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 حفل التكريم
 ))كلمة  اإلفتتاح (( 

 :افتتح عريف احلفل األستاذ عدنان صعيدي، األمسية بالكلمة التالية
 .. بسم اهللا الرمحن الرحيم-
 .م على سيدنا حممد، وعلى آله وأصحابه أمجعنيى اهللا وسلّ احلمد هللا رب العاملني، وصلّ-
 .وأسعد اهللا أوقاتكم بكل خري.. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته: ت السادة احلضور حضرا-
 يف هذا امللتقى الطيب، والَّذي نسعد فيه هذه الليلة باالحتفاء           - جمدداً   - ومرحباً بكم     أهالً -

عبد العزيز،  نايف بن هشام الدعيس، األستاذ يف جامعة امللك         :  بأحد أبناء املدينة املنورة وهو الدكتور     
 نرحب به ضيفاً يف هذه األمسية، وامسحوا يل         - مجيعاً   -فرع املدينة املنورة يف كلية التربية؛ وبامسكم        

 :أن أتلو نبذة خمتصرة عن حياته
 .هـ١٣٦٥ ولد باملدينة املنورة سنة -
 . تلقى تعليمه االبتدائي واإلعدادي والثانوي يف املدينة املنورة-
ادة الليسانس من كلية الشريعة من اجلامعة اِإلسالمية بدرجة امتياز، وكان األول يف              حاصل على شه   -

 .دفعته
 . أول احلاصلني على درجة الدكتوراة بدرجة امتياز، مع مرتبة الشرف األوىل من اجلامعة اِإلسالمية-
لنبوي  وكان قد درس النحو والصرف، والسرية وكتب احلديث، والتفسري على مشائخ باملسجد ا              -

 .الشريف
 . دعي حلضور كثري من املهرجانات وامللتقيات الثقافية، واألدبية، والدينية-
 . التلفاز له نشاط كبري يف وسائل اإلعالم، الصحافة، اإلذاعة، وخاصةً-
 .منتدى الدعيس اليوم: هـ منتدى العقيق، الَّذي حيمل اسم١٣٩٥ أسس يف عام -
 

 :له من املؤلفات املطبوعة
 .قصد العلي يف زوائد أيب يعلى املوصليامل) أ(
 .بيان خطأ من أخطأ على الشافعي) ب(



 .الزراعة الوطنية) ج(
 .األسرة بناؤها وسعادا وفق الشريعة اِإلسالمية) د(
 .الرسول والشعر) هـ(

 

 :وله مؤلفات غري مطبوعة
 .حتقيق الصواب يف أحاديث سد األبواب) أ(
 .ى حبسب حروف املعجم من أمساء الصحابةترتيب زوائد مسند أيب يعل) ب(
 .ترتيب معجم الصغري للطرباين حبسب حروف املعجم من أمساء الصحابة) ج(
 . معجم أمساء الصحابة الشعراء) د(

 

  ))كلمة احملتفي سعادة األستاذ عبد املقصود خوجه(( 
ه ومرحباً  مث حتدث احملتفي سعادة الشيخ عبد املقصود خوجه مرحباً باحملتفى به ورفاق              

 :باحلضور الَّذين جاؤوا ملشاركته االحتفاء بضيفه فقال
 .. بسم اهللا الرمحن الرحيم-
 والصالة والسالم على أشرف املرسلني وسيد اخللق أمجعني سيدنا حممد وعلى آله وصحبه                -

 .الكرام الطاهرين
 : أيها األحبة-
 : السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-
 املدينة املنورة، الَّذين لو كرمناهم فرداً فرداً         من أبناءِ  يلة، إذ حنتفي بواحدٍ    حنن هذه الل    سعداءُ -

 . بأسرها اإلنسانيِةها على الدين، والعلم، والفكر، واحلضارِةملا وفيناها حقها وفضلَ
 

-  كما أرحب        يف   االثنينيةِ  السفر، لتشريفِ   بامسكم مجيعاً باألخوة األساتذة الَّذين تكبدوا مشاق 
 . الطيبةهذه األمسيِة

 

، بفقد األخ األستاذ الدكتور علي      ، واألدباء، والنقاد   هذه االثنينية، نعزي األدب     ومن خاللِ  -
 علماً من أعالمها، ورجالً من األفذاذ الَّذين أثروا الكلمة،           شلش، الَّذي فقدت الساحة األدبية مبوتهِ     

 .طريقهاهم عن  أمِتها، وخدمِة خلدمِت وتفاٍنوعملوا بصدٍق
 

وضنا ، وأن جيعل عِ   ه مرتالً طيباً مع األبرارِ     إليه، ويرتلَ  أن حيسن )  سبحانه وتعاىل ( نسأل اهللا    -
 .خرياً



عيس، الَّذي استمعتم إىل    نايف بن هاشم الد   :   األخ الدكتور  ، سعادةُ )أيها األحبة (نا الليلة    ضيفُ -
اتذة الكبار الَّذين احتفت م االثنينية من قبل،         بالعطاء يذكرين باألس    عن حياته احلافلةِ    خمتصرةٍ ترمجٍة
اهلمة، فدرسوا الشريعة كأساس     ، بذات الدأب وعلوِ    والعملِ  منهم قد ساروا على طريق العلمِ      وكثري 

 يف   عن طريق التوسع يف دراسة القانون، أو املشاركةِ         اًواء أرحب يف العطاء، س    لالنطالق حنو آفاقٍ  
أن :  ، وهي  عابرةً  مالحظةً  احلديث، ولعل هذا يثري    أو التخصص يف الفتوى وعلومِ     العليا،   اهليئات العلميةِ 

هم، قد  هم العلمية والعملية، والَّذين أصبحت هلم مرجعية يف جماالتِ          األساتذة املربزين يف إمكاناتِ    معظم
 . ومواطنيهمهم أمت الَّذي انطلقوا منه حنو خدمِة الشريعة، فصارت هي األساس دراسِةمروا عن طريِق

 وابةُه ب تحت أمام  الشريعة، وبالتايل فُ    دراسةِ  قد سلك طريق   - أيها األحبة    -نا الليلة    ضيفُ -
عطي زمخاً أحسب أنه ال يتوفر يف العلوم األخرى، ألا            الشريعة ت  ، ومما ال شك فيه أن دراسةَ      العلوِم

جال  يف م  مفإن العالِ :  صوب، وبالتايل  حدب و   من كلِ   احمليط الَّذي تغذيه األار    عبارة عن البحرِ  
 الشريعة ي   صه الَّذي جيمع بني علوم القرآنِ     عترب موسوعة، حبكم ختص ة، والفقه؛ وقد يلقي األساتذةُ     والسن 

  إىل املستوى الَّذي ميكنه من حتقيقِ      ، ليصلَ  الشريعةِ م الكبري الَّذي يبذله عالِ     على اجلهدِ  احلضور الضوءَ 
 .ه هلا نفسنذر اليت األهداِف
-   أن ضيفَ   وقد يرى البعض   قلٌنا الكرمي، م   خاللَ  أنه قد بذل جهوداً غري عاديةٍ       يف عطائه، واحلق  
هـ، ١٤٠٠ يف الفقه عام      - كما علمتم    - الدكتوراة    على درجةِ   املاضية، فقد حصلَ   السنواِت
وأستطيع  عليه، قد    املشرف الَّذي حصلَ   ، وباملستوى  الرفيعةِ  بأن حتضريه لنيل هذه الدرجةِ      أن أجزم 
مث واصلَ ..   والتقدير  منه جهداً جباراً، يستحق عليه اإلشادةَ      استرتف ه املستمرة، ليثري املكتبة     جهود

        جادةٌ العربية واِإلسالمية بالكتب اليت وردت يف ترمجته، وكلها كتب     ه بعنوان  وعميقة، كما أن كتاب: 
"ه على درجةِ   مبوجبِ والَّذي حصلَ "  وصليد العلي يف زوائد أيب يعلى امل      املقص  شاهداً   الدكتوراة، يقف 

 . هذا العامل، الَّذي تتشرف االثنينية باالحتفاء به يف هذه األمسية الطيبة قدِمعلى رسوِخ
 : أيها األحبة الكرام-

 إننا إذ حنتفي هذه األمسية بأستاذ كبري، وعامل جليل، يف جمال ختصصه، باإلضافة إىل إسهاماته                
 أن  -   واملعرفةِ  العلمِ  ولكافة طالبِ  -املعروفة يف جمال اللغة العربية واألدب، والشعر، نود أن نؤكد له            

  هذا الوطن شكور   تقديرٍ  هلم كلَ   لرجاله املخلصني، يكن        أبنائه   وعرفان، وأكثر ما يسعدنا أن نرى أحد 
  األمة اِإلسالمية، ويتتبع خطا السلفِ     دمِة وعطائه يف خ   ِهِركْ بفِ  ذرا اد، ليسهم   قالربرة، وهو يستلّ  

 الصاحل، ويصهاملستجدات واملُ   كل ذلك يف بوتقةِ    ر    عطيات احلضارية، اليت تزدحم  ا ساحت    نا يف الوقت
الراهن، وبالتايل يلقي الضوء على حياتنا املعاصرة، من واقع العلم الَّذي اكتسبه عرب ممارساته العلمية                

 . العلممانِة بأَ، ودون إخالٍلوالعملية، دون شطٍط



 العباد  ه ومواطنيه، ممن ينتفع    من أمثاله، وجيعله ذخراً لوطنِ     أن يكثر )  سبحانه وتعاىل ( اهللا    نسألُ -
 .ِه حسناِت ذلك يف ميزاِنبعطائه، ويكون كلُ

 

 .  والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-
 

  ))كلمة معايل الدكتور حممد عبده ميا�ي(( 
 :ت الكلمة ملعايل الدكتور حممد عبده مياين فقالمث أعطي

 .. بسم اهللا الرمحن الرحيم-
 

-العاملني، وأصلي وأسلم على سيدنا حممد، وعلى آله الطيبني الطاهرين احلمد هللا رب .. 
 

 شكراً ألخي األستاذ عبد املقصود خوجه على مواصلة هذا العطاء يف االثنينية، جنتمع ا                 -
جزاه اهللا خري اجلزاء، وعوض عليه ذا       ف نلتقي م ونتواصل معهم،      ؛فكر، واألدب برجال العلم وال  

 .اللقاء الطيب الَّذي يتيحه لنا
 

 وأما هذه الليلة فاحلق أا نور على نور، نور من أنوار املصطفى، هؤالء القوم يأتون من مدينة                  -
، هنالك حيث تصافح أعينهم كل يوم         بأنوارهم من هذه املدينة املنورة الطيبة الطاهرة        املصطفى  

أصحابه الطيبني الطاهرين، وآل بيته، وعروة، وأحد، وسيدنا محزة؛         والروضة الشريفة، وقرب املصطفى،     
 .. وآل بيته الطيبني الطاهرينحيثما تلتقي أنظارهم جتد خرياً وبركة، وأثراً من آثار رسول اهللا 

 

 وكانت مهاجر املصطفى    يبة اليت أحبها رسول اهللا       هؤالء القوم الكرام جاؤونا من طيبة الط       -
   أهل املدينة كرشي وعيبيت، أحسنوا إىل حمسنهم وجتاوزوا عن مسيئهم          ":   حىت قال عنهم" ها  أحب
رة؛ هكذا أحبهم رسول اهللا         و  -بنا فيها، وأمرنا بالتأدب معهم،      وحبالتأدب يف املدينة املنو  وغضب 

اللهم من آذاهم فأذبه كما يذاب امللح يف        ":   قال يف احلديث الصحيح    لغضبهم، وحذر من يؤذيهم حىت    
 كل هذه األمور ترينا مقدار      "..املاء، اللهم فاصهره كما يصهر احلديد والرصاص، إىل آخر احلديث          

 . وتعلمنا األدب معهموفضل هؤالء القوم عند رسول اهللا 
 

قي م، ولكن النور اآلخر أن حمدثنا الليلة         هكذا جاؤونا بأنوارهم الليلة، فهذا نور وفرحة نلت        -
 أن نتودد    وهذا نور آخر شريف من األشراف الَّذين أمرنا رسول اهللا             من بيت آل رسول اهللا      

تركت فيكم ما إن متسكتم به لن تضلوا بعدي أبداً، كتاب اهللا             ":  إليهم وحنبهم، وحنترمهم؛ قال     
 ..ين آل بيته الكرام الطيبني الطاهر"..وعتريت



 

والعلم نور،  ..   جاءنا ليتحدث معنا يف قضية من قضايا العلم        - أيضاً   - هذا الشريف الطيب     -
وقد أسعدين احلظ أن أكون يف أكثر من لقاء يف مرتله الطيب، ويف لقاءاته العلمية اليت يعقدها، وحيرص                  

 .ىل العلمفيها على تداول الرأي والفكر يف حرية، ويف أدب، يلتمس فيها الناس طريقاً إ
 

 فمرحباً بك أخي الشريف، ومرحباً بأخي الشريف الكرمي الدكتور محدان راجح الشريف،              -
وأخي الدكتور حممد العيد اخلطراوي، وأخي األستاذ حممد هاشم رشيد بلبل املدينة املغرد، والرجل                

 إن  -توفيق وجناح   الَّذي حيرص على مجع مشل األدباء يف ناديهم الكرمي النادي األديب؛ فأرجو له كل                
 .-شاء اهللا 

 

عندما نلتقي يف مثل هذه الليلة، ونسعى لتكرمي رجل من األدباء، ومن             :   أيها اإلخوة الكرام   -
 مث   فإننا نتعطر بعطر هؤالء القوم، يأتون من املدينة املنورة بأنوار رسول اهللا               آل بيت رسول اهللا     

شمون كل هذا العناء ليكونوا معنا؛ فشكراً هلم،         بأدم وعلمهم، وفقههم؛ ويتواصلون معنا ويتج      
أن يبارك لنا يف ليلتنا هذه، وأن يوفقنا ملا فيه اخلري، ومرحباً بك أخي                )  سبحانه وتعاىل (وأسأل اهللا   

 .الشريف، ومرحباً بكم مجيعاً
 

 .  والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-
 
 

  ))كلمة األستاذ حممد هاشم رشيد(( 
 الشاعر املعروف، ورئيس نادي     -مة لسعادة األستاذ حممد هاشم رشيد       مث أعطيت الكل  

 : فقال-املدينة األديب 
 .. بسم اهللا الرمحن الرحيم-
سيدنا حممد بن عبد اهللا،       .. واحلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني          -

 ..وعلى آله وصحبه أمجعني
 

ان وينهل من كل اجلهات؛ هذه الكلمة النورانية الرائعة،          ما أروع النور وهو ينهل من كل مك        -
هذا التدفق اجلميل الَّذي ينثال بأضوائه، وينهمر بكل ما يف النفس البشرية من حب، ومن عطاء، ومن                 

 نور على   - كما قلت    -، هذه الكلمة الرائعة هزتين من األعماق، ذلك أا           ..أغداق للخري وللحب  
قد كانت نوراً ينبع من قلب مليء بالنور، ومن نفس مفعمة بالنور، ومن               ل..  أنوار إذا صح التعبري   

، شكراً جزيالً   ..شخصية تعيش يف كل ما يبعث على النور، وكل ما يشعل النور يف النفس اإلنسانية               



للدكتور حممد عبده مياين، الرجل ااهد العظيم، الَّذي عرفناه يف كثري من امليادين، وهو جياهد بقلمه                 
؛ ذلك ألنه رجل نذر نفسه يف سبيل اهللا، ونذر نفسه           هد بلسانه، وجياهد بكل ما ميلك من إمكاناتٍ       وجيا

 يف مقدمة الصفوف اليت تعمل بصدق وإخالص لنشر كلمة اهللا، ولنشر كلمة احلب              - دائماً   -ليكون  
 .واإلخاء بني كل البشر

 

ستاذ عبد املقصود خوجه،     أكرر شكري وتقديري له، كما أكرر شكري ألستاذنا الكبري األ           -
ثنينيته أنين أعيش يف شفافية روحية عجيبة، أعيش مع          ا كلما حضرت يف     - دائما   -الَّذي أحس   

عشرات األدباء واملفكرين، الَّذين استضافتهم هذه االثنينية، وأنين أعيش معهم كل ما امتألت به                 
 .شكراً جزيالً لهنفوسهم من حب، وما امتألت به عقوهلم من ثقافة وعلم، ومعرفة؛ ف

 

لو تركت لنفسي عنان احلديث ملا توقفت، ذلك ألنين أحس يف            ..  يف الواقع :   أيها اإلخوة  -
أعماق نفسي الكثري من الفرحة، وبالكثري من الغبطة، ألنين أعيش معكم، وألنين أستمع إىل هذه                  

 املعطر يف كل ما يف      الكلمات النورانية، تنهل وتنثال من قلب خملص نقي مؤمن؛ وأعيش يف هذا اجلو             
 ذلك أننا حنتفي اليوم بإنسان يعترب       ..النفس اإلنسانية من روحانية وشفافية؛ وزاد من شفافية هذا اللقاء         

من أخلص أبناء املدينة، ومن أكثرهم حباً هلا، ومن أكثرهم سعياً يف خدمتها، وخدمة كل ما ميت إليها                   
 ..من ثقافة وعلم، ومعرفة

 

 عمل بكل جهده وبكل     - يف الواقع    -ور الشريف، إمنا هو رجل        فأخي وصديقي الدكت   -
 إىل جانب هذا احلشد الضخم من        - كما علمنا أيها اإلخوة      -إخالصه، والشريف نايف الدعيس     

البحوث والدراسات العلمية والفقهية، واحلديثية؛ رجل حيتفي باألدب وحيتفي باألدباء، رجل حيس يف              
 يسعى بكل ما ميلك من إمكانات يف سبيل حتقيق األهداف اليت تسعى             أعماق ضمريه، بأن من واجبه أن     

 وحسبه فخراً أنه اضطلع بأعباء تلك        إليها هذه البلدة الطيبة، بلدة حبيبنا ونبينا ورسولنا حممد           
الندوة، أو املنتدى الَّذي عاش بكل قلبه وإحساسه ليحمله عبئا ثقيالً، رغم كل ما يواجهه الرجال                  

 .ا يؤمنون به وما يعتقدونهجال املخلصون يف سبيل حتقيق كلمتهم، ويف سبيل الدفاع عماألشداء والر
 

 من أبناء املدينة املنورة الربرة، وهو جدير بالتكرمي،         - يف الواقع    - الشريف نايف الدعيس     -
اء املدينة،  وجدير باإلشادة، وجدير بأن نسعى معه ونسعى إليه، ألنه من أحب أبناء املدينة إىل نفوس أبن               

 . بصدق وإخالص- دائما -وألنه من أبنائها الربرة الَّذين عملوا ويعملون 
 . للدكتور نايف الدعيس شكراً لكم مجيعاً، وشكراً-
 .  والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-



  ))كلمة الدكتور حممد عيد اخلطراوي(( 
ملعروف، ونائب رئيس النادي     األديب والشاعر ا   -مث حتدث الدكتور حممد عيد اخلطراوي       

 : فقال-األديب يف املدينة املنورة 
 .. بسم اهللا الرمحن الرحيم-
 والصالة والسالم على أشرف املرسلني، وعلى آله وأصحابه والتابعني، ومن تبعهم بإحسان              -

 .إىل يوم الدين
 : وبعد-

 إىل  - جزيالً   -تقدمي الشكر   أبدأ بالسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، بعد محد اهللا، مث أثين ب             
له العافية، ليستمر يف أداء هذه املهمة، وليشده        )  تبارك وتعاىل (صاحب هذه االثنينية العامرة، سائالً اهللا       

بالعون يف رعاية العلم، والثقافة، والفكر، األدب، على املستوى احمللي وعلى املستوى العريب                  
اءات أخرى؛ وال أعتقد أنين يف حاجة إىل مزيد اإلشادة مبا           دثنا قبل هذا اللقاء ولق    حتواِإلسالمي، كما   
 . أسأل اهللا له العون والسداد، والتوفيق- كما قلت - أنين عمل وما يعمل، إالَّ

 وقد قام صديقي األخ األستاذ حممد هاشم رشيد برد التحية، اليت بادرنا ا معايل الدكتور                  -
أقول :  احلديث عن الضيف احملتفى به، وهو ال أدري        حممد عبده مياين، وأحب أن أبدأ مباشرة يف          

سته يف املرحلة الثانوية     وال أريد أن أكشف نفسي أنه تلميذي، فإنه تلميذي در           ؟صديقي أم أستاذي  
 .ولكنين أصبغ ذقين؛ هذا جانب أكشف فيه عن نفسي، وأكشف فيه عن بعض جوانب احملتفى به

لدد وهذا اإلزعاج رافقه يف مجيع مراحل حياته          فقد كان تلميذاً لدوداً مزعجاً، وهذا ال        -
العلمية، ألنه مل يكن يرضى أن تقدم له املعلومة يف شكل موقوت وشكل حمدد، يف مكان وزمان                     
حمددين، هي احلصة احملددة بتقدمي املادة، بل كان يطارد أساتذته يف طرقات املدرسة ويف اخلمس دقائق                 

لضيق، ولكننا عندما كنا نرى أثر ذلك اللدد وأثر ذلك           املمنوحة للمدرس، فكنا نضيق به بعض ا       
اإلزعاج، كنا نشجعه ليكون أكثر لدداً وأكثر إزعاجاً، فنعم هذا اللدد وهذا اإلزعاج؛ وقد كانت                 

 - أو الدكتوراة    -يف مكاا، حيث واصل بعد ذلك دراسته حىت نال العاملية            )  حبمد اهللا (توقعاتنا فيه   
جمموعة من الصفات ناهلا حبق      ..  ، مؤلفاً، حمققاً، تلفازياً، إذاعياً، صحفياً      حمدثاً)  حبمد اهللا (وأصبح  
 .وجدارة

 جانب آخر ال تعرفونه عن شخصيته، جئت اليوم كاشفاً له، كاشف الغطاء الدكتور نايف                -
 وأنا أحد املؤسسني لنادي األنصار      -الدعيس رياضي والعب كرة، العب كرة ممتاز، عندما كنت           

ندما كنت يف النادي، أيضا كان العباً لدوداً، لكنه ينفعنا يف املباريات، ألن املباراة اليت                 ع -الرياضي  



 يف مرحلة ينظر الالعب فيها إىل اللعب        - حقيقة   -ألننا كنا   ..  نزهلا نايف الدعيس خيافها املنافسون    
تاج لعضالت قوية    حت - أحياناً   -على أساس أنه نصر وهزمية أو عداء بني فريقني، لذلك كانت األندية             

 .كعضالت الدكتور
ضيفنا احملتفى به قوي عضلياً، قوي علمياً، قوي أدبياً؛ وأنا حقيقة فخور بأين               :   احلمد اهللا  -

درسته يف الثانوية، ولذلك أحس يف هذه الناحية بالذات، أن االحتفاء به يف هذه الليلة ال ينصرف إليه                   
فاحلمد هللا على   ..  بين على األقل شطر من هذا التكرمي      فقط، فرمبا انصرف الكثري من أساتذته وسينو      

هذا، على أن رأيت أحداً من تالميذي يكرم يف هذه االثنينية، وجيلس الس الَّذي جلسته قبل                    
 إن  -أرى غريه وغريه    أن  وأرجو  )  تعاىل(، أمحده عليها     هذا يف احلقيقة نعمة من اهللا أسداها إيلّ        ؟..شهور

 .-شاء اهللا 
ق كما جاء يف ترمجته، حقق جمموعة من كتب احلديث وبعض املوضوعات، أو بعض               وهو حمق  -

 .الكتب األخرى اليت هلا صلة باألدب
 بقيت نقطة واحدة أكشف عنها الغطاء، إنه مزارع كبري، ومرجع يف الزراعة، ورئيس اللجنة               -

حممد :  دامى، واسم املؤلف األصلي   الزراعية باملدينة، وحقق كتاباً يف الزراعة ألحد املؤلفني يف املدينة الق          
الدكتور نايف حققه، وأضاف يف احلواشي إضافات تنبئ عن خربة زراعية؛ فاالحتفاء به             ..  صاحل كمال 

ري العطاءات،  ثقد ينصب على كل هذه امليادين وكل هذه اجلوانب، فهو شخص متعدد اجلوانب،               
 .ة، واملكتوبةكثري املشاركات واإلسهامات يف ااالت املسموعة واملرئي

عبد املقصود خوجه،     : أهنئ نفسي ذا االحتفاء الَّذي أقامه صاحب االثنينية، سعادة األستاذ          -
 . وأشكره بامسي واسم كل أساتذة وزمالء، وأصدقاء الدكتور نايف

 

  ))كلمة الدكتور محدان راجح الشريف(( 
عية اخلريية للخدمات    مدير عام اجلم   -مث أعطيت الكلمة للدكتور محدان راجح الشريف        

 : فقال-االجتماعية باملدينة املنورة، وعضو هيئة التدريس يف اجلامعة اِإلسالمية باملدينة املنورة 
 .. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-
 اللهم لك احلمد كما ينبغي جلالل وجهك وعظيم سلطانك، لك احلمد ربنا على نعمة                  -

عليه أفضل  (سيدنا وإمامنا وحبيبنا حممد     ..   جعلتنا من أتباع خري األنام     اِإلسالم، ولك احلمد ربنا أن    
 . بكل خري- مجيعاً -وأسعد اهللا مساءكم ) الصالة وأزكى السالم

 من طيبة أتينا لنواصل هذه املسرية الطيبة املباركة، اليت بدأها األخ املفضال أبو حممد سعيد؛                 -
سبحانه (، سعادة األستاذ عبد املقصود خوجه، فنسأل اهللا          واليت أثرت الفكر يف هذه البالد احلبيبة       



، فشكراً جزيالً لك أخي     )سبحانه وتعاىل (له املزيد واملزيد، وأن جيمعنا معه يف رحاب جناته           )  وتعاىل
الكرمي على هذه احلفاوة، وعلى هذا اإلسهام الطيب املبارك، الَّذي دفع مسرية الفكر واألدب يف بالدنا                

أن جيعل هذا   )  سبحانه وتعاىل (، من خالل املطبوعة اليت أتابعها عن هذه االثنينية؛ ونسأله           رصداً وتارخياً 
يف ميزان حسناتك، وأن يثيبك على كل ما قدمت من شكر وتقدير لكل صاحب فكر يف بالدنا، أو يف                   

 منه دائماً   على هذه الكلمات اليت تعودنا      )١(عاملنا العريب واِإلسالمي؛ وشكراً ألخي الكرمي أيب ياسر        
وحنن على العهد والوعد؛ أما أنتم إخويت الكرام، الَّذين أتيتم لتشاركوا األخ الكرمي صاحب االثنينية،                

 .يف تكرمي أحد أبناء طيبة الطيبة، فشكر اهللا مسعاكم
 

بعد هذا الطرح السريع، لبيان جوانب يف شخصية أخي الكرمي أيب عبد اهللا، ال يبقى                :   حقيقة -
اختزن هذه الدرجة العلمية يف هذه اجلامعة العريقة،        )  تبارك وتعاىل ( كيف أن احلق      أقف متأمالً   أن يل إالَّ 

 - فهو أول طالب من طالب املدينة حيصل على درجة املاجستري، ويف هذا               ؟ألحد أبناء املدينة املنورة   
 . املدينة املنورة، ومن أبناءة وقفات ووقفات؛ وأول طالب حيصل على درجة الدكتورا-على ما أعتقد 

 

 أما فيما يتعلق مبشاركاته االجتماعية، فهي ثرة، فهو أحد املؤسسني للجمعية اخلريية للخدمات              -
االجتماعية، وأحد أعضائها الفاعلني، الَّذين يسهمون بصدق وحق يف إرساء مفهوم املسؤولية                

ينة املنورة هي صانعة كل خري يف هذا الكون،          فإن املد  االجتماعية، يف جمتمع املدينة املنورة اجلديد؛ وإالَّ      
 واألخ نايف الدعيس    ؛ذلك الثرى )  عليه الصالة والسالم  (من حني أن وطئت أقدام احلبيب املصطفى        

 عرفته يف املسجد النبوي الشريف، عندما كنا نقرأ، وعندما كان يتلقى العلم، وبالذات يف               - حقيقة   -
الَّذي استفاد منه كثرياً وكثرياً؛ واملشاركة الفاعلة اليت نلمسها من          )  رمحه اهللا (حلقة الشيخ حممد املختار     

أخينا احملتفى به، فيما يتعلق بالفكر والثقافة يف املدينة املنورة، يعرفها القاصي والداين، فمنتدى الدعيس               
ادم احلرمني  إضافة جيدة وصادقة هلذه النهضة، اليت تعيشها اململكة العربية السعودية، يف ظل حكومة خ             

أن حيفظه وحيميه، وجيعله ذخراً     )  سبحانه وتعاىل (الشريفني، ويف ظل هذا العهد الزاهر، الَّذي نسأل اهللا          
 مزيداً ومزيداً، ومزيداً من عطاءاته      - حنن أبناء هذه البالد      -لإلسالم واملسلمني؛ وأن يسبغ علينا      

 ).سبحانه وتعاىل(ومكرماته 
 

 شكراً لسعادة صاحب االثنينية     - مرة أخرى    -:  ح األخ املذيع، أقول    أيضاً، والتزاماً مبا طر    -
 وعلى هذا احلماس املتزايد، وعلى هذا اإلصرار، ليضيف هذه اإلضافة يف            - حقيقة   -على هذا الصرب    

مسرية الفكر السعودي احلديث، فيما رصد من كم هائل من اإلخوة أصحاب الفكر واألدب،                  

                                           
 .أبو ياسر يعين به معايل الدكتور حممد عبده مياين )١(



، وسوف يسجل التاريخ ألخينا الشيخ عبد املقصود هذا، ونسأل اهللا           ..االشعر، يف اململكة ويف غريه    و
أن جيزل له العطاء واملثوبة على هذا الترحيب األخوي الصادق، وعلى هذا التواصل             )  سبحانه وتعاىل (

 .مع املدينة املنورة، ومع أبناء املدينة املنورة
 

 - إن شاء اهللا     -ثنينية، اليت سوف نكون      شكراً لكم إخويت الكرام، وإىل لقاء من لقاءات اال         -
            العاملني، وصلوات ريب وسالمه     من روادها كلما أتيحت لنا الفرصة، وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب 

 . سيدنا ونبينا حممد، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته.. وبركاته على املبعوث رمحة للعاملني
 
 

  ))كلمة األستاذ مصطفى حسني عطار(( 
 : أعطيت الكلمة للمريب والكاتب املعروف األستاذ مصطفى حسني عطار فقالمث
 .. بسم اهللا الرمحن الرحيم-
 ..سيدنا حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني..  والصالة والسالم على أشرف املرسلني-

 

أرجو أن تسمحوا يل اليوم بالترحيب بوفد طيبة الطيبة، بوفد مهجر             :   أيها اإلخوة األحبة   -
والَّذين تبوؤوا  :   الترحيب باألنصار الَّذين رفع اهللا مقامهم يف كتابه العزيز، حيث قال            ل اهللا   رسو

الدار واإلميان من قبلهم حيبون من هاجر إليهم وال جيدون يف صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على                  
زموا الدار والزموا   ويرى املفسرون أن تبوؤوا الدار واإلميان، أي ال       .  أنفسهم ولو كان م خصاصة    

األنصار، كما مسى   )  صلوات اهللا عليه  (اإلميان ولزمهم، لزمتهم املدينة ولزمهم اإلميان، ومساهم الرسول         
صلوات ( وبقدر ما دعا اخلليل، خليل اهللا نبيه ورسوله          أهل مكة أهل اهللا؛ وبقدر ما دعا رسول اهللا          

لمدينة املنورة، وأكثر من ذلك، دعا للمدينة بأكثر مما         فقد دعا رسول اهللا ل    )  اهللا وسالمه عليه وعلى نبينا    
حلبه ووفائه للمدينة، ولألهل الَّذين آووه ونصروه؛ وحينما تأثر بعض الصحابة من موقف              ..  دعا ملكة 
 خطيباً يف األنصار، وقال هلم كلمات        من توزيع الغنائم يف غزوة حنني، فقام الرسول           الرسول  

لألنصار، واعترافه مباهلم من الدور العظيم يف نصرة الدعوة اِإلسالمية، ويف            بليغة تعرب عن مدى حبه      
 .حب رسول اهللا 

 

أال ترضون يا معشر األنصار     ":  خطابه الكرمي بقوله  )  صلوات اهللا وسالمه عليه   ( بدأ الرسول    -
كن اهلجرة   فوالَّذي نفس حممد بيده لو مل ت       ؟أن يذهب الناس بالشاة والبعري، وتذهبون برسول اهللا         

 ."..لكنت امرأ من األنصار، ولو سلك الناس شعباً وسلك األنصار شعباً، لسلكت شعب األنصار
 



: هـأشار إىل أخالق الرسول بقول    )  سبحانه وتعاىل (حسبنا أن اهللا    ..   صلوات اهللا وسالمه عليه    -
   وإنك لعلى خلق عظيم      مكارم  حصر دعوة اِإلسالم يف   )  صلوات اهللا عليه  ( حسبنا أن الرسول 

 ."إمنا بعثت ألكمل مكارم األخالق": األخالق، وقال
 

 فنحن اليوم حينما نرحب وحنتفي مع أخي األستاذ عبد املقصود خوجه بن حممد سعيد، حنتفي                -
 فقد بارك   - محداً هللا    -بوفد املدينة، وفد اخللق العظيم، والعطاء الطيب، وأخي نايف الدعيس الشريف            

 وقته؛ وأعطاه خلقاً عظيماً، جعله يف هذه امليزة وهذه املكانة الرفيعة؛ فهو من               اهللا فيه ويف علمه، ويف    
اللذين محلوا العلم، ومل يكتفوا به ليتحدثوا به، أو ليتواروا يف أبراجهم العالية، ويقدموا من هناك                   

رك عطاءهم لطالم، بل خرج بعلمه ليقدمه للناس ضمن ندوته، وضمن الربامج واحملاضرات اليت يشا              
حينما رأوا ازدحام حلقة تدريسه،     )  رضي اهللا عنه  (فيها؛ وإن هذا يذكرين مبا قيل عن احلسن البصري          

مشايخ    ترك الناس  مِل:  وازدحام الناس وحرصهم على أن يكونوا يف حلقته ليتلقوا العلم عنه؛ ملا سئل             
وا العلم ومل يعملوا    احلسن البصري وأتوا احلسن البصري؟ قال ذلك علم محل وعمل به، وأولئك محل             

 .به؛ مبعىن أم مل يقدموه للناس
 

 فما فتحت اإلذاعة وما أدرت التلفاز، إالَّ وجدت برناجماً ألخي الدكتور العامل نايف الدعيس،               -
، فهو من   ..حياضر ويترأس ندوة، ويتحدث للناس وللشباب عن اخللق وعن التشريع اِإلسالمي وهكذا           

، وأكرمهم اهللا بالعمل، وهذا شيء حنمده عليه، واِإلسالم أوصى العلماء بأن             الَّذين أكرمهم اهللا بالعلم   
ونئ األخ نايفاً   )  سبحانه وتعاىل (يعملوا بعلمهم، وجعل من كتم علماً يلجم بلجام من نار؛ فنحمد اهللا             

 ).سبحانه وتعاىل(على هذا العطاء الطيب، وعلى هذا التوفيق 
 -  ينة األديب، ورئيسه الشاعر األديب، الَّذي حرص وحيرص         مث إا مناسبة لنهنئ نادي املد      -
 هو وزميله   -   ثرياً غنياً بشعره وبأدبه؛ وأن رئاسته لنادي املدينة        -   دائماً -   أن يكون حضوره   -  أيضاً

 أتت بنتائج عظيمة جداً، ولعل من نافلة القول، أن نشري إىل أن نادي املدينة طبع                -  الدكتور اخلطراوي 
ميسح املدينة   حرص على أن      املنورة  كتاب ألدباء من املدينة ومن غريها، وأن نادي املدينة         أكثر من مائة  

 .يكتب فيهم أحباثاًاملنورة، فيحصي شعرائها، حيصيهم ويكتب، أو يكلف من 
 والدكتور اخلطراوي أيضاً من الشباب العلماء، ولو أنه بلغ مرحلة الكهولة، ولكنه شباب                -

ء، وهو من الَّذين حنمد هلم أن رسالة الدكتوراة كانت يف املدينة املنورة، ويف أدب               القلب وشباب العطا  
املدينة، وتاريخ املدينة؛ مث إنه مل حيجبها يف األدراج كما يفعل البعض، بل إا صدرت يف مؤلفات جمزأة                  

 .فهذه كلها عطاءات كرمية لإلخوة الكرام
 .  والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-



  ))كلمة الدكتور عبد احملسن القحطا�ي ((
مث أعطيت الكلمة للدكتور عبد احملسن القحطاين عميد القبول والتسجيل جبامعة امللك عبد           

 :العزيز جبدة فقال
 . ورمحة اهللا وبركاته وبعد- أيها اإلخوة - السالم عليكم -

 

 وقار بال وجل واحترام      غريي إليه،  -   كثرياً -   فإن أخي الدكتور نايف الدعيس يشدين ويشد       -
 وليس األمل   ، وإنه يستعمل التبشري ال التنفري     ،بال خوف؛ ومرد ذلك أنه يعمد يف حديثه إىل األمل          

 ومع ذلك يعطي املتلقي بشارة قبل أن يدفع          ؛ والتبشري يدفعه التحذير   ؛مطلقاً بل هو حمفوف بالعمل    
 . ففي فرحته بالبشارة يدفع الضريبة بنفس راضية،الضريبة

 

 إنين أخشى عليك من اإلذاعة والتلفاز حينما تصرفك         -  يف أحايني كثرية    -:   ولعلي قلت له   -
 قد ال يأيت عليه كثري من الزمالء        ، وكنت يف ذلك متيقناً أنه يعمل وعمله يف ختصص فريد          ؛عن أحباثك 

ه  وإن كنت دهشت هذ    ؛ وهو علم احلديث   ... وهو أن أخلص لعلم دقيق     ،حينما حتدثوا هذه الليلة   
     هو يف زوائد    ة غري أن الكتاب نفسه الَّذي حضره ملرحلة الدكتورا         ،ةالليلة بان رسالته يف فقه السن 

 والسبب يف ذلك انه ال      ، واسعة ته ومعروف أن العمل يف احلديث ساح      ،احلديث إن مل ختين الذاكرة    
 ؛ومع قائله، ومن قائله    وإمنا مع النص،     ، ألنك ال تتعامل مع النص وحده      ... من وطن نفسه   يرقى به إالَّ  

  أو يف صقع من أصقاع العامل؟، أو يف مكة،وإذا كان القائل فأين مكانه؟ وهل هو يف املدينة
 

 فقد تسنموا ذورة النقد     ، يف هذا العلم الَّذي يدهشين بأصحابه دائماً       - كثرياً   - وحتدثت معه    -
 ..يف األجيال السابقة بدءاً من القرن األول اهلجري

 

 قال أريد أن    ؟قبل ستة أشهر رجل، قال أنا أريد أن أذهب للمدينة؛ وسألته ما املسبب             وجاءين   -
ولكين أريد أن أمسعه؛ كنت قبل      ..   قال بلى  ؟"أليس موجوداً يف كتاب   :  أمسع حديثاً من راٍو؛ قلت له     

الفرد ذلك أظن أن النص الوحيد الَّذي وصلنا شفاهة هو القرآن الكرمي، وإذا باحلديث الشريف يتلقفه                
 عن اآلخر شفاهة، وليس كتاباً أو حديثاً مكتوباً؛ وفعالً ذهب الرجل واستمع إىل أربعة أحاديث من راوٍ                

 .يف املدينة
 

 هذا العلم الَّذي تصدى له الدكتور نايف الدعيس، جعله يطل على ناحية نقدية، وعلى قضية                -
 - اآلن   -عالً ألف فيه كتاباً هو مقرر        وف تؤرق كثرياً من الباحثني، وهي قضية الشعر مع رسول اهللا           

 .يف جامعة من جامعاتنا، ألنه يزيل غباراً علق بأذهان الناس، حينما تناول هذه القضية املهمة



 ولن أحتدث عن نشاطه الَّذي حتدث عنه الدكتور حممد العيد اخلطراوي يف الزراعة، فكما                 -
، وأنا متأكد أن    "فاظ النبات يف القرآن الكرمي    معجم أل " عنوانه   رِشبع ون تعرفون أن هناك كتابا طُ    

 ..الدكتور نايف سيطلع عليه إن مل يكن قد اطلع عليه بالفعل
قه اهللا، وشكراً    لعلي قصرت حديثي على اجلانب العلمي يف حياة الدكتور نايف الدعيس، وفَّ            -

 .لكم، وامسحوا يل على اإلطالة
 .  والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-

 

  ))لمة وقصيدة الشاعر خالد حممد �عمانك(( 
  مشاركةً-مث ألقى الشاعر املعروف، وعضو نادي املدينة األديب، الشاعر خالد حممد نعمان             

 : مث أتبعها، بقصيدة فقال-منه يف االحتفاء بالدكتور نايف الدعيس كلمة 
 .. بسم اهللا الرمحن الرحيم-
-   سيدنا ونبينا وحبيبنا حممد،      .. على أشرف املرسلني    العاملني، والصالة والسالم    احلمد هللا رب

 :وبعد. وعلى آله وصحبه أمجعني
أتيتكم من املدينة املنورة، حيملين شوق إليكم، وحب لالجتماع بكم،           :   أيها اإلخوة الكرام   -

قي  للوصول إىل منتداكم امليمون هذا، فما أروع أن تلتقي األرواح قبل أن تلت             حيدوان إبلي فتسري خبباً   
 لكم بليالكم هذه يا أهل جدة، عروس ترفل يف أحضان عروس، يزفها وجيه حمبوب                األبدان؛ فهنيئاً 

ساهم ويساهم يف نشر العلم والفكر، واألدب؛ حييط به رجال أفذاذ من رجاالا؛ وكم متنيت لو كنت                 
ب، املمتدة على   من ساكين هذا الثغر الباسم، ألحظى مبشاركتكم مثل هذه األفراح املنبثقة من القلو             

 وما صدور ما حتتويه من      ؛طول الساحل الثقايف وعرضه؛ أفراح ترسل أنوارها لتضيء حاضراً ومستقبالً         
 دليل قاطع   إالَّ"  االثنينية"  :جملدات حتمل صوراً حية بكل ما يدور يف هذه األمسيات الغراء، حتت عنوان            

 .حيمل للتاريخ القدمي ما عليه حاضركمعلى االهتمام البالغ بالعلم والفكر، واألدب؛ وسجل حافل 
وإنين إذ أغبط أستاذنا الكرمي عبد املقصود خوجه على عمله النبيل            :   أيها الكرام األفاضل   -

أن مين عليه بالعفو والعافية، وأن يبسط له يف العلم          )  سبحانه وتعاىل (هذا، وجهوده املوفقة ألدعو اهللا      
 ).يرمحه اهللا(األجيال، كما شهدت لوالده من قبل والرزق، وأن يظل منرباً شاخماً تشهد له 

لئن سألتموين عن ليالنا يف املدينة املنورة، فسوف أحدثكم شعراً مقتضباً عن            :   إخواين األماجد  -
نايف بن هاشم الدعيس كل يوم سبت،       :  تلك العروس األخرى، اليت يزفها احملتفى به اليوم، الدكتور        

 من  ر، واألدب، باملدينة؛ والدكتور نايف غين عن التعريف، علم         وتضم خنبة من رجال العلم والفك     
أعالم املدينة املنورة، له مسامهاته الصحفية املتميزة، وكتاباته يف التأليف؛ عرفته املدينة ابناً من أبنائها                



ها املخلصني، فتح داره الواقعة على ضفة العقيق، لتكون منتدى عامراً امتداداً الس تارخيية، عرف               
 ).ليلى(  :وهذه قصيدة متواضعة بعنوان.. اتمع املدين منذ مئات السنني، علماً وأدباً، تارخياً وشعراً

  ))ليلى(( 
ــراح  ــه األفـ ــى دونـ ــرح جتلّـ فـ

. 

ليلــى رأيــتك فاســتقام خبافقــي    
. 

ــبدها  ــاحٍة مل يـ ــاحبفصـ  اإلفصـ
                                                            . 

ــوى   ــنطق باهل ــب ي ــت أن القل وعلم
. 

قــيل العقــيق مكانهــا والســاح   
. 

ريــاض وصــالنافطفقــت أســأل عــن  
. 

ــته ــتالقت األرواح. فوجلـــ فـــ
. 

ــرع للقــا     ــباب أُش ــرفت أن ال فع
. 

 ــاح ــوعها لَِفسـ ــوجدت أن ربـ فـ
. 

ــ  ــاميتومضــيت أحب ث عــن مكــان إق
. 

ــباح  ــثله اإلصـ ــا مـ ــئٌ مـ متأللـ
                                                            . 

فاللــيلُ يف دنــيا العلــوم حياتــنا    
. 

وبلـــبل صـــداح. جنـــم يضـــيء
. 

ــبة   ــنا وأحـ ــوانٌ لـ ــناك إخـ وهـ
. 

مــنه الشــراب وتمــأل األقــداح   
. 

العلـــم ينـــبض بالعذوبـــة بينـــنا 
. 

يســيب القلــوب ألــن صــحاح   
. 

ــل    ــع حاف ــور مج ــبت ن ــل س يف ك
. 

ــاح    ــب ري  ــال ــن ف ــن غريه م
                                                            . 

ــئتها    ــى ش ــر أن ــاح الفك ــري ري جت
. 

ــاء  ــيون  -فامل ــبع كالع ــراح- ين  ق
. 

ــه    ــطّ رحال ــأ حي ــان ذا ظم ــن ك م
. 

جتـــري حبـــوث والـــنقاش يـــتاح
. 

ــنا     ــور حيات ــن أم ــر م ــل أم يف ك
. 

ــراح  ــه جـ ــس مالـ ــب ملـ فالطـ
. 

ــبعاته   ــن ت ــيوم م ــكى ال ــل يش ال جه
. 

ــاحوا  ــتوا وأش ــن ع ــنا م ــيس م إذ ل
                                                            . 

ــوجهه     ــيح ب ــبل ال يش ــل يق والك
. 

ــالّح  ــره املـ ــه يف حبـ ــعى بـ يسـ
. 

وســـفيننا ربانهـــا رب النهـــى   
. 

إن احلـــياة مطالـــب وكفـــاح  
. 

ــيعها     ــور مج ــعى يف األم ــد يس باجل
. 

 

  ))قصيدة فضيلة الشيخ ضياء الدين الصابو�ي(( 
يف االحتفاء بالدكتور نايف     مشاركةً   -مث ألقى فضيلة الشيخ ضياء الدين الصابوين          

 : القصيدة التالية- الدعيس
 ــنفوس وت ــيلَ إىل ال ــدي اجلم ــِدقته غ

. 

ــا   ــبد(ي ــرة ) ع ــوب مس ــك للقل إن
. 

ــق  ــت موفَّ ــل الفضــِل أن ــيت أه ورع
                                                            . 

كــرمت أهــل العلــم يف علمائــه    
. 

ــرمي   ــت يف تك ــف(وألن ــق) ناي أخلَ
. 

ــة   ــرمي(يف حفل ــا ) التك ــاب لقاؤن ط
. 



ـــوِرقفـــإذا بأغصـــان احملـــبة ت!
. 

مــا أروع التكــرمي جيمــع مشلَــنا    
. 

ــوق  ــتعة وتشـ ــنه مـ ــروح مـ للـ
. 

نســقَى حبفِلــك مــا يــبلُّ بــه الصــدى 
. 

وكــلُّ ضــيٍف معــرق) الكــرام(هــرع 
                                                            . 

ــن   ــبة(م ــنا) طي ــةُ والس ــيثُ اهلداي ح
. 

ــباِت  ــبةَط(واملســك مــن جن ــب) ي قيع
. 

ذاـق الش ـن عب ـراء م ـالغ)  طيبةَ(ن  ـم 
. 

حـــيثُ الرســـالةُ نـــورها يـــتألق
. 

ومهــبط وحــيه) اهلــادي(مــن مــوطن  
. 

ــق  ــيب ويعش ــا يط ــال وم ــيها اجلم ف
. 

ــي   ــبةُ(ه ــب ) طي ــيب أح ــد احلب هابل
. 

 ــي ــنة شـ ــواِر املديـ ــيب ألنـ ققلـ
                                                 .            

   ــد ــرا تش ــة الزه ــناوالروض  رحالُ
. 

ــق   ــنازل موثَ ــك امل ــب يف تل ؟والقل
. 

أأالم أين يف هـــــواِك متـــــيم  
. 

    قفَّوالشــعر عــندي نفحــةٌ تــتد
. 

  ــوم ــاين الق ــد دع ــبة(ولق ــاعر طي )ش
. 

قلـــيب بســـكاِن الـــديار معلـــق
. 

ــا   ــنة(ي ــن املدي ــدين) اب ــنني يش واحل
. 

ــوق  ــرط التش ــن ف ــاد م ــعقوأك أص 
                                                            . 

ــبابة   ــرى أذوب صـ ــاد للذكـ وأكـ
. 

ــرق   ــنات لتشـ ــواره يف الكائـ أنـ
. 

   تفخر)رىـئ الث ـن وط ـِري م خ)  بأمحد
. 

فلـــه الشـــفاعةُ واملقـــام األلـــيق
. 

ــد(و  ــال  ) حمم ــائلَ والع ــاز الفض ح
. 

ــنِطق  ــاد امل ــيا وس ــك الدن ــاءت ب ض
. 

  ــن ــرمحِن م ــة ال ــا نفح ــيدي ي ــا س ي
. 

ــرق   ــب ال تتفـ ــنا يف احلـ فقلوبـ
                                                            . 

ــوى    ــب واهل ــرقنا التعص ــان ف إنْ ك
. 

*    *    * 

رجعــــية ذاك املغــــيظ احملــــنق
. 

    يــرونَ ديــن حممــد(ومذبــذبني(
. 

ــــه يف العــــاملني لــــتخِفقرايات
. 

ســـاطعاًويغـــيظه قـــبس اهلدايـــة  
. 

ــ ــق  رـص ــة حيم ــع اجلهال ــه وم نفس
. 

ــؤم يعــ   ــبه والل ــل قل ــد يأك ـفاحلق
. 

ــرقوا  ــموا وال تتفـ ــبِله اعتصـ وحبـ
. 

ــلمون   ــا مس ــتيقظوا ي ــبهوا واس  تن
. 

ــدق   ــنا يح ــب في ــكاً، فاخلط متماس
. 

ــداً  ــداء صــفاً واح ــى األع ــوا عل كون
. 

قـد تشـرب العـذب الفُـرات فتشرق        
. 

ال يخدعــنك مــن العــدو لــيونة    
. 

ــنوا، فنصــر اهللا عهــد مطلَــق   
                                                            . 

ــال    ــركم ف ــرمحن ينص ــروا ال إن تنص
. 

مغــرب ومشــرق : ال مــا يقــول 
. 

)أمحـــٍد(إنـــا لـــنؤمن يف رســـالة  
. 

فــبخلُِق هــادي العــاملني ختلَّقُــوا   
. 

ــباع    ــعادة يف اتـ ــٍد(إنَّ السـ )حممـ
. 

ــتألق  ــه يـ ــور مجالـ ــدي، ونـ يهـ
. 

ــذي    ــين الَّ ــز يف دي ــلم أعت ــا مس أن
. 



حنـــو املعـــايل، يف األحـــبة يـــرفُق
                  .                                           

ــدي    ــود وقائ ــر الوج ــي فخ ومعلم
. 

ــفّقوا  ــدقون وصـ ــعوذَ املتشـ إنْ شـ
. 

ــباً    ــريعة مذه ــري الش ــا ال أرى غ أن
. 

ــ ــي ال ــقتحي ــا يقِل ــرى م نفوس وال ت
. 

تقـــوى اإللـــه ســـعادة وجتـــارة 
. 

ــوا  ــوزوا فاتقـ ــإذا أردمت أن تفـ فـ
. 

ــنا     ــنف اهل ــيش يف ك ــي يع إنَّ التق
. 

ــق  ــةٌ وتألـ ــك راحـ ــا لعقلـ وـ
                                                            . 

فـــيها لقلـــبك جـــةٌ وســـكينة 
. 

ــرق   ــوههم مترق ــلء وج ــنور م وال
. 

واملــــتقون الفائــــزون تــــراهم 
. 

*    *    * 

ــق    ــت املطل ــي فأن ــوك أن حتم أدع
. 

ــى    ــؤججه األس ــب ي ــن قل ــاه م رب
. 

ــوا    ــبالد وأحدق ــو ال ــوا حن وتدافع
                                                            . 

ربـــاه إن جـــنح الطغـــاة إىل األذى 
. 

ــق    ــنجاح محقَّ ــك ال ــا، وب ومالذُن
. 

ــنا     ــلُّ رجاِئ ــاه ك ــا رب ــت ي فألن
. 

ــرق  ــي يط ــا إهل ــك ي ــري باب ــل غ ؟ه
. 

ــاجالً   ــراً ع ــرجاً ونص ــنا ف ــلْ ل فاجع
. 

مـــا دام يف الدنـــيا فـــؤاد خيفـــق
. 

ــه    ــلَّى اإلل ــه ص ــنيب وآل ــى ال عل
. 

 

  ))كلمة احملتفى به الدكتور �ايف الدعيس(( 
 :مث أعطيت الكلمة للدكتور نايف بن هاشم الدعيس فقال

 .. بسم اهللا الرمحن الرحيم-
يدنا س..  م على سيد الورى    احلمد هللا محداً يليق جبالل وجهه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلِّ           -

 .وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين) عليه أمت الصالة والتسليم(ونبينا حممد 
عبد املقصود خوجه، كل تقدير       :أمحل للوجيه الكرمي ابن الكرمي، الشيخ     :   أيها اإلخوة الكرام   -

ا، فقد دعاين إىل    ، أمحلها إليه ألنه أهل هل     ..وحب من ربوع طيبة، ومن سفوح جباهلا، ومن ربوع قباء         
إن الرجل إذا أحسن إليه فلم يستطع مكافأة         ":  التشرف ذا اللقاء الكرمي، وقد جاء يف احلديث        

 ..له بالتوفيق والسداد، وأن يبارك يف عقبه إىل يوم الدين) تعاىل(فأنا أدعو اهللا  )١("احملسن؛ بأن يدعو له
 

  جتشمكم هذا العناء، وتفضلكم علي       وأمحل إليكم حتية مماثلة ملؤها احلب والتقدير على          -
 فقد تفضل أساتذيت وأحبيت بالثناء الَّذي هو فوق ما أعلمه            ؟باحلضور؛ وال أعرف مباذا أبدأ حديثي     

                                           
حتقيق شعيب األرناؤوط اجلزء احلادي عشر بالصفحة       "  شرح السنة "لبغوي يف كتابه    مام احملدث الفقيه احلسني بن مسعود ا      ذكر اإلِ   )١(

، فكافئوه، فإن مل جتدوا     من أتى إليكم معروفاً   :   قال اهللا بن عمر رضي اهللا عنه وعن أبيه، عن النيب             روى عبد ":   احلديث التايل  ١٨٧
 .مسندهمام أمحد يف  أخرجه اِإل"فادعوا له، حىت تعلموا أن قد كافأمتوه



بنفسي، غري أنين أدعو اهللا هلم أن يوقفهم ويبارك هلم؛ وأحب أن أعرج على بعض حيايت، لعل يف ذلك                   
بأين ولدت يف املدينة ثالث     :  تعجبون حينما أقول لكم   هلم ما يغنيين عن احلديث عن نفسي؛ ولعلكم          

مرات وشهادات امليالد كلها تشهد بذلك، فشهادة ميالدي األوىل تشهد بأنين من مواليد مخس وستني               
 عامني فوق   - أيضا   -وثالمثائة وألف من اهلجرة؛ والشهادة األخرى تزيد عامني، والشهادة الثالثة تزيد            

، وإمنا  .. وستني، ويف سبع وستني، ويف تسع وستني؛ واهللا أعلم بالصواب            الثانية؛ فوالديت يف مخس   
ذكرت لكم ذلك لتعملوا مدى عدم االنضباط الَّذي كنا نعيشه بسبب الكرة، اليت أشار إليها أستاذي                

  له بالفضل، األستاذ الدكتور اخلطراوي، فالكرة كانت جتربنا على ذلك، فحينما             ومعلمي الَّذي أقر 
ثل الدرجة األوىل يف الفريق األول يرفعون من أعمارنا، وكان الطبيب عادته هو الَّذي حيدد                نريد أن من  

 .أعمار اإلنسان، ال اإلنسان وال شهادة امليالد، ولكن ذلك يتوقف على تقدير الطبيب
تلقيت تعليمي األول يف الكتاتيب اليت مسعتم ا، وكان مشهوراً ا             :   أيها اإلخوة الكرام   -
فتعلمت على يد شيخ من     ..   املدن القريبة من احلرمني    - أيضاً   -ن الشريفان، ومشهوراً ا     احلرما

الشيخ طه السناري، وقد طواهم الزمان وراحوا يف         :   فاضل، امسه  املشايخ القدامى، وهو رجل مربٍ    
كانوا   - احلقيقة   -أدراج التاريخ، ومثله الشيخ عبد احلميد هيكل، والشيخ عبد احلميد مرشد، هؤالء             

، علمونا كيف نقرأ وكيف نكتب، وحنن يف تلك املرحلة املتقدمة من التعليم،             ..أفاضل، أجالء، عظماء  
 .قبل أن نلتحق باملدارس االبتدائية، مث التحقت باملدارس النظامية، وكانت يل مواقف ينبغي أن تذكر

ترك دفتر التحضري عندي    ، أنه كان يثق يب متاماً، ف       فمع األستاذ الدكتور اخلطراوي أذكر مرةً      -
فأنا حفيظ وأمني عليه، فكان الطالب الَّذين ال حيضرون الدرس األول وحيضرون الدرس الثاين، كنت                

 وكان معلمونا كلهم أشداء ذوي       -أكتب أمام الطالب أنه حضر، فظن األستاذ بشدته وقسوته،            
 ؟من الَّذي قال لك أحضر هؤالء     :   نظر إىل الدفتر وقال    -قسوة، وكانوا هم الَّذين علمونا احلقيقة        

 .وضرب الدفتر يف صدري
 وهناك موقف آخر يف املرحلة الثانوية كان بسبب الكرة، جئت متأخراً يف أيام الشتاء، وشتاء                -

يسمى األستاذ حممود اإلسكندراين، فجئت متأخراً      )  رمحه اهللا (املدينة ال تسألوا عنه، وكان عندنا أستاذ        
 وقد شهد على ذلك أستاذي الدكتور اخلطراوي،        - بفضل اهللا    -وسي  وكنت جاداً على حضور در    

 وحيمل بيده عصاه    - كان مراقباً    -ورأيت األستاذ حممود اإلسكندراين واقفاً على مدخل املدرسة          
املشهورة، وأنا أشفقت على نفسي ألنه يضرب على اليد عشر جلدات، مث يسمح لإلنسان بالدخول؛                

 أن تسلقت ثالثة أدوار من اجلهة         يفوتين الدرس؛ فما كان مين إالَّ       كيف:  فاستعظمت األمر وقلت  
 مرة  -اخللفية للمدرسة إىل سطح املدرسة، ومن مث إىل الفصل، وجنحت يف احملاولة؛ وعندما حاولت                

 تكرارها وقعت يف الفخ، فعندما تسلقت اجلدار واقتربت من السطح، انكسرت املواسري اليت              -أخرى  



يف صعودي، وظللت يف اجلو معلقاً، فانربى يل األستاذ اإلسكندراين واألستاذ صاحل            كنت أعتمد عليها    
أيضاً؛ وكان مديراً للمدرسة، انربوا يل      )  أطال اهللا عمره  (واألستاذ أمحد بشناق    )  رمحه اهللا (احليدري  

امسكوا املاسورة وأنا أنزل؛     :  نستدعي املطايف؛ فقلت هلم    :  وصاروا ينظرون متعجبني، وصاحوا    
 أن جلدي قد سال دمه من شدة الضرب الَّذي اال            أمسكوا باملاسورة حىت نزلت ساملاً معاىف، إالَّ      ف

من األساتذةعلي . 
 مع الرياضة، فقد كنت أمثل املنطقة الغربية يف تلك الفترة، يف            - أيضاً   - ويل مواقف أخرى     -

 .رمي اجللة، فقد كنت قوياً كما قال الدكتور اخلطراوي
رحلة الثانوية التحقت بكلية التربية يف مكة املكرمة، وأصبت يف نفسي مصيبة عظيمة ال               بعد امل  -

جاءين؛ وكان  )  غفر اهللا له وألموات املسلمني    ( أن تكون العني؛ حىت أن والدي         أعرف مصدرها، إالَّ  
والدي رجالً ال حتركه العواطف على حنل جسمه، وصغره، ولكنه حترك وجاءين إىل مكة، وطلب مين                 
أن أترك مكة وأنتقل إىل املدينة من احلالة اليت رآين ا؛ وانتقلت بالفعل حباً يف حتقيق رغبة والدي، وإن                   
كنت يف تلك األيام يب بعض القسوة على نفسي، وكنت أمتثل بأبيات من الشعر حىت أضع بعضها يف                   

 :غرفيت كقول الشاعر مثالً
ــابا ــرة األرض اغتصـ ــذنا إمـ )١(أخـ

. 

ــىت  ــد حـ ــناء اـ ــنا بـ وعلمـ
. 

ــا  ــيا غالبـ ــؤخذ الدنـ ــن تـ ولكـ
                                                            . 

ــي   ــب بالتمنـ ــيل املطالـ ــا نـ ومـ
. 

 

 . على العمل وعلى اجلهد واالجتهاد وحض وأمثال هذه األبيات اليت فيها حثّ-
 فانتقلت إىل املدينة وعانيت سبع سنوات مما أصبت، ومع هذا مل أترك دراسيت؛ ولعل يف ذلك                 -

 شابه ذلك وهم     مما يدعونه اليوم بالعقد النفسية، وما      - أو ملن عنده ابن شاب       -درس لإلخوة الشباب    
 ..مل يتحملوا شيئاً مما رأينا أو حتملنا

 

 بعد أن تركت كلية     - مرة أخرى    - التحقت باملرحلة اجلامعية، ودرست يف كلية الشريعة          -
يل، وكان الناس يف تلك الفترة ال       )  وهللا احلمد (التربية، التحقت باجلامعة اِإلسالمية، وكان يف ذلك خري         

                                           
 :مطلعها) عليه الصالة والسالم(البيتان من قصيدة ألمري الشعراء أمحد شوقي، قاهلا يف ذكرى مولد الرسول  هذان )١(

ــتابا ــه عـ ــال لــ ــى اجلمـ ــل علـ لعـ
. 

ــا  ــال وعابـ ــداة سـ ــيب غـ ــلوا قلـ سـ
. 

 :البيتني قولهوجاء قبل هذين 
ــا    ــق غابــ ــيله للحــ ــت خــ وكانــ

. 

ــبالً     ــدي ســ ــيانه للهــ ــان بــ وكــ
. 

 :وأما البيت الَّذي ورد بعدمها فهو
ــم ركـا إذا اِإل ــان هلــ ــدام كــ ــاقــ بــ

. 

ــوم مـــ     ــى قـ ــى علـ ــا استعصـ نالومـ
. 

 



 بأشياء ال تليق ا؛     - أو يصفوا    -وا  مِس تؤديها اجلامعة اِإلسالمية، ورمبا ي     يفهمون معىن الرسالة اليت   
وكان دخويل للجامعة منوذجاً حيقق للناس مفهوماً غري املفهوم الَّذي كان قد بات وعشش يف أذهام؛                 

اً ال  وخترجت يف اجلامعة، وبعد أن خترجت بعثتين اجلامعة للدراسة العليا، وكنت أعشق النحو عشق               
مل )  سبحانه وتعاىل (مزيد عليه، أحب النحو، أستمتع يف قراءة كتب النحو استمتاعاً بالغاً ال حد له، اهللا                

يرد يل أن أجته ذلك االجتاه، وحبثت يف كل اجلامعات يف تلك الفترة أن أختصص يف النحو، فأراد اهللا يل                    
 يف املعهد الثانوي، وبعدها بسنة       مدرساً ذلك، فعدت إىل اجلامعة، ويف عوديت أدركت أن اجلامعة عينتين         

            ة، وما كنت أعرف    افتتح قسم الدراسات العليا، يف اجلامعة اِإلسالمية، وكان قاصراً على قسم السن
   ة وال علوم احلديث، وال أعرف شيئاً عن حديث رسول اهللا، ولكن ثقة مشاخيي                شيئاً يف علوم السن

 أن أراد   ة، وبفضل اهللا علي   ذا القسم دفعاً، فسجلت يف قسم السن      دفعوين إىل ه  )  جزاهم اهللا عين خرياً   (
يل اخلري، فرأيت علماً ال علم مثله، وال خيطر يف بايل أن علماً كهذا العلم، فيه من الكنوز ما فيه، ال                       
سيما وأنت تدرس من خالل حبثك ومن خالل مطالعاتك، إمنا تدرس رسول اهللا، وأحوال رسول اهللا،                 

 جتده يف هذه املادة اليت شرفين اهللا        ول اهللا، وأقوال رسول اهللا، وكل ما يتعلق برسول اهللا           وتقرير رس 
 . ا

 يف املسجد النبوي على فضيلة الشيخ       - من باب التربك     - إضافة إىل هذا، أنين كنت أقرأ        -
 وهو عامل مشهور، درست عليه صحيح البخاري، ودرست عليه صحيح           )  رمحه اهللا (حممد املختار   

) رمحه اهللا (مسلم، وكنت أنا القارئ يف الدرس عليه والناس حضور، وأيضاً كانت يل مواقف معه                 
 نتربك  وقرأت عليه جامع الترمذي، وقرأت عليه تفسري القرطيب، كل ذلك يف مسجد رسول اهللا                

 .بذلك؛ وأيضاً درست عليه سرية ابن هشام، ودرست عليه شرح ابن عقيل يف النحو
 وأنا أقرأ عليه حديثاً يف صحيح مسلم، ال أستحضر احلديث اليوم، ولكنين أذكر               وأذكر يوماً  -

حدثنا فالن عن   )  رمحه اهللا (قال اإلمام أبو احلسني مسلم بن احلجاج        :  أنين وأنا أقرأ على الشيخ قلت     
خ إمساعيل بن حممد، وهو راٍو مشهور بني علماء احلديث، فرأيت الشي          :  فالن، حىت أتيت إىل راٍو امسه     

أعد يا دعيس، فأعدت القراءة؛     :   وقال - هكذا   -وكان يلبس نظارة صغرية كرب بنان اخلنصر، فأنزهلا         
 يف الدنيا خيفف مهزة إمساعيل غريك يا دعيس؛ وقد           أنا ما مسعت أحداً   :  وقال)  رمحه اهللا (فأخذ يوخبين   

لك اهللا، وأنا أشرت    ولكن فاتك أنين قرشي؛ قال قات     ..  يا شيخ :  تبادر إىل ذهين شيء آخر، فقلت له      
 . ال قدرة عندهم على نطق اهلمزة- وخاصة اهلامشيني -بقويل هذا إىل مسألة يف القرشيني 

أضواء "  :صاحب كتاب )  رمحه اهللا ( على الشيخ حممد األمني الشنقيطي       - أيضاً   - ودرست   -
ه ولطافته أن    رجالً شديداً جداً؛ وأذكر من ملح      - أيضاً   -درست عليه أصول الفقه، فكان      "  البيان

رمحه ( يف السنة الرابعة يف الدراسة النظامية، وهي السنة اليت تويف فيها              - وكنا طالباً    -أحد الطالب   



!!  الشيخ تعجب  ؟يا شيخنا ما هي شهادة الزور     :  ، وسأل شيخنا حممد األمني الشنقيطي، قال      -)  اهللا
يا ابين أنت ما تعرف شهادة      :   فقال له  ؟طالب يف السنة الرابعة يف كلية الشريعة وال يعرف شهادة الزور          

يا بين بقي على االمتحان     :   قال ؟قل يل ما هي شهادة الزور     ..  ال واهللا يا شيخ ما أعرفها     :  الزور؛ قال له  
 .ثالثة أشهر، فإذا ما دخلت وامتحنت، وناولوك شهادة، فتلك شهادة الزور

مر حديث  ..   تعليم الناس  يف)  رمحه اهللا ( موقف آخر يف شدة هذا الرجل         - أيضاً   - أذكر   -
 وكنا ال نغادر صغرية وال كبرية يف احلديث،         -:  فقال الشيخ "  مطل الغين ظلم  "  :يقول فيه الرسول    

يشبه التخصص اآلن يف اجلامعات، والَّذي ال        ..   ويذكرها الشيخ، إنه علم    والتفسري، والتخريج؛ إالَّ  
هذا من باب إضافة املصدر لفاعله، فخطر       :  ديث قال الشيخ يف مجلة ما قال يف احل        -نعترف به احلقيقة،    

 الشيخ،   غضب علي  ؟أما جيوز أن يكون من باب إضافة املصدر إىل مفعوله         :  يف بايل سؤال قلت للشيخ    
 مث حبمد اهللا، وليس تقليالً من مكانة الشيخ،         ؟ما يقول هذا إال جاهل، كيف تقول هذا السؤال        :  قال

الداين، والشيخ حممد األمني الشنقيطي أعلى من أن أذكره وأعلى          فالشيخ مشهود له، شهد له القاصي و      
" سبل السالم "  : فوجدت يف كتاب   ؟من أن أزكيه؛ أنا حبثت يف الكتب ألعرف هل جيوز ذلك أم ال             

 فحمدت اهللا، ولكن ما جرأت على شيخي        ؛وجيوز أن يكون ذلك يف باب إضافة املصدر للمفعول        :  قال
 .أحتدث إليه

الدكتور حممد أمني املصري، وهو الَّذي أشرف على رساليت يف املاجستري             وموقف آخر مع     -
 اآلن تلك التربية، الرجل قاٍس وصعب       وكان الرجل يربيين تربية، وأنا ال أعلم يا إخوان إالَّ         )  رمحه اهللا (

 أكتب كتابة ثالثة أشهر يف حبثي فأذهب إليه، فال ينظر يف أوراقي؛ وكنت               ؟وال أعرف ماذا يريد مين    
أخدمه، أمحل إليه املاء يف سابع دور، وأطبخ له الكوسا ليأكلها، ألن معدته تعبة؛ فكنت أنا الطباخ، وأنا                  

لوال ابين هذا   :   محلت الشيخ الدكتور حممد أمني للدكتور وهو يربت على كتفي ويقول            احلامل؛ مرةً 
، وأن حزباً من األحزاب      بعدئذ علمت أن احلمار له مكانة، وأنه ذو صرب وجلد          ؛احلمار ملت يف مقعدي   

هذا معروف، تعرفونه كلكم، وكان حممد بن مروان        ..  يتصف أو ميتدح بأنه منسوب إىل حزب احلمري       
 . كان يلقب باحلمار- وكان خليفة مشهوراً -

 ودائماً يسب، وإذا جئت ببحوث،      ؟ هكذا - دائماً   - فتعجبت من هذا، كيف يعاملين الشيخ        -
قم اطبخ الكوسا، هذه كتابة     :   قبل أن يقرأها يرميها يف وجهي؛ ويقول يل        - وهذا الَّذي كان يؤملين      -

) اهللا يذكره باخلري  ( حىت مسعت للشيخ علي الطنطاوي       ؟ ما كنت أعرف ماذا يقصد الشيخ      ؟بين آدم 
إنه كان ممن مييل إىل التصوف وإىل التربية         :  حديثاً يذكر فيه الشيخ األمني املصري، فذكره وقال        

امتنع عن الطعام مدة    :   إنه امتنع عن الطعام، والعهدة على الشيخ الطنطاوي، يقول          الصوفية، حىت 
واهللا أنا ما كنت أظن أن الدكتور األمني املصري كان سيجعلين ال آكل أربعني يوماً؛ ما                 !!  أربعني يوماً 



كنت أعتقد ذلك، ولكن ملا مسعت من الشيخ الطنطاوي هذا اخلرب حقيقة، عرفت أن الرجل كان                   
ريدين أن أكون رجالً، يربيين تربية فيها قسوة وشدة ليعلمين، رمحه اهللا، ورحم أمثاله من مشاخينا                   ي

 .الكرام
..  ويل موقف مع أستاذنا اجلليل، واملريب الكبري، والكاتب األديب الَّذي ال ميكن أن أصفه                -

 الناس يصومون يف غري يوم      إن:  (األستاذ أمحد عبد الغفور عطار، فقد كتب مقاالً مرة يف جريدة قال فيه            
وهذا يف ما يتعلق ببحثي كما قال الدكتور عبد احملسن، فرددت على الدكتور أمحد عبد                 )  عاشوراء

رددت عليه يف مقال مهذب، ألنين أعرف وأعترف أنه         )  رمحه اهللا وأسكنه فسيح جناته    (الغفور عطار   
يتكرر يف بالدنا؛ فغضب الشيخ أمحد العطار       ليس يف طبقة أساتذيت، بل يف طبقة اجليل الَّذي ال ميكن أن             

 وأنا يف احلقيقة من     -وكان يف حديثي حدة، ولكن مل حيدث شيء، وعندما أصدر كتاباً عن العقاد،               
جيب أن يكرم العقاد والعطار من خالل هذا الكتاب، يف ندوتنا           :   قلت -املعجبني بالعقاد والرافعي معاً     

 وكان حيضر جملسنا علماء ومفكرون، فأخذ كل منا جانباً من            يف املدينة؛ فوضعت الكتاب للتكرمي،    
 وكان أستاذنا األستاذ حامد مطاوع      - ساحمها اهللا    -جوانب الكتاب وحتدث عنه، وأخذت الصحافة       

على "  كتاب العقاد للعطار  "  : من أقطاب الصحافة، فكتبت الصحافة باخلط العريض وعنوان بارز         قطباً
 رئيس  -ارة األستاذ العطار إثارة عجيبة جداً، فطلب من األستاذ الكرمي           السفود؛ وقد أثارت هذه العب    

 هو أيضاً يف مرتله والد كرمي، أيضاً ال أستطيع أن أثين عليه مبا              - األستاذ حممد هاشم رشيد      -النادي  
 فطلب األستاذ عطار من األستاذ هاشم أن يلقي حماضرة يف النادي األديب             -يستحقه، بقدر ما أدعو له      

وكنت يف جدة، واتصلت    )  رمحه اهللا (، وأنا لست املتكلم؛ فلما جاء األستاذ العطار إىل املدينة            علي لردل
سأحضر؛ فجئت إىل املدينة،    :  املوضوع يهمك وأنت يف جدة؛ قلت له      :  بالدكتور اخلطراوي فقال يل   

دومي إليه اتصل   وطلبت زيارة األستاذ أمحد عبد الغفور عطار يف الفندق، وحلسن احلظ يف أثناء ق               
باألستاذ هاشم رشيد، واتصل باألستاذ الشاعر عبد الرمحن رفه، واألستاذ الشاعر حسن صرييف؛                

هل من املعقول أن تأيت     ):  رمحه اهللا (فحضروا ليشهدهم بأين حضرت إليه؛ فقال يل األستاذ العطار           
معلم يف هذا    قلت واهللا أجيء وأزورك وأنت صاحب حق وصاحب فضل، ورجل مرٍب، و             ؟وتزورين

يا أستاذ هاشم خذ هذه احملاضرة ونقحها فقد         ..  هذا ليس معقوالً  :  البلد؛ وحنن مدينون لك، قال يل     
 .سببت الرجل؛ اللهم اغفر له وارمحه

 

 ذلك املوقف الطيب جعلنا أكثر قرباً وحباً، مث صار من أحب الناس إىل قليب، وكان من قبل                   -
جزاهم (ي حظيت مبحبته حىت مات، وحىت اليوم أبناؤه يبحثون عين            ولكن زادت حمبته، وأنا الَّذ     حبيباً

 .ولكين مقصر يف حقهم) اهللا عين خري اجلزاء



 أيضاً أشار اإلخوة الكرام إىل موضوع التعليم اخلارجي، وأبشركم بأين تلقيت الكثري من                -
حفظ نسيب بفضل   الكتب إىل رسول اهللا بالسلسلة، يعين أحفظ ذلك باحلديث املتسلسل رواية، كما أ             

، مث   وذلك بفضل اهللا علي    اهللا إىل رسول اهللا، أحفظ كثرياً من الكتب واألسانيد مين إىل رسول اهللا              
بفضل مشاخيي احلاضرين منهم، والَّذين انتقلوا إىل رمحة اهللا؛ ومن األسانيد اليت أمحلها أحاديث عن                 

 ورمحته وفضله، وسعة كرمه؛ وال      لي، فهذا من فضل اهللا ع     الشيخ علوي مالكي إىل رسول اهللا        
 أن أدع فرصة لإلخوة أن يسألوا يف أي جانب من جوانب             إالَّ - والوقت قصري وقد أدركنا      -يسعين  

 .أو حىت اخلاصة، فأنا معروف عين أنين زائد اجلرأة.. حيايت العلمية
شامخ؛ الَّذي   ولكل من أسهم يف هذا الصرح الكبري والبناء ال         - أخرى    مرةً - وشكراً لكم    -

أدعو اهللا له أن يكون علماً ونرباساً يضيء من خالل وجوده، ومن خالل بعوثه إىل املناطق األخرى                   
 .بداخل اململكة وخارجها

 .  والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-
 

  ))فتح باب احلوار(( 
 :كان السؤال األول من نصيب األستاذ عثمان مليباري يقول فيه

ة الَّذين تكلموا عنك بأنك صاحب منتدى أديب يف املدينة املنورة؛ ترى ما هي                يقول األساتذ  -
 القضايا واملواضيع اليت تطرح يف هذا املنتدى، ومن هم فرسان ناديكم؟

 :وأجاب الدكتور الدعيس قائالً
 احلقيقة أن املوضوعات اليت تناقش يف منتدانا متعددة األغراض، تشمل الطب، األدب،                -

السياسة، فال صلة لنا    :  ، غري شيئني ال نناقشهما    ..فقه، املسائل االجتماعية، املسائل التعليمية    الشرع، ال 
ا، وال نتحدث فيما يتعلق بأذى اآلخرين، فهذا هو نرباسنا، وهذا هو ديدننا؛ ومن أبرز احملاضرين،                 

ل، ودفعنا؛ وقولوا ما    ومن أبرز الَّذين حضروا يف جملسي، أطال اهللا يف عمره، الَّذي شجعنا وكرمنا ب              
شئتم ألنكم ال تعرفونه، ذلك الرجل الَّذي سأحتدث عنه، فهو األمري عبد ايد بن عبد العزيز؛ وال                   
أقول ذلك نفاقاً وال جماملة، فالرجل ال يعرفه كثري من الناس، ولكن حنن نعرفه يف ذلك البلد، يدفعنا                   

 .-اهللا خرياً، وبارك لنا فيه  جزاه -وحيثنا، وهو أول احلريصني على حضور جملسي 
 الشيخ عبد ايد الزنداين من علماء        - أيضاً   - أيضاً من الناس الَّذين حضروا وأسهموا         -

الشريعة، ومن املفكرين اِإلسالميني كما تعرفون؛ أنيس منصور الكاتب املشهور، مل تكن له حماضرات،              
       ال يل يف الصحف املصرية، أنا ما رأيته، قال         نه هو، فيما ق   ولكن كانت يل به لقاءات ونقاش فكري دو



 خطورة؛ وجدت   - حقيقة   -يل ذلك يف مهرجان اجلنادرية، وأنا كتبت عنه عدة مقاالت ويف بعضها              
 .يف إميان أنيس منصور العجائب، وجدت فيه إمياناً قوياً، ولكن بأسلوب ضعيف

 

 -اً، وأطال يف عمره       جزاه اهللا خري   - ومن أبرز احلاضرين، معايل الشيخ حسن كتيب           -
 إذا  - أحياناً   -وشخصيات ال حيضرين أمساء كثرية اآلن، شخصيات فذة ومعروفة، وخاصة أنين              

استضاف النادي األديب شخصية معينة أو معروفة، أقفز على النادي وهم متساعدون معي غاية                  
 - أيضاً   -يوف  املساعدة، ونكرر بعض احملاضرات بنمط آخر من خالل ضيوف النادي، غري بعض الض            

 . وهلم جملسهم وهلم مكام وحملتهم ومرتهلميأتون إيلّ
 

يد الزهراء قال فيهووجه سؤال من األستاذ عبد ا: 
  هل يوجد كتاب يترجم لعلماء املسجد النبوي الشريف، يف القرن الرابع عشر اهلجري؟-
 
احملتفى به قائالًورد : 

اء املدينة يف الغابر ويف احلاضر، ومن املعنيني ذا اجلانب           الكتب كثرية، اليت ترمجت حلياة أبن      -
. ولكنها مل تستوف،  ..  الدكتور حممد العيد اخلطراوي، فهو معين ذا اجلانب غاية العناية، فهناك كتب           

 مل يناسبين الكثري من الكتب احملدثة، ألا جمرد مجع دون أن ترى على الكتاب أثراً أو                 - احلقيقة   -وأنا  
 . ما أعرض عن بعض هذه الكتب من الباحث، فلذلك جتدين كثرياً علمياًاًجمهود

 

 :د الباقي الشريقي قائالًبوسأل األستاذ غياث ع
 مما ال شك فيه أن منتداكم الثقايف األديب يف املدينة املنورة، له دوره املميز ونشاطاته الفعالة؛                  -

 للجميع، وليثري الساحة األدبية واملكتبة       فهل قمتم بتدوين ما جيري فيه، ليصل ما فيه من خري            
 . جزاكم اهللا خرياً؟السعودية
 

 :وأجاب الدكتور نايف على سؤال السائل بقوله
هـ، أو نشاط املنتدى كله     ١٣٩٥إن الندوة أو املنتدى من عام        :   احلقيقة أحب أن أقول    -

، أيضاً يف بعض    حمفوظ بني مكتوب وبني مسجل، على أشرطة كاسيت مساعية وعلى أشرطة فيديو             
                احلفالت اليت حتتاج إىل مثل هذا؛ ولقد تفضل وتكرم األستاذ عبد الفتاح أبو مدين، وعرض علي  - 

 -:   عرض علي أن ينشر ما وجد وما حفظ يف املنتدى، ورمبا أقول لكم             -وهذه مسألة ألول مرة أقوهلا      
 .ن كان فيها بعض األمل إنين قاصر على من جيمع يل ذلك بشكل جيد، حقيقة أقوهلا وإ-حقيقة 



 :وورد من األستاذ حممد فايز روايب السؤال التايل
األسرة "  :هل فكرمت بترمجة كتبكم إىل لغات أجنبية، وخاصة كتاب        :   عاشق األدب اِإلسالمي   -

حسب الشريعة اِإلسالمية، رداً على الكتب األجنبية املترمجة اليت تأتينا من سائر              "  بناؤها وسعادا 
 األقطار؟

احملتفى به على هذا السؤال قولهوكان رد : 
-           أخت من األخوات أن      شيء عجيب، كأن هذا السائل يعرف شيئاً؛ رمبا؛ احلقيقة عرضت علي 

 .تترجم هذا الكتاب عينه إىل اللغة اإلجنليزية، وما زلت معها يف كيفية الترمجة إىل اإلجنليزية
 

 :ؤالومن املهندس هاين إبراهيم زهران ورد هذا الس
  ما هي وجهة نظركم يف موضوع االجتهاد يف الفقه اِإلسالمي يف وقتنا احلاضر؟-

 

الضيف بقولهفرد : 
 يا أخي، أنا ال أحب من كل احلاضرين أن يتجرؤوا على الفقه، وال أن يتناولوه إال دراسة                    -

ة ون على كتاب اهللا وسن    وتتبعاً آلثار السلف؛ فأنا ممن أخشى هذه الزلة وهذه اجلرأة يف املعاصرين، جيرؤ            
من مثل ذلك؛   )  تعاىل(، وأنا واهللا أبرأ إىل اهللا       .. باسم االجتهاد، وباسم الثقافة، وباسم العلم      رسوله  

 قد تكلم فيه علماء سابقون يف أعصر متقدمة، يف القرن السادس             - كما أن اإلسناد     -ألن االجتهاد   
أنا يل إسناد إىل رسول اهللا      :  قد انقطع اإلسناد؛ وقلت   قد انقطع االجتهاد، و   :  ويف القرن اخلامس، قالوا   

    إنه ال جيوز العمل باإلسناد يف الوقت احلاضر، فإذا ما جاء نايف وقال             :   ولكن قصدهم من هذا :
 ليس اآلن، قبل ستمائة     - فإن العلماء يف ذلك الزمان       حدثين فالن عن فالن عن فالن عن رسول اهللا          

قال هذا نايف أو املعاصر هلم، وإن كان له أصل يف كتب احملدثني                ينظرون عما    -وسبعمائة سنة   
 .ال يقبلون ذلك باملرة..  تركوه، ال يقبلوناملشهورين عملوا به وإالَّ

 

إن هذا قد انقطع، ألننا يا      :   وكذلك االجتهاد، قد تكلم فيه ناس من قدمي الزمان، وقالوا           -
ون اجتهاداً جزئياً، يعين يف شيء يسميه العلماء االجتهاد          أن يك  إخوان ال منلك أدوات االجتهاد حبق إالَّ      

ال بد أن متسح    :  املسح على الرأس، بعض األئمة يقول     :  اجلزئي، يعين تبحث يف مسألة واحدة، مثالً      
رأسك من فوق لتحت، أي متسك بيديك االثنتني وتردمها إىل اخللف، مث تعيدمها ثانية إىل األعلى؛ بينما                 

 اآلن  -، فاملعاصر   ..خالف ذلك :  ثلث الرأس، وبعضهم قال   :  رأس؛ وبعضهم قال  نصف ال :  قال البعض 
 الَّذي يريد أن يبحث يف هذه املسائل ويتوسع فيها، جيب أن تكون عنده قدرة، فإذا توفرت أدوات                   -

 .االجتهاد اجلزئي عند اإلنسان فله أن جيتهد، أما يف ما عدا ذلك فال أجيز االجتهاد



 :ين عوض اهللا قائالًوسأل الدكتور غازي ز
 حبكم أن الدكتور نايف الدعيس أكادميي وتربوي، وعالمة بارزة يف السلك التعليمي؛ ما رأيه               -

إن مستوى خرجيي اجلامعة التعليمي غري مؤهل ليكون منتجاً يف ميدان العمل،             :  يف وجهة النظر القائلة   
دون غريها من املراحل التعليمية اليت      وإن اجلامعة هي اليت تتحمل اجلزء األكرب من هذه املسؤولية،            

 سبقتها؟
 :فأجاب سعادة الدكتور نايف قائالً

 هذا الكالم ليس على إطالقه، فهناك من األساتذة األكادمييني الَّذين نفخر م ونعتز؛ ونتعاىل                -
اين، منصور احلارثي، والدكتور عبد احملسن القحط     :  حينما نذكر فالناً من األساتذة األكادمييني، مثل       

، ونفخر م ونتعاىل، ولكن أنت تعرف يا دكتور إن          ..والدكتور اخلطراوي، وفالن، وفالن مشهورون    
 والسمني، وأنا أعرف أن الدكتوراة هي جزء من حبثي ومن عطائي، وليست              عندنا يف اجلامعات الغثّ   

ن، ما  كل عطائي وليست كل عملي، هي جزء من عملي؛ هناك أساتذة ودكاترة جامعات أكادمييو               
، سواء داخل اململكة    ..درسوا بالطريقة القدمية، ولكنهم أساتذة هلم مكانتهم وهلم صيتهم، وهلم مرتلتهم          

أو خارجها، واملالحظ أن بعض األساتذة والدكاترة، حصلوا على مؤهالم العليا يف الشريعة من دول               
م بعبء تدريس هذه املواد، وختريج       غنية وقادرة على القيا    - واحلمد هللا    -أجنبية، يف حني أن جامعاتنا      

شباب مؤهل علمياً؛ والَّذي أحب أن أقول لكل طالب جامعي يريد التفوق، أن يطلب العلم من أقوى                 
مصادره وأكثرها تقدماً؛ وإذا رأيت أستاذك الَّذي درسك غري كفء، فاحبث عن سواه، حىت حتصل                 

 .العلم من مصادره احلقيقية
 

 من كلية اآلداب قسم اللغة العربية جامعة امللك عبد           -  ومن الدكتور حممود الشهايب   
 : ورد السؤال التايل-العزيز 

 

 ملاذا ال تكون هناك دراسة حديثة مفصلة، حتدد لنا األماكن التارخيية باملدينة، كتحديد موقع                -
اخلندق، وأماكن الكريف غزوة أحد، ومواقع بين قريظة، وبين النضري، وبين قينقاع؟ والفر  

 

 :ورد احملتفى به على سؤال السائل بقوله
 كلها معلومة ما عدا     - وهو لطيف عزيز     -املواطن اليت ذكرها الدكتور الشهايب      :   احلقيقة -

 لتحديد موضعه بدقة؛ وأما حنن أبناء       - ورمبا الدكتور عضو يف أحدها       -اخلندق، وهناك جلان اآلن     
 فنستطيع أن حندد الكثري من املواقع، وأنا واحد         - ودراسة    وليس علماً  -املدينة الَّذين كنا جنوا لعباً      

 . من هؤالء



 :وورد سؤال من األستاذ علي عبد الفتاح جاء فيه
  هل نعتقد بصحة احلديث املتفق عليه، كما نعتقد بصحة آية يف القرآن الكرمي؟-

 

 :وكانت إجابة الدكتور الدعيس على السؤال هي
ة، احلديث املتفق عليه ال يعين أنه أعلى درجات الصحيح أيضاً،            واهللا يا أخي هذه مشكلة كبري      -

ألن احلديث املتفق عليه خمتلف يف معىن االتفاقية هذه؛ فمنهم من يرى أن احلديث الَّذي خيرجه البخاري                 
ومسلم هو حديث متفق عليه، فإذا مسعت اإلذاعة، وأعتقد أن بعض اإلخوة ال يفرقون بني املذيعني،                 

 ال يفرق بني كلمة متفق عليه ما املقصود منها، فهذا يرى أنه إذا رواه                 -حترامي   مع ا  -بعضهم  
ويف ..  البخاري ومسلم يكون احلديث متفقاً عليه، أي أن احلديث ورد يف كتاب البخاري الصحيح               

كتاب مسلم الصحيح، لكن البخاري له كتب كثرية، وله أحاديث أخرى ميكن أن نردها؛ وكذلك                 
رد حديثه يف تلك الكتب، لكن األحاديث الواردة يف           نله كتب أخرى، وقد        - أيضاً   -مسلم  

ويف رأي آخر   )  سبحانه وتعاىل (صحيحيهما ال ترد، وصحيح البخاري له مرتلة كبرية بعد كتاب اهللا             
إن احلديث الَّذي خيرجه أصحاب السنن، إذا ورد يف مجيع هذه الكتب يكون احلديث متفقاً                 :  يقول

ث املتفق عليه، ال يبلغ يف الصحة درجة احلديث املتواتر؛ فاحلديث املتواتر أعلى طبقة              عليه، وهذا احلدي  
من احلديث املتفق عليه، ألن الصحيح درجات، نفس الصحيح درجات، أعلى درجات الصحيح                

يل أنه الَّذي يرويه مجع عن مجع يستح      :  احلديث املتواتر، مث يليه املتفق عليه؛ واحلديث املتواتر يف تعريفه         
 ال  - الَّذي هو أعلى مراتب احلديث       -فاحلديث لو كان على مرتبة املتواتر       .  تواطؤهم على الكذب فيه   

 من حيث التلقي والقبول ال من حيث العمل باحلديث، فنحن نعمل             ؛يرقى إىل تواتر القرآن العظيم    
 التلقي ال    من حيث العمل، ولكن من حيث      - أقول   -باحلديث كما نعمل بالقرآن، ال فرق بينهما        

 .شيء يف الدنيا يعادل كتاب اهللا
 مث إن احلديث املتواتر يأيت بعد ذلك يف الصحة واحلديث املتفق عليه؛ فلو تعارض حديث                  -

متواتر أو حديث متفق عليه، مع آية صرحية يف كتاب اهللا، فإن العلماء هلم مذاهب يف هذا، منهم من                    
فيجمعون، وإذا مل ميكن اجلمع ينظرون أيهما كان متقدماً         يرى أنه إذا أمكن اجلمع بني اآلية واحلديث         

إن هذا احلديث نسخته تلك اآلية؛ وإذا كان        :  على اآلخر، فإذا كان احلديث متقدماً على اآلية فيقولون        
 . احلديث نسخ اآليةإنَّ: احلديث متأخراً فيقولون

 طيلة حيايت حديثاً يعارض     وهذا مستحيل، ألنين ما رأيت    ..   أو أنه إذا مل ميكن اجلمع بينهما       -
آية، وال ميكن اجلمع بينهما؛ فإذا مل ميكن اجلمع بينهما يترك العمل باحلديث ويعمل باآلية؛ كثري من                   
اآليات ليست نصوصاً يف القضايا، وهذا الَّذي يسبب لنا مشاكل حنن معشر املتخلفني املثقفني؛ فالقرآن               



 وهنا ال جتد مسلمني خيتلفان على تفسري هذه          ةوأقم الصال :  فيه نص وحكم صريح، كقوله تعاىل     
وامسحوا :   جند اخلالف يف مثل قوله تعاىل       ؟اآلية، وأن إقامة الصالة واجبة؛ أين جتد اخلالف إذن         

 . يف مثل هذه اآلية جتد اخلالف بني العلماء؟ وكيف أمسح؟ وأين أمسحبرؤوسكم
 ملطلقات يتربصن بأنفسهن ثالثة قروء    وا:   كذلك هناك آية قرآنية أخرى، يقول اهللا تعاىل         -

 فلو ضربنا مثالً أن امرأة      ؟ يف اللغة القرء يدل على احليض ويدل على الطهر من احليض           ؟وما هو القرء  
 سأقول هلا اعتدي بأقرائك، أي حبيضك أو اعتدي          ؟كيف أعتد :  طلقها زوجها واستفتتين، وقالت يل    

ا جاء االجتهاد، ومن هنا انطلق العلماء، ومن هنا          فمن هن  ؟ ليس هناك دليل صريح يوضح هذا      ؟بطهرك
أن )  تعاىل(لطيف خبري بأحوال عباده، رحيم م؛ كان بقدرة اهللا           )  سبحانه وتعاىل (كان اخلالف واهللا    

وانتهى اإلشكال؛ فلم ترك    ..  يقول واملطلقات يتربصن بأنفسهم ثالث حيضات، أو يقول ثالثة أطهار         
 . كي يصلح هذا الدين لكل زمان وكل مكان؟فتوحاًالباب م) سبحانه وتعاىل(اهللا 

 

 :ومن األستاذ أمني عبد السالم الوصايب ورد السؤال التايل
ما هي االستدالالت   :   يعترب مفهوم حتقيق األحاديث خدمة جليلة لإلسالم، لكن السؤال هنا           -

 اليت يستند إليها احملقق لألحاديث، ملعرفة صحتها من غري صحتها؟
ر نايف على ذلك بقوله الدكتوورد: 

وال يرقى إليها   ..   هذه مسألة شاقة جداً    - أصحيح أم غري صحيح      - إن الوصول إىل احلديث      -
 أن أحكم على حديث من أحاديث رسول اهللا، حكم عليه األئمة             - متاماً   -حىت أمثايل، ألين أنا أنبذ      

إنه حديث  :  ن وأجترأ، وأقول  والسلف الصاحل بالصحة، مث أقول أنا بل العكس، فأنا يف هذا الزما             
هذا البابضعيف، ليس ألين ال أملك األدوات، أملك األدوات بفضل اهللا، وقد فتح اهللا علي . 

اإلمام الترمذي، أو اإلمام مسلم، الَّذي مسعتم يف وصف         :   أضرب لكم مثالً أئمة عظام، مثل      -
مام البخاري أو اإلمام مسلم هذا       أحاديثه، والبخاري الَّذي مسعتم يف وصف أحاديثه؛ فإذا قال اإل           

احلديث صحيح، ال جيوز لباحث يف العصر احلاضر، وال هلؤالء املتعالني الَّذين يشتغلون بعلم احلديث؛                
وأصبحت هذه املشكلة من أهم املسائل اليت       .  ويقول قد أخطأ اإلمام البخاري يف ذلك، ويرد عليه قوله         

 اليت جلأ إليها البعض يف نقض أحكام بعض األحاديث، اليت           سببت البلبلة بني الناس، وسبب ذلك اجلرأة      
 بناء على ترمجة الرجال، أي      حكم عليها األئمة من قبل بالصحة، فحكم اإلمام بالصحة ال يأيت إالَّ             

معرفة سلسلة اإلسناد، يقرأ سلسلة اإلسناد من حيث صدق الراوي، وثقته، وحفظه، ومعرفة اآلخرين              
 يستندون على شيء من هذا القبيل، فيأيت يبين هذا الكالم، الَّذي يقرؤه من               ، أما املتأخرون فال   ..به

هذا اإلسناد ضعيف؛ نقول    :  خالل ترمجة الشخص، فإذا وجد الشخص يف سلسلة اإلسناد ذاك، يقول          



 لست من هؤالء املتأخرين، أنا على طريقة السلف؛         - يف احلقيقة    - أنا   ؟يا أخي من قال لك ضعيف     :  له
 .إذن غششتنا..  أنت عاصرته؟ آكلته؟ شاربته؟ سافرت معه؟؟ضعيفمن قال لك 

 

له كتاب  )  رمحه اهللا ( اإلمام احلافظ ابن حجر      - مثالً   - يبين حكمه على قول النقاد فيه، يعين         -
كل )  رمحه اهللا ( اإلمام ابن حجر     يف ترمجة الرجال؛ اإلمام الترمذي، اإلمام اخلزرجي أئمة كبار، خاصةً         

لدنيا، يف العامل اِإلسالمي، والغريب، والشرقي، معظم اعتمادهم على كتب ابن حجر يف              الباحثني يف ا  
. الترمجة، طبعاً هناك كتب كثرية أيضاً؛ ولكن معظم اعتمادهم على كتب ابن حجر، ألنه كان يلخص                

مث إن احلكم على احلديث ال يتوقف على معرفة الرجال، ألن هناك قضية عند علماء احلديث يسموا                  
العلة، حيث يظهر لك أن احلديث مترابط األجزاء متكاملها، وأنه صحيح اإلسناد؛ فإذا بالعامل النحرير               

ة؛ ذلك أن احلديث قد يكون       العلَّ:  يكتشف ضعفاً ال يعرفه غريه، وهو ما يسمى يف علم احلديث            
يصححه، فإن  صحيحاً وسنده ضعيف؛ فإذا نظرت إىل السند ووجدته ضعيفاً، ووجدت إماماً من األئمة              

لع أو عنده طريق آخر إىل هذا احلديث، فحكم من خالله على            لعله اطَّ :  الَّذين جاؤوا من بعده يقولون    
 .احلديث بالصحة لسبب من األسباب

 

ة، اليت من خالهلا حكم املتقدم عليها        حنن يف الوقت احلاضر ال نستطيع أن نكتشف تلك العلَّ          -
لك مستحيل، وجيب على الباحثني واألكادمييني أن يتوقفوا عند         بالضعف أو بالصحة؛ وأنا أعتقد أن ذ      

قول العلماء والسلف، يف احلكم على تلك األحاديث؛ وهذا أفضل شيء وأسلم لإلنسان من اجلرأة                
 . على أحاديث رسول اهللا 

 
 

  ))كلمة اخلتام (( 
 :مث اختتم األستاذ عدنان صعيدي األمسية بالكلمة التالية

 للسادة الَّذين تفضلوا بأسئلتهم، ونعتذر عن الَّذين مل نطرح أسئلتهم؛ وشكراً              شكراً جزيالً  -
جزيالً لسعادة الدكتور نايف بن هاشم الدعيس، الَّذي سعدنا باستضافته يف هذه األمسية الطيبة؛ وقبل               

، لنلتقي  ثنني الَّذي يليه  ثنني القادم سوف نتوقف ونعود يف اال       ر بأن اال  أن خنتم األمسية نود أن نذكِّ     
   الرجاء باحلضور مبكراً، وليست هناك      - أيضاً   -ان، ونكرر   اع خليل القطَّ  بضيفنا فضيلة الشيخ من 

دعوات خاصة، ولكن الدعوة عامة، وهي مفتوحة ملن يرغب يف االستفادة واإلفادة؛ والسالم عليكم               
 .ورمحة اهللا وبركاته



ادة الدكتور نايف الدعيس؛ وتاله الفنان       مث قدم صاحب االثنينية اللوحة التذكارية لضيفه سع        -
خالد خضر، الَّذي قدم للضيف لوحة عبارة عن صورة من الصور الرائعة اليت التقطها؛ مث انصرف                  

 .اجلميع لتناول طعام العشاء
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