب األدب ال بد أن يقف عليها لتكمل                

قاليم، وألا تتضمن نقاشات ساخنة ومفيدة يف عالقة أدبنا باآلداب          لديه صورة األدب العريب يف كل األ      
 . مستشرقني وعرب منهامناألخرى، ومواقف الباحثني 

تكون تلك فرصة الستعراض آراء الباحثني الرواد يف األدب املغريب، مع عرض مستجدات               و
فق مناهج خمتلفة يقصد ا     املوضوع وآفاقه، والتوجه أساساً حنو تذوق الشعر املغريب وحتليل نصوصه و          

 .التثقيف والتعليم أيضاً
 



 :تدخل يف هذا اإلطار مؤلفايتو
 .م١٩٩٥ و١٩٨٥-١٩٨٣طبعت : أثر العقيدة يف األدب: ملوحديةاالدولة  -١
 .م١٩٩٧طبعة : قضايا وظواهر أدبية: الدولة املرابطية -٢
 .م١٩٩٥طبعة : حبوث يف ببليوغرافيا التراث املغريب املكتوب -٣
 .م١٩٩٨طبعة : دراسات مغربية يف التراث -٤
 .م٢٠٠٢طبعة : التراث املغريب وسؤال اهلوية -٥

 

 ملغربامت يف هذه الكتب دراسات موسعة ألدب الدولة املرابطية اليت وحدت                دقد ق و
وعمل بطلها يوسف بن تاشفني على دعم اإلسالم واملسلمني ا بواسطة معركة الزالقة                 ألندلساو

خلق جواً جديداً من اإلبداع األديب والفكري املشبع بالروح الوطنية والقيم اإلسالمية،             املشهورة، و 
 .ء وكتاب يف العدوتنيافنبع شعر
وتصديت يف هذه الكتب    .  صدرت دواوين شعرية رائعة حللت مضامينها وعرفت بإعالمها        و

لفكري والتعصب الديين   ملواقف بعض املستشرقني احلاقدين على ابن تاشفني واملتهمني له باجلمود ا            
 سيئاً للتشهري به واإلساءة     وعدم رعاية األدب، واستغلوا قضية نفي املعتمد بن عباد إىل أغمات استغالالً           

 .إىل شخصه
 .قد متكنت حبمد اهللا من رد األمور إىل نصاا وتوضيح دوافع النفي وأسبابه ومراميهو
اريخ األدب املغريب، إذ إن هذه الدولة        درست األدب املوحدي الذي كان أدباً متميزاً يف ت         و

السين ودعت إىل مذهب جديد جيمع بني         بقيادة زعيمها املهدي بن تومرت، قد تركت املذهب املالكي        
العقيدة األشعرية ومبادئ التشيع من إمامة وعصمة وخالفة، الشيء الذي جعل أدب الدولة يتخذ                

فأبرزت أثر العقيدة املوحدية يف األدب      .  ومتدح أصحاا بتلك املبادئ   ه  صبغة خمالفة لآلداب املغربية تنو    
 من أمثال أيب العباس اجلراري وابن حبوس الفاسي وابن          م، وحللت نصوصاً أدبية ألعال    -شعره ونثره -

 .عطية املراكشي وغريهم
مع هذا التوجه املذهيب وضعت الدولة املوحدية أسس النهضة الفكرية املغربية منذ القرن                و

جرة فازدهر األدب والفكر يف عهدها، وتعددت الندوات العلمية، واندجمت الثقافة              السادس لله 
ة املغربية فانتقل ذلك إىل العمران والبناء، وكل املظاهر احلضارية على اختالف أنواعها             فاألندلسية بالثقا 

تعليم من هندسة، وطب، وكيمياء، وأساليب الفالحة والري، وتطورت أساليب التربية وال           :  وأشكاهلا
 ".دراسات مغربية يف التراث"والتأليف مما أوضحته جبالء يف كتايب 



لتراث املغريب على االهتمام باهلوية املغربية والدفاع عن األصالة          اكنت حريصاً وأنا أدرس     و
حفاظاً على مقوماتنا البيئية والثقافية واحلضارية وإبرازاً ألعالمنا الذين خدموا البالد وناضلوا من أجلها              

 .يف خمتلف جماالت احلياة
منها، ال سبيل إىل      ن اهلوية راسخة يف وجدان الشعوب وكياا وتعترب حقاً من حقوق كل فرد             إ

انصهارها يف غريها من الكيانات واهلويات مهما كان نفوذها وسلطتها، ويف عامل يسعى فيه األقوياء إىل                
و أمر ال جيب االستسالم له بسهولة، بل ال         تذويب اهلويات الضعيفة يف خضم تيار العوملة اجلارف، وه        

، على أن ال نأخذ من الدخيل الوافد إال ما           ريبد من مقاومته بإبراز مقومات ثقافتنا وتراثنا احلضا        
 . يناسب حياتنا وواقعنا ومستقبلنا، وال يتعارض مع ديننا احلنيف السمح

 .ه يف أسالك التعليم اجلامعيما زلت أشتغل مبؤلفات تواكب أدب باقي العصور مما سبق تدريسو
 

 :ملسار الثاينا
 البيئة الصوفية اليت نشأت فيها يف       ىلهو مرتبط مبيل فطري قدمي إىل أدب التصوف، يرجع إ          و
واحلي احملاط بضرائح األولياء وبالزوايا واملساجد، وباملدينة       )  الوالد رمحه اهللا كان تيجاين الطريقة     (املرتل  

 . وبلدة سبعة رجال كما مساها القدماءككل مدينة العلم والصالح، 
انوية وتأكد فيما بعد يف دراسيت      ثقد ظهر هذا االهتمام يف جمال البحث منذ مرحلة الدراسة ال          و

 .اجلامعية والعليا حيث ركزت اهتمامي على موضوع أدب الزاوية الدالئية
يارات الفكرية  كغريه من البلدان اإلسالمية ظهور تيارات صوفية ضمن الت           ملغرباقد عرف   ل

 نزع فيه   ، تصوف سين جنيدي، شاذيل    -يف جممله -واالجتماعية السائدة، إال أن هذا التصوف عندنا        
أصحابه نزعة معتدلة، وكانوا يف أغلبهم يندجمون داخل جمتمعام ويسعون إىل نشر التربية الروحية                

 مساعدة الناس وخدمة األرض     السليمة واملبادئ اإلسالمية السمحة دون غلو، بل إن منهم من دعا إىل           
 .واالشتغال بالفالحة أثناء اجلفاف وقلة األمطار

اذ البالد من نري االستعمار وجربوته وطغيانه عندما ضعفت السلطة املركزية           قاجتهوا كلهم حنو إن   و
 .لمغربلعلى الشواطئ الشمالية واجلنوبية  لربتغالاوأغار اإلسبان و

 

 : مل خترج عن اجتاهني كبريين مهارغم تعدد الطرق والزوايا فإاو
ريات واليت تفرعت إىل    خلالطريقة اجلزولية نسبة حملمد بن سليمان اجلزويل صاحب دالئل ا             -

 ..تباعية وغزوانية وشرقاوية ووزانية
الطريقة الزروقية نسبة إىل الشيخ أمحد زروق الفاسي واليت تفرعت بدورها إىل طرق عديدة                 -

 .ال أفريقيامشإىل  بملغراجتاوز بعضها حدود 



يقة اجلنيدية  روالذي جدد الط    صرالطريقتان معاً تنتسبان أليب احلسن الشاذيل دفني عيذاب مب         و
 .السنية املعروفة

قد دارت كل أحباثي يف التصوف حول هذا االجتاه املعتدل، وأمهها أطروحيت عن احلركة                 ل
وهم أعالم أدباء     راكشمجال  وأثرها يف األدب حيث تناولت ظاهرة سبعة ر           راكشالصوفية مب 

بكامله، وعلى    ملغربا  وحده، ولكن يف    راكشومفكرون ضوا بأدوار دينية وسياسية وثقافية ليس مب       
 .امتداد العصور واألحقاب

وذلك مبا كُتب عنهم، وما     .  قد خلفوا آثاراً أدبية تركت بصماا يف الثقافة العربية اإلسالمية          و
لفكري من شروح وتلخيصات، وما كتب على غرار مؤلفام يف             أُلِّف حول إنتاجهم األديب وا     

 .التصليات واألذكار
 .اضي عياضاً، وأبا العباس السبيت واجلزويل والغزواين وغريهمقأذكر منهم على اخلصوص الو

 

 :ما الكتب اليت نشرا يف األدب الصويف عموماً فهيأ
 .م١٩٩٤طبعة : وأثرها يف األدب راكشاحلركة الصوفية مب -١
 .م١٩٩٤طبعة : راكشماآلثار األدبية لصوفية  -٢
 .م١٩٩٤ طبعة: يف التصوف املغريب راكشممظاهر تأثري صوفية  -٣
 .م١٩٩٥طبعة : حبوث يف التصوف املغريب -٤
 .م١٩٩٦طبعة : راكشأضواء على الزاوية البوعمرية مب -٥
 .م١٩٩٧طبعة : وأديبهاعامل الزاوية الدالئية : أبو عبد اهللا حممد املرابط الدالئي -٦

 

فكرت يف إصدار سلسلة عن أعالم التصوف املغريب أعرف م وبطريقتهم ومؤلفام وغري               و
 :ك من املعلومات اليت تفيد الباحثني يف هذا اال، ظهر يل منها إىل حد اآلنلذ

 .م١٩٩٢طبعة . أمحد بابا السوداين وكتابه الدر النضري يف الصالة على الشفيع البشري -١
 .م١٩٩٩ و ١٩٩٣طبعة : مقاربة حتليلية لكتابته الصوفية: حممد بن سليمان اجلزويل -٢
 .سيصدر يل قريباً: واينزأبو حممد عبد اهللا الغ -٣

 

 :ملسار الثالثا
قيق كتب التراث املغريب، أبان البحث العلمي عن أمهيتها وحاجة الدارسني إليها، وهلا ارتباط               حت

فكما هو معروف ال ميكن للبحث العلمي أن يتطور وأن يصل إىل النتائج              .  وثيق باملسارين السالفني  



حبمد اهللا معروف بثروته اهلائلة من املخطوطات         ملغرباو.   املهمة ةاملرجوة ما مل يتم حتقيق املصادر التراثي      
 .اليت هي نتيجة جهود علمائنا طوال أربعة عشر قرناً من اإلبداع واإلنتاج الفكري

اخلزانة العامة للوثائق، واخلزانة احلسنية     :  كتبات زاخرة ذا التراث العظيم هي      يف بالدنا م  و
 وغريها من مكتبات الزوايا     ،كناسم و ،لرشيديةا و ،اسف و ،طوانت و ،شكرا واخلزانات العامة مب   ،لرباطاب

 .واملساجد
من وقد صدرت جمموعة مهمة     .  يتوفر على ثروات خمطوطة يف املكتبات اخلاصة        ملغرباما أن   ك

كاألستاذ حممد بنشريفة، واألستاذ عباس     :  كتب التراث على يد أساتذة وباحثني جامعيني مرموقني        
كما كانت  .  تاح، وسعيد أعراب، وعبد السالم اهلراس، وحممد حجي، وغريهم         فاجلراري، وحممد م  

.  والتهييئ موضوع أطاريح جامعية نوقشت يف العديد من اجلامعات املغربية، وكثري منها يف طور اإلجناز             
 .مما يبشر إن شاء اهللا حبركة نشيطة وإجيابية يف إخراج تراثنا العزيز

 

 :آلن يف هذا االجتاه فهياما األحباث اليت صدرت يل إىل أ
 .م٢٠٠٠طبعة . درر احلجال يف مناقب سبعة رجال حملمد الصغري اإلفراين، حتقيق ودراسة -١
. حملمد بن عثمان املراكشي تقدمي ونشر وتصحيح      يف تسعمائة سنة      راكشاجلامعة اليوسفية مب    -٢

 .م٢٠٠١طبعة 
 .ة عاجلته دون القيام بذلكي أجزاء إال أن املن٣هو كتاب كان مؤلفه ينوي كتابته يف و
قد شرعت يف حتقيق هذا املشروع املهم املتمثل يف التاريخ للجامعة املراكشية جامعة ابن يوسف               و

التكملة الوافية لكتاب اجلامعة    :  وتأليف جزأين مكملني له مسيتهما    بتحقيق اجلزء الذي خلفه ابن عثمان       
 .ومها قيد الطبع. اليوسفية

 

 :ؤلفات أخرى قيمة هيمما أنين بصدد حتقيق ك
السعادة األبدية يف التعريف مبشاهري احلضرة املراكشية حملمد بن حممد املؤقت املراكشي،                -١

 علماً من أعالم    ٣٦٠عرف فيه صاحبه حبوايل     .  بعيف جزأين، وهو اآلن قيد الط     .  حتقيق وتقدمي 
 .وضاحيتها راكشمالتصوف املدفونني مبدينة 

حتقيق وتقدمي، شرح فيه صاحبه     :  اين الورقات حملمد املرابط الدالئي    عاملعارج املرتقاة إىل م     -٢
 .كتاب الورقات إلمام احلرمني يف أصول الفقه

 .يوان خطب للمرابط الدالئي اللغوي األديبهو دو. الربكة البكرية يف اخلطب الوعظية -٣
ما أنوي إجنازه   ولكم نظرة موجزة عن املؤلفات اليت صدرت يل إىل حد اآلن، ودوافع كتابتها               ت

يف املستقبل إن شاء اهللا، وأنا أعترب نفسي يف بداية الطريق رغم اجلهد الذي بذلته واإلجناز الذي حققته،                  



 أن لقيتها من أساتذيت وزمالئي يف العمل كانت خري مشجع يل             ومن املؤكد أن التشجيعات اليت سبق     
 .لعمل اإلداري والبحث والتأليفواعلى االستمرار بالرغم من تشتت جهدي بني العمل التربوي 

من املؤكد كذلك أن هذا التكرمي الذي رشحين له أستاذي رئيس النادي اجلراري، وأجنزه                و
ات االثنينية، سيكون خري حافز يل على االستمرار يف العمل          مساحة الشيخ عبد املقصود خوجه، وفعالي     

 اليت حتتاج إىل أن نبذل من أجلها اجلهود وأن           اواملثابرة فيه، خدمة لثقافتنا العربية اإلسالمية، وألمتن      
 .نعمل على إبراز دورها اإلشعاعي والثقايف بني األمم والشعوب

 إجناح هذا احلفل التكرميي من أساتذة        الشكر اجلزيل لكل من ساهم من قريب أو بعيد يف          ف
عافية وملنتدى  لوإداريني وإعالم وحضور كرمي، وأمتىن لسماحة الشيخ عبد املقصود دوام الصحة وا             

االثنينية اطراد التقدم والنجاح واالزدهار، حىت حيقق األهداف السامية املرسومة، إنه مسيع جميب                
 .والسالم عليكم ورمحة اهللا تعاىل وبركاته

 .وردتنا أسئلة كثرية نأمل أن جييب عنها سعادة فارس االثنينية: ريف احلفلع
 :ا سؤال من الدكتور اء عزي يقولهذ
-ا الدور الذي تقوم به كليات اللغة العربية يف دعم وإعادة هذه اللغة الكرمية السامقة                 م

 لكل العلوم، وهل     لتكون لغة للتداول بني العرب، ولغة      -لغة القرآن الكرمي واحلديث الشريف    
 كانية حتقيقه؟مهناك خطة لتحقيق هدف كهذا؟ وما وجهة نظر سعادته يف مدى إ

بالفعل كلية اللغة هي امتداد للجامعة اليوسفية وهي امتداد جلامعة القرويني،            :  لدكتور جالب ا
ف يف براجمها يف    أهم أهدافها خدمة اللغة العربية وخدمة الثقافة اإلسالمية، وكلية اللغة ختدم هذه األهدا            

ها من املواد، وثانياً وهو اجلديد يف فتح         تعليم األحاديث الشريفة واللغة العربية من بالغة وحنو وغري         
ومن مدن مغربية، وهنالك خطة منظمة لتحقيق كتب           لرباطاختصص اللغة العربية ويشرف عليه من       

 يف  هذا اال ونتمىن أن نستمر     التراث يف اللغة العربية وعندنا أكثر من عشرين أطروحة مسجلة يف           
 .هذا الباب
 :ذ عبد احلميد الدرهلي يقول فيهاهذا سؤال من األست: ريف احلفلع
: عاظم دور اللغة اإلجنليزية فأصبحت لغة الضاد هامشية، ولكن السؤال الذي يطرح هو             ت

 أين تقف لغة الضاد من هذا العمالق اللغة اإلجنليزية وهل نستطيع أن جناريه؟
ملكانة، ولكن هذا ال    االلغة اإلجنليزية عاملية واملعطيات احلديثة جتعلها تتبوأ هذه         :  دكتور جالب لا

مينع أننا دائماً لنا أمل يف أن ندافع عن لغتنا وأن تصبح لغة أساسية ومهمة وعملية، وهذا لن يتأكد إال                     
 .خيدم هذه اللغةباالستمرار يف الكتابة ويف دعم املؤسسات واجلامعات واجلمعيات وكل من 



 :األستاذ مصطفى عطار يقول: ريف احلفلع
 ل يف تقومي أستاذ اجلامعة يف عمله التدريسي؟ثا هو األسلوب األمم
بالنسبة لألستاذ اجلامعي مفروض أن يقوم نفسه وأن يكون ضمرياً للعمل وأن            :  لدكتور جالب ا

عطيها تكويناً يف مواجهة حتديات العصر،      يكون هنالك رغبة يف أن حيقق آماله وآمال الطلبة واألجيال وي          
يها إال من له هذه الرغبة، وبدوا ال ميكن ألي أسلوب من              لأنا أرى أن مهنة التدريس ال يلجأ إ        

األساليب أن يقوم هذا األستاذ، اللَّهم ما كان من الرغبة األكيدة يف خدمة اللغة العربية وخدمة                   
 .الدراسة اإلسالمية

 :مد بشري الدرة يقولاألخ حم: ريف احلفلع
 فةً وحضارةً كالرببرية واألمازيغية، االعريب دعوات تناهض العروبة لغةً وثق ملغربا بالد يف

)  جممع اللغة العربية-كليات اللغة العربية (السؤال هو ما دور املؤسسات واهليئات اللغوية    
 واملثقفني يف الوقوف أمام هذه الدعوات؟

إلسالم أصبح هنالك امتزاج ومتازج ما بني مجيع املكونات، ليس           منذ جميء ا  :  لدكتور جالب ا
ون بل إن اجلميع يتعلم اللغة العربية، وهي لغة القرآن وهي اللغة الرمسية للبالد،               كهنالك فرق يل م   

بلد إسالمي ولغته ودينه هو       ملغرباولكن ما نراه هنا وهناك من دعوات فردية ليس هلا األمهية نفسها،             
ن من  قوم بنصر اللغة العربية ودراستها وهذا ال مينع من أن نعرف هذه الثقافة كمكو                اإلسالم وت 

 ..املكونات الثقافية على أن األصل هو لغة القرآن
 :األستاذ غياث عبد الباقي الشريقي يقول: ريف احلفلع
وحتت هذا الشعار نراهم    "  حرية اإلبداع "نادي البعض يف مشرق الوطن العريب مبا يسمى         ي

يف األرض فساداً ومنكراً      ، ويعيثون تطاولون على عقيدة األمة وشرع اهللا وسنة رسوله           ي
وينشرون الفاحشة والعهر الفين، ونالحظ أنه يف املدة األخرية متادوا كثرياً، فما هو السبيل                

 .إليقاف هؤالء املفسدين وهل حقاً ال يكون اإلبداع إال ذا األسلوب اخلبيث
مية، ك جهات من واجبها ومسؤوليتها أن حتافظ على املقومات اإلسال           هنا:  لدكتور جالب ا

واإلبداع ال جيب أن يصل بنا حد النيل من الثوابت وهي الدين واللغة، هذا دور مجيع الناس دور                    
اجلمعيات الثقافية دور اجلهات العلمية دور اجلامعات أن حتافظ على هذه اللغة العربية وأن حتارب كل                

 .ال ختدم الثوابت وال ختدم اللغة العربيةاحلركات اليت 
 :  أمحد حممد طاشكندي حماسب قانوين يقولخاأل: ريف احلفلع



رجو أن توضحوا لنا هل توجد مثل هذه االثنينية للشيخ عبد املقصود خوجه هناك يف                 أ
 ؟راكشمالشقيق وبالذات يف مدينة  ملغربا

 ولكن بكل صراحة ال توجد على هذا        هنالك مجعيات أدبية    راكشميف مدينة   :  لدكتور جالب ا
تقد رمبا ال توجد يف أي بلد آخر حسب علمي، هنالك مجعيات ختدم الثقافة               عاملستوى الكبري املهم وأ   

العربية والثقافة اإلسالمية، ولكن ليست على هذا املستوى الكبري من حيث التنظيم واحلضور وخدمة               
هم وتسليط األضواء عليهم، واملهم يف االثنينية وهذه        املثقفني وتعريفهم وتكرميهم والعمل على إنصاف     

قوهلا وأشكر مساحة الشيخ عبد املقصود عليها أال وهي اإلصدارات اليت رتين وهذه                  أل فرصة
املعلومات الغزيرة اليت جيب التنويه ا واإلشارة إليها، ألن هذا أمنوذج خدمة اللغة العربية والثقافة                 

 .وه هذه اخلدمةاإلسالمية وهذا وجه من وج
 :يقول" اجلزيرة"ن جريدة مهذا سؤال من األخ حسن الشهري : ريف احلفلع
ة قضية أدبية شائكة قد تتحول إىل أزلية، وهي االنفصال الكبري بني أدب وثقافة املشرق               مث

واملغرب، ملاذا هذا التباعد رغم ثورة الطباعة والنشر والفضائيات؟ وهل سيستمر األمر على ما               
 ه؟هو علي
ية وهي نقطة توزيع الكتب هذا      سيف رأيي أرد املسألة إىل نقطة واحدة أسا        :  لدكتور جالب ا

ال تصل إىل الشرق، فلو       ملغربااملشكل، رمبا كتب املشرق تصلنا ولكن مع األسف الشديد أن كتب            
مبا حلت مشكلة تداول الكتب ما بني املشرق واملغرب ألعطى مثاره وألصبحنا نعرف بعضنا البعض ور              

املشكل العويص وهو مشكل توزيع الكتب،        وهذا راجع أساساً إىل   .  أكثر مما تعرفون أنتم     صرمنعرف  
وهذا يستدعي مثل هذه التوأمة أن حتل بعض هذه املشاكل وإجياد حلقات وصل بني املشرق واملغرب                 

 .للتعريف بالثقافتني
 :األستاذ حممد علي دولة يقول: ريف احلفلع
يف   فكرة موجزة عن حارة املغاربة اليت كانت جبوار حائط الرباق           ل لكم أن تعطونا     ه

املسجد األقصى الذي يسميه اليهود حائط املبكى، تلك احلارة اليت كانت أول ما هدم اليهود                
 م؟١٩٦٧يف الشهر السادس من عام  لقدسابعد دخوهلم 

نت أحبث كثرياً من    هذه الظاهرة وجدت هلا أثراً كبرياً يف الوثائق عندما ك          :  لدكتور جالب ا
 لقدسا من املغاربة يوقفون بساتينهم ويوقفون منازهلم على          الوثائق اليت تسمى عندنا باألوقاف، كثري     

حارة للمغاربة، وهنالك كتابات يف هذا         يت املقدس بالشريف، وكان هناك كما تفضلتم بالقول        
 يت املقدس بوخدمة     املقدس يتباملوضوع تشري إىل أن املغاربة كان هلم دور كبري يف الدفاع عن               



ا ساهم يعقوب املنصور يف مساعدة صالح الدين األيويب مبرابطة            موابتداء من الفترة املوحدية عند     
 منذ تلك الفترة    ،يت املقدس بعندما افتتح صالح الدين األيويب         لبحر األبيض املتوسط  اأسطوله يف   

 .مر إن شاء اهللاهو اتصال وثيق وقدمي وسيست يت املقدسبواتصال املغاربة ب
 دةيس قسم اإلعالم جبامعة امللك عبد العزيز جب       ئاألستاذ غازي زين عوض اهللا ر     :  ريف احلفل ع
 :يقول

ن ال نعرف عن اللغة األمازيغية نشأا وتارخيها وحضارا وكل ما نعرفه أا لغة الرببر،                حن
 ة أم لغة؟هال حتدثوننا عن هذه اللغة ومدى تأثرها باللغات األخرى وهل هي هلج

لهجات ثالثة هلا حروف ويف مشال املناطق       لهي يف احلقيقة هلجات وأكرب هذه ا      :  لدكتور جالب ا
إن كانت هلا حروف فلم تكن      )  تشليحيت  (ملغرباويف جنوب   )  متازيغ(ويف الوسط   )  التريفيك(الريفية  

أصبحت اللغة العربية   تستعمل نظراً عندما جاء اإلسالم مبا يف ذلك األمازيغيون اخنرطوا يف اإلسالم              
بأن حاول أن جيعل      ملغرباحاول أن يثري نعرات بيننا لتقسيم         لغتهم، وعندما جاء االستعمار الفرنسي    

األمازيغي الذي يقول بأن أصوله أوروبية، ولكن         ملغرباالعريب و   ملغرباهذه اللهجة لغة وأن يفصل بني       
إم ال يقبلون التفريق بينهم وبني إخوام        :  (هذه اخلطة قد فشلت ودافع الوطنيون األحرار وقالوا        

ن كما قلت هي ليست لغة وإمنا هلجة وإن كان البعض يطالب بأن تصبح لغة وهذا أمر                 آل، وا )األمازيغ
 .موكول للمستقبل، وإن كانت األغلبية الساحقة هي اليت تصر على أن اللغة العربية هي لغة البالد

 :د الزهراءسؤال من األخ عبد اي: ريف احلفلع
 األخالق فقد زادك من التصوف، أال       فمن زاد عليه يف   )  خلق(يل يف تعريف التصوف إنه      ق

 ترون أن كثريين من املتصوفة تاهوا بني الفلسفة والشطحات؟ ما رأيكم؟
أحصوا للتصوف ألف تعريف، ومساحة الشيخ عبد املقصود خوجه أشار إىل            :  لدكتور جالب ا

ل يف تفاصيل، التصوف املغريب هو تصوف سين يف أصله، وأغلب             املوضوع وكتركيز دون الدخو   
لصوفية الذين كتبوا والذين أخذوا من الشاذيل أو من اجلزويل هم صوفية كان دورهم خدمة اإلسالم                 ا

وتربية املريدين وكانوا يبدأون بتعليمهم أوالً القرآن واحلديث وبتربيتهم الروحية ومساعدم على              
إىل الشطحات    أن كانوا مييلون    ملغربانفسهم، ومل يثبت على أغلبية صوفية       معاجلة علل وأمراض أ   

، ولذلك كان هلم دور اجتماعي      أو أي شيء من ذلك، وأن أغلب أذكارهم هي أذكار الرسول             
الشواطئ املغربية الصوفية هم الذين دافعوا عن اإلسالم          لربتغالاوديين، عندما احتل األجانب األسبان و     

 الناس إىل خدمة األرض وحل املشاكل بني        ةر وناصروا اإلسالم، ودور اجتماعي يف دعو      وحرروا الثغو 



الناس حول املاء وغري ذلك، إذا مل يكن يف جمملهم مييلون إىل أي شطحات وإن كان ذلك من حاالت                    
 .متفردة معروفة، ال تدخل يف صلب التصوف

 :األخ عبد احلميد احلاج علي يقول: ريف احلفلع
ماذا سلب منها يف جماالت الفهم الصحيح       ولفكر الصويف األمة عرب تارخيها الطويل،       أعطى ا ا  م

 للدين ويف جمال اجلهاد لنشره وإدخال الناس يف رحابه؟
كما قلت منذ قليل، دعوات التصوف ميدان واسع وعريض وعلى كامل             :  لدكتور جالب ا

قدون على هذه األمة الكثري منهم      األسف دخلت عليه مسائل سياسية وأطماع املستعمرين، والذين حي        
اب التصوف، ولذلك جيب أن نرجع إىل األصول ودراستها لتحديد الطريق املستقيم الذي              بدخل من   

 . يدعو إىل عبادة اهللا سبحانه وتعاىل، أما كل دعاة الفلسفة والغلو فال نتعامل معهم وال نتلفت إليهم
 :األستاذ حسني عاتق الغرييب يقول: ريف احلفلع
 املغريب خاصة األدب الفرنسي، وهل ميكن أن         با مدى تأثري الثقافة املغربية على األد       م

 نقول حبدوث متازج بني األدبني أفرزا أدباً جديداً مييل إىل احلداثة العصرية؟
 وحبكم دورات   ،وروباأ كيلومتراً من    ١٥فهو على بعد      ملغرباحبكم موقع   :  لدكتور جالب ا

ة وانتهاء باألسبان، ال بد أن يترك       ميالعريب منذ الرومان منذ العصور القد       غربملااالحتالل اليت عرفها    
 سنة وتركيز االستعمار    ٤٠ألكثر من     ملغرباهذا االحتالل أثره يف ثقافتنا املغربية، وحبكم احتالل          

؛ إال  للوسائل اليت تثبت لغته يف البالد هذا شيء أكيد خلف آثاراً، وهذه اآلثار كانت قوية بعض العقود                
 بقيت تم ذه الثقافة هي فئة قليلة ولكن أغلب الفئات وخاصة             أنه يف السنوات األخرية الفئة اليت     

بتأسيس بعض األقسام للغة العربية يف اجلامعات أعطى هذه اللغة العربية والثقافة اإلسالمية وزا الكبري               
 األوروبية ولكنها أصبحت تكون أقلية      الذي مل يكن موجوداً يف السبعينات، وهناك فئة تأثرت بالثقافة         

 .غلبية هي الفئة اليت متثل الثقافة العربية والدراسة اإلسالميةألوا
 :األخ عثمان مليباري يقول: ريف احلفلع
 تلف اآلراء حول قيمة حركة االستشراق فما هو تقديرك هلا؟خت
 يف فترة من الفترات     حركة االستشراق ال ميكن أن ننكر الدور الذي قامت به         :  لدكتور جالب ا

ولكنها حركة جيب أن نكون على انتباه من أنّ هلا بعض اخلطورة، فيجب أال نأخذ كل                يف تعريفنا بتراثنا  
ما صدر منها بإميان كامل ويقني، بل ال بد أن ندرس ما ألفته وأن حنقق ونغربل، وقد تصديت لكثري من                    

ة ونبهت كثرياً   ولامات زائفة، ونبهت ما نعتته ذه الد      آراء املستشرقني والذين اموا ثقافة املرابطني با      
إىل أن هذا ال يعود إىل اجتهادات املستشرقني، وإمنا يعود إىل غيظهم من أن يوسف بن تاشفني هو الذي                   



عدة قرون الذي كاد سيقضى عليه        ألندلسامتكن من أن يضيف بعد معركة زالقة وجوداً لإلسالم يف           
صة ودقيقة ناقدة ومتمعنة، وأن     ح جيب أن ندرس ما خلفه االستشراق دراسة فا        لوال هذا التدخل، لذلك   

 .ال نؤمن بكل ما قاله بل أن نقدم ذلك إىل املنهج العلمي السليم
 :األخ ماجد سعيد رمحه اهللا يقول: ريف احلفلع
ن أمهات ومتون كتب اللغة العربية وآداا وعلومها القدمية واملباركة أصبحت اليوم يف              إ

 كليات اللغة العربية فانتشرت معها ملخصات        تعد عن طالا وقاصديها وروادها ملا انتشر       ب
وحماضرات ومذكرات حملاضريها وأساتذا األكادمييني، فهل هذا سبب لضعف اللغة وابتعاد             

وغريها   لعراقاو  لشاماو  رطبةقو  اسفو  لقريواناأهلها بعدما كان جمد احلرمني الشريفني واألزهر و       
 لك األسفار والدواوين العظيمة؟على ت
وهناك ميل مع األسف هذه مشاكل جمالس اجلامعات         ..  هذا كالم صحيح  :  باللدكتور ج ا

وجمالس الكليات أنه هنالك ميل كبري للملخصات وعزوف كبري عن الرجوع إىل املراجع، ويف إطار                
لدراسة بالكتاب مكانتها   إحياء دروس جبامع القرويني تعيد ل       ملغربااإلصالح اجلامعي الذي يشهده     

ملخص وطبعاً مطعمة مبناهج حديثة، وما دمنا نعي هذا املشكل نتمىن أن نصحح                وضرورا وليس يف  
وأن نرجع إىل األصول ألن ال ميكن للطالب أن يكون من العلماء إذا اكتفى ذا ومل يعد إىل األصول                    

 .وقراءة األمهات وفهمها ودراستها والتعليق عليها
 

  ))ة اخلتاملمك(( 
خوة احلضور وسعادة الضيف، وقد قارب الزمن منتصف الليل والكثري منا            ألا:  ريف احلفل ع

ونعتذر ملن مل نذع أسئلته، ونتمىن من حضراتكم احلضور مبكراً            كة املكرمة ميسكن يف مدن بعيدة مثل      
ية هذا اللقاء   حىت نتمكن من االنصراف مبكراً خاصة وأن حديث ضيفنا ذو شجون، وال منلك يف ا               

ن نتقدم إىل فارس اثنينية هذا األسبوع وإىل صحبه الكرام وإليكم أنتم، ونذكر حضراتكم              أالسعيد إال   
قبل أن  .  بأن ضيف اثنينية األسبوع القادم هو الشيخ إبراهيم البليهي الكاتب واألديب املعروف              

ية ارة االثنينية اهلدية التذك   نودعكم يتفضل سعادة الشيخ عبد املقصود حممد سعيد خوجه بتقدمي لوح           
لفارس اثنينية هذا األسبوع، كما يقدم سعادته لوحة للفنان خالد خضر ذه املناسبة شكراً ألحبائنا من                

الشقيق إىل أن نلتقي يف أسبوع قادم نترككم يف رعاية اهللا وحفظه والسالم عليكم ورمحة اهللا                   ملغربا
 .وبركاته
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