




 احملتوى
- ١ .حملات من حياة احملتفى به

- ٢ .كلمة اإلفتتاح ألقاها األستاذ حسني جنار
- ٣ .كلمة احملتفي األستاذ عبد املقصود خوجه

- ٤ .كلمة احملتفى به فضيلة الشيخ حممد احلبيب بلخوجة
- ٥ .كلمة األستاذ حممد حسني زيدان
- ٦ .قصيدة الشاعر مقبل العيسى

- ٧ . احملتفى به وبني احلضوراحلوار بني
- ٨ .ختام األمسية

- ٩ .تعقيب من احملتفى به

• • •



 حملات من حياة احملتفى به
 .م١٩٢٢ولد الدكتور حممد احلبيب بن اخلوجة بتونس عام  •
م، ونال شهادة   ١٩٤٦خترج يف كلية الشريعة باجلامعة الزيتونية، ونال الشهادة العاملية عام               •

 .م١٩٦٤اآلداب العربية من جامعة السربون عام الدكتوراة يف 
م، مث رقِّي إىل أستاذ مساعد، مث إىل أستاذ مشارك،          ١٩٥١بدأ عمله مدرساً باجلامعة الزيتونية عام        •

م إىل عام   ١٩٧٠فأستاذ للشريعة والدراسات القرآنية بكلية الشريعة اجلامعة الزيتونية من عام             
 .م١٩٨٤م إىل ١٩٧٦ية من عام م، مث عني مفتيا للديار التونس١٩٧٦

 .سالمي جبدةم وقع اختياره أميناً عاماً مع الفقه اِإل١٩٨٤يف عام  •
 .سهامات العلمية العمليةله كثري من اِإل •
 :من إجنازاته الكتابية العلمية •

 .سالمكتاب مواقف اِإل) أ(
 .املسلمون بني الشريعة والقانون) ب(
 .باءحتقيق منهاج البلغاء وسراج األد) ج(
 .كتاب يهود املغرب العريب) د(
 ..وغريها كثري. البن رشيد)  أجزاء٥(حتقيق الرحلة العلمبة ملء العيبة ) هـ(

 :شارك يف عدة مؤمترات سياسية وعلمية، من أمهها •
 .مؤمتر القمة مبكة املكرمة) أ(

 .سالمي األول بالرياضمؤمتر الفقه اِإل) ب(
 .مؤمتر الدعوة باملدينة املنورة) ج(
 .مؤمتر السنة والسرية النبوية بقطر) د(
 .مؤمترات جممع اللغة العربية بالقاهرة) هـ(
 .سالميمؤمتر بيت املال الكوييت اِإل) و(

• • •



 حفل التكريم
 ))ح  األمسيةافتتا((

 :افتتح األستاذ حسني جنار األمسية بالكلمة التالية
 :خوة احلضورأيها اِإل. صالة والتسليمى اهللا على سيدنا حممد عليه وعلى آله أمت ال وصلَّ-
بالكلمات الطيبة اليت هي    .   مرحباً بكم يف أمسية متجددة حيلق فيها الفكر وتشدو فيها احلناجر           -

أمسية الليلة جتمعنا مع أديب وعامل فاضل خربته احلياة فمشى يف معتركها             .  غذاء للروح وللوجدان  
ذا إشر        وعب هو اليوم ضيفنا ونسعد    .  اقة يف حياتنا األدبية والعلمية     من معينها الذي ال ينضب فكان

 .به ونرحب يف بلده الثاين اململكة العربية السعودية
 . لعلي أوجز قليالً من كثري يف إملاحة سريعة موجزة عن حياته-
م يف الرابع   ١٩٢٢مة الشيخ حممد احلبيب بن اخلوجة يف عام          ولد ضيفنا احملتفى به فضيلة العالّ      -
  .وكانت والدته يف تونس. رين من شهر أكتوبروالعش

م مث نال شهادة    ١٩٤٦ خترج من كلية الشريعة باجلامعة الزيتونية، ونال الشهادة العاملية             -
 . م١٩٦٤الدكتوراة يف اآلداب العربية من جامعة السوربون سنة 

ذ مشارك، فأستاذ   ، مث رقي إىل أستاذ مساعد، مث إىل أستا        ١٩٥١ درس باجلامعة الزيتونية عام      -
 إىل  ١٩٧٠مث عميداً لكلية الشريعة وأصول الدين عام        .   م ١٩٧٩للشريعة والدراسات القرآنية سنة     

ويف غرة  .   م ١٩٨٤ أغسطس   ٣١ حىت   ١٩٧٦مث عني مفتياً للديار التونسية من سنة         .  ١٩٧٦
 .سالمي جبدةم وقع اختياره أميناً عاماً مع الفقه اِإل١٩٨٤سبتمرب سنة 

فقد شارك يف الس األعلى االستشاري       ..  سهامات العلمية والعملية   الكثري من اإلِ    وله -
سالمية باملدينة،  سالمية باملدينة املنورة كعضو، وهو عضو سابق بالس األعلى للجامعة اإلِ           للجامعة اإلِ 

ة سنة  م، فعضو مبجمع اللغة العربية بالقاهر      ١٩٧١  سالمية باألزهر سنة  فعضو مبجمع البحوث اإلِ   
فعضو بأكادميية  ".  جائزة امللك فيصل بالرياض   "سالم  م، فعضو هيئات االختيار يف جلنة خدمة اإلِ       ١٩٧٢

م، فعضو اللجنة   ١٩٨٢"  آل البيت "سالمية  م، فعضو مبجمع احلضارة اإلِ    ١٩٨٠ة  اململكة املغربية سن  
التحضريية حملكمة العدل   سالمي، فعضو اللجنة    سالمي مبنظمة املؤمتر اإلِ   التحضريية مع الفقه اإلِ   

 .م١٩٨٣مث عضو مؤسس لبيت احلكمة بتونس سنة . سالميسالمية مبنظمة املؤمتر اِإلاِإل



 : أما إجنازاته الكتابية العلمية فمنها-
 .سالمية بتونس ويف غريها من االت فتاوى منشورة مبجلة اهلداية اِإل- ١
 .سالمية معاصرة من وجهة النظر اِإلسالم الذي يبحث قضايا خمتلفة كتاب مواقف اِإل- ٢
سالمية باجلامعة  سالمية يف أفريقيا قدم يف املؤمتر األول للدعوة اإلِ          حبث عن الدعوة اإلِ    -  ٣

 .سالمية باملدينة املنورةاِإل
مام سالمي يف جامعة اإلِ   حبث قدم للمؤمتر األول للفقه اإلِ     ..   املسلمون بني الشريعة والقانون    -  ٤

 .سالميةِإلحممد بن سعود ا
 . حتقيق إفادة النصيح يف رجال اجلامع الصحيح البن رشيد- ٥
 . حتقيق السنن األبني يف السند املعنعن البن رشيد- ٦
 .البن رشيد)  أجزاء٥( حتقيق الرحلة العلمية ملء العيبة - ٧
 . تراجم احملدثني والعلماء- ٨
 . حتقيق منهاج البلغاء وسراج األدباء حلازم القرطاجين- ٩
 . قصائد ومقتطفات حلازم القرطاجين- ١٠
 حماضرات ألقيت يف قسم الدراسات الفلسطينية مبعهد         - كتاب يهود املغرب العريب       -١١

 .الدراسات العربية بالقاهرة
 . حبوث جممعية قدمت مع اللغة العربية والحتاد اامع وألكادميية اململكة املغربية- ١٢
 .يق يف اجلزء اخلامس عشر من التمهيد البن عبد الرب ويعمل اآلن قيد التحق- ١٣
 . كتاب التنبيهات على املدونة البن عياض- ١٤
 . بداية اتهد البن رشد- ١٥

 

 كما أسلفت هذه إملاحة سريعة وموجزة عن حياة ضيفنا وعاملنا الفاضل احملتفى به يف هذه                  -
 .ة اليت تضفي طابع اخلربة اليت مترس ااألمسية ولعلي أمر أيضاً مروراً على املؤمترات الدولي

 : فقد شارك يف مؤمترات سياسية وعلمية من أمهها-
 .مؤمتر القمة مبكة املكرمة) أ(
 .مؤمترات وزراء اخلارجية جبدة وكراتشي وبنغازي) ب(
 .سالمي األول بالرياضمؤمتر الفقه اِإل) ج(
 .مؤمتر الدعوة باملدينة املنورة) د(
 .سالمية بالقاهرةمع البحوث اِإلمؤمترات جم) هـ(



 .مؤمتر السنة والسرية النبوية بقطر) و(
 .مؤمترات جممع اللغة العربية بالقاهرة) ز(
 .سالمية ببلغراد وباريسملتقى الدراسات اِإل) ح(
 .سالميمؤمتر بيت املال الكوييت اِإل) ط(
 .سالمية بالسنغالمؤمتر اجلمعيات اِإل) ى(
سالمية باملدينة املنورة، والرياض، وتونس وفاس،        ات اجلامعة اإلِ   مؤمترات واجتماع )  ك(

 .ومراكش
 .سالمي باجلزائرمؤمتر الفكر اِإل) ل(
 .سالمي بأندونيسياعالمي اِإلاملؤمتر اِإل) م(
 .الدروس احلسنية باملغرب) ن(
 .سالمي بالكويتجلنة التخطيط الشامل للفكر اِإل) س(

 

 كرمة واملدينة املنورة، وجدة والطائف والرياض، والقاهرة،        وتنقل هلذا الغرض بني مكة امل       -
مارات، وقطر، والكويت، واألردن، واهلند، وإسالم أباد، وكراتشي، وأندونيسيا،            وبغداد، واإلِ 

 .وباريس، وبلغراد، وصوفيا، والسنغال، والنيجر، واجلزائر، واملغرب، وليبيا
ات واجلامعات كالكلية الزيتونية بتونس،       وألقى العديد من احملاضرات يف خمتلف املؤسس         -

وفاس، والرباط، ومراكش، واجلزائر، وبنغازي، والقاهرة، وعمان، وجدة ومكة املكرمة، وباريس،             
 .وبلغراد، وأيب ظيب، والعني، والكويت، وداكار

 يه لضيفنا يف هذه األمسية    ملاحة كما قلت تضفي هلذا املوقف جالل االحترام الذي نولّ          هذه اإلِ  -
الطيبة اليت نرجو أن نستزيد من خربته الواسعة ونستمع منه إىل الكثري من هذه التجارب العلمية                   

 . والعملية

  ))كلمة احملتفي األستاذ عبد املقصود خوجه(( 
 :مث ألقى بعد ذلك احملتفي األستاذ عبد املقصود خوجه الكلمة الترحيبية التالية

 . رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني بسم اهللا الرمحن الرحيم، واحلمد هللا-
 

خوان األفاضل، وبامسي يسعدين ويشرفين أن        باسم اجلمع احلضور األساتذة األكارم، اإلِ       -
وهذا شأن  .  لقد سعى إلينا يف هذه األمسية املباركة الفضل والعلم واألدب          .  أرحب بك يا سيدي   



أنت بني محبيك وعاريف فضلك      .   وأنت واحد منهم   هذا تواضعهم وهم ورثة األنبياء،     ..  العلماء
 .وعلمك وأدبك، فأهالً وسهالً ومرحباً بك

 

 أنت علم عامل عالّمة واجلمع صاغ، إليك ننتظر أن تضيء علينا مبا أفاء اهللا عليك من فضله                   -
ك يف  وهذا اجلمع قد أتى ليشار    .  ه، وأنت البحر الزاخر نرجو أن نستظل معك ظالل اهلدى والنور          ومن

جزاك .  االحتفال بك، فلهم الشكر، ولك الشكر اجلم على ما حتملت وجتشمت من عناء السعي إلينا               
 .اهللا عنا ألف خري ونفعنا بك وبعلمك وأمد اهللا يف عمرك

 

 .  والسالم عليك وعليهم ورمحة اهللا وبركاته-
 

  ))كلمة الشيخ احلبيب ابن اخلوجة(( 
 :دث احملتفى به الشيخ احلبيب حممد اخلوجه فقالوبعد أن انتهى املضيف من كلمته حت

هذه ليلة  ..  ى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم          بسم اهللا الرمحن الرحيم وصلَّ     -
أشرف فيها بانتماء حديث إىل هذه العصبة الكرمية، والصفوة اخليرة من العلماء واألدباء وأهل              ..  غراء

هم ومالمح وجوههم بكل خري جيعلين معقود اللسان، ال أستطيع أن           النبل الذين تتحدث آثارهم وألسنت    
بعد حنيأساير أحداً منهم يف القول، وال أن آيت جبديد فيما حيسب علي . 

 فإن ما تفضل به أخونا الكرمي الذي قدمين إليكم، وما أفاء علي من فضل لقيب اخلوجه يف                    -
مة، فلست العامل، ولست العالّ   .  لواقع دون ما أستحق   تكرمي ابن اخلوجة من عناية ولطف وتقدير هو يف ا         

. ولكن أريد على كل حال أن أشارك يف هذه املادة االشتقاقية بأن أكون طالب علم                .  ولست العلَم 
وطالب العلم يف كل بلد يزهو ويفتخر حني جيد أئمة العلم ورجال الفكر، ويشعر بأن الصدور                    

فإذا هو حبكم هذا االنتساب جيد سعادته       .  ى إىل جمالسهم  والقلوب حتنو عليه حني يقدم إليهم ويسع       
وأنا .  وحيقق رغبته ويكون قد وىف لنفسه وهيأ هلا من أسباب اخلري ما كان حيلم به طويالً منذ سنني                   

أنا ذلكم الرجل الذي كان     ..  ذلكم الرجل، وال أقول ذلكم الفىت ألن الشيب قد أصبح فاضحاً يل            
 يزور فيها احلرمني الشريفني أن جيد من نسيم وعطر وكل ما يتنسم              يؤمل من عهد طويل يف كل مرة      

خري العاملني أن       واليت ا مدفن رسول اهللا    ..  من خري يف هذه األرض املباركة، اليت ا قبلة املسلمني         
 .يكون من بني أبنائها الذين يعيشون يف هذه الرحاب الطاهرة الكرمية

 

ن أستزيد من الزيارة للحرمني الشريفني بأن أكون من           فإذا أنا أحدث نفسي كل مرة بأ        -
املترددين على هذه البقاع املقدسة، حىت حقق اهللا أملي الذي كان دفيناً يف نفسي والذي أحدث به                   



هذا الذي أحدث به نفسي وأن أصبح مقيماً بني         ..  مشاعري وخواطري وعقلي وكلي إن صح التعبري      
 .طيبة املباركةظهراين إخواين هنا يف هذه األرض ال

 وعندما حتقق هذا األمر الذي هو جليل األثر يف نفسي، ألنه فيما أحسب وفيما أرجو يكون                  -
 .هلية والرمحة القدسية اليت مشلتين فهيأت يل أسباب احلضور إليكممن عالمات العناية اِإل

 

 بأهليه،  التشرف باالنتساب إىل هذا لس، واالرتباط     ..  عقب االستقرار ..   جاء عقب هذا   -
فادم كما قال سعادة األستاذ الشيخ عبد املقصود، ولكن           واالمتزاج م، والسعي إليهم ال إلِ      

من فاس إىل تونس، كانوا     ..  فأنتم تعلمون أن أهل املغرب قاطبة      ..  لالستفادة منكم ولألخذ عنكم   
م يطمعون أيضاً يف    يرحلون من زمن مضى إىل األراضي املقدسة بغية أداء فريضة احلج والزيارة ولكنه             

كل بلد يرتلون به يف طريقهم إىل مكة واملدينة، وكذلك عند العودة إىل بالدهم يطمعون يف أن يرتلوا                   
عند علماء، وفضالء، وكرماء، وأدباء، ميلؤون ما بني صدورهم علماً وتقى، وأدباً، وفضالً على حد                

 :قول أحدهم
أمـا تـرى كـل جنـٍم طالـع غَربا          

. 

م املغــارب إمــا رمــت نــيلَ عــالًأُ 
. 

إمـا يكـن رغَـباً مـنه يكـن رهبا          
. 

ان جيهلين ـن ك ـي م ـوف يعرفن ـوس 
. 

 
 :إىل أن يقول

  سأمأل الرحل واليدين ِحباً-
 

نا وأئمتنا  وامتالء النفس حباً وخرياً وعطاًء وعلماً هو الذي جرى عليه أسالف          ..   فامتالء الرحل  -
من أهل املغارب، وهم يسعون إىل املشرق ويأتون إىل هذا البلد الكرمي، إىل هذا البلد األمني الذي                   

 .خصه اهللا بعنايته ووصفه ذا الوصف دون غريه من البالد
 

 فأنا عندما أحل بني ظهرانيكم أحل مستجدياً عطاءكم العلمي، وكرمكم اخللقي، وفضلكم              -
ولقيت رجاالً  .  ت القليلة اليت شرفت حبضورها استمعت إىل شيء كثري من هذا           ويف اجللسا .  األديب

فأنا مستجيز هلذا األدب    .  يشار إليهم بالبنان، وحضرت مناقشات تدل على علم غزير وعلى أدب جم           
ومستجيز هلذا العلم، أطلب األسانيد فيه حىت أحقق لنفسي هذه النسبة الشريفة اليت ال تتحقق على                 

ثبات، وممن يبحث عن هذه     فأنا ممن يطلب اإلِ   .  ثبات عن طريق األسانيد واإلِ    ئنا القدامى إالَّ  طريقة علما 
األسانيد، وممن يسعى إىل حتقيق هذه الصلة املباركة اليت أول ما تشرف تشرف شخصي، وأول ما تنفح                 

: لذين اشتغلوا بأمرين  من اخلري تنفح ذايت، ألن يف هذا ائتساء بأكارم العلماء وانتساباً إىل الرجال ا               
 .العلوم املختلفة سواء منها الوسائل أو املقاصد



.  وإذا كان ال بد يل أن أحتدث إليكم عن شيء من هذه املعارف اليت أنا طالب لتحقيقها                    -
فكأنين .  وأرجو استكمال ما بقي علي منها، وهو كثري وراغب يف أن أؤكد صليت بكم عن طريقها                 

ه النسبة، وأقدمها سبباً جيعلكم ترضون عن انتسايب إليكم، وترضون عن            أقدمها عربوناً لتحقيق هذ   
اتصايل بكم حىت ال أكون يف هذا االمتحان من الذين يؤوبون باخلسران مؤمالً صفحكم ورضاكم،                 

أنا من الذين اشتغلوا باللغة     .  وفضلكم وكرمكم يف قبويل يف هذه النسبة أو يف حتقيق انتسايب إليكم            
 الطالب ال احلاذقني، لكن الطالب الذين يسعون إىل اجلمع قدر الطاقة، وحياولون من               العربية اشتغال 

جهة أخرى أن يستخدموا الذوق العريب والنقد احلسي والفين، وحياولون دائماً أن يتصوروا األشياء اليت            
 يقرؤون كما قيل عندنا يف كثري من األحيان بني السطور           ..  مل تكتب ولكنها مدرجة فيما يكتب      

ويتعلمون ما وراء الكلمات قبل أن يفقهوا الدالالت اللغوية وحدها، وما ميكن أن تشري إليه تلك                  
 .الدالالت اللغوية

 

 حبكم عملي ألين    . اشتغلت باألدب، وباللغة العربية وذلك حبكم عملي وال فضل يل يف هذا             -
ولألدب كنت مضطراً ألن أحبث     ويف تدريسي للغة    .  كنت أُدرس اللغة العربية وأُدرس األدب العريب      

عن تاريخ اللغة العربية وعن معامجها، وعن كنوزها، مث أحبث عن العلوم العربية واملدارس النحوية اليت                 
 .يف األندلس ويف فاس.. يف الكوفة ويف البصرة.. تكونت يف املشرق ويف املغرب

 

ا صنف من كتب عن علم       وحبثت أيضاً أو حاولت أن أحبث تاريخ أسرار اللغة العربية فيم            -
البيان، ويف علم املعاين، وفيما تركه احلذّاق من الكتاب والشعراء، فكان ذلك املدخل إىل آثارهم                  

بداع األديب الذي ظهر يف الرسالة،      الزكية الطيبة، وإىل املقاطع الشعرية الرائعة، وإىل ألوان التفنن واإلِ         
 ميكن أن ينسب     ما  الرجز، ويف املوشح، ويف الزجل، ويف كل       ويف املقالة، ويف املقامة، ويف القصيدة، ويف      

 .إىل األدب العريب من آثار رائعة كرمية مشرقية ومغربية مهما يكن وأنى يكون مطلعها ومظهرها
 

 درست هذا ولكين حبكم ما منحين اهللا من توفيق صاحبين يف خترجيي، كنت آمل أن يكون كل                  -
بداع الفين أن يكون هذا مدخالً      غة العربية، ويف ألوان البيان، وألوان اإلِ      ما أكتسبه من علم وأدب يف الل      

 انتقلت من علوم الوسائل اليت      ومن مثّ .  وسبيالً لدراسة القرآن الكرمي، ولدراسة السنة النبوية الشريفة       
لقرآن كمادة،  درستها يف شبايب إىل علوم املقاصد اليت عنيت ا يف هذه الفترة األخرية، فكنت أُدرس ا               

عجازي البياين الذي ال ميكن     بداعي اإلِ درس القرآن كتفسري، وأُدرس القرآن كألوان من التصرف اإلِ        وأُ
ألفاظ إذا اشتدت فكأمواج البحار     :"أن يسمو إىل مقامه شيء على حد قول مصطفى الرافعي رمحه اهللا           

 ".الزاخرة، وإذا هي النت فكأنفاس احلياة اآلخرة



نا أن أساير هذا املنهج الذي وجدناه عند األديب الكبري مصطفى صادق               فإذا حاولت أ   -
الرافعي، فقد رمى يب النظر والبحث يف حبر متالطم األمواج إذا صح التعبري امتأل درراً ومفاخر، لكونه                 

وبالطبع .  يصاحبين ويعينين على قصد الوقوف على تلك األسرار البيانية املوجودة يف القرآن الكرمي             
يعلم بأن الزخمشري رمحه اهللا كان هو القدوة واألساس بالنسبة لكل من حبث يف أسرار التعبري                  كلنا  

ولكننا بعد ذلك وقفنا بفضل شيوخنا رمحهم اهللا وأذكر يف مقدمتهم الشيخ             .  القرآين وإعجازه البياين  
" ير يف تفسري القرآن   التحرير والتنو "مام حممد الطاهر بن عاشور قدس اهللا سره، فإذا أنا أمام كتابه              اِإل

وهذا الكتاب قد مت طبعه أخرياً، وقد تتبع فيه الشيخ          ..  الذي يشتمل على ثالثني جزءاً بأجزاء القرآن      
ابن عاشور االستعمال القرآين والتصرف يف أسلوب القرآن تصرفاً ال ميكن أن جند له نظرياً ال حبسب                  

كم قدسية القرآن تقول هذا الكالم فحسب،        االلتزام الديين الذي مأل كثرياً من النفوس فجعلها حب         
ولكنه فعل هذا بإيقاف الدارس على تلك اخلصائص القرآنية، ومبصاحبة الناظر يف كتابه يف كثري من                 

بداعية، اليت جيمع فيها بني النص القرآين وبني الكالم العريب، وتفننهم يف ضروب              الرياض البيانية واإلِ  
راء وهنا قعدت بالبلغاء أسباب القول، ووجدنا القرآن هو الذي           بداع ويقول لك هنا قصر الشع     اِإل

 .يصل إىل القمة
 

 فهذا الكالم الذي يصل إىل القمة ال باعتبار ما له من قداسة يف نفوسنا، وال باعتبار كونه                    -
كالم اهللا فنحن نصفه ذا الوصف، ولكن حبسب االختبار والدرس والوقوف على هذه اخلصائص اليت               

فإذا ذه  .  مع إىل اليقني الديين اليقني العلمي، واليقني الذي يصدر عن نقد ودراسة وحبث              جتعلنا جن 
ميان بإعجاز القرآن وببيانه وحده ال يكفي       لكن اإلِ .  األشياء تتكامل يف نفوسنا ونؤمن بإعجاز القرآن      

 مطالب  فالقرآن كتاب هداية، والقرآن بالغ، والقرآن شفاء للنفوس، والقرآن فيه كل مطلب من              
قد تشرف بتبليغه إىل الناس كافة هلدايتهم وتوجيههم، فهو           وإذا كان الرسول    .  احلياة الدنيا واآلخرة  

حياءات اليت حيتاج إليها املؤمن يف كل ظروف حياته يف          مصدر الشريعة، وفيه أحكام اهللا وفيه مجيع اإلِ       
 حياة نضاله وحياة خلوده، ويف      حاالت سروره وحاالت نكده، يف حاالت تفاؤله وحاالت تشاؤمه، يف         

 .كل مرحلة من مراحل العمر يف الفتوة، يف الكهولة، يف الشيخوخة
 

 وهناك شيء ال ميكن أن يستغىن عنه إىل جانب الكتاب، وفيه أيضاً من جوامع الكلم ما فيه                   -
 ميكن أن   فيه كالم يكاد يصبح معجزاً وإن كان غري معجز، ألنه ال           ..  وفيه من البيان الساحر ما فيه     

ي وقد وصفه اهللا تعاىل بأنه يزكّ      .  يرتقي إىل درجة القرآن، ولكنه على كل حال ميأل القلوب رمحة            
 .النفوس، ووصفه بكونه احلكمة وإذا احلكمة هي احلديث النبوي الشريف

 



 وحنن بدراستنا للحديث النبوي الشريف، وببحثنا عن األحكام أيضاً يف احلديث النبوي                -
علماء األصول واالستفادة من    وعنا لعمل األعالم من رجال الفكر والفقه والدين،           ب وبتت ،الشريف

وبانضمامي إىل  ..  فإين أعتقد وأعترب نفسي يف أول الطريق ألداء هذه املهمة         ..  تراثهم وحتقيقه والعمل به   
 أن أعلل   جملسكم الكرمي هذا، وبانتسايب إىل ناديكم املبارك الذي أتشرف حبضوره هذه الليلة أستطيع             

 :نفسي بأين سأفعل الكثري، وسأستفيد الكثري، وسأطرب كثرياً على حد قول الشاعر
ــاء   ــزماً ورج ــس ع ــأل األنف مت

. 

ــنا إنَّ  ــنا غنـ ــني الغـ  تالحـ
. 

ــيب  ــس احلب ــيج احلــب يف نف و
. 

 

 
 :وال أقول

ــتداين وامطلـــ  ــنا بالـ يوعديـ
. 

ــي    ــاين واخبلـ ــنا باألمـ علليـ
. 

ــل   ــعدي باألمـ ــرجتيه فاسـ يـ
. 

وإذا مل تســـعدي الشـــاكي مبـــا 
. 

 

أنا م معتصم وبأسبام    .   ألن أملي معقود يف صفوة من أهل العلم وأهل األدب والفكر             -
 حبمد اهللا   سالمية ماضٍ عربية، ويف خدمة الشريعة اإلِ     أملي يف خدمة اللغة ال     ومن أجل ذلك فإنَّ   .  ملتزم

 . رة كل العون حبول اهللا وشكراً لكموألين أجد يف هذه الصفوة اخلي. ومتحقق ألن اهللا من وراء القصد
 
 

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

 

ذنا الشيخ حممد عبد القادر الكيالين، كان إذا أراد أن حييي            أستا..   لقد تعلمت من تونسي    -
وأريد .  يرمحه اهللا يقول بيه بيه عزيز تونس        )١(رجالً يعزه ويكرمه ويبهبه له فإذا ذكر عبد العزيز الثعاليب         

 .هنا أن أقلده فأقول بيه بيه أستاذنا اخلوجه
 

عم اهللا به على هؤالء املغاربة، أتعرفون هذه         مبا أن   إالَّ  بغريب، ومل يأتِ    األستاذ اخلوجه مل يأتِ    -
يعشقون هذه  ..  فكل املغاربة حيبون هذه األرض وإنساا     :  النعمة؟ لقد قلت أكثر من مرة مها نعمتان       

 .األرض وإنساا
                                           

 إبراهيم الثعاليب، زعيم تونس، من اخلطباء والكتاب، جزائري األصل مولده ووفاته بتونس              هو عبد العزيز بن   :   عبد العزيز الثعاليب   )١(
باللغة الفرنسية و   "  تونس الشهيدة =  ="من مؤلفاته   .  هـ، جاهر بطلب احلرية فسجنه الفرنسيون عدة مرات       ١٣٦٣  -هـ  ١٢٩١

  .هـ١٣٣٨هـ، وجريدة الفجر ١٣١٣ة باللغة العربية؛ كما أصدر جريدة الرشاد سن" فلسفة التشريع اِإلسالمي"



 ،ثبات، ثبتوا على مذهب إمام دار اهلجرة باملدينة املنورة        أم أهل الثبات واإلِ   :   النعمة الثانية  -
 ثبات أكثر من هذا؟ وأي حب أكثر من هذا؟           أي..  راءة أهل املدينة املنورة قراءة نافع     وثبتوا على ق  

عندما أسس الفىت القرشي الفهري عقبة بن نافع القريوان مل يؤسسها يف بلد غري عريب سواء كان هانئ                  
ت غريبة عن   فشمال أفريقية أرض عربية محريية من األزل، فليس       "  هانيبال"البال أو كما يسميه الرببر      

 .اللغة وليست غريبة عن العاطفة هلذه اجلزيرة
 نأتعرفون اخلوجه يرث م   ..   واملغاربة أحبوا املشارقة، فاعتنوا بلغتهم وأدم، وشعرهم وفقههم        -

 أخذوا علم   .. بن حيىي كلهم من هنا     )٣(، ورث حيىي  )٢(، ورث سحنون  )١(يف علمه؟ ورث أسد بن الفرات     
وه ومل يبخلوا به بل أعطونا إياه وها هو يعطينا          رتأخذوا ذلك ومل يكت   ..   أنس ابن القاسم علم مالك بن    

 :ابن اخلوجة
)٤(ارتـــــدى برنســـــه والتــــثمـا

. 
ــن ــا  حـ ــى العلمــ ــبان وناجـ  للـ

. 
ــدلس  ــن أنـ ــرق األرض مـ ــن شـ أيـ

. 
ــبـل ــيان بلـ ــبـني البـ ــه الـ  علَّمــ

. 
 
-              هي القرىب، واللغة هي      :ة مل يكن بيننا وبني املغرب بني بعد، بل القرآن هو القرىب، والسن
حنن يف تونس ورثنا    :  تعلمت من أستاذنا الكيالين يقول    .  وما أشد قرم لنا هؤالء املغاربة      .  املقربة

 تونس كانت مبوقفها السبب يف استقالل اجلزائر؟ فرنسا أرادت أن           تعرفون أنَّ نعم أ ..  حضارة األندلس 
 .تسترضي تونس لتقسو على اجلزائر حىت إذا أخذت تونس استقالهلا كانت العون األول للجزائر

 

هم احقن الدماء   اللَّ.  د املغرب العريب  هم وح قولوا اللَّ ..   أسألكم أن ترفعوا أكفكم إىل السماء      -
 جيد العرب أصدقاء، وكارثة أن يكون بني        ها مأساة أالَّ  إن.  هم وفقهم ووفقنا يف املشرق    اللَّ..  راءيف الصح 

                                           
هو أسد بن الفرات بن سنان، أصله من خراسان ولد حبران أو بنجران، ورحل بصحبة أبيه إىل القريوان يف جيش                     :   أسد بن الفرات   )١(

 .هـ٢١٣هـ ووفاته عام ١٤٢هـ، وكان مولده عام ٢١٢فنشأ ا وتوىل القضاء ا، وفتح جزيرة صقلية عام . األشعث
هـ، وتوىل  ١٦٠هو عبد السالم بن سعيد بن حبيب التنوخي امللقب بسحنون، أصله شامي من محص، ولد بالقريوان عام                  :  حنون س )٢(

 .هـ٢٤٠ا القضاء إىل أن مات عام 
 ومسع  هـ ورحل إىل املشرق شاباً،    ١٥٢هو حيىي بن حيىي بن أيب عيسى كثري بن وسالس الليثي بربري األصل، ولد عام                :   حيىي بن حيى   )٣(

 .هـ٢٣٤وعاد إىل األندلس فنشر فيها مذهب اِإلمام مالك، وتويف بقرطبة عام . املوطأ من اِإلمام مالك
 : هذه أربعة أشطر من أبيات متفرقة من موشح أندلسي ألمري الشعراء أمحد شوقي عنوانه صقر قريش عبد الرمحن الداخل، ومطلعه)٤(

بـــرح الشـــوق بـــه يف الغلـــس
. 

ــا  ــترتى أملـ ــو يـ ــن لنضـ مـ
. 

 



والسالم عليكم ورمحة اهللا    .  إن هذا الشخص كان حباً ألن املغرب هو احلب        ..  العرب وأنفسهم عداوة  
 . وبركاته

  ))!!قصيدة األستاذ مقبل العيسى(( 
 بفضيلة الشيخ احلبيب حممد      ذلك قصيدة شعرية احتفاءً    وألقى األستاذ مقبل العيسى بعد    

 :بلخوجة فقال
 . السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-

 

هذه ليست بقصيدة تليق مبكانكم وفضلكم ولكنها تعبري بسيط          ..   سيدي األستاذ اجلليل   -
       ا أهل تونس حينما حيي أخذت هذه  ال بأس يعين كيف احلال؟ ف     .  ون الشخص يقولون  أحببت أن أشارك

 :الكلمة وقلت
ل مزجوجا ـوالطرف منها بلون الكح   

. 

تين ببســمتهاال بــأس قالــت وحيــ 
. 

ــزوجا ــيب مم ــرحيبها بالط ــأن ت ك
. 

هـت ل ــين بترحيب طرب  ـادرتـوب 
. 

ــزوجا ــناع مم ــين وبالنع ــر م بالعط
. 

ؤوس الشاي ممتزجاً  ـت لدينا ك  ـقال 
. 

اــوه عروج ـح ندع ـصغناه من فات  
. 

ــرفه   ــت تع ــبري أن ــنا ع ــا لدي كم
. 

إن تســأليين فــإن العطــر بلخــوجة
. 

اـوى فقلت هل  ـا  ـأي طيب لن  ـف 
. 

 
 حبضور مهرجان أيب     أنا معجب احلقيقة بأهل تونس فهم عرب أصيلون، وقد تشرفت مرةً            -

وقد أعجبت  .  سم الشايب شاعر تونس العبقري مع األستاذ حسن عبد اهللا القرشي ممثلني عن اململكة             القا
لقد كان شخصية ممتازة جداً، كان موسوعة تارخيية، وموسوعة علمية وما            .  بشخصية عثمان الكعاك  

يكم ورمحة اهللا   والسالم عل .   تعبري بسيط وحتية صغرية ال تليق مبكانكم       هذه القصيدة اليت شدوت ا إالَّ     
 . وبركاته

  ))فتح باب احلوار بني احملتفى به واحلضور(( 
وبعد االستماع إىل الكلمات الترحيبية نثراً وشعراً، فتح باب احلوار وطرح األسئلة بني              
احلضور واحملتفى به، وكان األستاذ عبد الكرمي نيازي هو أول طارق له، حيث وجه عدة أسئلة                 

 :للمحتفى به فقال
م اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني، سيدنا              بس -

 .حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني



 

 لقد استمعت إىل مساحة احلبيب بلخوجة حينما حتدث يف هذه األمسية السعيدة عن إعجاز                 -
وبودي هنا أن ال أعلق على ما        .  بيةالقرآن، وعن املعاين العميقة والبليغة اليت جاءت يف اللغة العر          

مسعت، ولكن أريد أن أسأل مساحة احلبيب بلخوجة بعض األسئلة البسيطة اليت نراها ماثلة أمامنا يف                  
 :سالمي يف هذه األيام، منهاالعامل العريب واِإل

 

 سالمي وأصبح  ملاذا انفصلت القيادات العلمية والعلماء عن القاعدة الشعبية يف العامل اإلِ             -
العلماء حيضرون املؤمترات والندوات، ويصدرون القرارات، وأصبحت الشعوب تعيش يف واٍد آخر؟             

جيابية مع الفقه،   ملاذا االنفصام بني الفكر والسلوك يف شخصية املسلم املعاصر؟ ملاذا مل تظهر النتائج اإلِ             
ومل يتوصل العلماء   وحسب علمي فإن كل املؤمترات اليت عقدت حىت اآلن تدور يف حلقة مفرغة،                

سالمي اآلن كبرية جداً ليست يف       املشاكل اليت يعانيها العامل اإلِ     األفاضل إىل حل الكثري من املشاكل؟ إنَّ      
االحتفال باملوالد، وليست يف األمور الثانوية اجلانبية، إا قضية القلق اليت يعاين منها الشاب يف هذا                  

كل هذه األمور   ..  سالميقضية االقتصاد اإلِ  ..   األنابيب قضية طفل ..  قضية القنابل الذرية  ..  العصر
سالمي يف عدة جلسات ويف سنوات متعاقبة يبحثها دون أن يصل ودون أن             وقف أمامها مؤمتر الفقه اإلِ    

 من قفل باب االجتهاد؟.. يقول كلمة صرحية يف هذه القضايا
أن ميتعنا باحلديث عنها     كل هذه العناصر أرجو من مساحة األستاذ الكبري احلبيب بلخوجة             -
 . وشكراً لكم مجيعاً.. جابة عليهاوباِإل

  ))إجابة احلبيب بلخوجة(( 
 :وجييب احملتفي به قائالً

 .. شكراً سيدي-
 

ي أستطيع أن    وإن كنت ال أظن أن     ، وأنا أشكركم عليها   ، هذه إتاحة لفرصة الكالم من جديد      -
در ما يستطيع كل واحد منكم يف هذا الس أن يبحث           جابة عن هذه التساؤالت بق    اِإليف  أدلوا بدلوي   

يف نفسه ويف ذاته عن السبب يف هذا االنقطاع بني الشيوخ والعلماء، وبني الشباب الضائع إذا صح                  
 :هنا أذكر دائماً كلمة يقوهلا املتشائمون من الشيوخ، حني يرددون قول الشاعر. التعبري

ــرم   ــى ه ــناه عل ــرهم وأتي )١(فس
. 

ــبيبته  ــنوه يف ش ــزمان ب ــى ال أت
. 

                                           
 : هذا بيت من قصيدة أليب الطيب املتنيب، قاهلا يف رثاء فاتك الرومي، مطلعها)١(

ــدم ــف وال ق ــى خ ــراه عل ــا س وم
. 

حــتام حنــن نســاري الــنجم يف الظُّلَــِم 
. 

 



 
 هؤالء الشيوخ يشعرون كأم قد      ... فنحن يف هذا الزمان وأعين بذلك الشيوخ ال حضراتكم         -

انفصلوا عن اتمع الذي يعيشون فيه، وكان بودي أن أحتدث عن هذا ولكن رمبا يكون موضوع                  
ق ال جند تقاطعاً بيننا وبينه، ألننا كنا نسعى         حنن عندما ننظر إىل اجليل الساب     .  حديث يف مناسبة قادمة   

بكل ما عندنا لالرتباط بذلك اجليل الذي ربانا، وبأولئك الشيوخ الذين أخذنا عنهم، وبتلك اهلاالت                
وكأن حالنا يف   .   وله ارتباط مبن سبقه فيما أخذ      فما من واحد منا إالَّ    .  من العناية والرعاية اليت كنا جندها     

امرؤ القيس حني سئل كيف أتيت ذا الشعر الرائع، وأي شيء كان لك سند يف                هذا يشبه ما قاله     
فحالنا .  ألين رويت كثرياً من الشعر قبل أن أقوله       :  حتقيق هذه القدرة الفائقة اليت مل تكتب لغريك؟ قال        

ن وأن شيوخنا الذي  .  حنن الشيوخ كان رواية وأخذاً وارتباطاً وتسليماً بان كل ما كان عندنا هو خري              
أخذنا عنهم كانوا سادة وكانوا قمة فيما ميثلونه، وكانت الرابطة موصولة وكنا معتزين بوجود هذه                 

 لكن ما أشار إليه بعض إخواين قبل حديثنا من ذكر االستعمار وأثاره يف البالد العربية                    .الرابطة
ألهواء والشهوات،  كيف غري األوضاع، وكيف غري االجتاه الفكري، وغري القيم، وغري ا          ..  سالميةواِإل

 فإذا بالقطيعة تتكون شيئاً فشيئاً بني هؤالء الشيوخ الذين            ،والرتوات والرغائب ورغائب النفوس   
 هولكن.   وال إىل علمائه   ، وال إىل أساتذته   ،عنيتهم، وبني ذلك الشباب الذي أصبح ال يلتفت إىل شيوخه         

 .أصبح منفصالً انفصاالً تاماً
 ما امسيه أنا بالتغيري الفكري والذهين        . أنا بالتكوين الغريب    هذا االنفصال سببه ما أمسيه      -

 وغَّري العادات والتقاليد    ،والنفسي الذي جاء يمنة أجنبية من اخلارج، واستوىل على القلوب واألذهان          
 .هذه نقطة أوىل. والطباع واألمزجة، وأصبح الناس يف ديارهم غرباء

 خلدون من أنَّ املهزوم واملغلوب يتبع دائماً الغالب           النقطة الثانية هي اليت أشار إليها ابن        -
لكننا يف احلني الذي حناول أن نرتقي فيه إىل درجة الغالب           .وحياول أن يقلده عسى أن يرتقي إىل درجته       

 حنن لسنا   افإذ.  الذي متكن من ديارنا وأموالنا وحضارتنا فاستلبها، ومن كل خرياتنا أخذ هو يف اهلبوط             
ألنه هذا االجتاه الذي نسري فيه هو اجتاه        .   عندنا، وال على ما كنا نؤمل احلصول عليه        باقني على ما كان   

 يعيش يف اضطراب، يعيش     ، يعيش يف حرية   ، هذا الذي أصبح يعيش فيه شبابنا      .احلرية واجتاه االضطراب  
ا الشاعر  ولعل هذا املعىن هو الذي أشار عليه غري مرة هذ         .  يف غيبوبة يبحث عن الطريق وال جيد الطريق       

الذي ذكرمتوه قبل حني أبو القاسم الشايب والذي حبث عن وجوده، وحبث عن طريقه ومل جيد الطريق                  
 :وذلك يف قصيده الذي يقول فيه

ــام  ــوين عواصــف األي ــت جف أعم
. 

يـــا رفيقــي وأيــن أنـــت فقــد 
. 

 



روج من حريته، فيسأل من أين؟       مث جند هذا احلائر ليس مكتفياً بكونه حائراً، بل حياول اخل            -
وإىل أين؟ وهذا السؤال من أين وإىل أين؟ إمنا أهلمه أو سلطه على قلبه وذهنه هذا التراث الغريب يف                     
الفلسفة امللحدة، يف حني أنه لو استنار بشيوخه ومجاعته الذين قطع صلته م لوجد اجلواب من أين                   

سالمي الذي يرفع من مكانته ويرفع      وجده يف تراثنا اإلِ   وإىل أين؟ وجده يف القرآن، وجده يف احلديث،         
 .من قدره ويشحذه قوةً وإمياناً

 

الطريق املسدود اليوم، وانقطاع الصالت الذي حصل بني الشباب والشيوخ الذي             :   ثالثاً -
 يف  قبال على ما لدينا فلنبحث    إذا كان شبابنا ال يريد اإلِ     ..  أشرمت إليه هو بالنسبة للشيوخ أصبح رد فعل       

هنا يأيت اخلطر ألن هؤالء الشيوخ      ..  نعم..  قضايانا على النحو الذي كنا نبحث فيه على الطريقة القدمية         
ال بد أن يرتلوا من هذا الربج العاجي        ..  أصبحوا كما قال زكي مبارك من قبل يعيشون يف برج عاجي          

 القضايا اليومية اليت إذا مل حترك       ال بد أن خيتلطوا بالناس، ال بد أن يعيشوا دنياهم، ال بد أن ينظروا يف              
ساكن هذا الشباب لكونه أصبح مغموراً، وأصبح حائراً فهي حتركه هو يف احملل األول، ألنه سيجد                  

 .التناقض بني ما يؤمن به وبني ما هو عليه يف حياته الواقعة
 

يف كل أرض،   سالمية اليت دبت    ما أدركنا من حقائق الصحوة اإلِ     و وعندئٍذ فإن ما أدركتم أنتم       -
جابة واليت سرى نورها أو كهرباؤها يف كل إنسان فجعلته يفكر من جديد، ويسأل نفسه وحياول اإلِ                

سالمية الكرمية املمجدة هي اليت ينبغي لعلمائنا أن يرعوها حق           هذه الصحوة اإلِ  .  عن هذه املشاكل  
 .يف أمسيهارعايتها حىت ال تضل هي األخرى، ألا أحياناً تتأثر مبؤثرات ال أدري ك

 الفتنة العمياء اليت جاءتنا من الغرب بقدر ما جاءنا من أسباب               أنا أستطيع أن أقول إنَّ      -
حنن ال ننكر هذا، لكن الفتنة العمياء اليت أصبحنا فيها من جراء اتباعنا               .  احلضارة والرقي والتقدم  

دمة من ينبهنا خلطرها هؤالء     للغرب هي اليت يوقظ نفوسنا وينبهنا إىل خطرها ال املسلمون، ولكن يف مق            
سالم الذين كانوا أئمة يف لغام األجنبية، ومفكرين يف لغام،            الرجال الذين هم حديثو عهد باإلِ      

 .وأساتذة وحكماء إخل
سالم لسبب من األسباب كتبوا وحتدثوا وكشفوا قضايا عجيبة، وحتدثوا عن            عندما اعتنقوا اإلِ   -

سالمية ويدعون املسلمني إىل الرجوع إىل تلك       ب لألخذ بالقيم اإلِ   مسائل خطرية، وأصبحوا يدعون الغر    
فنحن عندما نستطيع أن نربط الصلة بني واقعنا وبني علمنا أو تفكرينا أو وجودنا              .  القيم اليت أضاعوها  
سالمي الذي نعيش فيه عندما ننكب شباباً وشيباً على هذه القضايا اليت م العامل                يف هذا اتمع اإلِ   

أما جمرد اللقاءات وجمرد العمل الذي يتكرر       .  سالمي ككل، عند ذاك يصلح اهللا حالنا ويغري ما بنا         اِإل



أحياناً بدون فائدة فيكون ما نشاهده يف دمشق هو نفس املؤمتر الذي نشاهده بتونس، وهو نفس املؤمتر                 
 .الذي جنده بعد ذلك بفاس

ري ناقالً عن املتحدث األول أو حماوالً        وتتكرر القضايا ويتكرر عرضها، ويصبح املتحدث األخ       -
 .هذا تكرار واجترار وال فائدة فيه. أن ينساه الناس حبديثه العذب أو بطريقته اجلديدة

 

سالمية ككل ذه القضايا، وأن يهتموا       الفائدة هي أن يشعر الناس العلماء والشباب واألمة اإلِ         -
ن الظهور وعن األماكن املرموقة حىت يتميزوا بني        ا االهتمام الصحيح ال الشكلي، وأن ال يبحثوا ع        

فإن من كان يبتغي ذلك فحسبه ما هو        .  وحىت ال يقال إن فالناً خطيب وفالناً ذكي وفالناً عامل         .  الناس
إذا كان  :  حني قال   وقد وجدنا هذا يف سنة رسول اهللا         .  فيه، وليس ذلك من العمل يف سبيل اهللا        

 . عنه شجاع فقد قيل أما أن يكون قد خرج يف سبيل اهللا فالالذي خيرج للقتال يريد أن يقال
 فإذا كنا نريد أن حنقق اخلري ألمتنا فليكن عملنا شيباً وشباباً يف سبيل اهللا ولنترك الرياء                    -

 املسلمني كما تفضلتم قبل     ولو أنَّ .  والظهور وحب البهرجة واملفاخرة وما إىل ذلك من تلك احلبائل          
نوا ومل يبق شيء مما يفرق بينهم ال يف املغرب وال يف املشرق، ال بالنسبة لقضية                 حني قد تكاتفوا وتعاو   

الصحراء، وال بالنسبة لقضية إيران، وال بالنسبة ألية قضية أخرى من القضايا السياسية عندما يشعر                
 .العرب ويشعر املسلمون ككل

من أندونيسيا إىل جزر القمر فيكون      سالمي الذي ميتد    العامل اإلِ ..  سالمي الكبري  وأعين العامل اإلِ   -
بذلك قاعدة ملثلث أو من تركيبة مكونة من أضالع ثالثة أعالها سقف الدنيا جبل بامري، ومتتد شرقاً                  

سالمية العنصر العريب أوالً والعنصر      إىل أندونيسيا وغرباً إىل جزر القمر، فتشمل هذه اجلامعة اإلِ           
يراين أو  ندي بكل أجناسه وفئاته وملله ولغاته، والعنصر اإلِ         التوراين ثانياً، أو التركي والعنصر اهل      

 .الفارسي
 فلو أن هذا العامل ككل بثرواته املادية، وبقدراته الفكرية، وبإنتاجه العلمي، وبتقدمه الصناعي              -

 ألصبح قوة حيسب هلا ألف حساب، ولوجدت الكثري          اجتمع وتوحد إذاً   - وإن كان يف أول الطريق       -
 .سالم واملسلمنيريقها إىل احلل احلاسم خدمة لِإلمن املشاكل ط

 . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-
 

سالمية بطرح سؤاله بعد    مث تقدم األستاذ أحد فراج األمني العام ملنظمة إذاعات الدول اإلِ          
 :أن قدم له مقدمة ضافية فقال

 الذي أتاحه لنا األخ الكرمي      أود أن أعرب عن سعاديت ذا اللقاء      ..   بسم اهللا الرمحن الرحيم    -
واحلق .  سالمياألستاذ عبد املقصود خوجه مع مساحة الشيخ احلبيب بلخوجة األمني العام مع الفقه اإلِ             



 أن احلوار الذي بدأ منذ قليل،        من التعليق إالَّ    ملزيدٍ أن الكلمات الطيبة اليت تفصل ا وقد ال تتيح حبالٍ         
ملوضوعات اليت متثل حتدياً واستدعاء لكل طاقات اخلري يف هذه األمة،            قد فجر فيما أعتقد كثرياً من ا      

ما ذكره األخ األستاذ عبد الكرمي يف       .  ا الزمان ذلكي جتابه املرحلة احلضارية اليت تعيشها أمتنا يف ه         
 :سالمية بشقيهالواقع هو ما جييش يف صدري أو ما جييش يف صدور أبناء األمة اِإل

فصال أو االنفصام الذي تعاين منه أجيالنا اآلن بني واقع الفكرة أو               الشق الذي ميثل االن    -
هذه واحدة، والثانية املشكالت املعاصرة اليت تطرح نفسها على الفكر           .  املعتقد، وبني واقع السلوك   

 .سالمياِإل
 أما الشق األول فقد تفضل مساحة الشيخ احلبيب بلخوجة فتحدث فيه وأفاض، ولعلي                 -

ق كل سوآتنا على االستعمار، وإن كان االستعمار يتحمل عبئاً كبرياً مما حلق              منا أال نعلِّ   أستشعر أنه أراد  
سالمي الذي نستطيع إذا أردنا أن نستعرض تارخيه أن نوجز هذا التاريخ يف معلمني                 ذا العامل اإلِ  

 :بارزين
اً باحلياة يف وجدان كل     سالم واقعاً حياً نابض   سالمي واليت كان اإلِ    فترات املد يف التاريخ اإلِ     -ا  

 .سالميةفرد مسلم، ويف حياة اتمعات اِإل
سالم فاحنصر سلطام واستبدت م       ـ وفترات اجلزر اليت ختلى فيها املسلمون عن اإلِ           ٢

فكان ذلك التخلف والضمور واالحنالل الذي      .  أهواؤهم، وتصارعوا فيما بينهم وبني بعضهم البعض      
سالمية اليت بثوا نورها ونشروا ألويتها على       ب استفادة من احلضارة اإلِ    أدى فيما بعد إىل وض الغر     

سالمي أن حيتلوا أغلب وطننا     العامل كله، واستطاعوا خالل فترات القعود أو اجلمود أو االحنالل اإلِ           
 .سالمياِإل

 

 سالم وجنحوا يف استرداد    عندما بدأت معامل الصحوة، وعاد املسلمون شيئاً فشيئاً إىل اإلِ            -
.. استقالهلم السياسي، بدأوا يفكرون يف استرداد سيادم التشريعية بعد استرداد سيادم السياسية             

ومن هنا جاء التحدي الثاين إذا      .  بدأوا يفكرون أيضاً يف استرداد سيادم االقتصادية على مواردهم         
نا، بل ويف عقول قيادات     ختلصنا من االستعمار فإنه قد مضى وترك ممثلني له يف عقولنا ويف عقول أبنائ              

سالمية اليت خترجت يف مدارس أوروبا، واليت عاشت هناك وعادت          كثرية من قيادات األمة العربية واإلِ     
إننا البد أن نأخذ احلضارة الغربية حبلوها        :  ومنهم من قال  .  تبشر بالثقافة الغربية وباحلضارة الغربية    

 .ومرها خبريها وشرها
 

رة اليت أشار إليها األخ عبد الكرمي، وهي ال أقول البحث عن الذات              حنن اآلن نعيش هذه الفت     -
ولكننا .  سالم هو الطريق  فنحن نعرف أصالتنا ونعرف ذواتنا، ونؤمن أن اإلِ        .  والبحث عن األصالة  



سالم من  نصطدم ومثقفينا وشبابنا وأجيالنا الطالعة، نصطدم مبثل األسئلة اليت طرحت عن موقف اإلِ             
 .سالم من قضايا كثرية تطرح نفسها على الساحة السياسية واالقتصادية واالجتماعيةكذا أو موقف اِإل

 

سالمي، أن يتفضل ويعطينا صورة ملا ميكن        لعل مساحة الشيخ وهو اآلن يرأس جممع الفقه اإلِ         -
سالمي، لكي نواجه هذه    سالمي من جهود يف تعبئة طاقات الفكر والفقه اإلِ        أن يقوم به هذا امع اإلِ     

وإن كنا نعرف أن أحد هذه      .  لتحديات اليت تبذر الشك يف عقول أبنائنا وإخواننا وأجيال من املثقفني          ا
سالم على  سالمي لكي يتعامل مع هذه القضايا بطريقة جزئية، فيضع اإلِ         التحديات هو حماصرة الفكر اإلِ    

لو األخرى، ونغفل عن    مث إذا بنا نستدعيه لالستفتاء يف قضايا جزئية واحدة ت          .  الرف إن صح التعبري   
 متكامالً، وأن يعرف طريقه إىل التطبيق يف واقع حياتنا          سالم ال بد أن يعمل كالً     حقيقة هامة وهي أن اإلِ    

ال فرق بني الصالة والزكاة، وال فرق بني االقتصاد والتشريع السياسي، وال فرق بني أي جانب من                  
بل قد تكون كل    .   اهللا حممد رسول اهللا     إله إالَّ  جوانب احلياة السياسية واالجتماعية الشاملة، وبني ال      

سالمية منبثقة ومؤسسة على فكرة التوحيد اليت يكون وجهها اآلخر احلرية يف العقيدة،                النظم اإلِ 
أو ما اصطلح الفقهاء    .  سالميسالمي، واحلرية االقتصادية مبفهومها اإلِ    واحلرية السياسية مبفهومها اإلِ   
 .حلقوق اخلمسة أو األمور اليت فسروا فيها وفصلواعلى احلديث عنه من قبيل ا

 

 حنن يف حاجة مساحة الشيخ إىل أن يقوم امع الفقهي بدوره، وإن أكدت ووضعت خطوطاً                 -
 ما  عديدة على ما تفضلتم به أنه جيب أن نتحرر من سلبية خطرية، هي أن جهودنا دائماً مبعثرة، وأنَّ                  

وأننا دائماً نبدأ من نقطة البدء وال        .   يف بلد إسالمي آخر    حيدث يف بلد إسالمي ال يكمل ما حيدث        
سالمي مثالً ابتداًء من جملة األحكام      فهناك جهود كثرية يف تقنني الفكر اإلِ      .  نبتدئ من حيث انتهى غرينا    

العدلية يف زمن الدولة العثمانية وما صدر من اجتهادات يف تقنني أحكام املذاهب على املذاهب األربعة                
سالمي الذي أحسب أن كثرياً من الناس       سالمية يف مصر والدستور اإلِ     يف جممع البحوث اإلِ    كما حدث 

املثقفني ال يعرفون عنه الشيء الكايف وهو الذي صدر يف اجلمهورية العربية اليمنية متناوالً مجيع القضايا                
يضاً بأنه يأخذ من جممل     وال أدري إذا كان مشل القوانني اجلنائية، لكنه متيز أ          .  األساسية يف املعامالت  

 .أحكام الفقه وخمتلف املذاهب
 

 مثل هذه اجلهود اليت ميكن أن ترصد، ويكون جهد امع مبتدئاً من حيث انتهى جهد                   -
 .اآلخرين

 

 ال أريد أن أطيل عليكم، ولكين أدعو مساحة الشيخ أن يتفضل متكرماً فيبني لنا ما ميكن أن                   -
 .طاريقوم به امع يف هذا اِإل



 :ويليب الشيخ احلبيب بلخوجة طلب األستاذ أمحد فراج فيجيب قائالً
 دور امع كما تفضلتم ال ميكن أن يكون منطلقاً اليوم من النقطة اليت انطلقت فيها                    إنَّ -

سالمية، حني هم كل جمتمع من هده اتمعات بأن يتدارك          اجلهود يف خمتلف أصقاع البالد العربية واإلِ      
ألن .  سالمية اجلديدة املعاصرة يف شىت امليادين     وم بدور بناء يف إقامة صرح احلضارة اإلِ       النقص، وأن يق  

العمل إذا تكرر قبل كل شيء ال يكون ممتعاً بالنسبة للعامل، وال يكون مرغباً ملن يتطلع إىل مثل ذلك                    
سالمي إن صح   اِإلوتنشأ تلك القطيعة اليت كنا نشري إليها بني الدعاة والعلماء وزعماء الفكر              .  العمل

 .التعبري، وبني الذين ينشدون هذا الغد األفضل واملستقبل اجليد الذي يتطلعون إليه
 العمل امعي كما تعلمون هو عمل علمي هو عمل أكادميي، وإذا كان عمل امع أكادميياً                 -

   جماالت احلياة اً ألنه ينبغي أن يقدم للناس ما خيدم أغراضهم ومطالبهم يف كل              ومن جهة أخرى نفعي :
 هذين اجلانبني قد أشرت إليهما يف الكلمة اليت أحسبها          فإنَّ..  االقتصاد، واالجتماع، والسياسة والفكر   

وال يتسع الوقت   .  ولذلك من الفضول أن أعود إىل احلديث عنها،        .  نشرت بالنسبة ملنهج امع   
 .للحديث فيها ألا خمتلفة متنوعة وكثرية

 

وأؤمل من اهللا العون والتوفيق أن نعىن عناية خاصة ذه اجلوانب اليت              لكن الذي أعدكم به      -
 وهو أالَّ .  سالميصالحي بالنسبة للمجتمع اإلِ   إأشرمت إليها وهي حمور الزاوية واألساس يف كل عمل           

مام يف قريته ويف    نلتفت إىل القضايا اجلزئية اليت يستطيع أن يفيت فيها الشيخ والفقيه وطالب العلم واإلِ             
نعم هي تعنينا ألا من ديننا ولكن ليست هي مهمة امع وامع             .  بلده من القضايا اليسرية الفقهية    

وهنا يظهر الفرق ألن امع هو عبارة عن         .  ينبغي أن يرقى إىل ما ال يستطيع األفراد أن يقوموا به           
سالمي خبالف  ر والفقه اإلِ  مكانات جلماعة خمتارة من رجال الفك     مجلة من اإلِ  ..  جهود جلملة من الطاقات   

اجلهود فردية، فإا ال ميكن أن تفيد وال أن حتقق هذا العمل اخلطري الصعب، فأملي أن مينحنا اهللا القوة،                   
وأن يرينا سبيل اخلري كي نتبعه وأن يلهمنا الرشد يف كل خطوة من خطوات أعمالنا، وأن يهيئ لنا                    

 .األسباب
ى شاكراً لكم ما ذكرمتوه من أمثلة بالنسبة لة             فاألمر ليس سهالً وأقول مرةً أخر        -

صالحات اخلريية اليت قامت يف الدولة العثمانية وكانت بدءاً لتقنني الشريعة، وبالنسبة ملا أصدره                اِإل
سالمية يف القاهرة من تقنني للشريعة على املذاهب األربعة يف بعض املسائل ال يف كل               جممع البحوث اإلِ  
فقد قام بعمل آخر غري الذي      .  سالمية يف القاهرة  ا أصدره الس األعلى للشؤون اإلِ     الفقه، وبالنسبة مل  

سالمية، مث اجلهود اليت قام ا املختصون يف اليمن هذه الطاقات جيب أن جتمع              قام به جممع البحوث اإلِ    
هذا كله  .  ةكلها، وما تقوم به اموعة الفقهية يف الكويت، وما أصدرته الكثري من املؤسسات العلمي              



ينبغي أن جيمع وأن يقع االنطالق من بناء جديد يستفاد من هذه التجارب كلها، مث نستأنف السري قدماً                  
لنحقق املراحل اليت بقي علينا أن نقطعها ولعل يف ذلك اخلري واملصلحة بالنسبة لألمة مجعاء وشكراً                  

 .لكم
 

 :قالوتقدم الدكتور نبيه باعشن فأدىل بدلوه يف ذلك احلوار ف
احلمد هللا رب العاملني،    ..   أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم، بسم اهللا الرمحن الرحيم، وبه نستعني           -

 .وأصلي وأسلم على سيد العاملني، سيدنا حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني
 

فهو شرف أتشرف به من ناحية، وأرجو من اهللا أن أكون           .   شكراً لكم على إتاحة الفرصة يل      -
 .مناسباً له

 

 أبدأ كالمي مبقالة قرأا عندما كنت طالباً يف والية تكساس ومبدينة أوسنت يف أمريكا أدرس                 -
جنليزية، فقرأت الة، وحرصت    فقد وصلتنا آنذاك جملة امسها أرامكو تصدر باللغة اإلِ         .  علم األحياء 

كية يف بريوت بعد أن     وكانت املقالة عبارة عن حوار مع رئيس اجلامعة األمري        .  على ترمجة مجيع معانيها   
هل جنحت اجلامعة   :  هت إليه جفجاء من ضمن األسئلة اليت و      .  تقاعد عن عمله كرئيس للجامعة     

فأجاب رئيس اجلامعة بأن حركة التبشري يف         األمريكية ببريوت يف حتقيق اهلدف الذي أقيمت من أجله؟        
 تأيت للمسلمني بطريقة مباشرة،     سالمي كانت تفشل دائماً يف الوصول إىل قصدها، عندما         العامل اإلِ 

سالم، وحتاول أن تدخلهم يف املسيحية، ولكن عندما بدأنا يف تطبيق أسلوب ووسيلة              وتنفرهم من اإلِ  
سالمي بدأت النتيجة تظهر،    هوليود مدينة السينما العاملية، عندما بدأنا نطبق هذا األسلوب يف العامل اإلِ           

 .دينهم وذلك بتطبيق هذا السالح وهو سالح سينما هوليودوأعتقد أننا جنحنا يف خلع املسلمني من 
سالمي وبالذات شباب العامل     ومعىن الكالم أنه من طريق االحنالل الذي أوقعوه بالعامل اإلِ            -

 .سالمي، جنحوا يف إبعاد املسلمني عن دينهماِإل
طريقة :  بطريقتنيسالمي عاىن من املخططات االستعمارية       العامل اإلِ   أعود مرة أخرى وأقول إنَّ     -

مباشرة وطريقة غري مباشرة وهي نشر األفكار التحللية اليت تساعد على حتلل الشخصية وإفسادها                
سالمي، مبحاولة إقناعها بأن تتخذ من أساليب اللهو والترفيه الغربية وسيلة           وإبعادها عن معامل الدين اإلِ    

م السينمائية، ومساع أشرطة مايكل      مللء الفراغ وتصرف أكثر الوقت يف مراقبة الفيديو، واألفال          
 .جاكسون وأمثاله بالنسبة للشباب

 

 لقد كان املشايخ يف املاضي جيتذبون الشباب الطيبني الذين يرون فيهم الطاقات الكامنة                 -
ووجدوا   .  أال بذكر اهللا تطمئن القلوب    الطيبة، ويربوم تربية طيبة حبيث جيدون الوقت لذكر اهللا          



.  بناء الشخصية وإىل بناء السلوك هو املداومة على ذكر اهللا باألذكار النبوية املشهورة               املدخل إىل  أنَّ
كما أن قرب الطالب أو املريد أو املريب من مريده أو املريد من مربيه وسيلة كبرية لتوجيه هذا املريب                    

لبناء هذه   فرصاً طيبة    - دون أن ننكر أن هناك من يدعي املشيخة وحيسب عليها             -فكانت النتيجة   
أمامنا اآلن اقتراح   .  القدرات، وما زالت الفرص ساحنة لذلك ومراقبة السلوك وارتباط الشيخ باملريد           

 .عالم ثالثاًمبقاومة االحنالل، وهذا واجب يقع على البيت أوالً، وعلى املدرسة ثانياً، وعلى أجهزة اِإل
 

ك عودة لطريقة التربية القدمية،     هل جيب أن تكون هنا    :   وهنا أطرح على موالنا الشيخ سؤاالً      -
وهي طريقة عالقة التالميذ باملشايخ الذين حيرصون على وضع برنامج تربوي هلم لبناء الشخصية ولبناء               
السلوك، وبالتايل حيرصون على إجياد نسخ أخالقية سلوكية منهم تكون نرباساً ومثاالً طيباً يف اتمع؟                

 وهل يعتقد أن ذلك مهم أم ال؟
 .م عليكم ورمحة اهللا وبركاته والسال-

 

 :أجاب احملتفى به على أسئلة الدكتور نبيه باعشن بقوله
سيدي .   بسم اهللا بدءاً وعوداً، والصالة والسالم على سيدنا حممد، وعلى آله وصحبه وسلم              -

الدكتور إين موافق لكم على كل كلمة قلتموها، وإذا أردنا أن خنتصر على كل فقرة من الفقرات اليت                  
ما أشرمت إليه من    :  اجلانب األول .  جاءت يف كلمتكم الكرمية الطيبة، ولكيال أطيل أتناول جانبني فقط         

سالمي، سالمي والفكر اإلِ  أن اجلامعة األمريكية بذلت جهوداً من أجل أن تغري أوضاع اتمع اإلِ             
ب اجلامعة األمريكية   أنا أقول إا مل ختب وهذا الذي يقوله أصحا        ..  ولكنها اعترفت بعد ذلك باخليبة    

دجل وهم يريدون أن يتظاهروا بأم عجزوا عن حتقيق اخلطة أو أهداف اخلطة اليت رمسوها، وما زال                  
 الغزو الثقايف كان له أثر كبري يف تغيري         األستاذ الكبري يف حديثه الذي يرن يف أذين إىل اآلن يذكرنا بأنَّ           

 . بعض القيادات اليت خترجت من أوروباسالمي، وذلك عندما أشار إىلأوضاع اتمع اِإل
 

 فاجلامعة األمريكية قامت ذا الدور وجنحت فيه، ومىت كانت قاصرة وعاجزة عن القيام به                -
من، وبقالعها الثقافية العلمية اليت كانت       سالمية تعتز جبامعاا، وحبرمها اآل     عندما كانت الثقافة اإلِ   

 .موجودة يف الشرق والغرب
 

دون ما  يذكر مبثال سبق ما قاله رؤساء اجلامعة األمريكية ألن هؤالء كالببغاء يع             أستطيع أن أ   -
كان املستر زويلر الذي وجه السياسة الفرنسية       .   وكأننا ال نعرف شيئاً عن هذه اخلطة       ،قاله أسالفهم 

ليس القصد من تعليم الفرنسية يف مشال أفريقية وخباصة يف           :  م يقول ١٨٣٠الحتالل اجلزائر يف عام     
اجلزائر أن نكون عقوالً من عقول مونتسكيو أو فولتري أو روسو، ولكن الغاية بذلك أن نعوض لغة                   



سالمية، وأقول مقوم    إذا وقع القضاء على اللغة اليت هي مقوم للجماعات اإلِ           . وعادات بعادات  ،بلغة
لقرآن، ويناجيه  سالمية ألن كل مسلم يف أي أرض كان عندما يناجي ربه يناجيه بقراءة ا             للجماعات اإلِ 

 فإذا هو يتكلم العربية ويناجي ربه ذه اللغة الشريفة، فاللغة           .يف أداء صالته على الوجه الذي أمر به       
 .سالمية مث العادات اِإل.سالميةالعربية مقوم أساسي للجماعات اِإل

 

 على  سالمية هذه عادات ورثناه ال أقول جيالً عن جيل، ولكن أقول إا ترددت             العادات اإلِ  -
 وقد كانت مستمرة باقية إىل اآلن عندما        .إىل يومنا هذا    مر العصور من عهد الرسالة من عهد حممد         

أتعرفون ما الذي أخر الزحف      .  كانت تلك القالع قائمة، وعندما كانت تلك اجلماعات صائلة          
سالمية، ت اإلِ الفرنسي بشمال أفريقيا عن حتقيق غايته؟ جامعتان األوىل هي الزيتونة وهي أم اجلامعا              

 .والثانية القرويون وهي بنت الزيتونة، ألن الزيتونة كانت هي أصالً للقرويني كما كانت أصالً لألزهر              
 ولكن كما قال أحد الدارسني وكأين قرأت هذا يف جملة الرسالة            .فاألزهر حديث العهد بالنسبة للزيتونة    

: سالم كانت سبباً يف احلفاظ على اإلِ      م يف هذا احلديث يقول صاحب املقال قالع ثالث        ١٩٣٨يف سنة   
 .الزيتونة، والقرويون، واألزهر

 

 كيف استطاعت هذه اجلامعات أن حتفظ على املسلمني إسالمهم؟ مبا أشرمت إليه من تلك                 -
الصلة التربوية اخلاصة اليت كانت موجودة هل جيوز أن ننقطع عن هذه الصلة؟أو أن نعدمها أو أن                   

لذي ساعد أن تكون اليوم باهتة وغري واضحة، وفاترة وغري نشيطة هو فقدان             ولكن ا .  نقضي عليها؟ ال  
 .الدور األساسي بالنسبة للبيت

 

 لعلي قبل أن أنتقي الشيخ الذي أتأثر به، وأستفيد من تربيته ومن توجيهه أتأثر يف بييت بوالدي                  -
 وأصبح  ..ديين يف البيت انتهى   والروح ال .  التربية البيتية املرتلية انعدمت   .  وبوالديت وبإخويت الكبار  

 ال  .. العمال على الطريقة األمريكية    السلطان الفكري العمايل الذي نعرفه يف القرى اليت ال يشغلها إالَّ          
 هذا التفكري الذي كان سبباً يف طفرة حضارية هلا جوانب خرية وهلا              نيأريد العمال العرب أو املسلم    

املادية واجلوانب السيئة هي ما أتت به تلك احلياة اجلديدة           اجلوانب اخلرية هي اجلوانب      .جوانب سيئة 
 العامل قد غزانا    وهكذا جند أنَّ  .  من أسواء وأمراض وأدواء أخذناها عن الغرب وحنن فرحون مستبشرون         

الكبري ..  كلنا ننظر لألفالم ونشاهدها ونتابعها برغبة شديدة      ..  يف عقر دارنا يف بيوتنا بني أبنائنا وبناتنا       
إذا كانت قد   ..   والشيخ الفاين والذي مل يفن ومع ذلك هذه الروح، هذه النفس اليت ترغب              والصغري

سالمية والفكر  سالم والثقافة اإلِ  تعلقت باألفالم ملا ال تكون قصة ورواية ومسرحية وفلماً يف خدمة اإلِ            
 .سالمي وحيبب للناس ما حنن يف حاجة إىل تكوينه فيهماِإل



ية وإن اختلفت، فإن القصد الغاية هي يف اعتماد املنهج املوصل إىل              فقضية الوسائل التربو   -
ومن أحسن ممن دعا إىل اهللا وعمل صاحلاً        :  قال اهللا تعاىل  .  املنهج احملقق للهدف الذي ترمي إليه     .  الغاية

 هذا يف املاضي كان بشكل خطبة، كان بالتعليم كان بالدعوة يف اجلمهور               وقال إنين من املسلمني   
 لكن إذا أصبح األطفال يقرؤون تلك الكتب اليت فيها صور كاريكاتورية، وحتببهم             .. أو الصغري  الكبري

. يف قصص طريف مبين على خرافات، أو القصص العاملي الذي يريب النفوس ويشحذها بالطاقات اخلرية              
 ينبغي أن   سالمية، واملعاين اليت   والثقافة اإلِ  ،سالميأنا عندي ثروة وعندي شيء غريب من الفكر اإلِ         

 وال  ، ينبغي أن أبلغها بالطريقة اجلديدة اليت يعيشون ا واليت يرغبون فيها            .أبلغها إىل هؤالء األطفال   
فاستخدام الوسائل هو من الدعوة إىل      .  أبلغ هذا بالطريقة القدمية اليت أصبحوا ينفرون منها وال يريدوا         

ي وليسمح يل أن أقول ابين للفارق يف السن          وإذا كنت مع أخ    .اهللا وطريق من طرق الدعوة إىل اهللا      
 .والشيب والفتوة العارمة، فإنين أقول هذا وأكتفي ذا القدر

 

 .  وشكراً لكم-

  ))ختام أمسية(( 
ويف ختام األمسية حتدث األستاذ حسني جنار معلناً انتهاء فقرات األمسية مكرراً الشكر              

 :ثنينية احلبيب بلخوجة قائالًاالوالترحيب لضيف 
 

 مرة أخرى نكررها باسم اجلميع ترحيباً وتكرمياً وعرفاناً مبقامكم اجلليل، وتشريفكم هلذه               -
األمسية الطيبة النبيلة، وهنيئاً للمجمع الفقهي يف جدة بكم ونسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن يكون عوناً                 

شكراً لكم على   .  واملسلمنيسالم  ميان واملشاعر الفياضة جتاه اإلِ    لكم للخروج مبا حتملونه من عظيم اإلِ      
 هذه األمسية اجليدة والطيبة ودعوة حارة أوجهها باسم احملتفي األستاذ عبد املقصود خوجه لنلتقي مرةً              

 .أخرى يف مثل هذا اليوم، ويف مثل هذه األمسية يوم االثنني القادم
 

 .  والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-
 

  ))تعقيب من احملتفى به(( 
يلة الشيخ احلبيب حممد بلخوجة على ما جاء يف الكلمة اخلتامية اليت ألقاها               ويعقب فض 

 :سالم واملسلمني فقالاألستاذ حسني جنار، واليت أشاد فيها باحملتفى به وجبهوده يف خدمة اِإل



 أنا أريد أن أقفّي على هذا الشكر الكبري والكثري الذي ال أستحقه بكلمة استشهد فيها بقول                 -
 :)١(ابن مطروح

كـن كَِلمِ ـانثر علينا عقود الدر م    ـف
. 

كـِعدنُ الدر والياقوِت غري فَم    ـما م  
. 

كـِن قَلَم ـوالِن ع ـفالنثر والنظم منق  
. 

ا تسيب العقول به   ـن النثر م  ـوانظم م  
. 

* * * 

                                           
، وتويف بالقاهرة   ٥٩٢عيسى بن إبراهيم مجال الدين بن مطروح، شاعر أديب مصري، ولد بأسيوط سنة               هو حيىي بن    :   ابن مطروح  )١(

 .، خدم امللك الصاحل أيوب، وتنقل معه يف البالد وبعد وفاة امللك الصاحل لزم بيته حىت مات٦٤٩سنة 
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