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 حفل التكريم
 كلمة اإلفتتاح

 : األمسية بالكلمة التاليةخوجهافتتح الشيخ عبد املقصود 
أمحدك اللهم كما ينبغي جلالل وجهك، وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على خري خلقك،               

 .وخامت رسلك وأنبيائك، سيدنا حممد النيب األمي، وعلى آله وصحبه الكرام الطاهرين
 :فاضلاألحبة األ

 :السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
يشرف أمسيتنا هذه الليلة ضيف كبري عزيز، جتشم مشقة السفر من أرض الكنانة، ليفيض علينا               

 وبامسكم مجيعاً أرحب أمجل ترحيب بضيفنا الكبري، سعادة األستاذ            ..من غزير علمه، وصايف بيانه     
وصنو روحه، سعادة األستاذ الدكتور عبد العزيز        الدكتور حممد عبد املنعم خفاجي، وبرفيق دربه         

 وأهالً وسهالً ما يف بلدمها الثاين، وبني        ..شرف، أستاذ اإلعالم، ورئيس القسم األديب جبريدة األهرام       
 .حمبيهما وتالميذمها الكثر

 يِهفَّ كَ ِطاِسبكَوإذا حاولت أن أزيدكم تعريفاً بضيفنا الكبري، أكون كمن حيرث يف البحر، أو               
أكرب من أن تستوعبه كلمات،     م الذي حنتفي به الليلة،      لَ، ذلك أن الع   ِهِغاِلب بِ وا ه مو  اه فَ غَبلُي لِ اِءى املَ إلَ

أو صفحات، وسأكتفي هنا بذكر ما كتبه عنه أحد علمائنا وأساتذتنا األفاضل الذين رحلوا إىل دار                  
كم مكانة ضيفنا، ووزنه بني عمالقة الفكر واألدب يف          البقاء، وسأبقي امسه حىت اية مقاله، لتتضح ل       

 :العامل العريب، حيث قال عالمتنا الفقيد، عليه رمحة اهللا
 إذ يعترب علماً بارزاً من أعالم الفكر املعاصر، بل هو من أعالمه يف              .."هو أعرف من أن يعرف    "

 األدب والتاريخ من الوفرة والغزارة، ما       املقدمة، بل ال أعتقد أن هناك مؤلفاً معاصراً، بلغت مؤلفاته يف          
 مع إتسامه بإطالع واسع، وحتريه      ..بلغت مؤلفات األستاذ اجلليل الدكتور حممد عبد املنعم خفاجي         

 .الدقة والشمول، واالستيعاب، واالستقصاء، ما وسعه إىل ذلك سبيل
بال ، لفاز الدكتور خفاجي     ويف حسباين، أنه لو كان لغزارة الفرد يف اإلنتاج األديب جائزة معينة            

 !شك ذه اجلائزة دون منازع



وما دامت مؤلفات الدكتور خفاجي، حيث هي من الوفرة واجلودة والشهرة، يف هذا املكان                
 ".فهو كما قلت أعرف من أن يعرف"املرموق املعروف جداً،

يها من صديق،    مثل هذه الشهادة القيمة يعتز ا بالتأكيد كل أديب، سواء حصل عل             إن شهادةٌ 
 ولكن عندما تأيت هذه الشهادة حبذافريها من معايل أستاذنا           ..أو من كاتب عادي، أو من تعليق عابر       

، يكون صداها خمتلفاً، ووقعها يف النفس كبرياً، ورنينها يف           ) رمحه اهللا  -عبد العزيز الرفاعي    (الفقيد  
ف، وبالتايل ينطبق علي    رع من أن ي   فرعخر، وكالمها أَ   فهذان علمان عرف أحدمها اآل     ..األذن متصالً 

 غري إضاءات   .. فما للحديث طائل بعدما استمعتم إليه      .."قطعت جهيزة قول كل خطيب    :  "املثل القائل 
، الذي مل   ]رمحه اهللا [ أمام ضيفنا العمالق، وشهادة أستاذنا الرفاعي        - رغم عظم حمتواها     -تتضاءل  

 . األمانة العلميةجيامل أحداً طوال حياته على حساب
لقد خترج على يدي ضيفنا الكبري أجيال من األساتذة والدكاترة، وأختارته خمتلف اجلامعات               
املصرية والعربية عضواً مناقشاً يف رسائل املاجستري والدكتوراه، وحكَّمته جامعات عربية كثرية يف               

 .فحص النتاج العلمي للمرشحني لوظائف األستاذية يف أقسام األدب
" رابطة األدب احلديث  "ا أن احملتفى به رئيس ألقدم مجعية ثقافية وأدبية يف مصر وهي                كم

بالقاهرة، اليت مضى على إنشائها أكثر من ستني سنة، وقد رأسها أمري الشعراء أمحد شوقي، والدكتور                
 وقد كتب عن إنتاجه     ..أمحد زكي أبو شادي، والدكتور إبراهيم ناجي، والناقد مصطفى السحريت          

 .األديب بعض املستشرقني، وسجلت رسائل جامعية يف مصر وتونس واجلزائر والسعودية عنه وعن أدبه
وقدم ضيفنا الكبري عدداً ضخماً من مؤلفاته للمكتبة العربية، وال عجب يف ذلك، فهو أديب                 

اب منها   ومشلت مؤلفاته عدة أبو    ..وناقد، ومؤرخ لألدب العريب، وشاعر له مخسة عشر ديواناً مطبوعاً         
األدب، والنقد، والبالغة، واللغة، والبحوث األدبية، والتصوف، واإلسالميات، والتاريخ، ومناهج            

فقد أحتفنا بقصة األدب    :   ولعل من املشهور يف مؤلفاته ما يشبه السلسلة من قصص األدب            ..البحث
 وقصة األدب يف    املهجري، وقصة األدب يف األندلس، وقصة األدب يف مصر، وقصة األدب يف ليبيا،             

احلجاز، وقصة األدب املعاصر، وعشرات من الكتب األخرى مبا فيها موسوعة ألفاظ القرآن الكرمي،               
 .وما حققه من أمهات الكتب، وعيون التراث

 وكل دقيقة جبواره متثل قيمة       ..إننا يف حضرة أستاذ عامل فاضل، من بقية الناس         :  أيها األحبة 
    وما أحرانا مجعاً أن نتيح له أكرب قدر من الوقت ليحدثنا عن قصته              :  احقيقية، يصعب التقليل من شأ

الرائعة، وكفاحه الطويل مع اللغة والتأليف والبيان، لنوثق من خالل هذه األمسية مسريته بلسانه،                
 .العربية، فهم أحوج ما يكونون لترسم خطى مثل هؤالء الكبارا لتكون نرباساً ألجيال من شباب أمتن



ين تذكريكم أن ضيفنا القادم سعادة الدكتور زاهر بن عواض األملعي، األديب والكاتب              ويسعد
 . سعيداً بتشريفكم.. آمالً أن حنظى بلقائكم جمدداً لالحتفاء به..املعروف، وعضو جملس الشورى

 والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 

 بسم ا الرمحني الرحيم
  ))حممد عبد املنعم خفاجي. د. فى به أ�بذة من السرية الذاتية للمحت(( 

 .ميثل الدكتور حممد عبد املنعم خفاجي مدرسة علمية معاصرة يف األزهر الشريف وجامعته -
وقد خترج على يديه أجيال من األساتذة والدكاترة، وأختارته خمتلف اجلامعات املصرية والعربية             

اجلامعات العربية يف فحص النتاج العلمي      مته خمتلف   عضواً مناقشاً يف رسائل املاجستري والدكتوراه، وحكَّ      
 .للمرشحني لوظائف األستاذية يف أقسام األدب

وهو عضو يف جلنة فحص النتاج العلمي للمرشحني لوظائف األستاذية يف أقسام األدب والنقد يف               
 .جامعة األزهر

بالقاهرة ذات الستني   "  رابطة األدب احلديث  "وهو رئيس ألقدم مجعية ثقافية وأدبية يف مصر وهي          
عاماً من حياا، واليت رأسها أمري الشعراء أمحد شوقي، مث الدكتور أمحد زكي أبو شادي والدكتور                  

 ويف  ..إبراهيم ناجي يف الفترة األوىل من حياا والناقد مصطفى السحريت يف الفترة الثانية من نشاطها               
 . واألدبيةالوقت نفسه يرأس جملس إدارة جملة احلضارة الثقافية

 وقد كتب عنه الكثري من النقاد واألدباء يف مصر والعامل العريب            ..ومؤلفاته وأعماله األدبية كثرية   
أرنست .  عبد الكرمي جرمانوس، د   .  ويف املهجر، كما كتب عنه بعض املستشرقني، ويف مقدمتهم د          

رة كتب، وسجلت    وصدرت عنه وعن أعماله العلمية واألدبية حنو عش          ..بانرت دراسات متعددة  
 .رسائل جامعية يف مصر ويف تونس واجلزائر والسعودية عنه وعن أدبه

وهو أديب وناقد ومؤرخ لألدب العريب، وشاعر له مخسة عشر ديواناً مطبوعاً، أقدمها ديوان                
أحالم " بتقدمي املرحوم األستاذ توفيق دياب، وآخرها ديوان           ١٩٣٦الصادر عام   "  وحي العاطفة "

 .واوين أخرى خمطوطةإىل د" األمس
 .عمله وكتاباته يف الصحافة منذ األربعينات حىت اليوم، سواء يف الصحف املصرية أم العربية

وقد ألف الكثري من الكتب يف األدب والنقد والبالغة واللغة والبحوث األدبية والتصوف، ويف               
 :اإلسالميات، ويف التاريخ، ويف مناهج البحث، وغريها ومن مؤلفاته

 قصة  - قصة األدب املهجري     - أبو عثمان اجلاحظ     -ملعتز وتراثه يف األدب والنقد والبيان       ابن ا 
 قصة  - قصة األدب يف احلجاز      - قصة األدب يف ليبيا      - قصة األدب يف مصر      -األدب يف األندلس    



يف  تفسري القرآن الكرمي     - املكتبة األدبية    - مدارس النقد    - مدارس الشعر احلديث     -األدب املعاصر   
 احلياة  - احلياة األدبية بعد ظهور اإلسالم       -)  ستة أجزاء ( األدب العريب احلديث     -ثالثة عشر جزءاً    

- موسوعة ألفاظ القرآن الكرمي       - احلياة األدبية بعد سقوط بغداد        -األدبية يف العصر اجلاهلي      
 :وقد حقق الكثري من كتب التراث ويف مقدمتها" اإلسالم والعصر"

الشعر لثعلب   قواعد   - شرح مقامات احلريري للشريشي      -بديع البن املعتز     ال -فصيح ثعلب   
اإلعجاز وأسرار البالغة لعبد القاهر     ل   دالئ –  رآن للباقالين  إعجاز الق  - الشعراء لألصمعي     فحولة -
 ديوان عمر بن أيب     - نقد الشعر لقدامة     - سر الفصاحة البن سنان اخلفاجي       - الوساطة للجرجاين    -

 - ولقطر الندى ولشذور الذهب      - إىل شروح له لألجرومية      - ديوان املتنيب وهو رهن الطبع       -  ربيعة
 شفاء الغليل للشهاب    -والبن عقيل، وله شرح على كتاب اإليضاح يف البالغة للقزويين يف ستة أجزاء              

 .اخلفاجي اخل

 - أ -
 . م١٩١٥ليو  يو٢٢ولد يف تلبانة من قرية مركز املنصورة حمافظة الدقهلية يف  -
 . م١٩٤٠ من كلية اللغة العربية جبامعة األزهر عام - الليسانس -حصل على الشهادة العالية  -
 .١٩٤٤ - ١٩٤٠عمل مدرساً يف الليسيه فرانسيه يف القاهرة  -
 .١٩٤٤نال الشهادة التمهيدية لشهادة األستاذية عام  -
 برسالته عن   ١٩٤٦اه يف األدب والنقد      الدكتور -حصل على الشهادة العاملية من درجة أستاذ           -

 .الشاعر الناقد اخلليفة العباسي ابن املعتز
 مث رئيساً لقسم األدب والنقد يف الكلية نفسها عام           ١٩٤٨عني مدرساً يف كلية اللغة العربية عام          -

 ورئيساً للفرع نفسه حىت     ١٩٧٤، مث عميداً لكلية اللغة جبامعة األزهر فرع أسيوط عام            ١٩٧٣
 .غه سن املعاشبلو

 .١٩٧٨ - ١٩٧٤عني عضواً يف الس األعلى لألزهر، وعضواً يف جملس جامعة األزهر  -
 .١٩٧٣وعضواً يف جلنة الشعر يف الس األعلى للفنون واآلداب عام  -
 . حىت اليوم١٩٧٦وعضواً يف جلنة الشعر مث يف شعبة اآلداب يف االس القومية املتخصصة منذ عام  -
 . يف القاهرة-واً يف الس األعلى للشؤون اإلسالمية وعض -
 .١٩٨٣، فرئيساً هلا عام ١٩٦٩انتخب نائباً لرئيس رابطة اآلداب احلديث عام  -
 وأستاذاً يف معهد الدراسات اإلسالمية بالقاهرة       ١٩٨٠عني أستاذاً متفرغاً جبامعة األزهر منذ عام          -

 .١٩٨١عام 



 .١٩٧٥لية اآلداب جامعة اخلرطوم السودانية عام اختري أستاذاً زائراً يف ك -
 .١٩٣٢كان عضواً يف مجاعة ابوللو منذ قيامها عام  -
، وخبري يف جممع اللغة العربية منذ عام         ١٩٧٦وهو عضو يف جملس إدارة احتاد الكتاب منذ عام             -

 ).شعبة اآلداب(، وعضو يف االس القومية املتخصصة ١٩٨٤
 ).فرع اآلداب (١٩٨٩للجائزة التقديرية عام رشحته جامعة األزهر  -

 - ب -
 .١٩٨٣حصل على وسام العلوم والفنون واآلداب من الطبقة األوىل عام  -

 - ـ ج-
 :مشروعات ثقافية أسهم يف إجنازها

 يف إعداد تفسري القرآن الكرمي الذي نشرته وزارة األوقاف والس األعلى للشؤون               اشترك  -١
 .١٩٦٩اإلسالمية، منذ عام 

 يف إعداد تفسري القرآن الكرمي الذي ينشره جممع البحوث اإلسالمية باألزهر منذ عام                اشترك  -٢
١٩٧٦. 

 . وحتقق ذلك بقيام امع يف مكة املكرمة منذ سنوات١٩٦٢ دعا إىل إنشاء جممع فقهي، منذ عام -٣
 .١٩٨٩ رشحته جامعة األزهر جلائزة الدولة التقديرية عام -٤
على منط  "  سوق الفسطاط للشعر والنقد   "عبد العزيز شرف    .   باالشتراك مع د   ١٩٨٦ أسس عام    -٥

 .١٩٨٤وأصدر باالشتراك معه جملة احلضارة الشهرية منذ عام " سوق املربد"
:  ويف مقدمتهم  ١٩٨٩ وأسس مع إخوانه من األدباء والشعراء والنقاد رابطة األدب احلديث عام             -٦

 .د عامر حبريي، وحسن كامل الصرييف، وخمتار الوكيلعبد اللطيف السحريت، وحمم مصطفى
عبد العزيز شرف وخمتار الوكيل مجاعة أبوللو اجلديدة عام           :   أسس باالشتراك مع الدكتورين     -٧

١٩٨٤. 

 - د -
 :مؤمترات

 يف مهرجانات الشعر اليت أقامها الس األعلى للفنون واآلداب باإلشتراك مع اجلامعة               اشترك  -١
 .العربية

 .١٩٧٥كذلك يف مؤمتر اآلداب والفنون يف اخلرطوم عام  و-٢



 .١٩٧٥يف الرباط عام " ابن زيدون" وكذلك يف مهرجان الذكرى األلفية لشاعر األندلس -٣
 .١٩٨٩ حىت عام ١٩٨١ وكذلك يف مهرجان املربد الشعري عام -٤
 ممثالً لألزهر   ١٩٨٢ وكذلك يف مؤمتر األدب العريب احلديث يف جامعة مبادا يف اهلند عام                 -٥

 .الشريف
 .١٩٨٢ ويف مهرجان شوقي وحافظ الذي أقامته رابطة األدب احلديث عام -٦
 .١٩٨٤ وكذلك يف ذكرى الشايب يف تونس عام -٧
 .١٩٨٦ ويف مهرجان عيد جملة املفكر اجلزائري البشري اإلبراهيمي يف جامعة وهران عام -٨
 .١٩٨٦س عام  ويف مهرجان ذكرى اإلمام ابن عاشور يف تون-٩
 .الذي دعت إليه جامعة تلمسان باجلزائر" مناهج اللغة واألدب" ويف مهرجان -١٠
 .١٩٩٦ مارس - اجلزائر عن املصطلح العلمي يف التراث العريب - ملتقى جامعة وهران -١١
 . ١٩٩٤ نوفمرب - جامعة بردناى - مؤمتر عن اللغة العربية -١٢

 

  )) ا�ي، وزير اإلعالم األسبقكلمة ملعايل الدكتور حممد عبده مي(( 
بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء                  -

واملرسلني سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، لعلك لو استدبرت من أمرك ما استقبلت ما دعوتين                 
سبحان اهللا األمطار طل يف     للحديث وأنا مبتل، فقد حاولت أن أشق طريقي من املرتل بصعوبة،              

اخلارج بشكل مكثف وأنتم هنا آمنون هادئون مستمتعون ذه اللحظات املباركة، احلقيقة أين أشكر               
 هذه الفرصة الطيبة ويف هذه األمسيات اجلميلة اليت يتيحها لنا             خوجهألخي األستاذ عبد املقصود     

 هلم حق السعي يف هذه املناسبة، أرحب هذه          فجزاه اهللا خري اجلزاء، وجزى اهللا السامعني الذين كان         
وصاحبناه وشرفنا  عبد العزيز شرف هذا األديب الذي قرأنا له          .  الليلة باألستاذ الفاضل، واألستاذ د    

اململكة، هذه ليلة طيبة نرحب بكما        باعتزاز كبري لكل تلك العالقة الطيبة اليت تربطه بأبناء وأدباء ومثقفي           
 أن نعطيكما الفرصة وال نقتطع مزيداً من الوقت          وأشعر أن من واجبنا عليكما    فيها ونعتز ذا اللقاء     

ونستمع إليكما فنحن يف شغف بعد طول انقطاع ونسأل اهللا أن جيمعنا بكم دائماً على خري إنه مسيع                   
 .جميب، وشكراً لكم

 . والسالم عليكم



 ذ الكبري الدكتور عبد العزيز شرفكلمة لسعادة األستا (( 
  ))ورئيس القسم األدبي جبريدة األهرام املصرية الم أستاذ اإلع

بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا محداً كما ينبغي جلالل وجهه الكرمي، والصالة والسالم                  -
 .على سيدنا حممد املصطفى عليه أفضل الصالة وأزكى السالم

تاذي وصديقي األستاذ   ، معايل السفري املصري، أس    خوجهأيها األخ الكرمي األستاذ عبد املقصود       
حممد عبد املنعم خفاجي، أساتذيت وأصدقائي      .  الدكتور حممد عبده مياين أستاذي احملتفى به هذه الليلة د         

وزمالئي احلاضرين، املضيفني دائماً يف هذه الليلة ويف كل ليلة بفكرهم املتألق دائماً يف كل موقع من                  
م وأحييكم بالتحية اليت أراها شعاراً هلذه االثنينية واليت         املواقع اليت يقيمون فيها، أحييكم بتحية اإلسال      

أختذنا منها جممعاً للقيم، أحييكم بتحية الوفاء، فاالثنينية بالفعل كلما تأملت يف أعماهلا وفعالياا املضيئة               
على مدى السنوات اليت تصل هذا العام إىل اخلمسة عشر عاماً، هذه السنوات حافلة بالفعل، ليس                  

جيل الوثائقي ألعالم هذه األمة فقط وإمنا متثل تسجيالً لذاكرة هذه األمة ومع القيم، أي الوفاء                بالتس
كقيمة عليا نراها ونفتقدها ونبحث عنها، حتية لكم يف جملس الوفاء هذا، وحتية لالثنينية ايل أتاحت لنا                  

 املنعم خفاجي، وكما قال أخي      مة الدكتور حممد عبد   أن نشهد هذا العرس للوفاء وحتية ألستاذنا العالّ       
 فإن الدكتور خفاجي هو البحر احمليط فكيف خنتصر البحر احمليط           خوجهوصديقي األستاذ عبد املقصود     

نكم ترون من آثار أعماله اجلوانب      إنكم تعرفونه مجيعاً أكثر مين و     إيف كلمات نوجزها أو خنتصرها      
احملور األديب والنقدي، يف احملور الفكري يف احملور         املضيئة يف حماور متعددة، يف احملور اإلسالمي، يف          

اإلبداعي ويف الشعر خاصة يف هذا النشاط األديب الذي تألق يف مجاعة أبوللو ويف رابطة األدب احلديث                 
ن واليت أختذ منها وسيلة ألداء الرسالة العربية اإلسالمية فضمت الرابطة يف عهده أعضاء من املهجر، وم               

الكبري، ومن اململكة، ومن مصر ومن كل مكان، هذا الرجل الذي حنتفل به هذا اليوم هو                العريب    نالوط
أيضاً حيتفل بالوفاء يف كل أمسية نقيمها يف رابطة األدب احلديث، يف كل كتاب نقدي ينصف فيه علماً                  

رابطة كيف  من أعالم الفكر واألدب يف القدمي واحلديث، ورمبا نذكر حنن الذين تتلمذنا على يديه يف ال               
كان حينو علينا، وكيف كان يتقبل أخطاءنا اليت كنا نراها جليلة أو جريئة يف ذلك احلني، فيقلل من                    
هذه األفكار ومن هذه اآلراء، ويف هذا الس الكرمي من الزمالء ومن األصدقاء الذين شهدوا هذا                  

ذا الس، جملس الوفاء، لالختصار يف       لإلرادة الكرمية اليت ميليها ه     امتثاالًوتعاملوا معه بالفعل، إنين     
القول، أختصر وأمتثل ألؤكد حيب للمحتفى به، وللمحتفي بالدكتور حممد عبد املنعم خفاجي                 



وأشكركم الشكر اجلزيل وأسأل اهللا تعاىل لكم ولصاحب هذا الس العظيم كل التوفيق والسداد،               
 . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 

  ))لكبري والشاعر املعروف حسن القرشيكلمة لألستاذ ا(( 
بسم اهللا الرمحن الرحيم، األخوة األجالء السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، ما أمجل أن جنتمع                 -

يف هذا املكان اجلميل الرحب كل أسبوع، لنسعد بلقاء هذه الصفوة من اإلخوان األعزاء ونشترك يف                 
ا ومفاخرها، وفارس الليلة هو العبقري األستاذ الدكتور        تكرمي أحد األفذاذ يف شوامخ العربية ورموزه      

 .حممد عبد املنعم خفاجي
ــاألوراد   ــربيع كـ ــندى كالـ كالـ

. 

نابــغ الفكــر كاحلــيا يف الــبالد    
. 

كاحلــــب مــــوغالً يف الفــــؤاد
. 

ــئ    ــنغم الداف ــباح كال ــعاع الص كش
. 

ــاد   ــة وجهـ ــن مهـ ــيٍض مـ وفـ
. 

ــجاياه   ــر سـ ــبا بغـ ــري سـ عبقـ
. 

ادارة األجمــــو مــــنللــــتع
. 

ــل    ــم والفض ــرموا العلَ ــرموه وك ك
. 

اددنــــيا مــــن عــــامل وقــــ
. 

ــ  ــل الفك ــاء اهللارج ــن عط ــة م ر نفح
. 

ال يف كــل نــاد يف ضــمري الــرج 
. 

ادىن تـــتهمشـــرع مـــن مفـــات 
. 

األستاذ الكبري حممد عبد املنعم خفاجي حبر ال سواحل له، ومنوذج تفخر به كل العصور، وهو                 
مرو بن حبر، وبالرئيس احلسني بن سينا، أو        أستاذ أجيال وبقية أعالم الرجال، وما أشبهه باجلاحظ ع         

الفضل بن علي، وندر يف عصرنا الراهن من جاراه أو جياريه يف عدد مؤلفاته املبارك يف شىت ضروب                   
ال يعلم مداه إال اهللا، وهو رئيس         املعرفة وفنوا وألواا، واليت أنفق فيها من اجلهد والعناء والوقت ما          

خر بعضويتها عشرات العشرات من أفذاذ الكتاب واألدباء والشعراء،          رابطة األدب احلديث اليت يف    
كما أنه شاعر فحل أسس بفنه دولة القريض وصنو هذه الرابطة العتيدة مجاعة أبوللو اجلديدة واليت                  
يرأسها صديقنا األديب الكبري األستاذ الدكتور عبد العزيز شرف، احلاضر هذه األمسية، ولألستاذ               

على أدبنا فطاملا كرم بعض أدبائنا من رجال املاضي، وال يعرف الفضل ألهل الفضل              خفاجي أياٍد بيض    
 .إال ذووه

خفاجي يف كتابه شجون ال تنتهي عن الشاعر الكبري محزة شحاتة، أحد شعراء الرعيل              .  يقول د 
عر األول وأحد العمد يف املدرسة احلديثة يف الشعر احلجازي وهو وحممد حسن عواد فرسا رهان يف الش                

اجلديد، كما يقول ونأسف لصرف محزة شحاتة عن الشعر، كما أفضل شخصياً أستاذنا اخلفاجي على                
املتشرف خبطابكم بالبحث والدرس، والدكتور اخلفاجي مدعو دائماً إىل كل احملافل واملؤمترات                



نها ويؤرخ هلا   واملنتديات الثقافية حيث يثريها مبشاركاته وميلؤها أدباً وفضالً مث ال يلبث أن يكتب ع              
مشيداً بإجيابياا، منبهاً إىل سلبياا، ولكل وجه صفحتان، ويتمتع أستاذنا اخلفاجي بشهرة عريضة               
وذكر محيد يف مجيع األوساط يف حضوره وغيابه، وأينما حل وارحتل، وقد شارك الدكتور اخلفاجي،                 

 قصة األدب يف احلجاز، املطبوع عام       األستاذ اجلليل واألخ الكبري عبد اهللا عبد اجلبار يف كتاب قيم هو           
 م وهو كتاب مرجعي يف بابه، ويعتمد عليه الكثريون من مؤرخي احلياة األدبية يف بالدنا، وإذا                 ١٩٥٨

خفاجي تذكرين بدؤوب صنوه وصديقه الناقد العريب الكبري        .  كان الشيء بالشيء يذكر فإن جهود د      
هرة املؤلفني السعوديني تضم بضعة آالف اسم،       واد الطاهر الذي أنتج موسوعة ضخمة عن مج       جعلي  

وخلّف ثبتاً طويالً من املؤلفات القيمة النافعة، والذي كان أستاذاً جامعياً فحالً ولعدة سنوات ضمن                 
أساتذة جامعتنا العتيدة، جامعة امللك سعود، وقد تويف أخرياً رمحه اهللا وعوضنا عن فقده خري العوض،                 

رمي أستاذنا النابغ الدكتور اخلفاجي كعادا يف تكرمي اجلهابذة املوهوبني ومثله           فلقد أحسنت االثنينية بتك   
عطائهم إ بتكرميهم و  خوجهمن تفخر به االثنينية وصاحبها الشهم الصديق األديب األستاذ عبد املقصود            

 .واالحترامبعض ما يستحقون من تقدير ملكانتهم احملفوفة باإلجالل 
 أستاذنا الدكتور اخلفاجي بعض حقه، ولكن أرباب القلم عطاؤهم احملبة           إن الثناء ليقصر عن إيفاء    

 .وجوائزهم التقدير، وحاهلم ميثله نابغة العربية أبو الطيب املتنيب
د احلال م تسع ـق إن ل  ـد النط ـفليسع

. 

الـا وال م  ـدك ديه ـل عن ال خي  
. 

 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
ي الكلمة لسعادة الدكتور حممد بن مريسي احلارثي، هنالك معلومة حصلت عليها            قبل أن نعط    -

عبد العزيز شرف تشري إىل أن ضيفنا له ما شاء اهللا حوايل مخسمائة مؤلف يف               .  من رفيق درب ضيفنا د    
 . اإلسالميات التفسري، احلديث، البالغة، األدب، والشعر، أطال اهللا يف عمره ومتعه بالصحة والعافية

 

 حممد بن مريسي احلارثي. لسعادة دكلمة (( 
  ))جبامعة أم القرى مبكة املكرمة أستاذ اللغة العربية

بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء                  -
 .واملرسلني سيدنا حممد وعلى آله وصحبه والتابعني أمجعني

ليكم ورمحة اهللا وبركاته، يسعدين يف هذه الليلة أن أكون عضواً يف            أيها اإلخوة الفضالء السالم ع    
تكرمي رجل من رجال الفكر واألدب والشعر يف عاملنا العريب، حنتفل به يف هذا الصالون األديب املوقر                  
الذي طاملا كرم كثرياً من علمائنا وفقهائنا ومفكرينا وأدبائنا وشعرائنا، فلصاحب هذا الصالون املوقر               



كر اجلزيل على هذا الوفاء الذي يأيت يف زمان عز فيه الوفاء يف كثري من احملافل العلمية، أيها األستاذ               الش
اجلليل األستاذ الدكتور حممد عبد املنعم خفاجي وحنن حنتفي بك هذه الليلة بالقرب من بيشة ومن رنية                 

رض شرقاً وغرباً، وهم يعودون     املعقل األول لبين خفاجة الذين ارحتلوا من هذه الديار إىل أصقاع األ            
إلينا يف هذه الليلة املباركة لنكرم رجالً منهم تكرمياً يليق مبكانته العلمية ومبا أسدى إىل كبدنا العريب                   

 .اإلسالمي
أيها اإلخوة إن ضيفنا يف هذه األمسية املباركة قلَّبت كثرياً، وحاولت، أن أزور بعض الكلمات                

إذا "ومبقام هذا الصالون األديب الكرمي، فعندما نظرت إىل مقولة املتصوفة            املناسبات اليت تليق مبقامه     
 اإلشارة أمام هذا الرجل     واتسعت، فكيف حايل إذا اتسعت العبارة       "ضاقت العبارة أتسعت اإلشارة   

الذي تنوع نشاطه بني اإلبداع وبني التحقيق والتأليف، ال شك أن اإلنسان حيار عندما يتناول شخصية                
شخصية املتنوعة لكين سأركز على ثالث حماور رمبا كانت تشغل فهم ضيفنا هذه الليلة، أوالً                كهذه ال 

إن األستاذ عبد املنعم خفاجي يعترب موسوعة علمية مثله يف هذا مثل علمائنا الفضالء القدماء الذين                  
ر الذي أود   كانوا يطولون يف كل فن ويعتربون أن األديب هو من تفنن يف فنون املعرفة، الشيء اآلخ                

اإلشارة إليه هو سعة إطالعه فقد كان يصل إىل املراجع التراثية دون عناء أو جهد، وهو الشيء الذي                   
جعله يكثر يف تعايشه، شيء آخر أن احملتفى به كان من أكرب الشخصيات الفكرية العربية اليت وقفت                  

الشخصيات  أن احملتفى به الليلة من       أمام املد الشيوعي يف أوج هذا املد يف عاملنا العريب، الشيء اآلخر           
الذين انغمسوا يف التهريج       حتوالت يف أدبنا العريب ومل يصر أولئك       مبا يطرأ من    اليت كانت على علم   

 ..صولنا التراثية األدبية وعن نبعها الذي يستفيد منه كل ما يطرأ على حياتنا من جتديدات              وعزفوا عن أُ  
راً لسعة إطالعه على الثقافة العربية، أقول أنه ميثل الثقافة العربية يف            الدكتور حممد عبد املنعم خفاجي نظ     

هذا العصر شأنه يف هذا إذا رجعنا قليالً إىل الوراء ومتثلنا علماءنا الفضالء أمثال ما أشار إليه األستاذ                   
اقياً مث صنع   الشاعر الكبري حسن قرشي كابن قتيبة، واملربد، نظراً ألنه هضم معامل عصره هضماً معرفياً ر              

ذلك يف صناعة عربية جديدة أخضعها لطبيعة الفكر العريب واإلسالمي بينما جند من منثله به كابن قتيبة،                 
كان على علم مبعرفة العصر لكن مل يهضم هذه املعارف كما هضمها خفاجي لكنه وظفها توظيفاً دقيقاً                 

 الشخصية الثالثة وهي شخصية املربد وميثل       يفوق تنظيم املعلومة التراثية أو اآلنية يف عصر اجلاحظ، مث         
 فشكراً  ..الثقافة العربية، أنا أريد أن أخلص إىل أن احملتفى به ميثل الثقافة العربية البحتة األصيلة                 

 .للمحتفى به وشكراً لصاحب االثنينية على هذا االحتفاء
 . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته



  ))اركلمة لسعادة األستاذ عابد خز�د(( 
الدكتور حممد عبد املنعم خفاجي واحد من القالئل من غري هذا البلد الذين خدموا أدبنا،                  

. وكرسوا جزءاً غالياً من وقتهم وحيام لدراسته، وهؤالء مع األسف يعدون على أصابع اليد الواحدة              
اد الطاهر،  أذكر منهم األساتذة عبد العزيز شرف، وبكري شيخ أمني، وحممد صاحل الشنطي، وعلي جو             

ف موسوعة من جزأين عن األدب السعودي، وقد وافته املنية قبل شهر، ووىل خرب وفاته                 واألخري ألّ 
مع أن هذا الرجل    .  كالطيف، دون أن يذكره أحد إال القليل النادر كاألستاذ حممد رضا نصر اهللا              

وفضله، على أن هذه البادرة     العظيم كان يستحق أن ينال جائزة امللك فيصل للنقد األديب عرفاناً جبميله             
 جائزة سلطان   - فيما أذكر    -  مل تأت منا، وأتت، ويا للمفارقة، من اإلمارات العربية حيث منح            

 .العويس للنقد األديب
 أن يبادر بتكرمي الدكتور خفاجي قبل فوات         خوجههلذا فجميل جداً من األخ عبد املقصود         و

دث إال عندما خيطفهم املوت، كما حدث للرائد الشيخ         األجل، كعادتنا يف تقدير الرجال الذي ال حي       
 هذا من   -حممد علي مغريب، الذي مل نتذكره إال بعد أن وافاه األجل، بل أن أحد كبار األدباء يف بالدنا                   

  ة على األقل    وجهة النظر الرمسي-  جم عليه قبل أسبوعني من وفاته فشكراً لألستاذ عبد           هامجه و
. غين عنه لتواضعه اجلم   .  تور خفاجي غين عن التكرمي، وجدير به يف نفس الوقت         املقصود، ولو أن الدك   

وألنه مل يسع يف حياته قط إىل عرفان أو تكرمي، بل تطلع فقط إىل خدمة اللغة العربية واألدب العريب                    
                 م حىت لو   دون أن ينتظر عرفاناً من أحد، وجدير بالتكرمي ألن مثل هذا الرجل العظيم جيب أن يكر

 :شنا تواضعه، وهلذا بادرت وأسرعت يف ايء بدون دعوة ألسهم يف التكرمي مردداً قول املتنيبخد
 تسعد احلال  د النطق إن مل   ـفليسع

. 

الـا وال م  ـدك ديه ـيل عن ال خ  
. 

ومال هنا رغم أا معطوفة على خيل املنصوبة، رفعت على املوضع، باعتبار أن موضع ال مع                  
 :وضعا أبتداء، ومن شواهد سيبويه يف هذا الصددخيل م

ــان ذاك وال أبال أم يل  كـــ
. 

ــنه  ــذا لعمــركم الصــغار بعي ه
. 

هذا ما أحسبه، والدكتور خفاجي عامل حنوي جليل، وبوسعه أن          .  وخرب ال مال، وال أب حمذوف     
جامع الدروس  "هو قد حقق وشرح كتاب      و.  يصحح يل هذه املعلومة، فأنا ال أعدو أن أكون تلميذاً له          

وقد أقدمت إحدى دور النشر اللبنانية على سرقته،         .  للغالييين، وهو من أعظم كتب النحو     "  العربية
 الدار اللبنانية أقدمت على     ونشرته دون أن ينال الدكتور خفاجي جزاء على ذلك، ومع األسف فإنَّ            

عدد   دون أن تبذل اليسري من العناء يف ذلك، إذ أن         سرقة كشاف الشواهد كما جاء يف الطبعة املصرية         
صفحات الطبعة اللبنانية خيتلف عن عدد صفحات الطبعة املصرية، وهلذا إذا أردت أن تبحث عن                 



شاهد يف الطبعة اللبنانية ال جتد يف الصفحة املشار إليها يف الكشف، أي حشف وسوء كيل، وويل                   
 .نيللمطففّ

ا ينيف على مائيت كتاب، وأشرف على إعداد مثل هذا العدد            والدكتور خفاجي حقّق وألّف م    
سائل الدكتوراة واملاجستري، وله جبانب ذلك نشاط اجتماعي وثقايف مدون فهو يرأس رابطة               رمن  

األدب احلديث، ويشرف على حترير جملة احلضارة، ويكتب مقاالً أسبوعياً يف صفحة األهرام األدبية،               
من أين للدكتور خفاجي هذا الزمن الفسيح والعامل        :   عبد اجلبار وسألته   وقد كنت عند أستاذنا عبد اهللا     

الرحب حبيث استطاع أن حيقق هذا اإلجناز، ومل أخرج منه جبواب مقنع اللهم إال أن إجناز شيخنا يصل                   
 .إىل مرتبة اإلعجاز

عمري ذلك ف وقد عرفت شيخنا اجلليل قبل ما ينيف على أربعني عاماً، ال خري يل من أن أذكر                  
 :اآلن ثالثة وستني عاماً، وعزائي ما قاله الشاعر السوري خري الدين الزركلي

ابـر الشباب إه  ـن أث ـوعلي م 
. 

ت ملّىت ـت شاب ـربت فقل ـقالوا ك  
. 

ابـا هلن حس  ـني فم ا السن ـّأم
. 

اـة الصب ـا إال بلهني  ـس الصب لي 
. 

 

 .شاعر، وهو عبد اهللا بن قيس الرقياتولو أنين أردد أيضاً قول ال
ــنين ــومهنيلمـــ  وألـــ

. 

ــباح   ــواذل يف الص ــر الع بك
. 

ــه   ــت إن ــربت فقل ــد ك وق
. 

ــالك   ــد ع ــيب ق ــن ش ويقل
. 

 

 رفعت ألن أنّ يف اآلية تعين       اِنِحرِإنْ هذَاِن لَس  يف اآلية   "  هذان"وأنه تعين نعم، وقد قيل إن       
ة على الرفع يف لغة من قالنعم، وقال غريهم أن هذان مبني: 

اـد غايتاه ـي ا ـفا  ــبلغ
. 

اــا أباه ــاها وأب ــأنّ أب  
. 

 

وقد رأيت الدكتور خفاجي أول ما رأيته يف دار األستاذ عبد اهللا عبد اجلبار الذي كانت تعقد                  
أمسية كل يوم ندوة حيضرها لفيف من املفكرين والشعراء السعوديني والعرب مثل محزة شحاتة              فيها يف   

والغاليل والقصبجي وعبد اهللا خطيب، ومصطفى السحريت وحممود أبو رية، والدكتور خفاجي، وشعراء             
 نفس  شبان مثل فوزي العنتيل والفيتوري، وكان النقاش فيها مفتوحاً على كل التيارات، وهادئاً يف               

خر، وكان أهم هذه التيارات الوافدة أو اجلديدة هو شعر            الوقت حيترم فيه الواحد منهم رأى اآل       
يف ندوة األستاذ عبد اهللا إىل معسكرين يتخندق يف أحدمها           )  ١٩٥٢عام  ( آنذاك   وانقسمناالتفعيلة،  

جو أن ال ترفعوا    أر(معسكر احملافظني على الشعر العمودي محزة شحاتة والغاليل وأنا، أي حمسوبكم             
ويقف يف املعسكر اآلخر الدكتور خفاجي والسحريت وعبد اهللا عبد اجلبار على أساس أن ال               )  حواجبكم



نرفض كل جديد رد أنه جديد وخروج على النمط التقليدي، وبالنسبة يل فلم أكن أستحسن شعر                 
الذي كنت، وال زلت،    التفعيلة ألن ذائقي ولدت وغمست على الشعر العمودي خاصة حبر الطويل             

قفا نبك من ذكرى حبيب     :  أعتربه أمجل حبور العريب وأعظمه، وبالذات عند امرىء القيس يف معلقته           
، واملتنىبء يف   رهشخلولة أطالل بربقة    :  فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن، وعند طرفة يف معلقة        :  ومرتل

 :القصيدة اليت يقول فيها
وإّال فقد عشنا ا زمناً رغدا         

. 

مىن إن تكن حقاً تكن أحسن املىن 
. 

 هذا إذا مل ختىن الذاكرة، والذاكرة      -وصفى الدين احللّى املتوىف يف منتصف القرن الثامن اهلجري          
 :خؤون

ــولن مفاعــل فعــولن مفاعــيلن فع
. 

طــويل لــه بــني الــبحور فضــائل 
. 

 يستعمل جمزؤاً، وهلذا   ال   - مثل السريع واملنسرح     -ذات  أي أنه أفضل البحور، وهذا البحر بال      
: البحور اليت تقبل التجزئة مثل الرجز        التفعيلة، الذين جلأوا بدالً من ذلك إىل       شعراء  يستعصي على 

فاعلن فاعلن  :  فعولن فعولن فعولن واملتدارك أو احملدث      :  مستفعلن مستفعلن مستفعلن، واملتقارب   
بحور القتراا من النثرية وخاصة حبر الرجز، ويكفي داللة على ذلك أن             فاعلن، وكنت أكره هذه ال    

 :ألفية ابن مالك نظمت على وزن هذا البحر
ــم  ــرف الكل ــل مث ح ــم فع وأس

. 

ــتقم  ــيد كاس ــظ مف ــنا لف كالم
. 

 . الشعر من النثرية وطواعيته للنظم مسي حبمارالقترابهمستفعلن مستفعلن مستفعلن، وهذا البحر 
على أنين استثين من هذا البحر هذين البيتني اللذين ينتميان إىل الرجز املنهوك، واللذان أعجب                
ما أي إعجاب، ومها لدريد بن الصمة، واللذان ينتميان إىل الرجز املنهوك أي مستفعلن مستفعلن                 

 :وحسب
ــذع ــيها ج ف

. 

يـــا ليـــتين 
. 

ــع وأضـــ
. 

ــيها  ــب ف أخ
. 

 .اجلذع هو الشاب احلدث، واخلبب واإليضاع نوعان من السري السريع
وكان شعر التفعيلة أيامها مستهجناً من كبار النقاد وبالذات العقاد الذي كان رئيساً للجنة                

 وكان النقاد   الشعر يف الس األعلى للثقافة، وكان حييل قصائد التفعيلة اليت ترد إليه إىل جلنة النثر،               
 :يتندرون على بييت صالح عبد الصبور

ــي ــت نعلـــ ورتقـــ
. 

ــريق   ــاياً يف الط ــربت ش وش
. 



 رائعة تصف معاناة الشاعر من السجن اليومي أو الراهن وكده يف             أبياتاًمع أنين أعتربها اآلن     
 .سبيل احلصول على لقمة رخيصة للعيش

ه يقال أن   حفظها عن ظهر قلب مع أن     أام أردد أبيات السياب الرائعة اخلالدة اليت        وأنا يف هذه األي   
 .شعر التفعيلة ال حيفظ

 ..مطر
 ..مطر

 أتعلمني أي حزن يبعث املطر؟
 وكيف تنشج املزاريب إذا أمر؟
 وكيف يشعر الوحيد فيه بالضياع؟

 … مطر
 ..مطر

 ويف العراق جوع
 !ويا للمناقضة 

 

  اب يستمد فكرته من التراث، فقد وردت كلمة التراث بقيمة سلبية يف مجيع               على أن السي
 :املواضع يف القرآن الكرمي

      وأمطرنا عليهم مطراً فساء مطر املنذرين           وقد تكررت هذه اآلية، إذ جاءت يف سورة ،
 .الشعراء، وسورة النمل

تور خفاجي ومصطفى   وإذا كنت استحسن شعر التفعيلة اآلن، فالفضل يف ذلك يعود إىل الدك            
 .السحريت

ال أريد أن أطيل عليكم، وقد أطلت، فقد قلت إن الدكتور خفاجي خدم األدب السعودي، إذ                 
، وألف مع الدكتور عبد العزيز      "قصة األدب يف احلجاز   "اشترك األستاذ عبد اهللا عبد اجلبار يف تأليف         

معىن املعىن وحقيقة   "الً عن كتايب    شرف كتاباً عن العواد قمت بنشره، وقد كتب الدكتور خفاجي مقا          
ه الوحيد الذي فهم    وهو عن تطبيق السميوطيقا على الشعر اجلاهلي، وال أغايل إذا قلت إن            "  احلقيقة

 .أن نقاداً حداثيني كباراً مل يفهموه، أذكر منهم الدكتور جورج طرابيشيالكتاب مع 
 رسالة للماجستري أو الدكتوراه     أخربين الدكتور خفاجي قبل ثالثة أعوام أنه كان يشرف على          

 استعدادعن محزة شحاتة، وال أعرف إذا كانت الرسالة قد أنتهت أم ال، وعلى أية حال فأنا على                    
 .لنشرها على حسايب



  ))كلمة للشاعر الكبري األستاذ مصطفى زقزوق(( 
 .بسم اهللا الرمحن الرحيم -

رياً ما تضمنا هذه الدار العامرة ويغطينا       السادة األعزاء، السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، كث       
صاحبها بابتسامته العاطرة، وذه املناسبة الطيبة، مناسبة تكرمي سعادة رئيس رابطة األدب احلديث يف               
القاهرة األديب الكبري أستاذنا الدكتور حممد عبد املنعم خفاجي ال يسعين إال أن أرحب به يف هذه                   

ه يف مصر روابط محيمة نابعة من عطائه األديب السامي مما يعجز الوصف             الدار العزيزة، فقد مجعتين وإيا    
عن حصره واللسان يعجز عن الثناء عليه والوفاء له والتعبري عنه، ترحيباً ودعاء بدوام الصحة، وأن ميد                 
اهللا يف حياته، أما وقد جئت ألحييه صديقاً حفياً له مكانة عزيزة يف نفسي كما أحيي صديقي األستاذ                   

 .دكتور عبد العزيز شرفال
 . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 

  ))قصيدة شعرية للشاعر األستاذ ضياء الدين الصابو�ي(( 
 :وهذه قصيدة من شاعر طيبة األستاذ ضياء الدين الصابوين -

ــم   ــاء يف ذا املوس ــي األدب ــيوا مع ح
. 

ــنعم   ــبد امل ــتور ع ــي الدك ــيوا مع ح
. 

هللا درك مــــن أديــــب ملــــهم
. 

 متميــزاً حــيوا اخلفاجــي رائــداً   
. 

ــتكلم  ــم مل يـ ــور العلـ ــري نـ وبغـ
. 

حــيوا اخلفاجــي عاملــاً متواضــعاً    
. 

مل خيـــش قـــولة قائـــل متجشـــم
. 

ميف احلـــق مل تأخـــذه لـــومة الئـــ 
. 

ــم   ــل معل ــر ك ــيان وفخ ــيخ الب ش
. 

ــره  ــيه بذك ــيا تت ــيخ والدن ــا ش ي
. 

ريها وهــج اهلــوى املتضــرم  ويــث
. 

ــه تنســـاب يف أعماقـــنا  كلماتـ
. 

ــوم   ــريق األق ــتم يف الط ــد ج ولق
. 

ــا   ــارم حقه ــى املك ــذي أعط ــت ال أن
. 

ــي   ــتلوها فم ــيب وي ــا قل  ــدو يش
. 

ــن   ــيين وبي ــب ــك ي ــا أُخ ودةي م
. 

غـــنمفـــزيارة املخـــتار أعظـــم م
. 

ــبة    ــو أن أراك بطي ــنت أرج ــد ك ق
. 

ــ ــيم ــب الظم ــربات للقل ن أفضــل الق
. 

شـــد الـــرحال إىل زيـــارة أمحـــد 
. 

ــيب مكــرم     ــه مــن ن ــم بط أعظ
. 

ــ  ــرفت ب ــيش ــزهه الدن ــت ع اا ونال
. 

لضـــيغمالنائـــبات ويف الوغـــي كايف 
. 

لهمــن مــثله يف املكــرمات ومــث    
. 

ــرم   ــد مك ــيوم ج ــنا ال ــت في وألن
. 

ــاً    ــك عامل ــرموا ب ــرموك فك ــد ك ق
. 



ــزم  ــة ولزم ــيج ملك ــو احلج ــا ف كم
. 

و القلــوب إلــيك يف شــوق  فــ 
. 

مــــتقدم والفضــــل للمــــتقدم
. 

ــه  ــيش ــك األج ــددت ل ــك رائ ال أن
. 

ــم  ــري معل ــيم خ ــنت يف التعل ــل ك ب
. 

ــن  ــنت امل ــياءها ك ــنت ض ــا وك ار هل
. 

ــم    ــم بلس ــان أعظ ــو إىل اإلمي تدع
. 

ورســـالة التعلـــيم خـــري رســـالة 
. 

واجلامعـــات وكـــل نـــاٍد معلـــم
. 

ــبها     ــيان أدي ــاحات الب ــرفتك س ع
. 

وغرســـت آمـــاالً بقلـــب الـــنوم
. 

ــزرا     ــات ف ــتك اجلامع ــد دع ولق
. 

وألنــت خــري مشــجع ومكــرم   
. 

مقصـــود إنـــك جـــة لقلوبـــنا 
. 

يف صــفوة العلمــاء مــثل األجنــم   
. 

وألنــت يف التكــرمي جــد موفــق    
. 

وتـــنري للظلمـــا كـــدار األرقـــم
. 

ــعراً   ــبة مشـ ــتظل دارك للمحـ سـ
. 

إال ذووه وكـــل قلـــب مـــنعم  
. 

ــه    ــرمي ألهل ــلَ الك ــرف الفض ال يع
. 

وســــلوكنا للهامشــــي األقــــوم
. 

واملــرء إن يســخط ففــي آالمــه    
. 

ــرم   ــدو اـ ــتلني إىل العـ أو نسـ
. 

ــن  ــىء رأس ــيدة أن نطأط ــأىب العق ات
. 

ونـــذيقها طعـــم اهلـــوان العلقـــم
. 

تــأىب الشــريعة أن نــذل نفوســنا 
. 

ــلم  ــزة مس ــب ع ــند اخلط ــريك ع وي
. 

ــناً    ــان إال مؤمـ ــح اإلنسـ ال يفلـ
. 

يف مرضــاته ومطــبقاً قــول احلبــيب األعظــم
. 

ـواه   ال   ـون هـ ـان إال أن يكـ ــح اإلنسـ يفل
. 

وهـــنت عـــزائمها ومل تـــتقدم  
. 

ــ  ــواً رسـ ــةعفـ ــا أمـ ولَ اهللا إنـ
. 

حــريى وختفــق يف ظــالم مــبهم   
. 

ــنت   ــارة فانث ــف احلض ــرها زي ــد غ ق
. 

فــإذا بأحضــان الــرذيلة ترمتـــي   
. 

أخــذت مــن الغــرب احلقــري قشــوره 
. 

ــاضٍ  ــان م ــبد الفرس ــد ع ــرمق  أك
. 

ــورى   ــري ال ــا خ ــولَ اهللا ي ــواً رس عف
. 

فخـــر العـــوامل أســـوة للمســـلم
. 

ــد     ــنيب حمم ــى ال ــه عل ــلى اإلل ص
. 

  ))يحممد عبد املنعم خفاج. د. كلمة احملتفى به أ(( 
 على سيد املرسلني سيدنا حممد وعلى آله وصحبه         بسم اهللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم       -
 .أمجعني

 راعي االثنينية، سعادة األستاذ الكبري السفري املصري        خوجهاألستاذ الكرمي الشيخ عبد املقصود      
يف اململكة العربية السعودية، معايل األستاذ الكبري الدكتور حممد عبده مياين، حضرات أصحاب املعايل               

 .ار وأعالم هذه الندوة ومفكريها وأدبائها وشعرائها ونقادهاوالسعادة شيوخنا الكب



جئت إليكم من مصر أمحل حتيات جامعاا ومنتدياا ومجيع هيئاا الثقافية واألدبية،            :  أيها السادة 
أمحل إليكم حتيات األدباء والنقاد والشعراء الذين يتطلعون دائماً بقلوم وعقوهلم إىل االثنينية، هذه               

األدبية الرائعة املستوى اليت تؤدي رسالة من أعظم الرساالت يف تاريخ األدب احلديث والفكر               الندوة  
املعاصر، وأشهد أنين قد لقيت منتديات ولقاءات كثرية، أدباء يف الرباط أو يف اجلزائر أو وهران أو يف                  

و يف العراق أو يف     تونس أو يف ليبيا أو يف السودان أو يف دمشق أو يف اململكة العربية السعودية أ                 
أشهد ملتقى مثل   كراتشي أو يف بروماي أو يف خمتلف أحناء البالد اليت طوفت ا وأشهد أنين مل ألتق أو                  

هذا امللتقى الكبري الذي جتمعت فيه صفوة املفكرين واألدباء والكتاب والشعراء من أعالم األدب                
 .والفكر السعودي املعاصر

اباً وأستاذاً، ولكنين عشت فيها جبسمي وبكياين منذ أن كنت          وقد عشت يف السعودية طفالً وش     
أستاذاً يف جامعة اإلمام قبيل السبعينيات، والتقيت بأدبائها ومفكريها، وكنت من قبل أحرص على                
االلتقاء بكل أدباء اململكة وشعرائها وكتاا الذين جندهم يف القاهرة وندعوهم إىل ندوة رابطة األدب                

دها أن تعقد مؤاخاة أدبية بينها وبني االثنينية هذه الندوة الرائدة، وشهدت يف القاهرة              احلديث اليت يسع  
ندوة الشيخ حممد سرور صبان رمحه اهللا، ندوة حافلة تكتمل مساء كل مخيس يف قصره يف املعادي مث يف                   

ة واألدبية،  مصر اجلديدة، وجيتمع فيها كل األدباء والشعراء والكتاب يناقشون خمتلف املسائل الفكري            
وكذلك ندوة حممد خليل عناين يف بيته باهلرم، وندوة األستاذ املفكر الكبري عبد اهللا عبد اجلبار يف مرتله                  
حيث كان كبار أدباء اململكة الذين يفدون إىل القاهرة جنتمع م ونلتقي معهم ونشهد الكثري من روائع                 

 .أدم
افتها، صحافتها، يف أعماق مشاعرنا يف قلوبنا يف         واململكة ليست بغريبة عنا، أدا، فكرها، ثق      

أدبنا القدمي واحلديث كانت غرساً ما نقتطفه من روائع األدب والفكر، ومجيع هذه البالد املقدسة                 
شهدت أقدم جامعة يف تاريخ اإلسالم وهي املسجد النبوي الشريف، الذي كان أقدم جامعة منذ جلس                

ؤدي األمانة ويدعو إىل العقيدة املطهرة، وقد كان بعض األساتذة            يف أروقته يبلغ الرسالة وي     النيب  
يناقشون مسألة أقدم اجلامعات يف العهد اإلسالمي، فريق يقول إنه األزهر الشريف وكنت أنا معهم                 

، وفريق آخر يقول كالماً آخر، وقلت       ـه٢٤٥وفريق آخر يقول إا جامعة القرويني اليت أنشئت عام          
األزهر هو اجلامعة اإلسالمية األوىل يف العامل اإلسالمي ولكن إذا اعتربنا قيام احللقات             هلؤالء وهؤالء إن    

 يكون أقدم من جامعة القرويني حقاً ألن         ـه٣٨٩العلمية اجلامعية يف مدن بعد قيامه بقليل يف عام           
من الزمان،   لكن مل تكن فيها حلقات علمية إال بعد ذلك بقرنني            ـه٢٤٥ام  جامعة القرويني أنشئت ع   

ومصر شهدت أقدم جامعة يف إفريقيا وهي جامعة الفسطاط اإلسالمية، اجلامعة اليت جلس فيها اإلمام                
الشافعي وابن نصري ويزيد بن محيد، وجلس فيها قبلهم عبد اهللا بن عمرو بن العاص، وجلس فيها أيضاً                  



 يف شبابه ووفد إليها األدباء والشعراء       الكثري من العلماء والفقهاء واملفتني، وجلس فيها أبو متام متعلماً         
، وعبد اهللا بن     ه ٢١والنقاد، وقد قامت هذه اجلامعة منذ قيام مسجد عمرو بن العاص يف القاهرة عام               

 هو مؤسس هذه اجلامعة أو كان يزيد بن محيد الذي كان من بعده               ه ٦٨عمرو بن العاص املتوىف سنة      
عد أقدم  علمية فيها فإن جامعة الفسطاط اإلسالمية ت       بعشرات السنوات، والذي أسس احللقات ال      

اجلامعات يف إفريقيا، ولكن يبقى املسجد النبوي الشريف هو اجلامعة اإلسالمية الكربى اليت قامت منذ               
 .متت اهلجرة النبوية الشريفة

 ، ويف دمشق كان املسجد األموي الكبري مقراً للعلماء        ـه١٥قامت جامعات يف القاهرة منذ عام       
واحللقات العلمية مل تنتظم انتظامها اجلامعي، وكانت جامعة الفسطاط اإلسالمية هي اجلامعة اليت سبقت              
كل هذه اجلامعات وأدت رسالتها كاملة، وجلس يف حلقاا املتنيب وكبار الشعراء العرب، وكان                 

حياورونه حني كان يف    للمتنيب حلقة علمية يقرأ فيها شعره، ويستمع إليه الشعراء والنقاد ويناقشونه و            
، اجلامعات األخرى جامعة املدينة املنورة اإلسالمية هي         ـه٣٥٠ حىت عام    ـه١٣٤٦مصر عام   
 .اجلامعة األم

نعيش بفكرنا وعقولنا وقلوبنا معكم، مع هذه البالد املقدسة، هذه األرض الطاهرة            :  أيها السادة 
 يف مشارق األرض ومغارا، ونعيش مع األدب        الطيبة، هذه األرجاء الشريفة اليت حين إليها املسلمون       

العريب القدمي واحلديث الذي نشأ يف هذه البالد، وحتدث عن آمال املسلمني وأحالمهم، وعن حياة                 
الفكر اإلسالمي وما كتب فيه وحتدث عن خمتلف شؤون العامل اإلسالمي، وما أصدق هؤالء الشعراء                

واطفهم وجتارم الشعرية، وعرب معهم كذلك الشعراء يف        هذه الرحاب املقدسة بكل ع    الذين عربوا عن    
مصر ويف دمشق ويف كل مكان من البالد العربية عن حنينهم إىل هذه األرض املقدسة الطاهرة الطيبة،                  
ومن حسن احلظ أن تقوم اجلامعات اجلديدة يف اململكة العربية السعودية تتابع الرسالة وتبلغ الثقافة،                

 وآداا إىل كل مكان ويأيت إليها طالب العلم من كل صوب وكل حدب، هذه                 ثقافة اللغة العربية  
الرسالة الكبرية رسالة العربية رسالة اإلسالم والثقافة اإلسالمية هي اليت يعتمد عليها العامل اإلسالمي               

 .اليوم مهما أنكر املنكرون، ومهما جحد اجلاحدون
لطاهرة تتحدث عن أدا وفكرها وشعرائها، ال       يف الرباط كانت األنظار تتجه إىل هذه البالد ا        

ننسى فضل هذه البالد العظيمة، اليت حنن إليها حنني األم إىل ابنها وحنني األب إىل أبنائه، وحين الناس                   
دائماً إىل جذورهم العربية، إىل أصويل اليت أنتمي إليها، أشعر أن جذوري العربية تستقر يف هذه البالد،                 

ود إليها واستمد منها الكثري من املعلومات وأقرأ عن أساليف ابن سنان اخلفاجي األمري              مث أراد اهللا أن أع    
صاحب الفصاحة، وابن خفاجة األندلسي الشاعر اخلفاجي قاضي القضاة يف العهد العثماين أعالم كثرية              

ىل سوريا  مث كتبت بعض الكتب يف تاريخ قبيليت العربية اليت نشأت يف هذه البالد الطاهرة مث هاجرت إ                



والعراق ومصر وإىل األندلس، وكتبت غريها من الكتب اليت حاولت أن أجيب فيها عن تاريخ أصويل                
 مث كانت انتماءايت الثقافية حافزاً يل على أن أكتب كتاباً كبرياً يف تاريخ األزهر اجلامعي منذ                  ..العربية

 منذ عصر الفتح اإلسالمي إىل اليوم       قيامه، وقد صدر يف ثالثة أجزاء، مث عدت إىل أدب مصر وأدبائها           
فكتبت قصة األدب يف مصر وقصة األدب احلديث وقصة األدب املعاصر وما إليه، مث كانت انتماءايت                 
العربية فكتبت مع األستاذ عبد اهللا عبد اجلبار قصة األدب يف احلجاز، وقصة األدب يف ليبيا، وقصة                   

ثري من هذه الكتب اليت حاولت فيها أن أستثري          األدب يف األندلس، وقصة األدب املهجري، والك       
 .املاضي وأستثري أصحابه وأرنو إىل املستقبل

حنن عشنا يف عصر النهضة الفكرية الكبرية، عصر املدارس واملذاهب األدبية تتصارع تصارعاً              
 وحافظ  كبرياً يف القاهرة، كان هناك صراعاً أكرب بني مدرسة اددين ومدرسة املقلدين، مدرسة شوقي             

هذا الصراع أسفر عن قيام احلركة الرومانسية يف الشعر املعاصر،           .  ومدرسة التجوال العقاد وشكري   
اليت تدعو لكي يكون الشعر تعبرياً عن الذات ال عن جتربة شعرية أن يبعد عن املناسبات وعن النماذج،                  

ودعمت نشاط  .  كنت مع هؤالء لسبب واحد وهو أن أكون مع مدرسة متثلت يف الشعر املعاصر               
احملافظني وأن شعر املناسبات طارئ وال يستحق مشاعر الشاعر ولكن كانت أبوللو يف بادئ األمر                 
حتتفي بكل املدارس األدبية القدمية واحلديثة، ال تنكر على احملافظني شعرهم، وال تنكر على اددين                 

 ما دامت تعرب تعبرياً صادقاً      جتديدهم، وحتتفي بكل قصيدة يبدعها صاحبها من أعماق نفسه ومشاعره         
وأميناً عن نفسه، احتفت مجاعة أبوللو بشوقي رائداً فخرياً هلا، ويف نفس الوقت حتتفي بأيب شادي رئيساً                 
هلا، ويف الوقت نفسه حتتفي بالشعراء كأيب القاسم الشايب، والتجاين يوسف بشري من السودان، وحممد               

اء الرومانسيني وحتتفي بشعراء الشعر العمودي الرصني،        احلسن إمساعيل، وعلي حممود طه، وبالشعر     
شعر شوقي شعر البارودي، شعر إمساعيل صربي وغريهم من الشعراء الذين ينظمون القصيدة                 
العمودية، وكنا نتعجب ملن ينكر على شوقي شاعريته، وملن ينكر على مدرسة احملافظني جتديدها ونعرف               

 جددها بالتراث الشعري، وأعاد للشعر عصر العباسيني وعظمته،         أن البارودي أمد الشعر العريب مبواد     
وأعاد للقصيدة العربية قيمتها الفنية واالجتماعية والسياسية، وجعلها حداء اجلماهري يف كل مكان،               
وجعلها أغنية الناس يف كل حمفل، وكذلك صنع شوقي وكذلك صنع حافظ، وذهبت ميولنا مع أبولو                 

دمي، وكانت املعركة قائمة وشديدة واستمرت سنوات طويلة، وكان النقاش           لذلك ألا ال تتنكر للق    
 .واحلوار فيها على أشده

جيب أن نعرب عن    ول   حول الفرعونية والعربية، وهناك فئة تق      يف القاهرة   مث قامت معركة أخرى   
خرون يناقشون  البيئة املصرية، الدار املصرية، الفرعون املصري، ودافعوا عن كل القيم القدمية وناس آ             



ذلك، وكنا نناقش ذلك ونقول إننا بانتمائنا العريب نغذي رسالة الشعر احلقيقية ونؤدي أيضاً ما جيب                 
 .جتاه ثقافتنا العربية القدمية واحلديثة من أصالة وجتديد

لقد ولدت يف مصر، وشهدت حنو الثالثني وزارة وبعد الثورة حنو اخلمسني وزارة،             :  أيها السادة 
 العشرين شيخاً من شيوخ األزهر وعاصرت املنتديات األدبية والفكرية والشعرية،              وشهدت حنو 

ي، أو بني الفكر الرومانسي والوجداين، والكثري       وعشت مع معاركها الفكرية سواء بني العقاد وشوق       
من القضايا الفكرية وبني الذين ينتمون إىل الشعر الفصيح والذين يدعون إىل العامية أمثال سالمة                  

وسى ولويس عوض، وبني دعاة الواقعية ودعاة الشعر العريب األصيل وبني االنتماء اإلسالمي واالنتماء              م
العلماين، هذه املعارك الكثرية عشناها وعشنا أيامها واشتركنا يف احلوار مع كل الذين ناقشوا القضايا                

 يف كل ما كتبته من كتب        العربية واإلسالمية ومع الفكر اإلسالمي العريب برؤية عربية، وطروحاا         
ومؤلفات ومقاالت، ومل ميض يوم مل أدافع فيه عن الفكر اإلسالمي الذي عشت له وكتبت من أجله                   
ودافعت عنه واشتركت يف خمتلف القضايا وأرجو أن تسمحوا يل بأن نناقش قضايا العقيدة يف حوارات                

 . وراعيها الكرمياألساتذة األدباء واملفكرين واملثقفني وشكراً لكم ولالثنينية
 . والسالم عليكم

  ))سئلة موجهة للضيف احملتفى بهأ(( 
: غازي الزين عوض اهللا، األستاذ جبامعة امللك عبد العزيز، قسم اإلعالم          .  سؤال من د    -

شرف عظيم يف هذه األمسية الثقافية االثنينية أن أحظى حبضور تكرمي أستاذي الدكتور حممد عبد               
ظى أيضاً يف معيته بأستاذي الدكتور عبد العزيز شرف أستاذ اإلعالم           املنعم خفاجي، كما أنين أح    

والصحافة األدبية الذي تتلمذت على يديه يف دراسة الصحافة األدبية، والذي كان يل مبثابة                
موجه أكادميي حينما كنت أعد رسالة الدكتوراه عن الصحافة األدبية يف اململكة العربية                 

كيف نوفق بني نظرية    :  لفضل العظيم بعد اهللا، فلهما الشكر، سؤايل      السعودية، فإنين مدين هلما با    
 الشعر اإلبداعية ومسؤوليته االجتماعية وفق نظرية األدب؟

نظرية األدب تنادي أو تدعو جلنس األدب الذي خيدمه، سواء يف الشعر قصيدة ويف القصة أو يف                 
ول الفنية لنظريات النص األدبية هي      الرواية أو يف امللحمة أو غري ذلك، حمافظة األديب على األص           

األساس األول يف اإلبداع األديب مث هذا األدب يف اجتاهاته ويف أخالقه يتجه إىل خدمة البيئة تمع                   
اإلنسان العريب املسلم الفكر العريب اإلسالمي، خدمة قضايا التراث، إضاءة الطريق أمام األجيال                

دب اإلسالمي العريب، وأن ال يبتعدوا عن التراث، ألن          القادمة، وتعريف الشباب لكي حييطوا باأل      
التراث هو قوام كل جتديد وكل ابتكار وكل حياة فنية مبدعة، والتراث هو اإلسالم وحنن كما نرجو                  



يف احلاضر واملستقبل لن نقيم أي بنيان إال على أساس تراث متني واالجتاه املوضوعي بالنسبة للشباب                 
ن جنمع بني حقيقة األدب وهدف هذا األدب، شكراً لألستاذ الكبري الدكتور             العريب إىل اإلبداع هو أ    

 .غازي وهو من أعالم أساتذة اإلعالم يف جامعة امللك عبد العزيز وكاتب ومفكر كبري
 

سيادتكم متفائل مبستقبل األمة العربية يف األمور       :  األستاذ عبد احلميد الدرهلي يقول      -
 عية وكيف تبدي رأيك يف ذلك؟السياسية واإلقتصادية واإلجتما

أنا أعتقد أن هناك مستقبل عظيم لألمة العربية يف كل قطر من أقطارها ما دامت عقول شباا                  
وهذا كله    وخدمة عقيدا ومثقفيها تعمل من أجل خدمة األمة العربية وخدمة تراثها وخدمة ثقافتها             

والتجديدات الرائعة العظيمة يف املسجد       ة باخلري، وكما شاهدنا يف اململكة االجتاهات العظيم        يبشر
النبوي واملسجد احلرام، من الذي صنع هذا الكيان، إم العقول املفكرة من أبناء هذه األمة وهي                  
تتحدى احلاضر وتعمل لبناء املستقبل، وال شك أن ما مت بفضل اهللا تعاىل وعونه سيكون له أكرب األثر                   

ا عون اهللا، ومعنا كل مقومات الكفاح والتنمية والتجديد وتقومي            طاملا متسكنا بعقيدتنا وتراثنا، معن    
 .املستقبل على أساس متني من احلاضر ومن املاضي

روسيا لوال العوامل االقتصادية الرائعة من البالد اإلسالمية اليت ضمتها إليها ملا كانت دولة من                
ن اإلمكانات اإلقتصادية يف تركستان     الدول الكبرية، ولكانت دولة من الدرجة الرابعة أو اخلامسة ولك         

ويف خبارى ومسرقند والبالد اليت ضمتها إليها جعلت منها دولة كبرية ولوال الدول اإلسالمية اليت                  
اغتصبتها لكانت دولة من أضعف الدول، إمكانياتنا الكبرية يف االقتصاد يف الثقافة يف العلوم يف اآلداب                

 جند إنساناً عربياً كبرياً كإنسان اململكة إنسان من ينبع يعمل            يف التراث يف احلضارة اإلسالمية اليت     
سفرياً لدى بالد الغزنويني مث يسافر إىل الصني العتبارات سياسية، مث يكتب عن الشعوب العربية                  
واإلسالمية يف وسط آسيا، العقل العريب مبدع وهو الذي يوصل احلضارة اإلسالمية لروعتها وعظمتها              

 .اوجالهلا ومفاخره
 

ذكر أن من مؤلفاتكم الوفرية ما يتعلق بالتصوف، وحنن         :  األخ حممد علي صاحل يقول      -
نسمع من بعض الناس هجوماً شديداً على التصوف دون متييز هلذا التراث فما رأيكم يف هذا                  

 املوقف وماذا كتبتم يف هذا اال؟
س األدب اإلسالمي، وأدرس    أنا ال أنظر إىل التصوف إال على أنه أدب إسالمي أدرسه، كما أدر            

 عن عقيدة   أتكلمقصائد ابن الفارض اليت تتعلق بالذات اإلهلية على أا من صميم األدب االسالمي، ال               
 نستطيع أن   عز وجل، وال    عن أدم وشأم مع اهللا    هؤالء الصوفيني، وال عن فكرهم ولكن أتكلم        

، واملستشرقون يهتمون به إهتماماً كبرياً ونريد أن        التراث اإلسالمي أوالً  ه دوراً يف    التصوف ألن ل  ننكر  



نقرأ ما يقوله املستشرقون عنهم ونرد على مزاعمهم فيه، فإذا فهمنا جزءاً أو جانباً من األدب                    
 .إلسالمي ال نستطيع أن نرد على افتراءات املستشرقني وأكاذيبهم وأضاليلهما

لكم فوق اخلمسمائة مؤلف، هذا     عبد العزيز شرف إن     .  األستاذ جمد مكي يقول ذكر د       -
عدد وفري يدل على علم وفري واتساع يف الوقت، وهذا العدد الوفري يذكرنا مبؤلفات اإلمام                 

املوسوعات العلمية، ونالحظ اليوم ضعفاً يف اهلمة العلمية وقلة         السيوطي وابن عبد اهلادي يف عهد       
اجة طلبة العلم ومحلة الشهادات      فما هو السبيل لزيادة اهلمة للنهوض حب        يف اإلبداع العلمي،  

 اجلامعية؟
أوالً يل حنو مخسمائة كتاب مطبوع، ثانياً كيف نكتب هذا يعتمد على املراجع واملصادر فمكتبيت               
عامرة وا املراجع واملصادر وبفهم املراجع واملصادر أستطيع أن كتب وأقضي وقيت يف الكتابة                  

 .والقراءة
أجنب أديبنا الكبري وعاملنا الفاضل أبناء كان        هل  :  األستاذ حسن جوهرجي يقول     -

 ألحدهم مساق أديب واهتمام فكري حياول أن يسري يف نفس الدرب الذي سلكه والده؟
األستاذ حممد كافور وزير التربية والتعليم والثقافة يف قطر اآلن هو الذي حضر رسالة الدكتوراه               

الرمحن ملحم امللحم وكيل وزارة الشؤون      عن أدب اخلليج وعبد العزيز حسني وزير الدولة وعبد           
 .اإلسالمية بالكويت تلميذي كلهم تالميذي ربيتهم ليكونوا جنوداً خملصني للثقافة العربية

لنهضة األدب  مصر رائدة النهضة األدبية حديثاً يف عامل العروبة أجنبت جيالً من الرواد                -
 كثريون مثل شوقي وحافظ،     فلوطي وأمثاهلم ني، والبارودي، واملن  العريب أمثال طه حسني، وأمحد أم     

أستاذنا الفاضل أن ذلك الربيق قد خفت أم أن         أال يالحظ   :  السؤال من األخ حممد اجلوهري يقول     
 عدد الرواد من مصر أثر يف ذلك؟

 البيئة الثقافية تتجدد كل وقت، وتتغري مناطقها ومالحمها كل يوم، فإذا كان جيل األمس                ..نعم
باراً للثقافة والفكر يف األدب ويف علوم الشريعة واللغة العربية واألدب العريب فهذا               أجنب رواداً ك  

العصر الذي عاشوا فيه كان يساعدهم على ذلك، عصرنا عصر السرعة وعصر احلضارة الغربية وعصر               
 .التلفزيونات وكرة القدم والسينمات، هذا هو السبب ولكن إىل عودة إن شاء اهللا

وأساتذته وكثرياً ما   ق القرين يقول كان طه حسني رمحه اهللا ميقت األزهر           األخ عبد الرزا    -
 كان يعدد أخطاءهم كما ذكر ذلك يف األيام، ما رأيكم فيما ذكرنا؟

سيدي، الدكتور طه حسني أزهري النشأة، وكان حىت يف قمة جمده يقدم ما استفاده من بيئة                  
، وانفتح على النظريات اجلديدة وكان يعترف بفضله دائماً         األزهر الثقافية التراثية القدمية واللغة والفكر     



وكان أيضاً يف آخر حياته قد فتح األبواب جلميع خرجيي األزهر يف مجيع املدارس لشغل وظيفة التدريس                
وأساتذة الدراسات اإلسالمية كانوا أزهريني، وما ذكره يف كتابه األيام          )  عندما كان وزيراً للمعارف   (

وكان يف األزهر   .  قرية اليت عاش فيها طالباً وجماوراً يف األزهر مث عاملاً على أيدي شيوخه            يصور البيئة الف  
مدارس متعددة أيضاً يف عصر طه حسني األول يعين يف أوائل القرن العشرين جند مدرسة اإلصالح                  

معجزة والتجديد وقد اهتمت باألدب العريب اهتماماً كبرياً ووضعت األساس لفهم البالغة العربية و              
 بالصحافة وبعض األشياء اجلميلة اليت جاءت مع االحتالل اإلجنليزي، وتتفق            واهتمتالقرآن الكرمي،   

 وما إىل ذلك، وكان طه حسني له        احلديث  للعمل على دراسة السرية وكتب    أيضاً على بعض األساتذة     
ا إىل ذلك، والدكتور    اجتاهات تنكر على املتعصبني عدم اتصال الشباب بالصحافة أو كتابة القصيدة وم           

طه حسني احتفى به األزهر يف عهد الشيخ شلتوت وكرمه وعرب يف كلماته يف هذا اللقاء عن حبه                    
األفكار يف وقت من األوقات مث تتفق بعد          فالعميق لألزهر وتقديره مع متنياته لألزهر وجامعته، قد ختتل        

 .طالقذلك، طه حسني ال نستطيع أن نقول إنه معاد لألزهر على اإل
 

نقرأ ما بني فترة وأخرى كتابات أدبية تشري        :  األخ أمني عبد السالم الوصايب يسأل قائالً        -
إىل عدم التواصل األديب يف الوطن العريب، ما هي اخلطوات اليت ميكن من خالهلا إجياد جسور                  

 طلوبة؟التواصل بني األدباء يف الوطن العريب حىت ميكن تفعيل هذه احلركة بشكلها وصورا امل
حقيقة جند أن االستعمار الفرنسي ملصر وجبانبه االستعمار الفرنسي لتونس واحتالل بلدان إفريقيا             
كان يريد أن يفكك أو يقطع أواصر الصلة بني العامل العريب ولكن كان دائماً احلنني إىل الوحدة وإىل                   

ي ذكرته من أسباب حصارنا     دمج العامل العريب واإلسالمي كان واضحاً، وهذا شيء طبيعي حىت أن الذ           
االستعماري يف بالدهم إىل األزهر أو إىل املسجد النبوي الشريف أو إىل احلرم الشريف وكانوا                  
يتحملون حىت املوت يف سبيل عطشهم الثقايف األديب والفكري وحنينهم إىل هذه البالد وإىل وحدة                 

ومتعاونة يف مشكالت األمة العربية وأنا      عربية قد تظهر يف احتاد ملوكها وحكامها وأمرائها ورؤسائها،          
أرى أن أفضل وسيلة هي احتاد واجتماع املثقفني يف اجلامعات واألدباء والكتاب والصحافة عن طريق                
اللقاءات األدبية والفكرية والثقافية والعلمية، هذه اللقاءات هي أساس وحدة األمة العربية، والغرض              

ما تفيد قيام اجلامعات بنشر فكرة الوحدة والتعارف والتآزر بني           يف قيام جامعة الدول العربية، بقدر       
الشعوب العربية مع املنتديات واللقاءات، يعين ندوة االثنينية جتمع األمة العربية يف لقاءات مستمرة                

 .وهذه اللقاءات ذات أثر كبري خاصة حتت مظلة اجلامعات



وقد حتقق هذا    جممع فقهي إسالمي     دعومت إىل إنشاء  :  األستاذ عبد ايد الزهراء يقول      -
يتحقق ما كان يصبوا إليه        هذا امع الفقهي   بقيام  خفاجي أنه .   د تعاىل، هل يرى    بفضل اهللا 
 ويأمله؟

م كتبت مقاالت يف جريدة األهرام وجريدة األخبار وجملة األزهر أدعو إىل             ١٩٦٢أنا يف سنة    
عن األحداث والفتاوى الفقهية    دروا أحكاماً   هذا امع ليجمع علماء اإلسالم يف صعيد واحد ليص         

ذلك قضاء على البلبلة اليت تطرأ بني الشعوب العربية،           والشرعية يف كلمة واحدة، ورأي واحد، ويكون يف       
املكرمة بفضل اململكة العربية السعودية وكان ذلك عمالً عظيماً، ومقدمة             وأحببت أن يقام امع يف مكة     

لف البالد اإلسالمية، امع الفقهي ال تصلين تقاريره ونشراته وأعماله حىت             فقهاء من خمت    كبرية وفيه 
 .أستطيع أن أحكم إن كان يف سبيل أداء رسالته، وأترك هذا احلكم ألساتذتنا ليقولوا رأيهم فيه

هل تذكر لنا من فضلك بعض ذكرياتك يف جامعة اإلمام          :  األستاذ عثمان مليباري يقول     -
 اض حيث كنت أحد املدرسني فيها؟حممد بن سعود بالري

جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية يف الرياض جامعة عظيمة وشاهقة وطموحة إىل عمل كبري               
خلدمة اإلسالم، ويفد إليها كثري من أبناء العامل اإلسالمي خاصة من شرق آسيا ووسط إفريقيا وهي مقر                 

ها أن توصل أنوارها إىل خمتلف البقاع اإلسالمية،         كبري من مقرات الثقافة اإلسالمية، واألمل كبري في        
وأال تقصر االنتساب فيها إىل عدد معني أو على دولة معينة، وأن تكون محى لكل طالب يهفو إليها من                   
العامل اإلسالمي، وهي منارة رفيعة، قضيت فيها ثالث سنوات عملت خالهلا مع الدكتور تركي وهو                

 .اهتمامرجل فذ، وعامل كبري، وصاحب جد و
تطرقتم إىل ذكر حلقات العلم اليت تعقد يف البالد         :  األستاذ أنس حممد علي الصابوين      -

 اإلسالمية، هل ميكن إعادة جمد تلك احللقات أم يكتفي بالدراسة حسب رأيكم؟
واجلامعية يف  ة   كل اجلهود الفكرية والثقافية والعلمي      وفيها تتضافر   اجلامعة هي حلقة علمية   

رتباط ويف إخاء، هذا التناسق يرفع من شأن الثقافة اإلسالمية ومن شأن اللغة العربية                تناسق ويف ا  
واألدب العريب وخيرج جيالً جديداً من أجيال األمة اإلسالمية واألمة العربية، ومع ذلك تظل احللقات                

ع العلمية  العلمية يف املساجد، واحللقات العلمية يف اجلامعات، واحللقات العلمية يف خمتلف اام              
والفقهية واألدبية وعمل املنتدى األديب كمنتدى االثنينية يؤازر هذه املنظومة وهذا التقاء فكر وثقافة               

 .ولغة واهلدف والرسالة شيء مجيل جداً



بلبلة فكرية يف     ذكرمت يف حديثكم أنكم عشتم عصر     :  األستاذ عجالن الشهري يقول     -
     زالت تلك البلبلة الفكرية    ددين لفترة خلت، فهل ال      القاهرة بني مدرسة احملافظني ومدرسة ا

 ؟موجودة يف عامل األدب أم أخذت أشكاالً وألواناً جديدة
البلبلة الفكرية نشأت من تأثري االستعمار، االستعمار عندما وفد إىل القاهرة كانت له تطلعاته               

يب اإلسالمي، وعمل يف سبيل      العر انتمائهاورغبته العارمة يف عزل مصر عن ثقافتها وعن عقيدا وعن           
ذلك الكثري، ولكن مصر حبركة املفكرين وساستها قضت على كل هذه احملاوالت ولكن تأثر بعض                 
الشباب العريب باملفاهيم الغربية يف األدب والثقافة واللغة حيث درسوا يف بعض اجلامعات الغربية وتأثر               

فكر الشيوعي، درس بعضهم يف فرنسا      بعضهم، كما درس بعض الشباب يف موسكو وبعضهم تأثر بال         
واجنلترا وأمريكا وقد يكون بعضهم تأثر بالفكر العلماين، وجند آثار ذلك يف كتابات بعض الكتاب حني                
يدعون إىل آراء بعيدة عن فكر اإلسالم والفكر العريب التراثي وطبعاً اتمع املصري مل يقض على كل                  

 .ذلك، يعين يف جتدد دائم بالنسبة هلم
ما الذي ختشاه على صلة اجليل املعاصر باللغة العربية وآداا : الدكتور حممد حداد يقول -

 على مستوى التعليم الثانوي واألساتذة اجلامعيني؟
ضعف شبابنا يف اللغة    اب  ري، ألن أسب  حنن ما دمنا مرتبطني بالتراث ال نستطيع إال أن نأمل كل اخل           

التراث، يف القاهرة عندما كنا ندرس درسنا أدب احلريري، وأدب            صلتهم ب  انقطاعالعربية يعود إىل    
الكاتب وحنفظ اجلاحظ وحنفظ ابن خلدون ونقرأ كتب األدب القدمية والعظيمة واملطبوعات األدبية              
الرفيعة وحنفظ منها بعض املختارات، والفكر األديب يغذي الثقافة العربية ويقوي ملكة اللغة العربية                

 نفوس الشباب، ولكن ضعف الشباب اآلن يف مستوى تعليم املدارس الثانوية مرجعه             والذوق العريب يف  
إىل بعدهم عن التراث، يعين ال بد لطالب املدرسة الثانوية أن يقرأ لطه حسني واملنفلوطي والعقاد                   

حممد حسني هيكل، يقرأ كل ذلك وهذه وسيلة كبرية للقضاء على أسباب الضعف               .  والزيات ود 
 اجليل يف اللغة العربية، بل الشاب الذي حيرص على قراءة التراث سيكون أقوى يف                 املوجودة لدى 

األدب واللغة، بل أقوى يف مجيع العلوم، وحنن إذا حللنا ضعف األدب واللغة يف مستوى التعليم فيجب                 
 .أن ندخل التراث كمادة أصيلة يف مدارسنا وجامعاتنا

عر ديوان العرب، وهو يف الواقع أمر ال جدل         الش:  األستاذ نبيل عبد السالم خياط يقول       -
فيه ولكن وحنن يف وقتنا احلاضر يذهب بعض القصصيني إىل حتريف وتغيري هذه املقولة إىل أن                  

 القصة ديوان العرب فما ردكم على هؤالء القصصيني؟



عرب يعين  أوالً ال ميكن أن يتأثر الشعر عن مكانته األوىل يف عاملنا العريب، وعندما نقول ديوان ال               
هو االنتماء وهو الفكر وهو الثقافة وهو اللغة وهو الوجدان وهو أيضاً املؤثر يف البيئة العربية واتمع                  
العريب والشباب العريب، وال ميكن أن ننكر على الشعر العريب مكانته، لكن اآلن عند قيام مدرسة الشعر                 

عفت زمخه األديب، نازك املالئكة طالبت يف        الطالب للشعر العمودي التراثي وأض     انتماءاجلديد أضعفت   
كتبها أن هذا الشعر ليس معناه القضاء على الشعر العمودي وقد جند يف دواوينها مثالً عشر قصائد                  
حرة وأحياناً الديوان كله شعر عمودي ولكن بعض الشباب حياول أن يكتب شعراً حراً وحسب                  

كلغة رفيعة من لغات الوجدان     وننتمي إليه، نعتز به     وينخرط فيه، لكن الشعر العمودي جيب أن نعتز به          
 .والروح والقلب والذوق

نعتذر عن اإلطالة حيث أثقلنا على ضيفنا الكبري والسؤال التايل سيكون األخري، الفريق               -
 خفاجي شاعر له ستة عشر ديواناً فماذا توحي إليه هذه الليلة من الشعر؟. د: حيىي املعلمي يقول

ية لالثنينية ولكن األستاذ الكبري عبد املقصود أصر على أال تلقى ألنه ال يريد                لدي قصيدة حت  
مدحاً بالنسبة لالثنينية، وال ما يقوم به من عمل كبري، ولكن الليايل اجلميلة ستعود وتتكرر ونلتقي إن                  

أرق الشعراء  شاء اهللا ونستمع إىل الشعر من أساتذتنا الكبار، ومعنا الفريق حيىي املعلمي وهو شاعر من                
وله ديوان شعر مكتوب نرجو أن نطلع عليه قريباً، وإن شاء اهللا لنا لقاءات شعرية وأدبية نتكلم فيها                   

 .وإن شاء اهللا نلتقي وهذه الوجوه على خري
 . والسالم عليكم ورمحة اهللا

  ))تعقيب لفضيلة الشيخ حممد علي الصابو�ي(( 
سلم على صفوة خلقه سيدنا حممد وآله وصحبه        بسم اهللا الرمحن الرحيم، حنمد اهللا ونصلي ون         -
 : وبعد..أمجعني

أمتىن وأطلب من اهللا عز وجل أن يرتل علينا رمحته يف كل اثنينية حىت يكون اجتماعنا يف هذه                    
القاعة اجلميلة ألننا سندخل على أيام الربد، وقد مرت علينا أيام مل حنضر فيها بسبب الرياح اليت أملت                   

وهو اْلَِّذي ينزلُ   عة، هذا االجتماع واللقاء بسبب الغيث واملطر وصدق اهللا العظيم           بنا، ورب ضارة ناف   
ِد معب ثَِ منيطُاْلغا قَناحلِْميد ِليالْو ووه هتمحر رنشوا وي . 



  ))ختام احلفل(( 
 سعادة األستاذ    قائالً الشكر موصول لضيفنا الكبري     خوجه الشيخ عبد املقصود     -اختتم احلفل   

الدكتور حممد عبد املنعم خفاجي على ما تفضل به علينا يف هذه األمسية، والشكر لصنوه ورفيق دربه                  
سعادة الدكتور عبد العزيز شرف الذي أسعدنا حبضوره، وشكراً لكم مجيعاً، وشكراً لسعادة الشاعر               

نعلم أن سعادتكم شاعر مطبوع     "الكبري األستاذ حسن عبد اهللا القرشي الذي تلقيت منه قصاصة تقول            
؟ هذه املسألة حتتاج إىل حماضرة وإىل أمسية        "ولكم مخسة عشر ديواناً فهل نستمع إىل شيء من شعركم         

لوحدها، واحلقيقة ال تفوتين هذه املناسبة ألقدم الشكر إىل سعادة الفريق حيىي املعلمي على ما تفضل به،                 
و أن أقدم الشكر له بامسي وامسكم مجيعاً على ما جتشم من            وله جهد مشكور يف حتضري هذا اللقاء، وأرج       

عناء ومشقة وهو يرافق الضيفني الكرميني نيابة عين ألنين قد مررت األسبوع املاضي بظروف صعبة                 
 متني الكبريين مجيعاً وترك أعماله يف الرياض، فشكراً موصوالً له، وشكراً للعالّ            فكان ينوب عنكم     
حنتفي فيها ما إال      مني، وكما تعلمون كانت االثنينية املاضية هي اليت كنا نود أن           راألستاذين الكرميني املك  

أن األمطار بتلك الغزارة حالت دون ذلك، فتكرموا علينا بالبقاء إىل اآلن هلما هنا عشرة أيام، وهذا فضل                   
 .كبري لن ننساه هلما وجزامها اهللا خرياً عنا وعن اجلميع

* * * 
 :ألمسية موجهاً احلديث للحضوروختم عريف احلفل ا

أيها اإلخوة احلضور نذكر حضراتكم بأن ضيف االثنينية القادمة إن شاء اهللا هو سعادة الدكتور                  -
 وستبدأ االثنينية القادمة يف الثامنة       ..زاهر بن عواض األملعي الشاعر املعروف وعضو جملس الشورى          

 .ضور مبكراًوالنصف مساء مبشيئة اهللا تعاىل ونرجو التكرم باحل
شكراً لسعادة ضيفنا الكبري الدكتور حممد عبد املنعم خفاجي، وضيفنا كذلك الدكتور عبد                -

 بتقدمي  خوجهالعزيز شرف ولصحبهما الكرام، واآلن يقوم صاحب االثنينية سعادة الشيخ عبد املقصود             
 .لوحة االثنينية التذكارية لسعادة ضيفه الكرمي
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