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 حملات من حياة احملتفى به
 .أبو حممد، وكنيته ولقبه مذهباً أبو تراب الظاهري: كنيته. علي بن حممد بن عبد احلق: االسم •
هـ بعد مقدم والده إليها بناء على       ١٣٦٧ باهلند وقدم إىل اململكة العربية السعودية عام         ولد ونشأ  •

األمر امللكي املُبلغ لسفارة امللك عبد العزيز آل سعود بإركاب الشيخ حممد عبد احلق وأفراد عائلته                
 .من اهلند إىل اململكة حىت يتسنى له القيام بالتدريس يف احلرم املكي

 .سية السعودية بعد موت والدهحصل على اجلن •
 .تلقى تعليمه على يد جده ووالده •
 .تعلم اللغة العربية والفارسية باِإلضافة إىل اللغة األوردية •
 .بدأ حياته العملية معوناً يف إحدى املصاحل اليت تقوم حبصر األشخاص الذين توزع عليهم الصدقات •
ا كتاب العلل للدارقطين وكتاب معجم      مث عمل مبكتبة احلرم وقام بنسخ عدة كتب خمطوطة منه           •

 .الطرباين وكتاب جماز القرآن أليب عبيدة قبل طبعه
جازة العلمية من أكابر علماء احلرمني كالشيخ عبد الرمحن محزة والشيخ عبد الرمحن             حصل على اإلِ   •

 .اِإلفريقي
 .حصل على الشهادة العليا من اجلامع األزهر •
الدكتور عبد السالم   :  ن الكتاب والنقاد العرب ومنهم    له عدة تعليقات على مؤلفات كثرية م        •

هارون والدكاترة زكي مبارك والدكتور حممد حسني هيكل واألستاذ عباس حممود العقاد وبعض              
 ".أوهام الكتاب"الكتاب والنقاد السعوديني، وقد مجع كل تعليقاته يف كتاب أطلق عليه 

 :له عدد من املؤلفات منها •
 .املوزون واملخزون *
 .جلام األقالم *
 .سرايا اِإلسالم *
 .كبوات الرياع *
 .شواهد القرآن *

* * *



 حفل التكريم
  ))االفتتاح كلمة(( 

 :افتتح األستاذ حسني جنار األمسية بالكلمة التالية
 : بسم اهللا الرمحن الرحيم-
ة وأمت   والصالة والسالم على أشرف املرسلني حممد بن عبد اهللا عليه وعلى آله أفضل الصال               -
أيها اجلمع املبارك مرحباً بكم ومرحباً باستئناف هذا اجلمع الذي نرجو من اهللا أن ال ينقطع                 .  التسليم

مرة أخرى لسبب من األسباب، لقاء الليلة هو لقاء مع شخصية كرست نفسها فترة من الزمن وراء                  
ة يف جمال العلم وعلى وجه       الكواليس، تعمل وراء العقول النيرة واملفكرة تقومياً وتصحيحاً، وإضاف         

اخلصوص يف جمال اللغة، فضيفنا الذي عشق العلم وورثه عن أبيه جتشم يف سبيله الكثري من املصاعب،                 
وقام بالكثري من الرحالت اليت كانت بغيته فيها أن يزداد علماً، وخالل هذه الرحلة الطويلة التقى                  

ان العربية واِإلسالمية، فكان نتاج تلك اللقاءات أن        بكثري من العلماء األجالء من خمتلف األقطار والبلد       
حظي بإجازات علمية هلا مكانتها من مشائخه األجالء الذين جيلهم ألنه تتلمذ على أيديهم بشكل أو                 
بآخر، نرحب به ونرحب بكم ونرجو أن يكون يف هذا اللقاء ما يعطينا عنه اخللفية الكاملة عن جهوده                  

 . لمة والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتهيف ميدان العلم وميدان الك
 

 كلمة احملتفي األستاذ عبد املقصود خوجه
 :ويعطي مذيع األمسية الكلمة للمحتفي األستاذ عبد املقصود خوجه حيث يقول

 احلمد هللا رب العاملني، احلمد هللا الذي علَّم بالقلم علَّم اِإلنسان ما مل يعلم، والصالة والسالم                  -
 .ئه ورسله املصطفى األمنيعلى خري أنبيا

 األساتذة الكرام، اِإلخوان األعزاء، أحييكم حتية طيبة مباركة من عند اهللا، وأرحب بكم مجيعاً               -
ثنينيات بالعالَّمة الشيخ أيب    االأمجل ترحيب، وأشكر لكم تشريفكم مبشاركتنا االحتفاء ذه األمسية من           

 .تراب الظاهري فأهالً وسهالً به وبكم مجيعاً



 الشيخ أبو تراب الظاهري ظاهرة تستحق الدراسة ظاهرة جديرة بكل تقدير وكل حفاوة فهو               -
املؤرخ، واحملدث، واللغوي، والشاعر، والفقيه، واألديب، لقد من اهللا عليه من مننه فنهل من مناهل                 

يف هذا الزمن   العلم ما يشكل أمامنا صورة للسلف يف هذا اخللف الطيب، فهو بقية من البقايا اليت تقل                 
يف الواقع مهما أطنبت ومهما حتدثت ال       .  مل أجلس يوماً إىل عالَّمتنا إالَّ وزادين من فضله وعلمه         .  وتندر

أستطيع أن أيف هذا الرجل، هذه القمة حقها من التقدير ومن التكرمي، فهو أهل له وإنين أرى نفسي                   
ف إىل معلوماتنا عن األستاذ أيب تراب الشيء        مشوقاً معكم لالستماع إليه حيدثنا فيزيدنا مما عنده ويضي        

 .الكثري وهذا ما نرجو منه
 ذه املناسبة شرفنا هذه األمسية األستاذ لولو بيتيقاسي األستاذ جبامعة طوكيو باليابان وهو               -

حماضر متخصص يف الدراسات العربية واِإلسالمية وما يضمه العامل العريب وخصوصا اململكة العربية               
واخلليج العريب، وقد حاضر البارحة يف املعهد الدبلوماسي بوزارة اخلارجية وسيحاضر غداً يف             السعودية  
فنرحب به وبكم مجيعاً، كما أن بني احلضور اليوم الدكتور حممد محدون أستاذ األدب العريب                .  عكاظ

فأهالً وسهالً  بكلية البنات جبدة، واألستاذ السماين كمال الدين الناقد والباحث وأحد وجوه املنهل،              
ثنينية القادمة هو األديب األستاذ صاحل حممد       االأحب أن أضيف وأشري إىل أن ضيف        .  م مجيعاً وبكم  

 .مجال فأرجو أن تشاركوين االحتفاء به والدعوة كالعادة مفتوحة جلميع رجال الفكر واألدب
 

 .  والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-
 

 اب الظاهريكلمة احملتفى به الشيخ أبي تر
 :مث تعطى الكلمة للمحتفى به الذي قال

 ما كنت أحسب أن حتيط يب هذه اهلالة، ولعل أحد املربزين كان أجدر أن حتيط به هذه اهلالة،                   -
ولكن التكرمي يف حد ذاته ال يأباه إالَّ اللئام، واألستاذ عبد املقصود خوجه رجل الفضل والسبق إىل هذا                  

 .وندر يف هذا العصر أمثالهاملضمار الذي يشكر عليه، 
 أما قصيت يف احلياة فهي ال ترتبط بطابع األعمال اجلليلة اليت تذكر عادة يف صفحات التاريخ،                 -

ألين عشت حيايت خلف الدروس جاثياً على الركب يف اجلوامع واملساجد وإن كنت مل أجثُ على                  
لوم جلة من العلماء من خمتلف البلدان       ركبيت إالَّ متعلماً وإالَّ أمام جدي ووالدي ألل من حياض ع           
هـ على ما أذكر يف أيام امللك       ١٣٦٧العربية واِإلسالمية، ونشأت يف اهلند، وقدمت اململكة يف عام          

عبد العزيز رمحه اهللا عندما أرسل مرسومه امللكي وبلغ عن طريق رئاسة القضاء للسفري السعودي يف                 
قسيم القارة اهلندية بني اهلند وباكستان وقد بلغ السفري         باكستان، وهو السيد اخلطيب، قبل أن يتم ت       



والدي بذلك األمر، وكان والدي منذ عهد الشريف احلسني يتردد على احلجاز وهو من حميب احلرمني                 
ويف إحدى  .  الشريفني، غرس اهللا يف قلبه حمبتهما، وكان من حفظة صحيح البخاري، وكان مشتهراً به             

فذكر ممن  "  قدوم كبار احلجاج  "خرب يف جريدة البالد السعودية يف عمود        احلجات اليت حجها نشر عنه      
ذكر الشيخ أبو حممد عبد احلق شارح املسند، وهذا ما لفت نظر املسؤولني وال سيما رئاسة القضاء                   
آنئٍذ، فبلغ جاللة امللك بقدوم شيخ شرح املسند احلنبلي، فطلب الوالد بعد البحث وكان نازالً يف بيت                 

 كعادته فحضر جملس جاللة امللك عبد العزيز الذي كان يعقده بني املغرب والعشاء،                  الدهلوي
 .لالجتماع بالعلماء، فاجتمع جباللة امللك رمحه اهللا

 واهتبل الوالد فرصة االجتماع جباللة امللك فعرض عليه رغبته يف مزاولة التدريس باحلرم                -
 مث بعد ذلك استدعى السيد عبد اهللا أبو احلسني           سنتكلم يف املوضوع،  :  امللكي فوعده خرياً وقال له    

الوالد وأخربه أن جاللة امللك قد عينه مدرساً يف املسجد احلرام وحيب أن يسمع خطبك، فسر بذلك                  
الوالد وكنت برفقته فلما أُبنا إىل بالدنا وجدنا بعد شهور األمر باِإلركاب والتذاكر وطلب نقل املكتبة                

الد إىل ايء قبلي وبعد ذلك مللمت األمتعة وال سيما املكتبة، ما تيسر منها ومحلت               والعائلة، فبادر الو  
 صندوقاً من الصناديق الكبار من الكتب املصورة، واملخطوطات، والكتب النادرة، ونزلنا              ٧٥حنو  

كعادة الوالد حيث كان يرتل عنده كلما جاء إىل احلجاز           .  ضيوفاً على أفندي حممد نصيف رمحه اهللا      
 .وكانت بينهم صداقة وطيدة

 مث بعد ذلك استمرت رحاليت إىل البلدان العربية واجتمعت بعلماء احلرمني وأجزت كما                -
تفضل األخ حسني جنار، واجتمعت بالشيخ عبد الرزاق محزة وكان من أكابر احملدثني، اجتمعت بالشيخ               

مني كتيب، والشيخ مياين وأمثاهلم     عمر محدان يف أخريات حياته، واجتمعت بالشيخ حيىي عمان، والشيخ أ          
من العلماء وبعضهم كتب يل إجازة خبط اليد، وكذلك اجتمعت بالشيخ حممد بن تركي بواسطة                  

أنا :  أنت أجزه، قال  :  أنا لست من أهلها، وقال للوالد     :  الوالد، ولكنه أىب أن يكتب يل إجازة وقال        
ايز مدرساً، مث طلب مين الوالد أن أقرأ        هذا يكفي حيث جيب أن يكون اِإلنسان        :  أجزته قبلك، فقال  

عليه أوائل البخاري تربكاً فتيمنت وقرأت البخاري يف الروضة الشريفة تيمناً، وهكذا اجتمعت بكثري               
 .من العلماء كالشيخ سعد، والشيخ سليم من علماء األزهر، والشيخ النجار وبعضهم كاتبين

لباا منذ اليفاعة، ودخلت جملس العقاد       ووجلت أبواب اآلداب، ألين شغفت ا ورضعت          -
وزكي مبارك، ولزكي مبارك تقرير بعثه إيلَّ خبط يده على ديوان علقمة الفحل عندما حققه الشيخ أمحد                 

" أبو فروة "صقر وكنت عقبت يف بعض األشياء، وكان سبب اشتهاري يف بعض األوساط األدبية هو                
أمحد حممد شاكر وكان احلاضرون من علية القوم وكان         حيث اجتمعنا على مائدة اِإلفطار عند الشيخ        

أبا فروة أُحِضر مشوياً ودخانه يتصاعد وحنن جياع، فتكلم         :  من الثمار اليت ضمتها املائدة مثر يقال له       



القوم وكلهم أدباء بحاثون، وتساءلوا عن اسم أيب فروة يف اللغة العربية فخيم عليهم الوجوم، فتكلمت                
: فقالوا"  قطّاً"أظن أن امسه بالعربية     :  ت الناس وكنت شاباً طرياً مل يطر شاريب بعد فقلت         وكنت يف أخريا  

: حنن نعرف أنه مثر يؤكل كما قال صاحب القاموس، ولكن من أين لك هذه املعلومة يا هندي؟ قلت                  
 القطر  إنه الثمر املعروف يف   :  فقال يف شرحها  "  قطّاً"لقد قرأت يف دائرة املعارف لفريد وجدي مادة          

املصري بأيب فروة، ويف تلك اللحظة ضرب مدفع اِإلفطار وذهب أمحد شاكر لدائرة املعارف فأتانا                 
فإذا هي نفس الكلمة اليت كانت مرتسمة يف ذهين، فكان ذلك سبب اشتهاري يف الوسط               "  قطّاً"بكلمة  

 عند أنصار السنة،    األديب هناك، وكنت ساكناً يف نزل الريف لكن بعد ذلك نقلت إىل نزل فخم طيب              
وهكذا تقلبت يف أحضان الضيافة هنا      ..  وكان محد الفقي يرعاين ووالدي كان يوصي أمحد شاكر يب          

 .وهناك
 وكان من سبب اشتهاري أيضاً يف بعض األوساط األدبية أن عبد السالم هارون عندما أصدر                -

ن مجلة ما أذكر من تلك       وم..  كتاب الشعر والشعراء وعلق عليه بتعليقات مفيدة طيبة تعقبته          
 :التعقيبات، أنه ترجم للشاعر األقيشر وعلق على بيت من الشعر لألقيشر يقول فيه

ل أكلت سفرجال  ـم ال ب  ـت هل ـفقل
. 

يقولــون يل إنكــه شــربت مدامـــة 
. 

خفيف إنَّ  إن الكلمة تتألف من إنْ خمففة من إنَّ وأتى بشواهد لت          :   علق على كلمة إنكه بقوله     -
إن هذا خطأ ولو راجع     :  وكاف اخلطاب امسها واهلاء للشخصي، فكتبت مقالة ونشرا وقلت فيها          

احملقق لسان العرب لوجد هذا البيت يف مادة نكه ينكه يف اللسان وإنكه يعين أخرج نفَسك حىت نشم،                  
 الذي كتب هذا؟ وحبث   من يكون أبو تراب   :  أي أخرج نكهتك هل أنت شارب إمثاً أم ال؟ فسأل احملقق          

 .عين وتوطدت الصلة بيننا وتعارفنا بسبب بيت شعر لألقيشر
 أما يف اجلامع األزهر فاجتمعت بكثري من األشياخ منهم الشيخ النجار، والشيخ أمحد حسن                -

إن اِإلمام  :  الباقوري وكان سبق اشتهاري يف هذا الوسط أن الشيخ أمحد حسن الباقوري قال ذات مرة              
  طالب ملا بات يف الربد األخضر ليلة هجرة الرسول عليه الصالة والسالم قال له الرسول                علي بن أيب  

  :))         يف هذا الربد األخضر فإنه ال خيلص إليك جاء جربيل عن ميينه وإسرافيل عن يساره        ))..تسج 
ن عم  هذا اب :  ، قال "من منكم يبيع حياته؟ فكل أحب حياته       :"  حيرسانه وإن اهللا سبحانه وتعاىل قال     

من أين لك هذه    :   فقلت له  ..رسول اهللا كيف باع حياته فأنتم أدىن منه أو شيء من هذا القبيل                
ومن الناس من يشري    :  إنه نزل يف هذا قوله سبحانه وتعاىل       :  الرواية؟ فما استطاع أن يثبتها وقال     

ذه اآلية، ألن اآلية    يا سيد حسن إن هذه الرواية يبطلها استداللك         :   قلت له  نفسه ابتغاء مرضاة اهللا   
ربح "يف سورة البقرة وهي مدنية والقصة مكية، واآلية نزلت يف مصعب بن عمري أو صهيب بن سنان                   

: إن علي بن أيب طالب مكث شهراً كامالً يؤدي ودائع الرسول فقلت       :  وقال"..  البيع أبا حيىي ربح البيع    



والرسول يف قباء ومل     بالرسول   إن هذا كذب من نسج خيال الوعاظ، ألن علي بن أيب طالب حلق             
ميكث بعد هجرة الرسول مبكة غري ثالثة أيام، والدليل على ذلك رواية صحيحة يف البخاري ويف غري                  

ورأيت رجالً يطرق الباب على       بت ليلة قباء مع رسول اهللا       :  (البخاري أن علي بن أيب طالب قال      
من هذا الذي يأتيك وأنت     :  قت على املرأة وقلت   امرأة ليس هلا زوج يف قباء، وتعقبت هذا الرجل وطر         

نعم هذا بريدة بن احلصني يكسر األصنام يف الليل خوفاً من املشركني ويأتيين خبشبها               :  مسلمة؟ قالت 
 علي بن أيب طالب يروي هذه الرواية حىت أن           ..فأسقط يف يدي    :  ، مث قال  )احتفظي ا :  ويقول يل 

إن هذا الرجل   :  اخلطاب عندما استشهد يف معارك العراق وقال      بريدة بن احلصني كرب يف عني عمر بن         
إن سيدنا علياً بقي    :   فكيف تقول  ..كان يتخفّى يف الليل ليمون امرأة مسلمة لتحتفظ خبشب األصنام           

إا رواية تشتم منها رائحة الكذب والوضع، فكربت يف عينه حىت إذا لقيين             ..  يف مكة شهراً بعد اهلجرة    
 ...علم ميشي يف ركابكال: كان يقول
 كما عقبت أيضاً على األستاذ عباس حممود العقاد، وعلى الدكاترة زكي مبارك، وحممد                 -

صدر )  أوهام الكُتاب (حسني هيكل عندما أصدر كتابه يف مرتل الوحي وتعقيبايت مجعت يف كتاب امسه              
 . أمثال هذه املواقفاجلزء األول منه وبقي بعضها طي القصاصات، وأنا ال أعرف من احلوادث إالَّ

 بعد ذلك دخل يف قليب أن أحفظ القاموس فقد كان أيب حيفظ البخاري، وأنا رغبت أن أحفظ                  -
: وقال يل الوالد  ..  القاموس، ففيه من املواد حوايل أربعني ألف مادة، وبدأت أحفظها فصعب علي هذا            

أستظهر املواد  :  لك القاموس، فقلت  احفظ املواد فقط، أما الشروح فأنت ال تطيقها وقد حفظ الناس قب           
هـ وبعدم املذاكرة ذهب أكثرها ولكن      ١٣٤١واستطعت أن أستظهر حوايل ثالثني ألف مادة من سنة          

إذا وقفت على مادة ما تغيب عين، واملواد إذا حفظت ورددها اِإلنسان أصبحت مألوفة كما حيكى عن                 
: أبنو املغرية لئام؟ قال   :  كرب عندما جاء له قال    عمر بن اخلطاب رضي اهللا تعاىل عنه أن عمرو بن معد ي           

إن يف هذا شبعاً أتعرفون كيف يكون       :  إين نزلت فيهم فقروين قوساً وثوراَ وكعباً، قال       :   ملاذا؟ قال  ..ال  
يف هذا شبع؟ القوس مبعىن اجلنب والثور مبعىن اِإلقط والكعب مبعىن السمن، فاللغة العربية كانت                  

ن الناس يستغربون هذه الكلمات هلذا امين بعض الناس باستعمال غريب             مفرداا معروفة فما كا   
.. ولو حكيت لكم رواية أبو زيد الطائي عندما دخل على عثمان وكان قد ختلف عن الركب                .  اللغة

هجم :  ملاذا ختلفت عن السرية؟ والتويل يوم الزحف من الكبائر، قال         :  وكان يف سرية فقال له عثمان     
صف لنا كيف هجم عليك؟ فتكلم كالماً أرعب املسلمني           :   قال ..فة املسلمني   علينا أسد يا خلي   

وهذا يعين أم فهموا الكالم، لكن نص الكالم اآلن لو          ..  لتصويره األسد يهجم عليهم وهم يف الس      
خرجت يف صيابة من أشراف أبناء      :  من مجلة ما أذكر من الكالم، قال      .  مسعتموه الستعصى عليكم فهمه   

ل العرب ذوي هيئة وشارة حسنة ترمي بنا املهارة بأقصائها وحنن نريد احلارث بن أيب مشل الغساين                  قبائ



ملك الشام فاخروط بنا السري يف محارة القيظ حىت إذا عصبت األفواه، وذبلت الشفاه، وسالت املياه،                 
          هد، وأضاف العصفور الضبياجلند، وذاب الص يف وكره، وجاوره يف     وأنكت اجلوزاء املعزاء، وصر 

أيها الركب غوروا يف دوح هذا الوادي، فإذا وادي البلى ال يثري الدغل، دائم الغلل،               :  جحره قال قائل  
أشجاره مِهنة، وأطياره مكنة، فحططنا رحالنا يف أصول دوحات كنهبالت، ونبعات منفالت فعلمنا أن              

تله من جربانه فوقفنا أرتاالً، وأقبل أبو احلارث        قد أصيد وأنه السبع ففجع كل واحد منا إىل سيفه فاس          
من أمجته يتضارع يف مشيته لصدره حنيط، ولبالعمه غطيط، وألرباضه نقيض ولطرفه              )  يعين األسد (

 ...اسكت قاتلك اهللا لقد أرعبت قلوب املسلمني: فقال له.. وميض
أنا ما أعيب على    :  قال ألجل هذا صفي الدين اِحللي ملا عرض شعره على ناقد من نقاد العرب               -
 ..حسناً سوف ترى الغريب هنا: قال..  إالَّ أنه قليل االستعمال للغريبيئاًشعره ش

إمنـــا احليـــزبون، والدردبـــيس، والطخـــا، والـــنقاخ، والعلطبـــيس
. 

ــنفـوس   ـــمئز ال ــروى وتش ـــني تـ ــنهـا ح ــامـع م ــر املس ــة تنف لغ
. 

ــوس   ــرك املأنـ ــنهـا ويتـ ـــي م ــر الوحش ــلك النافـ ــيح أن يس وقب
. 

إن خــري األلفــاظ مــا طــرب الســامع مــنـه وطـــاب فــيـه اجللــيـس
. 

ــيس    ـــالم مغنـاط ــذ الك ــد، ولـذي ــوب حديـ ــذه القلـ ــا هـ إمن
. 
أين تقلبت يف األسفار، لكن دراسيت األوىل كانت على اجلد رمحه اهللا تعلمت اللغة              ..   الشاهد -

الفارسية على يده، مث بعد ذلك تعلمت على الوالد النحو والصرف، والبالغة، والبيان، أما علم املنطق                
الشيشة فكنت أدق له    فكان الوالد رمحه اهللا حيرمه علينا، فلجأت إىل شيخ آخر وكان مبتلياً بشرب               

 .ورق التبغ ساعة ويدرسنا ساعة
 بعد هذا تعلمنا على الوالد رمحه اهللا أول ما بدأنا بلوغ املرام، مث مشكاة املصابيح، مث درست                  -

عليه البيضاوي، وكان الوالد حيب العبور على الكتب حىت الكتب غري املدرسية النظامية، فقرأين                 
إنَّ الرجل معتزيل   :  ين الكشاف كله ألن فيه معاين كتاب اهللا، وقال يل         ين من تفسري الطربي، وقرأ    ءجز

لكن ما عليك من اعتزاله ألنك ستقرأ العقيدة واِإلميان وتستطيع أن ترد على اعتزاله فقرأين الكشاف                 
كله، وقرأت عليه خمتصر املعاين للتفتازاين وقرأنا عليه املصطلح وألفية السيوطي، وألفية العراقي،                

بعد هذا طلب أن نقرأ عليه سرداً تدريب الراوي           .  كل هذا يف األصول   ..  مة ابن الصالح  ومقد
للسيوطي، وكان يف زماننا يقرؤون أيضاً شيئاً من الفلك، وعلم اهلندسة والرياضيات، لكنين فضلت أن               

ب أدرس قليالً من الطب، ومبادئ علم النبض، وعلم حتليل البول، وبعض العقاقري وعندي جزء من كت               
بعد ذلك درسنا   ..  الرازي وابن سينا وغريها من الكتب القدمية، وكنت مولعاً بعلم الفلك أكثر              

العروض والشعر بالفارسية والعربية، وأتقنت اللغتني على الوالد واجلد رمحهما اهللا، واضطررت أن               



وتوظفت، أدخل املدرسة لنيل شهادة علمية فدخلت مدرسة امسها رفيق العلماء وحصلت منها شهادة               
مث بعد ذلك اختربت لشهادة البكالوريوس من جامعة اودبور، هذه الشهادة ال زالت موجودة عندي               
وتوظفت بدرجة عامل، مث بعد ذلك حصلت على شهادة ماجستري من جامعة دهلي وهي اآلن مقدمة                  

 .لألزهر ورأيهم أن تعادل بأقل من هذا وأنا مصر أن تكون ماجستري ألا قدمية
د ذلك كتب يل الشيخ عبد الرمحن اِإلفريقي مدير دار احلديث باملدينة شهادة خبطه، وكتب                بع -

يل الشيخ عبد الرمحن محزة شهادة خبطه، وأيضاً كتب يل بعض الشيوخ العرب باِإلضافة إىل السند الذي              
 .إخل.. أمحله من الوالد عن كتب السنة والتوحيد والعقائد

عملت أيام الشيخ عبد الرؤوف صبان معاوناً ملصلحة        :  غلتها فهي كاآليت   أما األعمال اليت اشت    -
تقوم حبصر األشخاص الذين توزع عليهم الصدقات، وعملت يف مكتبة احلرم يف أيام الشيخ عبد اهللا                 
كتيب رمحه اهللا، وأمحد عبد اهللا دحالن حيث نسخت هلم كتباً كثرية، كما نسخت هلم بعض                     

ي ألين جتولت يف البلدان العربية، ونسخت قبل أيام التصوير خبطي جملدات            املخطوطات اليت كانت عند   
منها كتاب العلل للدارقطين رمحه اهللا، نسخته من املكتبة السندية حبيدر آباد، وكتاب األجبام للشيخ                
عبد الرزاق نسخته من مكتبة اِإلمام أمحد بن حيىي محيد الدين ملك اليمن عندما زرت اليمن، واتصلت                 

 اليمن بالشيخ حممد زبارة وكان وزير املعارف، ومن رواة الشعر، ومن أساتذيت باليمن الشيخ عبد                 يف
الرمحن املعلمي الذي مات مبكة وكان أمني املكتبة يف أخريات أيامه ودرست عليه علم الفرائض،                  

 كلها  ونسخت أيضاً كتباً أخرى بدار الكتب املصرية كمشيخه الربزايل، ومعجم الطرباين جزئني،             
بعض هذه الكتب طبع، وقبل أن يطبع كتاب جماز القرآن أليب           .  نسختها خبط يدي وما زالت موجودة     

عبيدة أيضاً نسخته من دمشق من الظاهرية، فأهديت بعض هذه الكتب خبطي إىل مكتبة احلرم وال                  
ب مين  زالت حمفوظة عندهم، وأيضاً بدار الكتب املصرية كتاب انتقاض االعتراض خبطي عندما طل              

فؤاد السيد الذي كان أمني الفهارس وكان يراين أحب اجللوس على األرض عندما أكتب بدل الطاولة،                
وجاءتين استفسارات وأوضحت هلم بأين أرتاح عندما أكتب وأنا جالس على األرض، وعلم أين أحب               

تفاق بيين وبينه   أن أكون أطول مدة يف املكتبة فكان جيدين أول احلاضرين وآخر من ينصرف، فتم اال               
 :على كل حال.. على أن يقفل علي ظهرية النهار، وعندما يفتح العصر أكون داخل املكتبة

رداء شـــبايب والفـــنون جـــنون
. 

ــيلها   ــنون ون ــراز الف ــويت بإح ط
. 

ــنون  ــنون فـ ــبني يل أن اجلـ تـ
. 

ــدها   ــوم وح ــيت العل ــا تعاط فلم
. 

 



 :نشد احملتفى به قصائد من شعره بدأها بالقصيدة التاليةمث أ
مــرحمــن العشــق ي راعهــا مــارد

. 

ــرح  ــوس تق ــى نف جــرت يف الد زف
. 

ــح  ــيوم تنض ــت ال ــاخالت فليس ب
. 

ــآقٍ     ــنها م ــف م ــباكت وج فت
. 

ــبح  ــو أق ــذي ه ــيٍح إىل ال ــن قَب ِم
. 

ــاء    ــيعت م ــواها ض ها يف هــز ِع
. 

ــح  ــندامات تلف ــيوم يف ال ــا ال إ
. 

ــرى     ــي ح ــثريها وه ــثات ت نف
. 

ــرح  ــيه تس ــا ف ــل م ــبايل بك ال ت
. 

أمــِس كانــت تــذوب يف شــهوات 
. 

ــرنح   ــي وتـ ــى وتنتشـ تتمطّـ
. 

ــد   ــبانات وج ــا قضــت ل ــإذا م ف
. 

انـــزوت ال تـــرى وال تـــتلمحف
. 

باغتــتها قــوارع مــن نذيــر    
. 

ــح   ــا وتنص ــل اخلطاي ــها تغس عل
. 

ــاراً   ــوع اعتص ــادت إىل الدم مث ع
. 

ي تسبح ـا ه ـد طَفَت وه  ـاً ق ـِجيف
. 

ــم   ــيوفها يف خض ــت ط ــني كان ح
. 

صدحس ي ـدها لي ـوق بع ـل الش ـبلب
. 

ــباً   ــركت هلي ــهوة ت ــا ش ــك ي وي
. 

 

 :مث ينشد قصيدة أخرى
ــي   ــو نفس ــأوي حن ــال ت إذ اآلم

. 

ــي    ــاً حلس ــروح إيقاظ ــج ال تض
. 

ــؤس ــدة كــل ب يكــاد يكــون عق
. 

ــقاء   ــا شـ ــي يالزمهـ وأحالمـ
. 

ــي  ــاء رمس ــرييت احلمق ــزرن بص ي
. 

ــبع  ــوماً وتن ــندي كل ــىن ع ث امل
. 

ــي   ــين وجرس ــربه حل ــيع لس يض
. 

ــاً   ــى دراك ــد استعص ــنه ق ــا ك هل
. 

ــي  ــبت يأس ــده أذه ِلح ــلت وص
. 

ــا   ــكري فلم ــك يف س ــت أش ظلل
. 

إذا حــان الوصــال رفعــت رأســي
. 

ألهجــع يف حجــور الشــوق حــىت 
. 

ــيالدي ــي مل ــان عرس ــيوم ك  ك
. 

ــيوم    ــياة إذن ف ــتوت احل ــد اس ق
. 

ِظــاللَ زهــورها مــن كــل غــرس
. 

ــدت    ــال م ــذه اآلم ــيوف ه ط
. 

ــي   ــربات مهس ــه ن ــذيب أرجي ي
. 

ــيب   ــمخة بطـ ــيها مضـ حواشـ
. 

ــسِ  ــنذ أم ــراحاً م ــه ج ــوت ب حم
. 

ـ      اكــأين حــني أمثلــين طالهـ
. 

  



 :مث أنشد قصيدة أخرى وقال هذا نوع من الغزل
وتقـــرحت بدمـــوعهن جفـــوين

. 

ــنوين   ــرط ج ــاج ف ــيام وه زاد اهل
. 

ــيين  ــذيب أن ــى ت ــريريت الكلم وس
. 

ــكوامها    ــنان يف ش ــت يل العي ذرف
. 

ــون  ــالع مثَّ أتـ ــا األضـ فكأمنـ
. 

ــتاع   ــرامه يل ــعري غ ــيب يف س قل
. 

ــزين   ــال ح ــاً حب ــيش مغتص وأع
. 

ــاره   ــوم ن ــل ي ــؤادي ك يصــلى ف
. 

ــون    ــى لله ــزة منته ــن املع وم
. 

اعتضـت مـن طـيب املـنام تسهداً         
. 

أم ذاك خـــل يســـتفز شـــجوين
. 

صــفو تكــدر أو حتــنظل مــا حــال 
. 

   

وهذه :  ألين أود أن أقدم لكم بعض النماذج فقط؛ مث قال          ..   آخر هذه القصيدة الطويلة     إىل -
 :قصيدة غزلية أخرى

لســت أرضــى عــنه ســلوه
. 

ــدر متٍّ   ــيب بــ يل حبــ
. 

ــوه ــي حلـ ــفاه هـ وشـ
. 

ــيل    ــد أسـ ــه خـ ولـ
. 

ــنه   ــذا مـ ــد فـ ــإذا صـ ــوه  فـ ــيه رخـ دالل فـ
. 

وكالنــا وســط خلــوه  
. 

لــو رأى العــاذل يــوماً   
. 

ــوه ــل إخـ ــثلما يفعـ مـ
. 

ــفاء   ــى يف صــ نتناجــ
. 

ــوه  ــري رغ ــن غ ــالً م عس
. 

ــذباً    ــل ع ــاقى الوص نتس
. 

ملـــئت عيـــناه عشـــوه
. 

ألصــطلي نــاراً لغــيظ   
. 

جنــتين مــن كــل زهــوه    حنــن عــنه يف اعتــزال  
. 

ــبانا احلــب صــفوه ــد ح ق
. 

ــدانا  وعلـــى رغـــم عـ
. 

قـــد قضـــيناها بـــربوه
. 

ــوداً   ــرنا عهــ وتذكــ
. 

ــوه  ــل قس ــن ك ــباً م جان
. 

ــم   ــل هـ ــرحنا كـ وطـ
. 

ــوه    ــنه خن ــنا ع ــا ت م
. 

ننتشــــي بالوصــــل إالَّ 
. 

قــبالً مــن دون شــهوه  
. 

ــر    ــوق كجم ــئ الش نطف
. 

ــزوه ــيوم نـ يرتغـــن الـ
. 

خســـر الشـــيطان إمـــا 
. 

ــوه  ــيه فـ ــع فـ مل نقـ
. 

فلــنا العــرض مصــون   
. 

ــز  ــني الع  ــن ــبوهل  ك
. 

ــيع    ــز رفـ ــنا عـ ولـ
. 

ــبوه ــنا بصــ أو جتاذبــ
. 

ــنا   ــربنا أو لعبـ ــا طـ مـ
. 



ــندوه  ــنا بــ أو متازحــ
. 

ــناء   ــونا يف غــ أو هلــ
. 

ــوه  ــاكينا جبلــ وتشــ
. 

أو ختاصــــمنا جهــــاراً 
. 

ــر  ــنا يف ظهـ ــذافلـ ــدوه  هـ ــيار قـ ــب باألخـ احلـ
. 

ــثال   ــيهم مـ ــنا فـ ــوه   ولـ ــري أسـ ــتذيه خـ حنـ
. 

ــتل ذروه ــر حيــ طاهــ
. 

ــريف  ــنا حـــب شـ ولـ
. 

فـــيه للصـــويف رجـــوه
. 

عنصـــر ســـام تزكَّـــى 
. 

إنــه يف القلــب جــذوه  
. 

ــور    ــل نـ ــه للعقـ إنـ
. 

ــوه   ــذة نشـ ــه لـ إنـ
. 

ــس    ــية نفـ ــه منـ إنـ
. 

ــوه   ــل قه ــا تفع ــاق م ف
. 

فعلـــت باللـــب فعـــالً 
. 

فلــها كاخلمــر ســطوه  
. 

ــنايا  ــين احلـ ــت مـ أمثلـ
. 

ــقوه   ــل ش ــين ك ــر ع ف
. 

ــعيد   ــيها سـ ــين فـ إنـ
. 

هـــي عـــندي جـــل ثـــروه هـــذه غايـــة حـــيب
. 

ــوه  ــرم خطـ ــا أكـ إـ
. 

ــواها   ــى يل س ــت أرض لس
. 

 

  إىل آخر القصيدة اليت ختمتها ذين البيتني-
خالــف الــنفس ولــو أوتــيت يف العصــيان رشــوه     

. 

ــثوه   ــع حـ ــريق ال جيمـ ــو أهـ ــز لـ ــاء العـ إن مـ
. 

 

 : وهذا نوع آخر قال احملتفى به هذه العبارة مث قرأ البيتني التاليني-
يـــزيل عـــنه اجلـــراحا

. 

ــىن   ــؤاد املعـ ــن للفـ مـ
. 

يف أســـر حـــب أتاحـــا
. 

فـــإن نفســـي ضـــاقت 
. 

 . إخل..
 

 

 : مث قال وهذان بيتان من شعر الوداع-
ــيل  ــرح يس ــوع ج ــبيل الدم فس

. 

ــيل   ــرحيل زمـ ــيوم بالـ آذن الـ
. 

ــويل   ــندي ع ــي ع ــني اخلف واألن
. 

ــب دام   ــوداع والقل ــيف يل بال ك
. 

 



 : مث قرأ األبيات األربعة التالية-
ــا بعــد أن ذاب فــيك وجــداً وهام

. 

ــتهاما    ــبك املس ــي حم ــيف تقل ك
. 

ــتداما  ــنا واس ــام بين ــا ق ــل م ك
. 

ــى   ــوداد أن تتناس ــزاء ال ــل ج ه
. 

ــا    ــاً فعام ــال عام ــريق الوص ب
. 

ــناها   ــاض كتب ــطور م ــو س مث متح
. 

ــاما    ــأن يستض ــه ب ــن حق !أفم
. 

إن قلــباً متكــن احلــب مــنه    
. 

 

 :ومن شعر العتاب هذا البيت: مث قال
ــواب   ــىت باجل ــن ح ــم بالض وك

. 

ن الصحاب ـدود ع ـم ذا الص  ـإىل ك  
. 

 

 يف قافلة الزيت، نشرها األستاذ شكيب األموي وفيها نوع           ٧٩ وهذه القصيدة نشرت عام      -
 :من التأويب

وات؟ـل رب ـود الوص ـأم ذكرتك عه  
. 

رت يف القلب صبوات   ـل س ـأبعد عق  
. 

وأطــربتك مقامــات ونــدوات  
. 

قــد شــوقتك مغــاٍن كــنت تألفهــا 
. 

فلسـت تـرتاح إن آوتـك خلوات       
. 

هجـرت عـزلتك الطـوىل ووحدا       
. 

ــبوات  ــد ك ــنك درس الرش ؟أمل تلق
. 

ي فذا عجب  ـل ل ـأين منك احلجا ق   ف 
 . 

 .. إىل آخر القصيدة-
 

 : وهذه أبيات من اخلفيف أقول فيها-
ــالَّ  ــك ذاك كـ ــا واهللا مل يـ أمـ

. 

ــى    ــنك ولّ ــيب ع ــب أن ح أحتس
. 

وحســنك ماثــل ممــا جتلــى   
. 

ــي    ــداً أمام ــاخص أب ــيالك ش خ
. 

ــئال  ــزورتكم لـ ــر لـ ومل أحضـ
. 

ــياً   ــنكم ملـ ــب عـ وإين إنْ أغـ
. 

ــوىل   ــيب وال ت ــبث احلب ــال ع ف
. 

ــحيح؟    ــذر ص ــذا ع ــوين، ف متل
. 

 ... إىل آخر القصيدة-
 

فالشيخ أمحد  .   ومما أحب أن أمسعكم إياه بعض اِإلخوانيات اليت تشمل على شيء من الطرافة             -
وبينه مساجالت أدبية، وكان يزورين يوم اجلمعة باخللوة، وقد          إبراهيم الغزاوي رمحه اهللا كان بيين        
 :ومن مجلة القصائد اليت كتبها يل خبطه قصيدة جاء فيها. أرسلت له قصائد كثرية وكان جياوبين

ــي  ــى كلف ــوماً وال ازداد إالَّ بالنه ي
. 

ان هذا الظن يف خلدي    ـا ك ـهيهات م  
. 

ن شغفي ـ م ا أيقنت ـي غري م  ـتظن ب
. 

ــدين    ــاد يقع ــقم ك ــراين س أإن ع
. 



م جتمل ومل تقفِ   ـن حيث ل  ـيف الظاء م  
. 

احلـــق أين مل أســـطع مســـاجلة 
. 

إالَّ انقطعـت فلـيس الـياء كاأللفِ       
. 

اـت نظمهم ـا حاول ـوالشني والغني م   
. 

   

 :ويضيف قائالً
ــزلَِفكالث ــف وال ــيات ذوات اخلُ اغ

. 

حةـي ضاب ـق تعدو وه  ـا السواب ـفم 
. 

ل مرتشفِ ـاذا ك ـن أصغريك فم  مـ
. 

مهــالً رويــداً فــإن الشــعر أمجعــه 
. 

ِفـل معتس ـا ك ـه الطروس وأعي  ـب
. 

ــت   ــم فأتلق ــود العل ــعته بعق رص
. 

در جملــواً مــن الصــدِفكأنــه الــ
. 

ط مشتمل ـو حبسن اخل  ـف وه ـفكي 
. 

ــرفِ  ــظَ بالطُّ ــذلك أم مل حي ــٍم ب عل
. 

ىـ فال أدري أكان عل     )١(ا احلمام ـأم 
. 

ِفـت باخلَطَ ـمن دون رد أم استكفي    
. 

وهــل بعــثت إلــيه مــثلها فمضــى 
. 

ــحف يف أن جي ــيارة الص ــك يف س ل
. 

ــبطاً    ــني مغت ــر الع ــد أراه قري وق
. 

فعـذره واضـح يف غـري مـا جنفِ         
. 

ــنمقة    ــا م ــد تلقاه ــن ق إن مل يك
. 

منك العتاب ولو أمعنت يف السرفِ       
. 

ــزحه    ــؤادي ال يزح ــا فف ــا أن أم
. 

لِف؟ن محى أمناطك الس   ـي جمرح م  ـف
. 

عــرفت فــيك البــيان احلــر أقذفــه 
. 

ــعد ــيمن والس ــرها. ..بال ...إىل آخ
. 

ــبجلة    ــبلها م ــك واق ــنأ بعام فاه
. 

 

 وكان بيين وبني األديب الشاعر حسني سرحان بعض املداوالت فأرسل يل قصيدة هائية يريد               -
 :أن يظهر عيي وعجزي يقول فيها

 ــت ــيدة ب ــطفيهاقص  أص
. 

فــيا بلــيغ اللســان خــذها 
. 

ــيها  ــرز أو يع ــك احل مواس
. 

فمــن ســواك يفــك عــنها 
. 

وال تــين لــو نظــرت فــيها
. 

يلــني مــنها لــديك صــعب 
. 

لعلــك الــيوم تنتقــيها  
. 

ريـاب فك ـلب  هاعصرت في  
. 

 

 : فرددت جوابه بقصيدة معارضة لقصيدته وزناً وقافية وغرضاً، فقلت-
ــيها  ــياره النب ــنت مه وك

. 

إلـيك شــعري غـدا نــزيهاً   
. 

ــريها  ــه ك ــيس يف لفظ و ل
. 

خنلــته فاســتقام معــىن   
. 

ومل أســقه إلــيك تــيها  
. 

ــا ا  ــاراًوم ــه فخ ــيت ب دع
. 

                                                           
 .هنا يقصد به الشاعر مصطفى محام يرمحه اهللا:  احلمام)١(



ــبيها ــه ش ــرناً ب ــدمت ِق ع
. 

ــاً  ــريض حق ــت رب الق فأن
. 

ــيها  ــا فق ــت يف علمه ظلل
. 

   ــاهلُغ هحجــاك خمــزون
. 

ــول  ــدا ق ــديهاـإذا ب ه م
. 

ولـيس ذا يف النظــيم مــدحاً  
. 

وكــنت عــنا هلــا الشــفيها
. 

ــت  ــريات هاج ــا الذك وإمن
. 

ــيها  ــنا وج ــدمياً ل ــا ن وي
. 

أيـا أخـا الشـعر والتصايف       
. 

وجمتـــبانا بـــه رفـــيها؟
. 

أمل يكـــن ودنـــا متيـــناً 
. 

ــيها  ــا أب  ــنا ــت في فلس
. 

ــيايل  ــري الل ــذي غ ــا ال وم
. 

علــى عهــود ولــن تفــوها
. 

وذا عــتاب وثــق بأنــا   
. 

ــا فــال يقــول اللســان إيه
. 

ــنك دالً  ــن ذاك م ــإن يك ف
. 

فعــد بأســراره بــديها  
. 

وإن يكـن ذاك مـنك جفواً       
. 

ــيها  ــدا نك ــاد غ ــا بع فم
. 

ــنك هجــراً  ــه اشــتم م فإن
. 

 

ي يرمحه اهللا بعث إيلَّ قصيدة حول حادثة السيل الذي تعرضت هلا              لكن الشيخ أمحد غزاو    -
 :ونشر عنها الصحفيون أخباراً طريفة قال فيها

حبـــر تدفـــق طامـــياً تـــياره
. 

ال الســـيلُ يغـــرقه وال ـــداره 
. 

وبـــه جتـــاوب لـــيله وـــاره
. 

ــيانه   ــه وب ــحافة علم ــب الص وه
. 

ــداره  ــبها وم ــن آدم قط ــى اب خيش
. 

ــارب     ــياة جت ــراب واحل ــا ت أأب
. 

ــاره  ــت أمطــ هللا يف داٍج مهــ
. 

ــةً    ــك آي ــنت إالَّ يف جنات ــا ك م
. 

وزقــاق حــدة جلــة أقطــاره   
. 

فـود قواص ـض والرع ـوالربق يوم  
. 

ــ ــيك ض ــى عل ــرارهخيش راؤه وض
. 

ذيــى ال ـاك إل ـماذا عراك وما دع    
. 

ــراره   ــتقر ق ــىت يس ــيم ح يف ال
. 

خضـم ت ـال اتأدت فل  ـإن مل ب ه    
. 

ــواره  ــوره وس ــك س ــىت أحاط ح
. 

رىـك الك ـن سهٍر يداعب  ـت م نأم ك  
. 

ــاره   ــاؤه وذم ــديق دم ــي للص ه
. 

ــالمة   ــم س ــذا املل ــن ه ــيك م ن
. 

بــدعاء مــن يكفــيك مــنه جــواره
. 

واهللا قـــد جنـــاك ممـــا يتقـــى 
. 

حيظــى ــا مــن ســرك استبشــاره
. 

ــارة   ــوت بش ــد جن ــك ق ــنا بأن ول
. 

ــداره ــواك ب ــن ه ــيها م يدعــى إل
. 

ــيمةٍ    ــري ول ــكر هللا خ ــأقم لش ف
. 

ارهـا استدب ـا سج ـرأد الضحى مهم  
. 

اًـد ذلك مرفق  ــل سبيلك بع  ـواجع 
. 



ــاره   ــا وال آث  ــاف ــا اِإلمث ط م
. 

واســجع وغــرد وارتشــفها نشــوة 
. 

 

 : فقلت له جواباً عليه-
ــراره   ــيه يل تك ــو ف ــكراً وحيل ش

. 

ــيل  ــت جبم ــن طم ــا م ــعارهي ه أش
. 

ــاره ــديح غم ــي يف امل ــى غريق فكف
. 

ــريقها  إن مل يكــن عــرب الســيول غ
. 

ــتغفاره  ــه اس ــنعش روح ــل ي فاخل
. 

اـى بره ـت أنس ـد لك لس  ـهذي ي  
. 

ونظمــت مــا قــد حــق يل إكــباره
. 

رت بكربيت ـاب إذا شع  ـف املص ـخ 
. 

ــاره ــربا أزه ــزهو يف ال ــروض ت وال
. 

ــدره   ــمو ق ــرجان يس ــدر وامل كال
. 

ــراره    ــرين إق ــاين س ــن لس لك
. 

ــتين    ــا أولي ــزاء م ــتطيع ج ال أس
. 

ــاره   ــا إعس  ــذره ــوك يع فأخ
. 

ــيمةً    ــيم ول ــاؤك أن أق ــا دع أم
. 

ــاره   ــه وجف ــبة كبش ــدا األح فف
. 

ــاله    ــن أفض ــباين اهللا م ــإذا ح ف
. 

ــفاره   ــى أس ــتين يف الدج إذ أدرك
. 

ــد   ــيمن حامـ ــذا وإين للمهـ هـ
. 

ــثاره   ــي إك ــناء وال يف ــه الث ول
. 

هـرق ألشكر لطف  ـن غ ـوت م ـفنج 
. 

 . إىل آخر هذه القصيدة الطويلة-
 متت بيين وبينهم مراسالت شعرية الشاعر حممد مصطفى محام يرمحه              ومن الشعراء الذين   -

 فقد حييته بقصيدة تعمدت أن تكون ضادية حىت ال جياوبين عليها لكن الشيخ جاوبين عليها                  ...اهللا
 :ارجتاالً، أقول فيها

فهــنأ بعضــنا بعضــاً بــبعض   
. 

ضـد بع ـك عن ـرى قدوم ـأتت بش  
. 

ــلّ  ــيا اخل ــض حم ــومض أي وم  ي
. 

ــتياق   ــنا يف اشـ ــا أن رأيـ فلمـ
. 

ــض  ــل ق ــام بك ــاء احلم ــد ج فق
. 

هببـــنا للتحـــية يف عـــناق   
. 

ــعار وقَـــ  ــال وأشـ رضبأزجـ
. 

محــام قاهــري جــاء يشــدو    
. 

ــن أرض ألرض  ــار م ــك ط وإن ي
. 

ــري   ــمي الط ــرياًس ــيس ط ــن ل لك
. 

ــبض   ــن دون ق ــدت م ــتها ب أعن
. 

ــالت  ــتهاين مرسـ ــددنا الـ فأعـ
. 

ــبغض  ــنا ب ــام ل ــر احلم جــا ه وم
. 

ملــن قــد حــل ضــيفاً بعــد هجــر 
. 

ــض   ــد خف ــوقاً بع ــا خف فأعاله
. 

تلقــى رايــة الشــعراء فيــنا     
. 

ــال اِإل ــو م ــاس حلــب نقــضول ن            . 

ــراً   ــاً ونث ــى نظم ــن اللغ وذب ع
. 

ــرضِ   ــالً بف ــى نف ــباعوا باحلص ف
. 

ــآليل   ــر والـ ــاهم باجلواهـ أتـ
. 



لشخصــك فاتــركن صــوناً لعــرض
. 

ــدراً    ــيال ق ــرف األج ــئن مل تع ل
. 

ــن حــزاورة ــرفض)١(وأعــرض ع  ب
. 

ــد  ــديل وع ــوحاً يف ه ــجع ن  للس
. 

ــرض    ــالل ق ــتهم إج ــا مسي وم
. 

ــض  ــرٍد وبغ ــاوون يف ح ــوى الع ع
. 

أقـول ومــا دروا بطشـي ووخضــي  
. 

أيهــزأ يب أنــاس مل يعــوا مــا    
. 

  
 :فأجاب األستاذ حممد مصطفى محام وقال

ــرِض مــن القــرىب بقــرض بعــد ق
. 

ــراب  ي  ــو ت ــب أب ــيين األدي دان
. 

ــنه بفـــيض ــر مـ ــإين ظافـ فـ
. 

ــب   ــرات حـ ــقيته قطـ إذا أسـ
. 

فــإين مــن مدائحــه بــروض   
. 

ــدح   ــيص مـ ــته بأصـ وإن أحتفـ
. 

ــرض  ــيق وعـ ــيها بتنسـ يدانـ
. 

ــاين   ــنه درر املعـ ــوع مييـ وطـ
. 

ــ ــض وأرس ــر بع ــها يف إث ل بعض
. 

ــيان   ــن ب ــرائس م ــم زف الع وك
. 

ــي  ــب وترض ــل ذي قل ــتع ك ومت
. 

ــل ذوق  ــروق لكـ ــه تـ عرائسـ
. 

ــامضِ  ــيه ف ــكالً فإل ــر مش ــإن ت ف
. 

ــي   ــك النواص ــى مل ــن أم اللغ فم
. 

ويفـــيت يف غوامضـــها ويقضـــي
. 

ــيهدىحيـــاول يف قـــو  اعدها فـ
. 

مبـا قـد شـاء مـن رفـع وخفض          
. 

ــيه    ــم عل ــواء يق ــن الل ــإن تك ف
. 

ــبض  ــط أو بقـ ــيه ببسـ جناحـ
. 

ــم   ــو حيك ــراً يف اجل ــك طائ وإن ت
. 

ــوض   ــبها خب ــك يف مناك ــن ل وم
. 

ــيها     ــوض ف ــا وخي ــذلل لفظه ي
. 

ــأيت مــن الصــع ب املُِمــضوقــد ي
. 

جييــئك لفظــه ســهالً مــرحياً    
. 

وبعــض بــيانه كألــيم عــض   
. 

فــبعض بــيانه كلذيــذ لــثمٍ    
. 

ــي ــراميه وتفضـ ــى مـ إىل أقصـ
. 

ــالم  ــنفذ يف سـ ــالني تـ ويف احلـ
. 

ــض    ــرحيان غ ــن ال ــفَّاِن م كش
. 

دي مجـــيلوكــل نـــباته عــن   
. 

 :وعندما مات رمحة اهللا عليه رثيته بقصيدة تقول
ــويله    ــول ع ــعر يط ــبكه ش فلي

. 

ــه   ــنه وهديل ــام حني ــكت احلم س
. 

ــيله  ــيق ذل ــروض العب ــتقلَّص ال ف
. 

د فصاحةٍ ـكت اللسان الذرب بع   سـ 
. 

ــيله  ــازه ودلـ ــده إعجـ مل يكـ
. 

         همـات الـذي وهـب البـيان حيات
. 

                                                           
 .مجع حزور، وهو الغالم إذا اشتد وقوى:  احلزاورة)١(



ــيله حــرى وتلــك مــن الــوفاء قل
. 

ــةٍ    ــني بدمع ــبكه األدب الرص فَلْي
. 

 .. إخل-
 وال شك أن هناك قصائد أخرى كثرية ولكين ال أحب أن أطيل عليكم، ولذلك سنختم                   -

 يف  -ل فلقد نظمت يف املدينة قصيدة أقول فيها         واالبتها  حديثنا عن الشعر بقصيدة يف مدح الرسول        
 -:مدح الرسول عليه الصالة والسالم

إجعـل مدحيـي مـن رضـاك مدجبا        
. 

ــى   ــرام يرجت ــفاعته م ــن ش ــا م ي
. 

ت أفضل ملتجا  ـول وأن ـرف القب ـش
. 

ــرنو إىل    ــياً ت ــيك قواف ــدي إل أه
. 

اب احلجا ـبي الكون أر  ـقد أذهلت ف  
. 

ــوقعها   ــرات ب ــزات الباه ذو املعج
. 

ــا ــقاً رأوه أفلجـ ــبدر منشـ والـ
. 

ــيفه    ــبني وس ــتح امل ــي والف الوح
. 

ــا  ــاناً أهلج ــبه لس ــخر خاط والص
. 

ــاء جيــري مــن أنامــل جــوده  وامل
. 

ــرجا   ــوره إذ أس ــق ن ــني اخلالئ ب
. 

ــه  وا  ــرأت ب ــه ف ــني رد بكف لع
. 

ــدجلا  ــد م ــوي الفداف ــراقه يط وب
. 

ــمه   ــام جبس ــه رب األن ــرى ب أس
. 

اـه أن يعرج  ـت ب ـاء زه ـحنو السم 
. 

ــا    ــاه مس ــلى بأقص ــىت إذا ص ح
. 

ــجا   ــيل س ــناك يف ل ــياء ه واألنب
. 

ــه    ــبت بقدوم ــد رح ــك ق ومالئ
. 

  

 :إىل أن أقول
اـدوا الرج ـه عق ـفاخللق حتت لوائ  

. 

ــه     ــه جبمال ــالل مقام ــع اجل رف
. 

ــرجا  ــي املخ ــي فيعط ــيقوهلا املاح ف
. 

ــه     ــد ذات ــوىل حمام ــهم امل إذ يل
. 

هــو بالعــباد رؤوفهــم قــد فــرجا
. 

و رمحة ـو حاشر ه  ـاقب ه ـو ع هـ 
. 

فحقاً قد جنا    لــه    فمن استجاب 
. 

ميحـو سـدوف الشـرك يف توحيده 
. 

ــبهجا   ــأا أن ت ــن ش ــة م ومكان
. 

وةـك حظْ ـم ل ـن ك ـيا سيد الثقلي   
. 

اـو الوج ـذي يشك ـفأنا املسيكني ال  
. 

ــتها  ــيت أعطي ــفاعتك ال هــب يل ش
. 

جىـت املرت ـنوب وأنت كن  نوب الذ 
. 

ــوانيب    ــيع ج ــن مج ــتين م وتناوش
. 

ك أو شجا   ـحن اجلُذيع بعيد عطف    
. 

ك حينما ـل عطف ـف مث ـصلين بعط  
. 

ا اجناب الدجى   ـصلى عليك اهللا م    
. 

دىـمس لله ـت ش ـأنت اِإلمام وأن   
. 

 .صيدة طويلة إىل آخرها، وهي ق-



 : وهذه قصيدة أخرى يف مدح الرسول أقول منها هذه األبيات-
 ــريه إرب ــا يل غ ــفيع وم ــو الش حن

. 

ة تثب ــدي مهج ـوجدي قدمي وعن   
. 

للعــني فانظــر رباهــا مــثلما جيــب
. 

ار اهلامشي بدت  ــذي دي ــيا قلب ه   
. 

 ــرب ــه دان ومغتـ ــيه إذ أمـ إلـ
. 

وانظــر إىل مســجٍد يســمو بنســبته 
. 

     ــبمـن البتـيه حـرمياً مـا بـه ره
. 

ــريه    ــيه وص ــوى ف ــد ث ــد ق حمم
. 

ا يقضي به األدب   ـاً كم ـفقف خشوع 
. 

ــربته    ــيه ت ــزاراً ف ــيت م ــإن أت ف
. 

ــب  ــند اهللا حتتس ــنك ع ــفاعة م ش
. 

 أيــا ســيد الكــونني مســأليتوقــل 
. 

ورى رتب ـوق ال ـه ف ــر ل ـأمام قب 
. 

اــع املراق هن  ـواغسل ذنوبك بالدم   
. 

ى مبا ب  ــي أحظ ــحاٍل بئيٍس لك  
. 

يـا أكـرم اخللـق هـا إين أتيتك يف           
. 

ــب ــرتد يل طل ــبابك أن ي ــا ل حاش
. 

 ه احلق يلطف يب   ـي إل ـل ل ـد وس فج
. 

ت من دونك احلُجب   ـد رفع ـتعلو وق 
. 

ــةً  ــناس مرتل وأنــت أعطــاك رب ال
. 

وال نســب ،مــالٌ هــناك، وال جــاه
. 

جو الغداةَ فال  ـفكن شفيعي لكن أن     
. 

أهـل الشـهادة إنْ يف غـيهم ذهــبوا   
. 

 شــفاعتك الكــربى الــيت مشلــتإالّ 
. 

 

 : وحنتم اآلن بابتهال حيث قلت يف بعض االبتهاالت-
ــلُ  ــنابك أمج ــتذلل يف ج ــيث ال ح

. 

ــتذلل    ــى ي ــد أت ــبابك ق ــبد ب ع
. 

ــوجلُ  ــاه وي ــر يف خط ــاك يعث فأت
. 

عـــبد أثـــيم أثقلـــته ذنـــوبه 
. 

ي أليلُ ـل ه ـبسودا كمثل الليل     
. 

دتــه ماض بأوزار غ    ــولَّى ل  
. 

ــيس ــواك ل ــوئلُ وس ــي م ــه إهل ل
. 

ــراً   ــه متحس ــا فات ــى م ــي عل يبك
. 

ــلُ   ــا أمح ــال مم ــحائف األعم  .           بص

 ـــعمإين قصـــدتك واخلطايـــا ج
. 

و الذنوب ويغسلُ  ـذي ميح ـن ال ـفم
. 

ــيحها    ــل قب ــو ك ــد باحمل إن مل جت
. 

ــألُ  ــبابك يس ــيكيناً ب ــارحم مس ف
. 

يــا غافــر العصــيان جئــتك راجــياً 
. 

ــلُ   ــن املتفض ــت احملس ــال فأن ك
. 

 راحــم هــل للضــعيف ســواك رب
. 

ــدلُ  ــتجاوز مس ــتر بال ــديك س  .           ول

ــي   ــا أحص ــيويب كلم ــرت ع تهاكث
. 

واصــفح بإحســان إذا هــو يســبلُ
. 

فامــنن بــه يــا مــن حيــيط حبالــنا 
. 

ــولُ ــوءه إذ يع ــو فيكشــف س يدع
. 

يـا مـن جيـيب بفضـله املضطر إذ          
. 

ــؤمل ــنجوى وأنــت م ــامل ال ــا ع ي
. 

ــه    ــوه ومساح ــرمي بعف ــت الك أن
. 



 وال تتــزيلُخيطــو ــا يــوماً
. 

ــربةٌ    ــت ك ــياث إذا أمل ــنك الغ م
. 

  

 : إىل أن أقول-
ــلُ  ــم يعض ــل ه ــف ك إالك فاكش

. 

ــارج   ــرب ف ــيس ألي ك ــا رب ل ي
. 

ــولُ  ــيك أُع ــه عل ــرجاء ب ــري ال غ
. 

ــيلةٌ    ــيلةٌ ووس ــا يل ح ــا رب م ي
. 

ــلُ م ــك ــي يف رحاب ــذي دموع ه
. 

ــده   ــال وجم ــرد بالكم ــن تف ــا م ي
. 

ــلُ   ــه ال يغف ــن خلق ــناً ع  .           ومهيم

يــا واســع اجلــود العظــيم بفضــله 
. 

ــلُ  ــزنٌ يهِط ــاك م ــن رمح ــد م وامل
. 

فاغفــر لعــبد جــاء بابــك ضــارعاً 
. 

علمنا :  الصالة والسالم يقول أنس بن مالك      ومما روينا يف احلديث الشريف عن الرسول عليه          -
الرسول عليه الصالة والسالم أن كفارة الس سبحانك اللهم وحبمدك أسألك اللهم أن أستغفرك                

 . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته. وأتوب إليك ثالث مرات

  ))قصيدة الشاعر حممود عارف(( 
 األستاذ حممود عارف حييي ا الشيخ أبا        مث ألقى األستاذ حسني جنار قصيدة كتبها الشاعر       

 :تراب يف ليلة تكرميه وهي
 

 :يقول فيها
ــذباب ــنفائس وال ــو ال تنض

. 

يــا مــنجماً فــوق التــراب 
. 

ــحاب ــرق الس ــال واخت ط
. 

ب أن باعك  ـت أحس ـما كن  
. 

ــاً لغــة الكــتاب   ومعلم
. 

كـــنت الفقـــيه مـــربزاً 
. 

ــباب  ــيار الع ــزت ت واجت
. 

ن اللغى ـم م ـت اخلض ـخض 
. 

للكهـــول وللشـــباب 
. 

ــيحة   ــة الفص ــم اللغ وتعل
. 

ــيان    ــن الب ــوض م ــو الغم ــواب  جتل ــه والص إىل احملج
. 

ــنخاب   ــني ال ــتمكن ب م
. 

ــى   ــور يف احلج ــناك ن وه
. 

ــ ــداة كـ ــم للشـ ــحاب  نت املعلـ ــبادئني وللصـ الـ
. 

ــرف   ــي التزخ ــن يبغ ــل م ــتطاب  ولك ــيان املس يف الب
. 

ــراب   ــو الش ــتدفق حل م
. 

فالنثـــر عـــندك منـــبع 
. 

ــاب  ــن باحلج ــاً حتص لفظ
. 

والشـــعر تنشـــده لـــنا 
. 



ــها  ــوق الش ــناحها ف بجب
. 

ــي   ــاين تعتلـ ــيه املعـ فـ
. 

والصــحو منــتجع الــرغاب
. 

ــحوة   ــبك ص ــناح قل وج
. 

ــاب  ــق كالعق ــنت احملل ك
. 

فـــإذا امـــتألت ثقافـــة 
. 

ــال  ــبق يف ا ــنت تس ــا ك ــرغاب م ــع ال ــبقت م وإن س
. 

 

ــثري   ــون ك ــنك النافس ــال ع ــوطاب عل إن ق ــك يف ال م
. 

ــال    ــربوز ف ــن ال ــيك م ــثوا عل ــتاب  نف ــالم وال ع م
. 

ــاب  ــوي العج ــبه حي يف قل
. 

علــم الفقــيه رصــيده   
. 

فــانعم بــه يــا أبــا تــراب
. 

ــورى   ــيدك يف ال ــذا رص ه
. 

ــالم  ــوي يف الك ــيت دل ــاب  أدل ــك يف اخلط ــرفاً ل مزخ
. 

ــراين   ــد ع ــول وق ــاذا أق ــتقاب  م ــد االح ــز بع العج
. 

ــم   ــرجل املعل ــك ال ــإذا ب ــرحاب  ف ــين يف ال ــابن ج ك
. 

ــاب  ــل ا ــل باألم يف احلف
. 

ــرقاً    ــيومك مش ــوىب ل ط
. 

ــالب  ــيق الِط ــنأ بتحق فاه
. 

حشــد يكــرم فاضــالً   
. 

ومــثقفاً يــا للصــعاب  
. 

ــاً   ــرم عاملـ ــنا نكـ جئـ
. 

  

  ))كلمة األستاذ حممد حسني زيدان(( 
 :ثم تعطى الكلمة لألستاذ حممد حسني زيدان، فيقول

 بسم ا الرمحن الرحيم
  كما تعودت أن أتكلم سواء كان الكالم قد فُرض علي أو رغبته، وجدت املقال والقول ذا                 -

                   سعة، ولكن عاملنا، أستاذنا، تلميذنا أبا تراب قد أغرقين مبا قال، ومبا سرد علينا من ذلك العلم اجلم
والرصيد الفخم، فإذا أنا غارق أكاد أعجز عن الكالم، ولكين أستمد القوة منه فكم كان هو قوة يل،                   

           بأنه تلميذ      وعوناً يل لقبته باألستاذ التلميذ ال ألنه تلميذ يل، وإمنا ألنه يشرف كأستاذ بقدر ما يشرف  ..
فإذا ما سألته وجدته قد     ..  ينسى أنه يعرف كذا وكذا فال يدعي      .  دائماً هو طالب العلم، دائماً يتعلم     

بقية ..  أبو تراب بقية الناس   .  ال يتراجع أمام أي حجة وإمنا هو يقدم إقداماً قوياً فيأتيك باحلجة            .  رجع
يف املسجد النبوي كالعزيز بن الوزير، ومحدان بن الونيس، وحسني           الذين عرفناهم من أكابر العلماء      

كنا إذا مسعناهم وما أقل أن نسمعهم، فقد كان صغر السن            .  أمحد، وإبراهيم الربي، وأمحد الربزجني    



ولكن كنا إذا مسعناهم، عجبنا ملا يقولون، فجاء أبو تراب على هذا             ..  مينعنا من أن نكون خلطاء هلم     
اً جملياً، قد أويت الفطنة يف أن يتعقب األخطاء، ال ألنه يغضب على أحد أو يريد أن                   جاء عامل .  النحو

ينافس أحداً، ولكن يريد أن يتنفس باملعرفة، أن يتنفس نصرياً للحق، ما عجزت عن مسألة إال وجدته                  
 .ا يبصرينفكم أنا مدين له مبا يبصر يل ومب. حاضر اِإلجابة، فأنا يف عشويت هذه هو بصري، وهو بصرييت

 أبو تراب أريد أن أستملح معه فأحكي عنه أضحوكة، لقد كان مصححاً يف جريدة البالد وما                 -
أقل ما يعطي الكرمي من الوظائف أو غريها فهل كنت أنا وغريي نرأسه؟ نرأسه حبكم التقليد أو حبكم                   

خبار عن اخلالف بني    الوظيفة ولكن كان هو يرأسنا بالعلم واملعرفة، يف إحدى املرات نشرت األ             
 عن املنطقة اليت امسها التريول فعز        .. الدول اليت على حبر األدرياتيك     ..يوغسالفيا، وإيطاليا، وألبانيا  

على أيب تراب أن نكتب التريول بدل البترول، فغري كلمة التريول بكلمة البترول، وإذا فؤاد ناظر                  
يا أستاذ أال تفرقون بني     :  ث إيلّ هاتفياً ويقول   حفظه اهللا، وكان املسؤول يف وزارة اخلارجية يتحد        

 أستاذنا أبو تراب ال يعرف التريول وليس له عالقة           واهللا قد فرقنا ولكن   :  التريول والبترول؟ قلت له   
هو عامل إسالمي، ولغوي فحب أن يصحح وال يعرف إال البترول وأوقعنا يف هذه              ..  باجلغرفة يف أوروبا  

 . عنهاملشكلة اللغوية عفا اهللا
 هذا الرجل اجلهم يف ألفاظه اللغوية الذي نبتعد عنه إذا ما أغرب ما أشد قربنا له أنيساً،                     -
 اناًرفيقاً، حمل تأخذ منه اهلند اليت نشأ فيها أن كان جافياً أو غليظاً وإمنا أخذته رقة هذا البلد، أبو                    .  ن

ة، فهو غَِزل وهو مترف حىت وهو يعيش        تراب ال حتسبوه إال وكأنه قد نشأ يف مكة أو نشأ يف املدين             
الشظف كان مترف الفكر، مترف األنس، مترف العالقة، ألن الترف ليس يف اجليب إمنا الترف يف                  

هذا مصطفى محام ما كان     .  القلب، الترف يف الوجدان، كم من فقري وكم من شِظف يعيش الترف            
وأبو تراب كان مع    .  الترف يف النفس  :  رجلٌ إال أفقر الفقراء ولكن ما أشد ظَرفه وما أقوى ترفه            

أعجزين عن أن أفيض، فأعتذر وأسأل اهللا أن يطيل عمره، وأن يدمي عليه               .  الشظف ترفاً أميا ترف   
 .التوفيق، وأن ال حيرمين حباءه، وأن أكون يف حيايت دائم التطلع إليه واألخذ منه

 .  والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-
 

  ))بد ا بغداديكلمة األستاذ ع(( 
 :مث تعطى الكلمة لألستاذ عبد اهللا بغدادي فيقول

أي كلمة لكم أن تعربوا كلميت ال حمل هلا من اِإلعراب، بل ال حمل هلا من اللغة                 .   أيها األخوة  -
والبالغة وحنن أمام رجل قد جتمعت يف رأسه قواميس اللغة العربية وجتمعت يف شخصيته دوائر معارف،                

 أستاذنا علي اجلارم بك رمحه اهللا وهو ميلي علي قصيدة من قصائده وكان حيلو ألستاذنا                 كأنين أتذكر 



اجلارم عندما كنت أتتلمذ عليه يف كلية دار العلوم يف جامعة فؤاد األول يف القاهرة، وكان ذلك قبل                   
لح خطي،  كان يستم .  أحضروا الولد احلجازي ألملي عليه قصائدي     :  كان اجلارم يقول  ..  أربعني عاماً 

لعل الذاكرة قد أسعفتين يف أن أذكر قصيدة علي اجلارم أو بعض أبيات              .  فيملي علي هذه القصائد   
 :منها

ــفحاته  ــنهن يف صـ ــتش عـ ففـ
. 

ــيه   ــتمعت ف ــارف اج ــرات املع دائ
. 

ــه  ــن آبدات ــاردات م ــوى الش س
. 

ــم  ــه العل باحــث ال يصــيد يف مهم
. 

ــيفما د ــراته ك ــدى نظ ــن م ق ع
. 

   ــر ــاب أم ــا غ ــر فم ــه جمه رأي
. 

ســـليماً كأـــا مـــن لغاتـــه
. 

ه العذب ـكم لغات جرى ا لفظ       
. 

ــه  .           وهــو يف العلــم مــن كــبار ثقات

ــه   ــبار حنات ــن ك ــنحو م ــو يف ال ه
. 

ــثاته  ــى نف ــحر يف رق ــمع الس تس
. 

ــب    ــيان أدي ــبة الب ــو يف حل وه
. 

ــه  ــن كلمات ــوس م ــات القام كلم
. 

ــوي    ــافظ لغ ــئت ح ــو إن ش وه
. 

مســـا طـــبعها علـــى طـــبعاته
. 

ي صدره الواعي  ــ  ف  )١(نسخة للسان  
. 

والسيســـبا ونـــوع نـــباته  
. 

ول والزعلوق ـان والث ـرف األيهق ـيع 
. 

الضيف واملضيف كالمها من أهل الفضل وأهل العقل وصنوان عزيزان للعلم            .   أيها اِإلخوة  -
واألدب فعبد املقصود خوجه من أهل الفضل وضع شبابه للسبق إىل ميدان عزيز يف دعوات كرمية                  

 من الكرباء يف إخاء مترابط      متالحقة فانثال على داره حشد من العلماء ومجع مبارك من األدباء، ونفر           
وباقة فواحة من أهل الفضل، وأهل العقل، وأهل النقل، والعلم بني هؤالء رحم متصل كما               .  عزيز كرمي 

يقول اِإلمام الشافعي رضي اهللا عنه فهم مترافقون يف الطريق، وسالكون الدرب األمثل، ومتجهون إىل               
ال يضيع أجر من أحسن عمالً، وحق على اهللا أن خيص           القرىب من اهللا سبحانه وتعاىل، وحق على اهللا أن          

 :بفضله من يشاء، وحق واجب علينا أن نقول لألخ عبد املقصود خوجه
ــفاته  ــرمي صـ ــي إىل كـ مبدحيـ

. 

ــو   ــرمي إال ألدع ــدحت الك ــا م م
. 

ــيه   ــع وبأهلـ ــد مولـ ــا باـ ــرياته  أنـ ــن ذكـ ــيات مـ وبالباقـ
. 

أعشـــق النـــبل يف قـــرارة معـــناه وأهـــوى اِإلقـــدام يف عـــزماته
. 

  

 ضيفه الليلة رجل من أهل العقل، وعامل جليل من أئمة الفضل خصه اهللا خبصائص ندرت يف                  -
 ودواوين  العلماء، وقلت يف األدباء فقد جتمعت يف رأسه قواميس العربية، ودائرات املعارف اللغوية،             

                                                           
 .الفضل مجال الدين ابن منظورومؤلفه هو حممد بن مكروم بن علي أبو " لسان العرب"أحد قواميس اللغة العربية وهو :  اللسان)١(



تبارك اهللا يف أهل العلم، وأهل       .  الشعراء، وحكايات البلغاء، وذكريات العلماء، وأفانني الفصحاء       
 .الفضل وشكراً ألهل العلم وألهل الفضل

 .  والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-

  ))كلمة األستاذ أمحد علي املبارك(( 
 :مث تعطى الكلمة لألديب الشاعر أمحد علي املبارك

يف الواقع أين حضرت متأخراً وشعرت بأسف شديد ألين         .   السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته     -
حرمت من مساع استعراض حياة عاملنا األستاذ أيب تراب، ولكن ما وقر يف قليب من اِإلعجاب به                    

زمن والتفهم خلصائصه رمبا أجتر منه ما يغنيين عن حضور هذا االجتماع، فقد كنت أمسع بأخباره منذ                  
مث بعد ذلك تستمر هذه الصلة وإذا       .  هـ أن ألتقي به   ١٤٠١طويل وأعجب به فلما تيسر يل يف سنة         

 :بقول الشاعر حيضر يف ذاكريت وهو
ن عطاء أطيب اخلرب    ــعن جابر ب   

. 

ــربنا   ــركبان خت ــدة ال ــت مناش كان
. 

أذين بأطــيب ممــا قــد رأى بصــري
. 

ــال  ــنا ف ــا التقي ــتملّ ــا مسع  واهللا م
. 

 

 وهذا هو واقعي مع األستاذ أيب تراب فهو رجل ذو شخصية متزنة، وذو منهج سليم، وذو                  -
دأب على العلم كما قال أستاذنا زيدان قدوة بل ذكرى ملن حرمنا من اللقاء م بسبب تأخرنا يف                    

             ا ألننا أدركناها وعاصرناها، ولذلك     احلضور إىل هذه الدنيا فهو منوذج فريد من النماذج اليت نعتز
أعتز كثرياً جداً بأن اهللا مل حيرمين االجتماع ذا الرجل والتتلمذ عليه يف كثري من احلاالت، ولذلك                   

 . أختصر ألن جمموعة من اِإلخوان قد أوفوا الكيل وشكراً يا سيدي

  ))ختام األمسية(( 
 :اليةمث خيتتم األستاذ حسني جنار األمسية بالكلمة الت

هـ وهي قولة حق شهد ا علم من أعالم بالدنا          ١٣٨٤ خري ختام ملا قيل إضافة قيلت عام         -
أبو تراب الظاهري أستاذ مستفيض عامل من طراز        :   يقول – يرمحه اهللا    –قاهلا الشاعر حممد حسن عواد      

وب االفتراض  قدمي، أعين أنه من طراز موسوعي ولكن مل يرد له التخصص أو األسلوب املنهجي إنه أسل               
املطلق فهو عامل يف اللغة، وعامل يف العروض، وعامل يف الفقه ولكنه ال يتبع منهجاً معيناً اللهم إال تأثره                     
بابن حزم األندلسي الظاهري ولعل صفة الظاهرية يف لقبه جاءته من هذا التأثر فهو عامل يف سري الفقهاء                  

ربه صاحب العقد الفريد      لفقيه ابن عبد  وترامجهم، ويف كلمة فهو رجل مطلع دارس من طراز ا           
وأضرابه، وهو على هذه الطريقة نفسها شاعر كالسيكي فحل ينظم على نسق ابن دريد واحلريري                 



له تعليقات صائبة كل الصواب، ونقد علمي الذع مصلت على أوهام             .  وأمثاهلما من هذا الطراز   
 ادعاء باألكثر واملترفعني عن الصغار، وهم       الصغار والكبار، واملتشبهني بالكبار وهم ال يشبهوم إال        

ليسوا أرفع منهم إال مغالطة ألنفسهم وبعض السذج، وعشاق التطبيل وأكثر مراجعات األستاذ يف هذا               
اال تنصب على اللغويني وبتعبري أصح املشتغلني باللغة، وعلى رواة الشعر، واملتعرضني لتاريخ الرجال              

رع األوهام يف رؤوس اانني، فكم من مرة صرع ا جمنوناً وتركه             ومل تتورع عصا أيب تراب أن تق      
ويثور الوامهون على أيب تراب عندما يسلقهم بقلمه احلر فيغالطونه            .  يتخبط بني اجلنون والعقل    

ويغالطون الناس لتربير أوهامهم فينربي هلم باحلجج وما هي إال جولة قصرية هادفة وينتصر الرجل                 
املغالطني كومة من اهلراء والفشل أمام احلجة الذهبية، وال أقول الترابية القاطعة             الفحل وتعود أوهام    

وأمام النص، واملنطق، واملثال السائر والشاهد التارخيي، والتخريج، واالستنتاج الذي يرهص الذوق             
لى شيء  وميضي بعد هذا أبو تراب يف طريقه ال يلوي ع         .  املرهف أحياناً إن كان اجلدال جداالً يف الشعر       

 .إنه طراز وحده بني علمائنا وأدبائنا. بعد أن يترك األثر تلو األثر ناهيك من عمق ومن جتويد
 وذه املناسبة نذكر بأن أستاذنا أبا تراب قد تتلمذ على يديه كثري من الصحفيني فكان                   -

لتقي إن شاء   يصحح ما يكتبون من وراء الكواليس، أمد اهللا يف عمره وشكراً ِإلصغائكم، ونرجو أن ن               
 .اهللا يف مناسبة قادمة

 . والسالم عليكم ورمحة اهللا-
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