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 حفل التكريم
  ))كلمة االفتتاح(( 

 :افتتح األستاذ حسان كتوعة األمسية بالكلمة التالية
احلمد هللا محداً كثرياً طيباً مباركاً يف الصالة والسالم على خامت األنبياء واملرسلني سيدنا وحبيبنا                

 .ونبينا ومعلمنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
يب االثنينية، األخوة احلضور السالم عليكم ورمحة اهللا         أصحاب الفضيلة واملعايل والسعادة، حم    

 .وبركاته
ها حنن نلتقي جمدداً يف هذه الدار العامرة لنحتفي سوياً بفارس جديد من فرسان اثنينية الوفاء                  
واحملبة هو سعادة الدكتور عبد الباسط بن عبد الرزاق بدر املريب واألديب والباحث املعروف فأهالً                 

حبه األفاضل وأهالً بكم أنتم أيها األخوة احلضور، وعلى بركة اهللا نبدأ هذه األمسية               وسهالً به وبص  
 .الطيبة بتالوة آٍي من الذكر احلكيم للقارئ الشيخ عبد اهللا حممد أمحد قمر

 بن  الباسط  عبد  الدكتور  الكبري  ضيفنا  الذاتية لسعادة   اآلن السرية    أيها السادة إليكم   :عريف احلفل 
 . عبد الرزاق

  ))السرية الذاتية(( 
-  بالتدين واالهتمام بالعلوم       ١٩٤٤  لد مبدينة الباب مبحافظة حلب يف سوريا عام       و ِرفَتم يف أسرة ع

الشرعية تنقل مع أسرته بني منبج وجرابلس واستقر يف حلب، ودرس املراحل االبتدائية واإلعدادية              
مسرية احلياة العملية املبكرة معلماً يف قرى       م ليبدأ   ١٩٦٣مث دار املعلمني يف تلك املدن، وخترج عام         

حمافظة حلب، ويف الوقت نفسه طالباً منتسباً يف جامعة دمشق كلية اآلداب قسم اللغة العربية وطالباً                
 .منتسباً يف كلية احلقوق جبامعة حلب

صة م وانتقل للتعليم يف املرحلة الثانوية، سافر للبحث عن فر          ١٩٦٧خترج يف كلية اآلداب عام        -
 .للدراسات العليا يف مصر، إذ مل تكن موجودة يف سوريا وعن فرصة للعمل



سجل للماجستري يف جامعة القاهرة وعمل مدرساً يف معهد اخلدمة االجتماعية يف بنغازي ملدة سنة                  -
تلتها رحلة إىل أوروبا استغرقت معظم السنة التالية مث عاد للعمل يف سوريا مدرساً يف املرحلة                   

 .الثانوية
شعر بدوي اجلبل دراسة يف الفن       (م وكان موضوع الرسالة     ١٩٧٣حصل على املاجستري سنة       -

 ).واملوضوع
وسجل للحصول على نيل الدكتوراة يف جامعة عني مشس بالقاهرة مث سافر إىل الرياض ليعمل يف                    -

 على مادة   مدرساً مث مشرفاً على القسم الثانوي، مث مشرفاً       )  مدارس الرياض (مدرسة متميزة امسها    
 .اللغة العربية وتطوير مناهج دراستها

م وكان موضوع   ١٩٧٨حصل على درجة الدكتوراة مبرتبة الشرف األوىل من جامعة عني مشس عام               -
 ).قضايا الشعر اجلديد يف النقد األديب املعاصر(الرسالة 

 .ة ملدة مخسة عشر عاماً     للهجر ١٤٠٠انتقل إىل املدينة املنورة وعمل يف اجلامعة اإلسالمية منذ عام             -
شارك يف مناقشة رسائل أخرى يف اجلامعة        ووأشرف على عدد من رسائل املاجستري والدكتوراة         

 .نفسها ويف جامعات اململكة األخرى
 . للهجرة١٤١٥نقل إىل مركز خدمة السنة والسرية النبوية للعمل يف قسم السرية النبوية اية عام  -
ام ـدينة املنورة وكُلّف بإدارة مركز حبوث ودراسات املدينة املنورة ع           أعري إىل إمارة منطقة امل       -

 .زال على رأس عمله هذا حىت تاريخ إعداد هذه السرية هـ وما١٤١٧
 

 :املؤلفات
 ."املنهج يف اللغة العربية "•
 .شعر بدوي اجلبل دراسة يف املوضوع والفن •
 ."قضايا الشعر اجلديد يف النقد األديب املعاصر "•
حبث مقدم إىل الندوة العاملية لألدب اإلسالمي يف        "  مالحظات حول تعريف األدب اإلسالمي      "•

 .لكناو باهلند
حبث مقدم لندوة احلوار حول األدب اإلسالمي باجلامعة اإلسالمية         "  من قضايا األدب اإلسالمي   "  •

 .باملدينة املنورة
 .حبث مقدم للجامعة اإلسالمية" حداثة الشعر العريب" •
حبث مقدم لندوة األدب اإلسالمي جبامعة اإلمام حممد        "  األدب اإلسالمي بني أنصاره وخصومه    "  •

 .بن سعود اإلسالمية



 .مقدمة لنظرية األدب اإلسالمي •
 ".مذاهب األدب العريب رؤية إسالمية" •
 .قضايا أدبية •
 .دليل مكتبة األدب اإلسالمي احلديث •
 .قضايا نقدية •
 .للمدينة املنورةالتاريخ الشامل  •

 

 :النشاطات الثقافية األخرى
 .برنامج من األدب اإلسالمي برنامج إذاعي أسبوعي استمر ملدة مخس سنوات •
جمموعة من الدراسات واملقاالت حول األدب اإلسالمي وتاريخ املدينة املنورة منشورة يف جمالت               •

 .وصحف حملية وعربية
لثقايف باملدينة املنورة حول األدب اإلسالمي وتاريخ املدينة        جمموعة حماضرات يف النادي األديب ا       •

 .املنورة
شارك سعادته يف عدد من املؤمترات والندوات عن األدب والتاريخ ومجيع مؤمترات رابطة األدب                  •

 .اإلسالمي العاملية
 . مرة أخرى وبامسكم أيها احلضور نرحب بسعادة الدكتور عبد الباسط بدر وصحبه الكرام

 

 كلمة صاحب االثنينية(( 
  ))سعادة الشيخ عبد املقصود حممد سعيد خوجه

بسم اهللا الرمحن الرحيم، اللهم لك احلمد كما ينبغي جلالل وجهك وعظيم سلطانك، اللَّهم لك               
احلمد محداً كثرياً خالداً مع خلودك، ولك احلمد محداً ال منتهى له دون علمك، ولك احلمد محداً ال                   

ضاك، اللَّهم صلي على هذا النيب العظيم، الذي أرسلته رمحة للعاملني، وصلي يا موالنا               أجر لقائله إال ر   
 .على آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه إىل يوم الدين

 :األحبة األفاضل، األساتذة األكارم
 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

بد الباسط بدر وصحبه    وبامسكم مجيعاً أرحب أمجل ترحيب بضيفنا الكبري سعادة الدكتور ع           
األستاذ حممد هاشم رشيد، رئيس النادي الثقايف األديب باملدينة املنورة، واألستاذ الدكتور عبد             :  األكارم



القدوس أبو صاحل، أستاذ األدب اإلسالمي بكلية املعلمني بالرياض واملشرف على فرع رابطة األدب               
عد الزهراين رئيس قسم األدب والبالغة والنقد       اإلسالمي بالدول العربية، والدكتور عبد اخلالق مسا      

بكلية اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، واألستاذ السيد حممد أياد احلسيين، والدكتور عبد              
 ...شاكراً هلم كرمي اهتمامهم واستجابتهم للمشاركة يف هذه األمسية الطيبة املباركة. اهللا احلسيين

 : بضيفنا الكبري من خالل ثالثة حماورويطيب يل أن أرحب
 إنه واحد من األساتذة الذين حفروا الصخرة وكابدوا الألواء ليصلوا إىل ما وصلوا               :يف أوهلا 

إليه بعد جهد وجهاد كبريين مع النفس والعامل من حوله؛ وسريته الذاتية اليت استمعتم إليها تذكرنا                  
بكل هدوء وتؤدة، حافزهم حب العلم، ورائدهم األفق        بأبناء ذلك اجليل الذين صعدوا درجات السلم        

الرحب الذي يتفتح أمام مداركهم اليت تتوسع كل يوم، أحسب أن سريته تلك قريبة الشبه من سرية                  
بعض األساتذة األفاضل الذين سعدنا بتكرميهم يف االثنينية، ومنهم معايل الدكتور مصطفى البادرودي،             

 اخلطيب وسعادة الدكتور حممد علي اهلامشي، وما أخي األستاذ            وفضيلة الشيخ الدكتور حممد منر     
الدكتور عبد القدوس أبو صاحل إال منهم، هذا اجليل امتاز حبب العلم، وتكاد حياة أكثرهم تتمحور                  
حول طلب العلم مث ممارسة التدريس، وكأم قد تفرغوا متاماً هلذا اجلهاد، ومما يثلج الصدر؛ أن ضيفنا                  

يف تلك القالدة املاسية اليت تزين جيل التعليم يف بالدنا خاصة ويف وطننا العريب الكبري                الكبري كحلقة   
عامة، قد ترك مع بقية األساتذة الفاضل اآلخرين أثراً طيباً وبصمةً مميزةً على كثري من تالمذم وأبنائهم                 

لطيبة املباركة، لتغرس يف    وغريهم من الشباب الذين احتكوا م، وهذا يعين انتشار تلك الثمرة اخلرية ا            
أكثر من حقل ويستمر عطاؤها ويفوح أريج وردها ورحياا ليعم نداه خمتلف اجلهات وبالتايل يؤثر على                

 .أبناء اجليل القادم، وهكذا يظل اخلري يف هذه األمة إىل أن يرث اهللا األرض ومن عليها
بحانه وتعاىل أنه يعينه عليه؛ والدفعة القوية اليت         الذي يثين عليه كثرياً وأسأل اهللا س       :واحملور الثاين 

يعطيها لألدب اإلسالمي كقضية تستحق الوقوف عندها ودعم توجهاا اخلرية؛ وإلقاء الضوء على               
إجيابياا وسلبياا مبا يعود باخلري على املسلمني يف مشارق األرض ومغارا، خاصة أولئك الذين                 

ن اآلمال املعقودة على جناح التجربة وازدهارها وتألقها وحجز مساحة          ينظرون إىل هذا التوجه بكثري م     
هلا يف عامل الفضاء الرحب، ومن البشريات اليت تلقيتها مؤخراً ما سينقله لكم أخي الدكتور عبد                   
القدوس أبو صاحل بعد قليل حول التطورات اإلجيابية اليت من املتوقع أن تعطي دفعة قوية ملشروع                   

، سائالً اهللا سبحانه وتعاىل أن يوفق القائمني على هذا األمر ويكلل مساعيهم بالنجاح              األدب اإلسالمي 
والسداد حىت يعم خري الكلمة الصادقة األمينة، وجتد املظلة اليت حتميها وتساعدها ألداء رسالتها                 

ون قصد يف   السامية يف خدمة اإلسالم واملسلمني، بعيداً عن التيارات املشبوهة اليت سامهت بقصد أو بد             
 وبالتايل ساعدت من حيث تدري أو ال تدري بعض املخططات اليت            ،اإلضرار بصورة العرب واملسلمني   



رستيف اخلفاء لتكريس هذه الصورة املشوهة، وأحسب أن أدبنا إسالمياً مدروساً يعمل حتت مظلة                 م 
ايف يف الشأن اإلسالمي يف هذا      معروفة ومعترف ا دولياً سيحد كثرياً من عشوائية التناول األديب والثق          

 .املنعطف اهلام من تارخينا املعاصر
 فيتعلق بالعمل احلايل الذي يعطيه ضيفنا الكبري جل وقته واهتمامه وأعين              :أما احملور األخري  

إدارته ملركز حبوث ودراسات املدينة املنورة ذلك العمل املربور الذي توليه أمارة منطقة املدينة املنورة                
 جهود كثري من اخلرباء واملتخصصني      حيتاج إىل تضافر    والرعاية، وال شك أنه عمل    من العناية   الكثري  

ليخرج لتا آللئ املدينة النبوية املكنونة حىت ننعم وتنعم األجيال القادمة خبرباا الوفرية، ويسعد العامل                
 حتدها حدود، ألا تنهل من      اإلسالمي كله ذه الثروات الدينية والتارخيية والفكرية والثقافية اليت ال          

، وهو الذي ال ينطق عن اهلوى إن هو إال وحي يوحي، واألمر الذي أحب أن                 فيض رسول اهللا    
أركز عليه يف هذه العجالة ضرورة أن تظهر مثار هذا العمل الكبري بالصورة اليت تناسب معطيات هذا                  

تر قد فرض نفسه على كل بيت ومدرسة         العصر وحنن على أعتاب األلفية الثالثة، مبعىن أن الكمبيو         
وجامعة وعلى كل مكتب ومؤسسة علمية وعملية، وبالتايل فإن وسيلة توصيل نتاج مركز حبوث                 
ودراسات املدينة املنورة ينبغي أن يعتمد على وسائط معلوماتية تتعامل مع الكمبيوتر كعنصر أساسي يف               

لومات عرب أقراص الليزر اليت أصبح الواحد منها يغين         حياتنا احلالية واملستقبلية، أي أن يتم تداول املع       
عن مكتبة كاملة مع يئة كاملة للبحث والرصد والتدوين بسرعة تفوق كل ما تعارفنا عليه يف نظام                  

           صحى يف حجم املعاجم الضخمة اليت كانت        املكتبات التقليدية، وال مثله على ذلك أكثر من أن ت
واحلفظ والتداول، فأصبحت كل دائرة معلومات عبارة عن قرص ال           تشكل عبئاً كبرياً يف البحث       

 مبا يضمن   اإلنترنتتتعدى مواصفاته تلك اليت تعرفوا مجيعاً، وحبذا إنشاء موقع خاص على شبكة              
وصول هذا العمل الكبري اجلليل لكل من يلتمسه ويستفيد منه، متطلعاً إىل أن يعمل ضيفنا الكبري على                 

املركز العزيز، وبالصورة اليت ذكرا حىت نضمن له االستمرارية ولعطائه الفائدة            غزو السوق بإنتاج    
املرجوة بإذن اهللا، فقد عودتنا التجارب أن العمل الذي ال يضع متطلبات العصر نصب عينيه حتماً                  

 .ستكون حصته من دائرة الضوء والنجاح بقدر تصوره ملا سيكون عليه احلال واملآل
وتعاىل أن يعني ضيفنا الكرمي وزمالءه على أداء رسالتهم على الوجه األكمل             أسأل اهللا سبحانه    

وأن نستفيد مجيعاً بثمرات عطائهم اخلري، وعلى أمل أن نسعد يف االثنينية القادمة بتكرمي علماً من أعالم                 
به األستاذ   الذين عملوا يف الضوء بل أكثر من الكثري، أعين            ن الكثري مِ  لَم يف الظل ع   صحافتنا عِملَ 

              اب والصحفيني؛  عبد اهللا الداري فإىل لقاء يتجدد بكم ومعكم، ويل يف ختام كلميت رجاء إلخواننا الكت
دأبوا دائماً ال أعرف ملاذا ويف كل أمسية نكرر أن ال رقاع لدعوات وال فاكسات، ويف كل أسبوع                    

االثنينية فأجد العتب من    أرى أن الدعوات وجهت بالفاكس ورقاع الدعوة أُرسلت لألصدقاء يف             



ال رقاع دعوة وال فاكسات وال كروت وال         :  الكثريين، فيا إخوان يا أساتذتنا الصحفيني والكتاب       
بطاقات فالدعوة مفتوحة للجميع ممن يتعامل مع الكلمة، وأهالً وسهالً م وبكم وإىل لقاء يتجدد وأنتم                

 .خبري
 ...والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

عطى  أيها السادة طبعاً كما هو معروف، بعد االنتهاء من كلمات املتحدثني ست             :حلفلعريف ا 
الكلمة لفارس االثنينية بعدها يفتح احلوار بينكم وبني سعادته وذلك باإلجابة على أسئلتكم                  
واستفساراتكم، لذا نرجو من أصحاب املعايل والسعادة الذين سيتحدثون هذه الليلة اإلجياز قدر                

اع على أن ال تتجاوز الكلمة مخس دقائق، نرجو ونكرر رجائنا حىت تكون هذه األمسية مبا                  املستط
 ...تصبون إليه

 بعض األخوة يف األمسية السابقة انزعجوا من حتديد الوقت والكل          :الشيخ عبد املقصود خوجه   
وز الكلمة سبع   يعتقد معي من األخوان أنه من الضرورة مبكان أن حندد للكلمة دقائق، فأرجو أال تتجا               

دقائق وأن ال يرتعج املتكلم، إذا قُِطعت الكلمة عن املتكلم حىت نعطي فارس األمسية الوقت الكايف                  
وللحوار الوقت الذي يكفي، ألن األمسية السابقة مل نستطع أن نعطي الوقت الكايف للحوار وشكراً                

 ... لكم مجيعاً

 كلمة معايل الشيخ الدكتور حممد عبده ميا�ي(( 
  ))املفكر والكاتب اإلسالمي املعروف 

بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا الذي أكرمنا ذا اللقاء نكرم فيه رجالً من رجال العلم                   
واألدب والثقافة، أخي األستاذ الدكتور عبد الباسط عبد الرزاق بدر، وشكراً ألخي األستاذ عبد                

ة اليت نشترك فيها مجيعاً باالحتفاء ؤالء الفرسان         املقصود خوجه على مواصلة اجلهد يف هذه االثنيني        
نكِْرمهم ونكَرمهم وحنتفي م، وقد فرحت الليلة حبضور شاعر وأديب نحبه من طيبةَ الطيبة، أخي                 
األستاذ حممد هاشم رشيد، واألستاذ الدكتور عبد القدوس أبو صاحل هذا الرجل الذي أضىن عمره                 

ب اإلسالمي ويف مجعيات األدب اإلسالمي، ورابطة األدب اإلسالمي، حىت أكرمه           وأفناها يف متابعة األد   
اهللا أخرياً وأجرى على يديه اخلري، واألخ الدكتور عبد اخلالق الزهراين نرحب به الليلة، والشيخ ضياء                

ل ِحقَب  الصابوين، واألستاذ الدكتور عبد اهللا احلسيين، ويف احلقيقة إن الليلة ذات طابع خاص ألا حتم              
املدينة املنورة، وحنس وكأننا نعيش يف أجواء املدينة املنورة، والرجال الذين حضروا من هناك، هناك                 

اللَّهم وقد أخرجتين من أحب البقاع إليك        :   خياطب رب العزة واجلالل    حيث يقول الرسول    



ملدينة اليت أحبها رسول    فاسكين يف أحب البقاع إليك، ما أروع أن نعيش يف املدينة املنورة ويف حياة ا               
، وعلَّمنا أن اإلميان ليأرز إىل املدينة، هذه الليلة ذات عطر خاص باملدينة املنورة وبسرية                  اهللا  

، وسبحان اهللا أنه عندما     ، فاألدب النبوي واألدب عندما نأخذه نأخذه من رسول اهللا           املصطفى  
نا على ِعظَِم األدب وعظم      فأحسن تأدييب، دلّ   لقد أدبين ريب  :  فتخرافتخر على كل ما فيه فضائل إمنا        ا

االهتمام بتقدمي هذا األدب للناس، ليعيشوا هذه احلياة األدبية، وهذا العبري الذي يفوح ِمن تعامل                  
رسول اهللا، ِمن أخالق رسول اهللا، ِمن تفاعل رسول اهللا، من تربية رسول اهللا ألصحابه، وجاء احلق                   

إذا :   رغم أن رسول اهللا كان من أشجع الناس، فقد كان الصحابة يقولون             سبحانه وتعاىل ليعلمنا أنه   
   رتتبرسول اهللا، ومل يصفه اهللا بالشجاعة، كان عليه الصالة والسالم يتفق كالريح             محي الوطيس كنا ن س

وإنك لعلى خلق عظيم    :  املرسلة، يعطي الوادي كرماً، ومل يصفه بالكرم وإمنا جاء على قضية أساسية            
نا على أن قضية هذه األمة هي قضية أدب وأخالق فهؤالء الصفوة من األحباب ويف مقدمتهم أخي                  دل

الدكتور عبد الباسط، اليوم عندما لُّون علينا نفرح بكم ونفرح بأعمالكم وندعو اهللا سبحانه وتعاىل                
دكتور عبد الباسط   أن جيزيكم خرياً، وحنن يف هذه الليلة على وجه اخلصوص عندما نكرم األخ العزيز ال              

ال نكرم جاهاً وال ماالً وال حسباً وال نسباً وقد مجعت كل ذلك، ولكننا نكرم فيك األدب وعنايتك                   
باألدب اإلسالمي، هذه نعمة من نعم اهللا أن جنتمع يف هذه الليلة حول هذا املوضوع ونطلَّع على                    

يل أبناء يدرسون وكان يف بداية      عاصرته عندما كنت يف مدارس الرياض و        أعمال هلذا الرجل الذي   
 نفرح به ونفرح ذا اللقاء وذه الصفوة من األخوان، نسأل اهللا            - احلمد هللا    -شبابه وما يزال شاباً     

أن يكرمنا دائماً بأن نلتقي ؤالء الناس ونفرح م ونكون معهم وعندما مسعت أخي الشيخ عبد                   
ما قال ال دعوات ال فاكسات خشيت أن يقول وال            الليلة فَجعين عند  "  بالالءات"املقصود خوجه   

عشاء، على أي األحوال أنا أعتز ذه الليلة وذا اللقاء وذا الفارس العزيز وأسأل اهللا سبحانه وتعاىل                 
أن يوفقنا دائماً ملتابعة أعماله وأعمال هؤالء الصفوة من الرجال الذين نقتدي م، واهللا من وراء                   

 .القصد
 . ورمحة اهللا وبركاتهوالسالم عليكم

آسف ألنين مل أوجه كلمة اعتزاز لوالد        :  مث أتيحت الفرصة للشيخ عبد املقصود خوجه قائالً        
ضيفنا الكرمي وهو معنا يف هذه األمسية الشيخ عبد الرزاق بدر، هنيئاً لك سيدي ذا االبن، هنيئاً لك                  

اجلميع فأنت الصاحب يف هذا الفضل، وحنن       هذه الثمرة الطيبة الكرمية، فأهالً وسهالً ومرحباً بك قبل          
مقصرون يف حقك فعذراً وعفواً فقد كان جيب علي أن أفيك حقك بأول كلمة بالتأهيل قبل اجلميع                  

 . فعذراً مرة أخرى وأهالً وسهالً ومرحباً بك وبعد ذلك لكل اجلميع



 كلمة سعادة األستاذ الشاعر الكبري حممد هاشم(( 
  ))بي الثقايف بطيبة الطيبة رشيد رئيس النادي األد

بسم اهللا الرمحن الرحيم واحلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا، ما أروع أن نلتقي يف هذه                 
الليلة وحنن حنس ذا الدفق الوجداين وهو يغمرنا مجيعاً وحنن نستمع إىل هذه الكلمات املضيئة ألديبنا                 

لكلمات وهي تتدفق من أعماقه كما تتدفق يف أعماقنا ذلك          الكبري الدكتور حممد عبده مياين، حنس ذه ا       
 .ألن الكلمة الصادقة احملبة إمنا تنطلق من أعماق القلب لتصل إىل أعماق القلب

أيها األخوة، معذرة كنت أمتىن لو استرسلت يف شرح عواطفي ومشاعري يف احلديث عن                 
روحي ممتاز متفرد متميز، أنين يف      إحساسي، اإلحساس الغامر الذي جعلين أحس بأنين أعيش يف جو            

الواقع يف هذه الصحبة الطيبة املباركة مع أديبنا الكبري الدكتور حممد عبده مياين، ومع هذه الصفوة من                 
اإلعالم إمنا هي ساعات ينتزعها املرء انتزاعاً من الدهر، ذلك ألم يبعثون احلياة يف القلوب امليتة،                  

لنور والعبري، وامسحوا يل بعد ذلك أن انتقل إىل الكلمة اليت أعددا ذه             وألم يغمرون الدنيا بالعبق وا    
 :املناسبة

 :بسم اهللا الرمحن الرحيم، وخوفاً من أن يسحب مين امليكرفون سأحاول أن أقرأ بسرعة
أيها األخوة األحبة وحنن يف أحضان هذه األمسية الرائعة نستروح عبق الفن وأريج اإلبداع، أجد               

ي أن أفتتح كلميت هذه بتقدمي أصدق مشاعر احلب والتقدير إىل األديب الكبري األستاذ عبد                لزاماً عل 
ه راعي هذه االثنينية املتميزة هلذا اجلهد املتواصل والعطاء املتفرد الذي يواكب به               ـاملقصود خوج 

       ا، وحيثما والوطن العريب كله،    جدت املوهبة املتفتحة على امتداد    حركة الثقافة العربية يف كافة جماال 
 أن جيعل من هذه االثنينية املعطاءة منرباً لكل         - حفظه اهللا    -فقد استطاع األستاذ عبد املقصود خوجه       

املواهب العمالقة اليت تستحق كل التكرمي، ومركز إشعاع وضاء تلتقي فيه ومن حوله خفقات األجنحة               
تم أيضاً ألنكم تبلورون معه الصورة احلقيقة       ونبضات القلوب، فله الشكر أوالً أيها األخوة مث لكم أن         

هلذا الوطن الغايل الذي يعتز بقادته األفذاذ وتراثه العريق وحاضرة املشرق، وما احتفالنا الليلة بفارسنا               
املغوار الدكتور عبد الباسط بدر خري دليل جديد على ما حتققه االثنينية كل يوم من جناح متواصل                   

 :يته باملتنيب حني قالأطراء، فالدكتور عبد الباسط بدر يذكرين كلما رجتاوز كل حدود الثناء واإل
ــام  ــرادها األجســ ــبت يف مــ تعــ

. 

ــبارا   ــنفوس كــ ــت الــ وإذا كانــ
. 

لقد كان أستاذاً يف اجلامعة اإلسالمية حينما التقينا يف النادي األديب منذ بداياته، ودهشت يومها               
ذ الكبري واألديب املتفوق الذي جيد الوقت ألداء رسالته اجلامعية، ورعايته الناني من                هلذا األستا 



طلبتها، واإلسهام يف أنشطة النادي وكأنه هو املسؤول وحده عن احلركة األدبية والثقافية، وعرفت بعد               
 الشعيب  حني وامسحوا يل بأن أقوهلا بصراحة عرفت مع ذلك كله أنه عاشق صبابة كما يقول التعبري                 

، أشفقت يومها على هذا العاشق الذي محل كل         "طيبة الطيبة "اجلميل، ومبن؟ باحلبيبة اليت حنبها مجيعاً       
مهوم العشق على كتفيه إىل جانب مهوم األدب والثقافة ورعايته املتواصلة ألبنائه الطلبة يف كلية اللغة                 

        كل جوانب التفوق والشموخ عند       العربية باجلامعة اإلسالمية، وسيطول يب احلديث لو استعرضت 
وما أكثر احلديث عنها ولكنين سأركز على بعض          الدكتور عبد الباسط بدر، فما أكثر هذه اجلوانب،       

التضاريس الالفتة يف خارطته الوجدانية والثقافية وهو حياول إرضاء احلبيبة والتعبري عن مشاعره جتاهها،              
كانت املدينة املنورة كما هي اآلن شغله الشاغل، واحللم         مث أعرج على عالقته احلميمة بالنادي، لقد        

املتوهج الذي ضم عليه صدره وأطبق جفنيه، وما فتئ جيوب سهوهلا وحرارها وشعاا وجباهلا ويناغي                
واحلاضر   حدائقها وودياا، ويغوص يف كتب السرية والتاريخ واآلثار ليعيش املاضي يف ظل احلاضر،             

ن يعرف كيف كانت هذه الغادة املكتملة النضج وهي يف مطالع صباها             على مشارف املستقبل، ولك   
وبواكري حسنها وتفتحها للحياة من حوهلا، وكما قال أحد شعراء املدينة املنورة وهو يؤكد حلبيبته أن                 

 :كل جتاربه السابقة مل تكن غري متهيد حلبه الكبري
ــرق   ــزبد املغــ ــم املــ إىل اخلضــ

. 

ــداوالً  ــتها  جـ ــد ختطيـ ــنت قـ  كـ
. 

ــي    ــى مفرقـ ــو علـ ــركتها تغفـ تـ
. 

ــذا    ــدرب الشـ ــار بـ ــض أزهـ وبعـ
. 

فإن عبد الباسط بدر ألقى بعض احملاضرات يف النادي األديب واجلامعة اإلسالمية عن مظاهر حبه               
نورة وعن بعض املواقف واألحداث اليت عربت ا،        ولواعج هواه وهي حبوث جتده عن تاريخ املدينة امل        

مث استبد به الشوق وعصف الوجد، فعكف على كتابة التاريخ الشامل للمدينة املنورة، وهو كتاب                 
ولكن بعض الباحثني يأخذون عليه أنه      ...  موسوعي يقف اجلميع على أنه جهد متميز وأطروحة نادرة        

زلت   ل يتطلب عدداً أكرب من الصفحات، وقد كنت وما        ركز على بعض اجلوانب وأن التاريخ الشام      
يشغلين كل ملمح من مالمح اجلمال عن التطلع إىل امللمح اآلخر أو إمعان النظر إليه، فتلك طبيعة                   
البشر، أما اإلجياز واالكتفاء بعدد أقل من الصفحات فتلك خاضعة لظروف معينة، أرى ضرورة                 

 :لشاعر عمر أيب ريشة رمحه اهللا حينما قالاالقتناع ا، وأنا يف ذلك على مذهب ا
ــر   ــر خيتص ــبعض العط ــربيع ب ــض ال بع

. 

ــرت    ــدورة اختص ــا ال ــنا إذا م ــا علي وم
. 

ولكن الشوق امللح واحلنني اجلارف قذف بعبد الباسط بدر إىل أعماق اللجج املتالطمة فأنشأ               
يستقصي كل جوانب احلضارة على امتداد       منذ أعوام مركز البحوث والدراسات للمدينة املنورة ل        

العصور وليقدم بالصوت والصورة كل القسمات واملالمح املتميزة عرب القرون واألزمان، وكان من               
الطبيعي أن يضم املركز كل ما كتب عن املدينة املنورة يف القدمي واحلديث وأن يلم شتات الوثائق                   



 هذه اللغات، وأكرب أمري العاشقني لطيبة الطيبة        النادرة مبختلف اللغات حينما وجدت وحيثما وجدت      
صاحب السمو امللكي األمري عبد ايد بن عبد العزيز هذا اجلهد الفريد والعمل املتميز، فتبىن هذا                  

 أن  باملشروع الثقايف العمالق وسار به خطوات واسعة إىل األمام ليهيئ له كل وسائل الدعم الذي جي               
 التعريف ذه البلدة الطيبة والدور الذي اطلعت وال تزال تطلع به يف بناء              يقوم عليها ليؤدي رسالته يف    

اإلنسان وتشييد احلضارة وقيادة البشرية، وها هو ذا املركز حيتضن نادي األنترنت ويصدر الكتب                
الوثائقية واألفالم املصورة ويشترك مع كربيات املؤسسات واجلمعيات العاملية باستكمال الصورة              

 .لشاملة للمدينة املنورة منذ بداية التاريخ إىل اليوم وإىل الغد بإذن اهللالدقيقة ا
أيها اُألخوة امسحوا يل أن أكتفي ذا القدر من احلديث عن عشق الدكتور عبد الباسط بدر فهو                 
حديث طويل ألنه يالمس جزيئيات حياته الشخصية والعملية ألحتدث عن عالقته احلميمة بالنادي فهو              

لة به إىل أبعد احلدود، وحبسيب أن أشري إىل أننا كنا نلجأ إليه قبل استكمال الربامج يف بعض                   وثيق الص 
موامسنا فيبادر إىل اإلسهام يف افتتاح املوسم أو اقتراح أحد األمساء اليت يعتمد عليها للقيام ذه املهمة                  

ح مسابقاتنا الثقافية عن أحد      ولقد كنا كما تصنع األندية األدبية نطر       ،ريثما يكتمل استكمال الربامج   
الشخصيات املعروفة حسان بن ثابت مثالً أو عبد اهللا بن أيب رواحة رضي اهللا عنهما مثالً فتنهال                    

 آثرنا طرح املسابقة عن حياته      - يرمحه اهللا    -املشاركات، ولكننا بعد وفاة األستاذ عبد العزيز الربيع         
ور عبد الباسط بدر وسألته عما إذا كان من املمكن أن            وأدبه فلم يتقدم إلينا أحد وحتدثت إىل الدكت       

تطرح أمساء بعض الشخصيات يف املدينة املنورة لتكون موضوعاً لرسائل التخرج يف كلية اللغة العربية                
 يف تنفيذها، وكان حصا ذلك رسائل عن عدد         - حفظه اهللا    -باجلامعة اإلسالمية فرحب بالفكرة وبدأ      

سيد عبيد مدين واألساتذة ضياء الدين رجب وحممد سعيد دفتردار وعبد            من األعالم يف مقدمتهم ال    
 .العزيز الربيع والسيد ماجد احلسيين واألستاذان عبد الرمحن رفا وحسن مصطفى الصرييف

إن احلديث عن عبد الباسط بدر هو يف احلقيقة احلديث عن الشموخ والوفاء واحلب واالعتزاز                
الرجل الذي أتعب نفسه وال يزال يتعبها، ال ليكون له صوته             ة واإلسالم، احلديث عن      ـبالعروب

املسموع املتميز بل ليحسن التعبري عن وفائه وحبه واعتزازه، وتكرميه هذا املساء تكرمي لكل هذه القيم                
واملعاين واملبادئ، فشكراً للرجل الكبري عبد املقصود خوجه، وشكراً لكم مجيعاً أيها األخوة فالفضل ال               

اطلبوا العلم ولو يف الصني،     :   ذووه، أو كما يقول املثل الصيين، ومعذرة فقد جاء يف األثر            يعرفه إال 
 :إن الوردة تترك بعض شذاها يف يد مهديها فكيف واألمر كما يقول الشاعر: يقول هذا املثل

نفـــس أعـــز إيل مـــن نفســـي   
. 

ــمس    ــن الشـ ــين مـ ــت تظللـ قامـ
. 

ــس  ــمس  مشـ ــن الشـ ــين مـ تظللـ
. 

ــب    ــن عجـ ــين ومـ ــت تظللـ قامـ
. 



فاألفق كله مشوس وأقمار واحلقل كله ورود وأزهار والشذا يعبق يف كل مكان، واحلمد هللا الذي                
 ...بنعمته تتم الصاحلات

 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
ول ولكن طالت الكلمة من حممد هاشم ومل نقطع           احلقيقة ال أعرف ماذا أق      :عريف احلفل 

املايكرفون، إذن األمر مايزال قائماً على أساس أصحاب السعادة املتحدثني أن خيتصروا أكثر خاصة إذا               
ما التزم املتحدث بكلمة مكتوبة، فنأمل من األساتذة أن خيتصروا حىت وإن كانت مكتوبة حىت نعطي                 

 .ثنينية، نسمعه ونتحاور معهالفرصة حنن ألنفسنا نسمع فارس اال
الكلمة التالية لسعادة األستاذ الدكتور عبد القدوس أبو صاحل أستاذ األدب اإلسالمي بكلية               

 . املعلمني بالرياض

 كلمة سعادة األستاذ الدكتور عبد القدوسى أبو صاحل(( 
  ))أستاذ األدب اإلسالمي بكلية املعلمني بالرياض

حلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آله            بسم اهللا الرمحن الرحيم، وا    
 :وصحبه ومن تبع هداه أمجعني وبعد أيها األخوة األكارم

إنين أستشفع بعميد هذه االثنينية فنحن ضيوف جئنا من الرياض ال ليحدد لنا مخس أو سبع                  
قائق وما أريد أطوي منها سطراً       كلميت إن شاء اهللا يف عشر د       يندقائق ال أرجو أن يتسع يل الوقت يع       

 واحداً، واألمر لعميد الندوة، كان جيب أن تكْتب لنا أن ختتصروا الكلمة ماذا يا سعادة الشيخ؟
 أنا أحيلكم إىل الشيخ الصابوين فهو الذي يدير هذه الندوة وقد طلب مين          :الشيخ عبد املقصود  

 . نبقى معكم حىت الفجرمراراً الرأفة بأهل مكة، أما حنن فيسعدنا ويطربنا أن
ن واجب الشكر ملستحقه يدفعين أن      إ أيها اإلخوة األكارم     :الدكتور عبد القدوس أبو صاحل    

أشيد ذه االثنينية العتيدة وبعميدها األديب الكبري الشيخ عبد املقصود خوجه، فعلى كثرة الندوات               
فرد بأا احتفال بتكرمي علماء األمة       اليت تتميز ا اململكة العربية السعودية فإن هذه االثنينية تت           

ومفكريها ورفقائها وأدبائها وشعرائها ونقادها، يتتبعهم عميد االثنينية يف اململكة وخارج اململكة               
وحيتفي م غاية االحتفاء، ويكرمهم غاية التكرمي ويقدمهم مناذج حية لتقتدي م األجيال الصاعدة يف               

أنين أتقدم باسم رابطة األدب اإلسالمي العاملية بالشكر والعرفان         ميادين العلم والفكر واألدب، كما      
باجلميل لسعادة الشيخ عبد املقصود خوجه ملا أسلف من رعاية لرابطة األدب اإلسالمي العاملية،                 

ى به يف هذه الليلة     والستضافته مؤمتر أعضاء الشرف يف الرابطة على حسابه ويف مرتله العامر، وأما احملتفَ            



ة وهو األخ الصديق الصدوق الدكتور عبد الباسط بدر فال بد يل من مقدمة أو مقدمة موجزة                  املبارك
تعود .  عنه بني يدي الكلمة اليت اخترت أن أحتدث فيها عن الدكتور عبد الباسط واألدب اإلسالمي               
مية يف  معرفيت بالدكتور عبد الباسط إيل حنو ربع قرن إذ كنت يوماً يف مكتبة الكليات واملعاهد العل                 

الرياض قبل أن تصبح جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية وإذا بشاب سوري املالمح يتقدم ليسألين                
أأنت فالن؟ ومل يكن يدور يف خلدي أن ذلك السؤال سوف يكون فاحتة لعهد طويل من األخوة                    

إلسالمي، اليت  الصافية والصداقة اخلالصة تظللهما وحدة املعتقد وتآلف الروحني يف مسرية األدب ا             
الدرب الذي قطعنا فيه عهد الشباب وما بعد الشباب، وأشهد أن مشائل هذا                املودة ووحدتِ  قِتعم 

األخ الصديق كانت تشدين وتشد غريي إليه فهو رجل موطأ األكتاف بكل ما يف هذه الكلمة من                   
 استضافته لس   معىن، وهو رجل كرمي بكل ما يف الكرم من ضروب وأفانني، ولقد رأيت من كرمه يف               

أمناء رابطة األدب اإلسالمي يف بيته أكثر من مرة ما محلين على أن أحدث به والدي رمحه اهللا وكان                    
 ...يعرف أباه، ويعرف جده، فقال يل ال تعجب يا بين فهو كرمي ابن كرمي ابن كرمي

د ونشاط  والدكتور عبد الباسط بدر مع عصاميته صاحب مروءة مسعفة ومهة عالية وطموح بعي            
عجيب، وقد جعله كل ذلك كله حيمل نفسه فوق اجلهد والطاقة، حىت عرض نفسه أكثر من مرة إىل                   
اضطراب يف القلب كان نذيراً له أن يهدهد من نشاطه ويكف من غربه، ولكن هيهات هيهات وكأن                  

 :املتنيب كان يعنيه حينما قال
ــام  ــرادها األجســ ــبت يف مــ تعــ

. 

ــبارا وإذا كا  ــنفوس كــ ــت الــ نــ
. 

رافق الدكتور عبد الباسط بدر نشأة رابطة األدب اإلسالمي العاملية منذ كانت فكرة راودت                
أذهان بعض األدباء اإلسالميني إىل أن أصبحت حقيقة ماثلة وثغراً إسالمياً ورابطة عاملية تضم عشرة                

الت بعدة لغات، ويأيت الدكتور عبد الباسط بدر بعد         مكاتب يف أحناء العامل اإلسالمي وتصدر مخس جم       
ذلك يف مقدمة النقاد اإلسالميني، ال يكاد يفضله إال الدكتور حممد مصطفى دار رمحه اهللا وال يكاد                   
يساويه سوى الدكتور عماد الدين خليل الذي مجع بني النقد واإلبداع، ومما زاد يف متكن الدكتور عبد                 

اختصاصه باألدب احلديث ومترسه به ومجعه بني التراث واملعاصرة، وإذا كان            الباسط يف النقد األديب     
األدب اإلسالمي عن برناجمه      يـاال يضيق عن االستفاضة يف احلديث عن كتبه وحبوث ومقاالته ف           

 .اإلذاعي الذي استمر مخس سنوات فال أقل من أن نشري إىل مصدر كتبه يف جمال األدب اإلسالمي
 اليت أصدرها هو مقدمة لنظرية األدب اإلسالمي يتحدث فيه عن العقيدة              أول هذه الكتب  

 .وحماسن األدب اإلسالمي وعن ضرورة هذا األدب وأهم مشكالته وقضاياه



 مذاهب األدب الغريب رؤية إسالمية وهو كتاب صغري احلجم عجيب يدل على ثقافة               :وثانيها
ء التطور اإلسالمي لبيان ما هلا وما عليها من          هذا الناقد وقدرته على حماكمة هذه املذاهب على ضو         

 ...وجهة النظر اإلسالمية اليت تبتعد عن االنغالق واجلمود وترفض التبعية والتقرير
 دليل مكتبة األدب اإلسالمي يف العصر احلديث وهو كتاب استغرق إعداده حنو مخس               :وثالثها

عنواناً ما بني دواوين الشعر وجمموعات القصص        من ألف ومثامنائه ومثانية وأربعني       اًسنوات مجع يف حنو   
 .واملسرحيات والبحوث واملقاالت وهم منشورات رابطة األدب اإلسالمي

 كتاب بعنوان قضايا أدبية رؤية إسالمية حتدث فيه عن األدب واملعرفة وعن موقف                :ورابعها
 .اإلسالم من األدب وعن أثر التصور اإلسالمي فيه

ري يف  دب اإلسالمي حتدث فيه عن اجلانب األديب واجلانب التصو         كتاب مصطلح األ   :وخامسها
 .هذا األدب مث حتدث عن تصنيف النص األديب وعن املوقف من التراث واألدب املعاصر

 وهو الكتاب األخري وعنوانه قراءات نقدية برؤية إسالمية، ويدخل هذا الكتاب يف              :وسادسها
وهاب البيايت مث مسرحية الزل ملعني بسيسو، مث حتدث عن أدب           النقد التطبيقي، تناول فيه ديوان عبد ال      

 ...الرحالت يف تراثنا األديب
هذه هي مؤلفات الدكتور عبد الباسط يف جمال األدب اإلسالمي، وقد بوأته مع حبوثه العديدة                

ملية إىل  ومقاالته الكثرية مكانة عالية يف ميدان هذا األدب، وأبانت حاجة األدب اإلسالمي ورابطته العا             
ص الرابطة على استمرار مسريته يف العطاء النقدي، ولكن الدكتور عبد الباسط سرعان ما              رجهوده وح 

بدأ يتفلت من ذلك كله كلما يتفلت املاء من فروج األصابع، وإذا بذهنه املتقد املوار يتفتق عن                    
هو إنشاء مركز حبوث    مشروع كبري هو وراء التخطيط له، وقد أُِعني على جعله حقيقة واقعة أال و               

ودراسات املدينة املنورة، وهو ميدان جديد وجمال واسع لنشاط الدكتور عبد الباسط الذي أصبح                
كصاحب الضرتِني احلسناوين حتاول كل واحدة منهما أن تشده إليها وهو حياول أن يعدل بينهما،                 

ا واستولت على عقله ووقته     ولكن هيهات فقد غلبته اجلديدة على القدمية واستأثرت به أكثر من ضر           
 .و حرصتمـَولَن تستِطيعواْ أَن تعِدلُواْ بين اِلنساِء ولوجهده، وصدق اهللا تعاىل إذ يقول 

وهو صدور  :  وامسحوا يل أيها األخوة أن أزف البشرى اليت أشار إليها سعادة عميد هذه الندوة             
دب اإلسالمي العاملية يف هذه اململكة الرشيدة وإنين بصفيت         املوافقة السامية على فتح مكتب لرابطة األ      

نائباًَ لرئيس الرابطة الشيخ أيب احلسن الندوي وبصفيت رئيساً ملكتب البالد العربية فيها، أتقدم بوافر                
الشكر واالمتنان إىل خادم احلرميني الشريفني جاللة امللك فهد بن عبد العزيز وإىل ويل عهده األمني                 

مري عبد اهللا بن عبد العزيز سائالً اهللا عز وجل أن يكون فتح هذا املكتب، يف هذا البلد الطيب                    مسو األ 
 ... فاحتة خري هلذه اململكة ومقدمة خري لإلسالم واملسلمني مجيعاً والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته



 كلمة سعادة الدكتور عبد اخلالق الزهرا�ي رئيس قسم األدب(( 
  ))د باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورةوالبالغة والنق

بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني               
 :وعلى آله وصحابته أمجعني أما بعد

حتية طيبة ديها لكم من طيبة الطيبة مهد الرسالة ومثوى خري الربية، من أنفاسها العطرة، وثراها                
الطاهر، وبقاعها الندية، وأفيائها احلانية، وشكر وتقدير نرفعه لألستاذ الكرمي عبد املقصود خوجه الذي              

 ...قدر األدباء حق قدرهم فكرمهم نسأل اهللا أن يكرمه وأن جيزيه خري اجلزاء
 ...وأشكر لكم أيها احلاضرون مجيعاً وأسأل اهللا أن يوفقنا وإياكم لكل خري

 أستاذي فضيلة الدكتور عبد الباسط بدر ذا التكرمي وأن أوجه له هذه              وامسحوا يل أن أهنئ   
الكلمة اليت تذكرت فيها عمله يف اجلامعة اإلسالمية منذ أن كنت طالباً إىل أن أصبحت مدرساً يف هذه                  

أستاذي الكرمي أرجو أن تعذرين أن مل جتد        :  اجلامعة، فقد صحبته طيلة وجوده يف هذه اجلامعة فأقول له         
ما أسطره ما كنت تأمله وترتقبه أيام كنت على مقاعد الدراسة، فإنين أحسب أن جذوة من موهبة                  في

كانت لدي قد حالت األيام دون منائها، فقد كنت أحلم بتنميتها حىت أراها واهية ال تطفأ، ولكين حني                  
ت، فهل العمل   خرجت إىل احلياة العملية زامحتها أمور كثرية، فأخذت يف اخلفوت حىت انطفأت أو كاد             

األكادميي يتعارض مع اإلبداع، أو أن قدرات الناس تتفاوت فمنهم من ال يعيقه هذا العمل، ومنهم من                 
 .يقف حاجزاً أمامه مثلي

أستاذي الكرمي مل استطع أن أجاريك فأنت مل تزل كما عهدتك جلداً صبوراً، دؤوباً يف العمل،                 
لم أقدر على التوفيق بني أعباء احلياة والعمل والتدريس         وكأنك جتد متعة يف املشقة والسهر، أما أنا ف        

وأستعيد ذكراك يف اجلامعة وأنت كوكب        والبحث واإلبداع حاولت أن أستلهم شيئاً من نشاطك،        
يسطع ضوؤه يف كل مكان، حاولت أن أكون مثلك فأبرز يف مجيع األعمال فوجدت تشعباً يف املسارب                 

، أما أنت فقد مجعتها يف حياة واحدة، رأيتك يف قاعة الدرس             حيتاج كل مسرب منها إىل حياة كاملة      
 :اً جيلك الطالب فأنت لديهم كممدوح الفرزدق الذيمعلَ

ــم   ــني يبتسـ ــم إال حـ ــا يكَلَّـ فمـ
. 

 ــته   ي ــن مهاب ــى م قْضــياءاً وي ــي ح قِض
. 

ب يركضون خلفك زرافات يف     أتذكر كل تلك الساعات اليت متر كلمح البصر، بينما الطال          
مناقشة ال تنقطع، وأنت الذي زرعتها فيهم سعياً إىل الوصول إىل النتائج املرضية واملقنعة، وال حيول                  
بينك وبني مناقشتهم إال عمل آخر أو درس يصرفهم عنك، كانت قاعة الدرس تتحول إىل ملتقى أديب                 



لكل طالب لغة أخرى جييدها غري العربية، وثقافة        يضم ثقافات متباينة ورؤى خمتلفة يف األدب والنقد، و        
أدبية غري األدب العريب، ومنهم من كان جييد الفرنسية أو اإلجنليزية أو اإلسبانية باإلضافة إىل لغته احمللية                 
ولذا كانت قاعة الدرس مسرحاً للرؤى األدبية حتتاج إىل صاحب بصر وأناة وعلم فكنت ذلك الرجل،                

لى دروسك وتقدير لك بني الطالب وارتياح ملا يتوصلون إليه من نتائج، زرعت             ملا أشاهده من حرص ع    
يف طالبك حب احلوار والسعي إىل الفائدة دون التمسك بالرأي أو اإلصرار عليه وزرعت فيهم احترام                
الرأي املعارض وصاحبه، فمنحتهم الثقة بأنفسهم، إنين أتذكر تلك الساعات اليت كنت تلقي فيها علينا               

ضرات يف األدب املقارن وأمهيته، وما كنت تدعو إليه من اطالع على آداب األمم األخرى، وما                 حما
 يأخذ ويدع ببصرية وفطنة، ومل تكن متجافياً عن تلك اآلداب حمذراً منها أو              تدعو إليه منا انفتاح واعٍ    

 وسطاً توصي بأخذ    معرضاً عنها، ومل تكن داعياً إىل االنكباب عليها مجلة وتفصيالً، بل كنت معتدالً             
مذاهب األدب الغريب   :  النافع، واملسلم لديه من الثوابت ما يستطيع أن جيعلها ميزاناً نافذاً، ويف كتابك            

رؤية إسالمية وإن مل يكن يف األدب املقارن نظرة واعية تؤكد منهجك وتؤصله، ففيه على صغر حجمه                 
ار غري خمل، وفيه نظرة موضوعية معتدلة،       فوائد مجة، وهو مناسب للطالب اجلامعي فيه تركيز واختص        

وإن كنت أرجو أن جتد من الوقت ما يسمح لك بإعادة النظر فيه مرة أخرى فتبسط يف مباحثه،                     
 .وتضيف مناذج من أدب أعالم كل مذهب حىت تتبني مواطن اإلضافة فيه

اإلسالمي شارحاً   داعياً إىل األدب     - حنن طالب اجلامعة اإلسالمية      -أستاذي الكرمي لقد عرفناك     
لنظريته مدافعاً عنه، كانت حماضرتك يف األدب اإلسالمي على ما فيها من محاس للفكرة متزنة، فلم                  
جيعلك احلماس مصادراً لكل رأي خمالف أو سؤال متعنف، بل كنت يف حوار هادئ تسعى إىل اإلقناع،                 

رتك اليت تدعو إليها ويدلل     وقد كان كتابكم مقدمة يف نظرية األدب اإلسالمي رفيق دربك يشرح فك           
على حاجة الساحة األدبية إىل وجود األدب اإلسالمي نظراً ملا تراه من اعتناق بعض األدباء أفكاراً                  
ملحدة يبثوا يف أدم ويدافعون عنها، وحني نغادر قاعات الدراسة جندك يف األنشطة الطالبية مشرفاً                

، الذي كان حيتضن املبدعني من طلبة اجلامعة وقد         "ثقايفالنادي ال "وموجهاً يتهافت الطالب على ناديك      
كانت إبداعام كثرية كعددهم؛ منها الشعر والقصة واملسرحية واملقالة والنقد، وكنت كما عهدناك ال              
تسأم من هذه الكثرة وال تفتر من العمل يف كل وقت توجههم توجيهاً سليماً يضمن هلم بناء ملكام                   

 قأ لكل واحد منهم وتقف وقفات طويلة تدفعه إىل املزيد وتبني له الطري               األدبية، وقد كنت تقر   
الصحيح، حىت ظن كل واحد منهم أنه األثري لديك وما دروا أم مجيعاً كذلك، وهل تدري كم موهبة                  

 .بنيتها؟ وكم أديب أعددت؟ وكم ناقد سددت
 أو خميم جندك تثري يف      أستاذي الكرمي كنت أراك شعلة من النشاط فحني تكون يف رحلة طالبية            

الطالب نشاطاً أدبياً مميزاً، نسمع من خالله القصيدة والقصة والنقد وغري ذلك، وأما اإلشراف على                



الرسائل اجلامعية الذي أخذ منك وقتاً ليس بالقصري فقد وجدناك حترص فيه على بناء شخصية الباحث                
 يف حتري الدقة والبحث عن املعلومة وتوثيقها من         كنت كثري املناقشة ملا يكتب، شديداً     .  العلمية واألدبية 

ياً فيخرج من حبثه    أمصادرها األصيلة مما كلف الباحث ذلك من تعب ومشقة، ولكنك ال تفرض عليه ر             
: وقد وعى مناهج البحث السليمة ويصدر عن وعيه ما يكتب ويكون مطمئناً إىل عمله، أستاذي الكرمي               

ليت ال تكاد تدع لك وقتاً كنا نطالع لك بني احلني واآلخر               ومع هذه األعمال الكثرية اهدة ا      
وجندك يف قاعة احملاضرات    .  مشاركات يف بعض الصحف واالت ويف برامج اإلذاعة والتلفزيون          

الكربى باجلامعة حماضراً يف قضايا األدب والنقد ويف رحاب النادي األديب حماضراً أو مناقشاً مثرياً                 
 فاجأتنا مجيعاً حني أخرجت تاريخ املدينة الشامل مع ما نراه لك من أعمال               مبداخالتك وآرائك، ولقد  

 وواسع يشمل تارخياً طويالً، فهل كنت ترى أن هذه          مليءكثرية تستغرق منك وقتاً طويالً، والكتاب       
األعمال مجيعاً مما جيب على األستاذ اجلامعي أداؤها؟ ولذا ألزمت نفسك ا مجيعاً أو أنك ألزمت                   

 :شيئاً ليس يلزمها؟ أونفسك 
ــتعب    ــن ال ــر م ــى جس ــنال إال عل ت

. 

ــرها    ــم ت ــربى فل ــراحة الك ــرت بال بص
. 

 

 :أو لديك نفس عظيمة
ــام  ــرادها األجســ ــبت يف مــ تعــ

. 

ــباراً   ــنفوس كــ ــت الــ وإذا كانــ
. 

 .وعلى قدر أهل العزم تأيت العزائم: ل صعبأو صحبتك العزمية اليت تتصاغر أمامها ك
وإين أحسب أن اهللا منحك هبة فيها اإلرادة والعزم وما أعظم هبة اهللا، فأسأله وهو الكرمي أن                  

 ...يزيدك توثيقاً ونشاطاً وأن يرزقنا مجيعاً اإلخالص يف القول والعمل
 ...وصلى اهللا على نبينا حممد والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

احلقيقة هذه رسالة من ثالثة أسطر موجهة إىل الشيخ عبد املقصود من الشيخ              :  ريف احلفل ع
حسن علي الصابوين يقول فيها ال بد من التأكيد على االلتزام بالدقائق السبع فالعميد جيب أن يكون                  

 .من حديد ورفقاً بالقوارير من أهل مكة وشكراً
 . ملريب واملوجه التربوي األستاذ حممد إياد احلسيينالكلمة اآلن لسعادة األستاذ ا: عريف احلفل



 كلمة سعادة األستاذ املربي واملوجه الرتبوي (( 
  ))األستاذ حممد إياد احلسيين

ى وسلم وبارك   بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني محداً يليق جبالله وكماله وصلَّ              
 .وعلى سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

 أج اللقاء ذه الوجوه النرية اليت يسقيها الضياء وينضرها حب رسول اهللا صلى اهللا عليه                  ما
وسلم يف روضة عامرة تعودت على أن تكرم أهل العلم والفضل واألدب، فبوركت من صرح يتسامى                

 .عالهويتباهى به الزمان وبورك راعيها سعادة األستاذ الشيخ عبد املقصود خوجهِ أدام اهللا توفيقه و

 ما عساي أن أقول يف هذه العجالة ولدي الكثري مما مل يذكر             إخواين يف اهللا أحباب رسول اهللا       
عن ابن العم احلبيب الدكتور عبد الباسط بدر، وحسيب أن أعرج على أمرين اثنني نال أحدمها بعض                  

 عوة رسول اهللا     د فهو سر توفيق هذا الذي حنتفي به وتذكرت       :  التفاصيل والذكر أما األمر األول    
اللهم فقهه يف الدين وعلمه التأويل، وما أمجل أن ندعو وأن يدعو              :  البن عباس رضي اهللا عنهما     

الصاحلون والعلماء ألبنائهم وطالم وأن نوقن بأن الدعاء مصدر مهم يف حياة اإلنسان، ولقد حظي                
ه بأمه التقيِة الصاحلة وبأبيه      الدكتور عبد الباسط بدر الدعاء والرضاء، فأمره عجيب يف بر والدي            
 :الوارف الرباين حىت قال والدي، عمه، له يف قصيدة وجهها إليه مطلعها

ــيم   ــد والش ــث ا ــنيب وري ــن ال ــا اب ي
. 

ــرم    ــاراك يف الك ــىت ج ــل ف ــبت ك أتع
. 

 صلى اهللا وسلم وبارك عليك يا سيدنا يا رسول اهللا، وحظي من دعاء عمه ومن دعاء جده                   
ليبينوا قدر هذا   )  الباب(وجده أمره عجيب مر على هذه األمة وسوف ويذكر يف كتب يؤلفها علماء               

الرجل الوارف الفقيه اخلطيب العامل الرباين، الذي كنت أمسعه كثرياً وهو يدعو للمحتفى به، وواهللا يف                 
عن الثقاة ما مل نره، كان دون       ينا له من الكرامات الكثري وحدثنا       أذلك اخلري الكبري، هذا العامل الرباين ر      

العشرين من العمر يف كوكبة يتدارسون العلم مع أساتذته الكرام من كبار العلماء يف بيته حينما طرقت                 
يا ولدي أخواتك اثنتا عشرة بنتاً، أخواتك يتيمات جائعات،         :  أمه عليه الباب فخرج لتهمس يف أذنه      

 ولو أن تعمل محاالً لتأيت ولو بالدقيق فلقد كنست           والعلم على الرأس والعني، أال تذهب إىل السوق       
أبداً، فقال  :  يا أماه فيها دقيق كثري قالت     :  خزانة الدقيق قبل أن آيت إليك وليس فيها ذرة، فقال البدر          

هو اهللا هو اهللا والفىت ابن العشرين يتوجه إىل خالقه قال يا أماه عودي إىل املخزن                :  وهو حيشرج صدره  
ها اخلري، وخفت أمه لتجد اخلري الكثري واخلزانة مملوءة بالدقيق بفضل اهللا، بكت األم              خزانة الدقيق ففي  

لكرامات وتعلم شأن طلبة العلم، من هذا احلرب        اوعلمت أن هذا من خمزن الغيب ألا برة تقيه ترى له            



ا قاله يل   الرباين استفاد فارس اليوم، وكان يف نفسي أن أحتدث أكثر ولكن الوقت يالحقين فأخلص م               
مالك شعوري وبيين وبينه تنادم وألفة قال يل أال أزين ديوان شعرك ببعض أبيات هلذه االثنينية املباركة                  

ال يأمرين إال خبري بفضل اهللا ورمحته وقلت           طعته وهو أالعامرة وهلذا التكرمي وهلذه الوجوه النرية ف       
 :منشداً

ــه ــرمهم ش ــم اِحلمـوأن يك ــى احلـ رـ
. 

ــ  ــر  م ــطَفى الغ صــتغرباً أن ي ــان مس ا ك
. 

 ــر ــنه الفج ــبدي حس ــنور ي ــو ال ــا ه كم
. 

    هــر ــل ينش ــهده ذو الفض ــلُ يش فالفض
. 

ــنه مل ي ــن جـــميي رـوِدك الشــكـــزلْ ِم
. 

ـ ب  ـ      ـ ود مـا صنعت   ـارك لعـبدك يـا مقص
. 

درـ الــبطـوالفــارس الــيوم عــبد الباســ
. 

ــم ف  ــرمتـــك ــبـارٍس ك ــتهـه ق لُ روض
. 

ــر ــنقَّا والعلـــمُ و الفكـ ويســـتبني الـ
. 

  ــرفُه ــيماه تعــ ــرت إىل ســ إذا نظــ
. 

رُ و النثــرـوى والشــعـــوطــاب فــيها اهل
. 

ــن دوح  ــم ـــ ــرهـٍة أدب اإلس اـالِم نض
. 

    ــر ــبذاَ األم ــا ح ــطفى ي ــنةَ املص مدي
. 

ــتِه  ــيقاً خبدمـ ــباه ذو العـــرش توفـ حـ
. 

  ــر ــعدُ و البش ــيها الس ــنهم وف ــيب ع تغ
. 

ــا    ــقني فمـ ــوى العاشـ ــبةُ مهـ وطيـ
. 

ــا أدراك م  ــدر وم ــد ب ــواجل ــدرـ ا ب
. 

ـ    ــيين مـ ــو احلُس ـ ـه ــنيب أبـ اًن آِل ال
. 

ـــروالس اجلهـــر يف املخبـــتني وطـــاب
. 

بـــدر فقـــيه ســـما بالـــنوِر مرتلـــةً 
. 

    الذِّكــر ــفّهماً عاِشــقاً قــد شــيتم
. 

ــ  ــرابهِ وِلهـ ــب يف حمـ ــيد باحلـ اًميـ
. 

   ــر ــؤمِن الفق ــأنُ امل ــِع ش ــري التواض غ
. 

ــرت   ــه ظهـ ــرامات لـ ــزده كـ ومل تـ
. 

   ــرب ــد ال ــيد املاج ــناها احلم ــي ج حيم
. 

ــن ه  ــم ــنا ـ ــراِء فارس ــرِة الغ ذِه العت
. 

ــى واأل   ــه يحتف ــن ب وم ــر ــم الزه جن
. 

فــبورك احملتفــي مــن رائــٍد فطــن     
. 

 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
إذن الشعر يف هذه األمسية له مساحتان هذا شاعر طيبة الشيخ ضياء الدين               :  عريف احلفل 

 : ناسبةالصابوين عضو رابطة األدب اإلسالمي العاملية له مشاركة ذه امل

  ))كلمة سعادة الشيخ ضياء الدين الصابو�ي(( 
بسم اهللا الرمحن الرحيم، صلى اهللا وسالم عليك يا سيدي يا رسول اهللا صاحب كل فضل عليه                  

 :وإمام كل خري معطيه
ــياءِ  ــِل والعلـ ــلُ الفضـ ــت أهـ وألنـ

. 

  ــبد ــا ع ــجيةٌ  ي ــيك س ــلَ ف  إنَّ الفض
. 

ك مهــةٌ تســمو علــى اجلــوزاءِ   لــ
. 

ــهِ   ــِم يف أعالمـ ــلَ العلـ ــرمت أهـ كـ
. 



تســـمو بنـــبلك فـــوق كـــلِّ ثـــناِء
. 

ــدائح ق    ــى امل ــلُّ عل ــن جي ــا م ــي درهـ
. 

أكـــِرم ـــا ِمـــن خلعـــٍة حســـناِء
. 

  ــت ــيخلع ــرمـعل ــهات رداَءـك املك اـ
. 

ــالِ و اآلالِء ــِل األعمــــ وجالئــــ
. 

ــهِ    ــي آدابـ ــر ففـ ــرُء إن يفخـ واملـ
. 

)الشـــهباء(مـــن صـــفوِة األدبـــاء يف 
. 

أخلـــق ِبكـــم يف أن تكَـــرم فاضـــالَ 
. 

ــر ِب ــت اجلديـ ــالِءأنـ ــِة الفضـ مدحـ
. 

ـ ه) بـدر (يـا     ذا اجلمـع يشـهد فضلَكم     ـ
. 

ــاءِ  ــٍة قعسـ ــن مهـ ــا مـ ــم ـ أعِظـ
. 

لــــك مهــــةٌ وثَّابــــةٌ و عــــزميةٌ 
. 

مـــتحمالً مـــا شـــئت مـــن أعـــباِء
. 

ــد ا  ــم واجلهـ ــعارهالعلـ ــر شـ لكبيـ
. 

ــدعاءِ  ــورةٌ بــ ــوبهم مغمــ وقـلــ
. 

ــي   ــباِب ك ــر إىل األح ــوافـانظ دواـف ت
. 

ــمحاءِ  ــرعِة السـ ــن شـ ــنافحاً عـ ومـ
. 

ــلم   ــب مســ ــوفون إىل أديــ يتشــ
. 

يف فكــــرِه الــــوقاِد والبــــناءِ  
. 

بــدر يــنري هلــا الطــريق وــتدي     
. 

ــاءِ  ــبحِث واإلنشـ ــبدعاً يف الـ ــا مـ يـ
. 

ــا صــاح  ــيِل مساحـي ــذوِق اجلم ةـــب ال
. 

ــماِء ــيدِة عصــ ــيت يل بقصــ أوحــ
. 

ــلُء عواطف  ــت م ــفألن ــاعـ ريـي ومش
. 

ــي( ــف) عاألدب الوضـ ــنهج السـ اِءهومـ
. 

أحيـــارب األدب الـــرفيع ويعتلـــي   
. 

ــواءِ   ــلُ األضـ ــلطُ أمجـ ــا تسـ وهلـ
. 

ــنا    ــة بينـ ــار احلداثـ ــود أفكـ وتسـ
. 

ــاءِ  ــاِل والعلمــ ــِر لألبطــ والذكــ
. 

ــبة   ــداً يف طيـ ــدك خالـ ــيظلُ جهـ سـ
. 

ــوار  ــد(جبـ ــفعاءِ ) أَمحـ ــيِد الشـ سـ
. 

يكفـــيك فخـــراً أن تكـــونَ نـــزيلها 
. 

ــياءِ  ــِق واآلداب والعلــــ باخللــــ
. 

ــتذى   ــناراً يحــ ــم مــ واهللا حيفظكــ
. 

ــاءِ   ــق يف دىن الظلمــ ــدر تألّــ بــ
. 

ــود    ــر الوجـ ــنا فخـ ــد(وإمامـ )حممـ
. 

ــاءِ   ــاِء واحلكمـ ــدوة األدبـ ــو قـ هـ
. 

ــه    ــام مقامـ ــيا أمـ ــاءل الدنـ تتضـ
. 

يف جــــودِه ومساحــــٍة ونقــــاءِ  
. 

مـــن مـــثله يف خلقـــه؟ مـــن مـــثله 
. 

ــالءِ  ــنة الفضــ ــعداِءمديــ  والســ
. 

ــطفى   ــنور املصــ ــرمكم بــ اهللا أكــ
. 

ــنفاءِ    ــيد احلـ ــوامل سـ ــر العـ فخـ
. 

ــد      ــيب حمم ــى احلب ــه عل ــلى اإلل ص
. 

 ...والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 . حدثني يف هذه الليلة إذن قصيدة أخرية وخنتم ا كلمات املت:عريف احلفل



  ))كلمة سعادة الدكتور عبد ا احلسيين(( 
ى اهللا وبارك على سيدنا حممد سيد األولني        بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني، وصلَّ        

 :واآلخرين وعلى آله وصحبه أمجعني
 ــيت ــني أحيـ ــارِمحـ ــ للمكـ ةْن سـ

. 

ةْن وِمــشــكر  املقصــوِد عــبدكلَــ 
. 

أسال اهللا أن جيزيك عنا كل خري، ساديت لست من فرسان هذا املكان ولكنين من يعمل يف                    
ذيب األضراس واألسنان فاعذروين على ما يبدر مين إن أخطأت، وما جعلين أقف يف هذا املوقف إال                 

شاً يف العقل والوجدان فيتحرك به اللسان،       احلب، احلب يتغلغل يف الوجدان فيفيض باعثاً حركة وانتعا        
       وكان والدي رمحة اهللا عليه حيبه ولذلك ال أجد كلمات           هذا الرجل احملتفى به أحبه منذ عرفت احلب 
 :قِلتفي مبا يعتلج يف صدري له ولكنه جهد املُ

يبحيـــــركنا وأنســـــام وِطـــــ
. 

  ــيب ــداح رطـ ــناِن صـ ــى األفـ علـ
. 

  ــذوب ــم عـ ــر وفـ ــس حاضـ وأنـ
. 

وأقمـــــار تســـــربلُ يف ـــــاء 
. 

  ــوب ــنا راح وكــ ــدر لقائــ وبــ
. 

ان حســان ـوشــرب صــفاء ونــدم    
. 

ــبد ــيب عـــ ــوٍد جنـــ  ملقصـــ
. 

ــد   ــية قـ ــا واثنينـ ــيها اللقـ  زان فـ
. 

 ــيب ــى يصـ ــِط األمسـ ــبد الباسـ لعـ
. 

ِرـول وأي شـــعــــتـــرى مـــاذا أق 
. 

 ــب ــِن ذواق أديــ ــيف احلســ رهــ
. 

 ــي ــدوق  ذكـ ــاح صـ ــب لّمـ  اللـ
. 

 ــدروب ــعبت الــ ــنري إذا تشــ يــ
. 

اًــــلـــه هـــدف يســـري بـــِه دؤوب 
. 

ـــــدده النـــــيوب لتســـــياٍر
. 

ــد زاداً   ــنهاج مث أعــ ــى املــ وعــ
. 

ولُ ــا الكــذوب ـــاٍح جيـإىل ســ
. 

والًـــت فُحـوهــب بنهضــٍة ضــم   
. 

طــــةٌ تــــؤلفها القلــــوب  وراب
. 

ـ    الِم دارـين اإلســـفقامــت ِمــن بـ
. 

ذوو أدٍب وقصــــــٍد ال خيــــــيب
. 

طٌـرار رهـــــأوى فــيها مــن األح  
. 

  ــعوب ــِه الشـ ــتقيم بـ ــيناً تسـ رصـ
. 

ــا    ــالم ينشـ ــن اإلسـ ــم أدب مـ نعـ
. 

  ــوب ــلله لعــ ــيفـاً ال يضــ عفــ
. 

ــى   ــالم يبنــ ــم أدبٌ و لإلســ نعــ
. 

ِجــــبــــه قلــــب حيــــركه ويب
. 

ـ ـــترفــرف فــيه عاطف   دوـةٌ و يشـ
. 

  ــوب ــنا خطــ ــزلت بأِمتــ إذا نــ
. 

ــف يف م  ــود وتعصــ ــرِه أســ نابــ
. 

  ــيب ــارتِه لبـ ــن حضـ ــبس مـ ويقـ
. 

   ــيور ــِد اآليت غــ ــم للغــ ويرســ
. 

ي الـــروض اخلصـــيبــــورابطـــةٌ ه
. 

ــفَّى   ــي األدب املصــ ــرابطةٌ هــ فــ
. 



ـ الباســوعــبدبـــِط الَحر األديــب
. 

اـِط اجلـــندي فـــيهـوعـــبد الباســـ 
. 

ــرب  ــرفت بق ــا ش ــ ودنِهـملّ ــيبـ ا احلب
. 

أال يـــا ابـــن الـــنيب ســـعدت    
. 

ــبةُ لله ــوطيـ ــوى روض رحــ يبــ
. 

وصـــرت حلـــيِه صـــباً وفـــياً    
. 

 يطــــيبوتارخيــــاً جبوهــــِرها 
. 

  حلســنها األ الًـى ِســِجـــمجعــت
. 

  ــكوب ــيثٌ سـ ــوارِه غـ ــِل جـ ألهـ
. 

ــه     ــرب طـ ــي فقـ ــنأ أُخـ أال فأهـ
. 

ــق  ــن األس ــام إن عجـم ــيبزـ  الطب
. 

وأعـــــتاب احلبـــــيِب دواُء روحٍ  
. 

ا األريــبـــِر يقطفُهـــار العمـــمث
. 

ــى    ــرمي تجنــ ــنا ويف التكــ أحبتــ
. 

كـــلِّ مكـــرمٍة نصـــيب هلـــا ِمـــن
. 

ــلٍ   ــا دار فضــ ــلمي يــ أال فلتســ
. 

 ــيوب ــرابعِه الطــ ــل يف مــ اطــ
. 

ــد املق   ــورك عابـ ــيها وبـ ــوِد فـ صـ
. 

 ... والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 كلمة فارس االثنينية سعادة(( 
  ))الدكتور عبد الباسط بن عبد الرزاق بدر

وسلم على خامت املرسلني وعلى أنبياء      اهللا  ى  بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني وصلَّ        
به، تتدافع يف نفسي مشاعر كثرية خمتلفة االحترام واالمتنان، والرضاء           اهللا ورسله أمجعني وآله وصح    

 ...واحلبور، والقلق واخلشية
 لرجل جعله اهللا من املتميزين فعلى مر العصور كانت فئة متميزة من الناس بل               :االحترام الكبري 

الينِه من فضل   ان ملا أو  وأفراد معدودون آتاهم اهللا هبة تقدير اجلهود والعطاء واالهتمام بأهله، واالمتن           
 ...كبري ذه املكرمة

وتتدافع يف نفسي مظاهر الرضاء واحلبور أن جيد املرء واحة دهد نفسه ومتسح عنه وعثاء                 
والقلق واخلشية من أن تتملكين نشوة      .  الطريق، فيستعيد ما تفقده إياه املعاناة أحياناً واالحباطات أحياناً        

 لفئات من الناس يوم القيامة      أحبه هلا فتقع يف داللة حديث رسول اهللا         الثناء ويدخل إىل نفسي ما ال       
قالَ وقد قيلقد فعلت كذا لي. 

اللهم إين أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء األخالق وأسألك أن تسدد خطانا وجتعل رضاك                
بقلوب حمبة وبأعني   غايتنا ومبتغانا، أقدم شكري العميق إلخواين الذين تفضلوا بإلقاء كلمام، وحتدثوا            

 .راضية ترى اخلري، اللهم اجعلين كما يقولون واغفر يل ما ال يعلمون



ال شك أيها األخوة أن للتجربة اإلنسانية أبعاداً إجيابية هي اليت حترص عليها نناقشها ونستفيد                
يب منها وقد يكون صاحبها أول املستفيدين إذا وقف بني احلني واآلخر يستعرض خطوات األمس القر              

 ا              والبعيد يقومها، يستخلص منها ما يصحح خطوات الغد القادم، وهي أيضاُ مفيدة لآلخرين بنجاحا
بل وباخفاقاا فالسعيد من اتعظ بغريه، إمنا ذكر األخوة املتحدثون وتلك احملاور هي ما أكرمين اهللا بأن                 

يف العمل اجلامعي بل ويف      حقيقية   ةأنفق سنوات عمري، وما أعطانيه من جهد وقدرة، لقد وجدت متع          
التعليم الذي استغرق قرابة ثالثني سنة من عمري بعامه، ألنين كنت أجد فيه حقاً العطاء الصادق،                  
كلما وجدت بذرة نبذرها يف النفوس فيزهر منها يزهر ويتحول إىل عطر تستفيد أو يعبق يف جمتمعاتنا،                  

املتعة والفائدة يف آن واحد بل وتنقل إليهم        ووجدت يف األدب اإلسالمي آفاقاً واسعة تقدم لآلخرين         
 .القيم اإلميانية أو تعززها فيهم على أقل تقدير

أما املدينة املنورة فقصة أخرى، وجدت فيها تراثاً ضخماً موزعاً يف مئات الكتب واملخطوطات،              
ندما بدأ لقائي   ويف آالف الوثائق تراثاً ذا رسالة كبرية ألنه تراث اإلسالم وتراث املسلمني، وآملين ع              

 اهللا ذا التراث فلم يكن من ختصصي يف األصل، وآملين عندما فوجئت بأنه ال يوجد هناك كتاب                  ِردقَِب
واحد جيمع تاريخ املدينة بني دفتيه وهي اليت يف قلب املسلمني مجيعاً، وآملين أن أجد هذا التراث يف                    

ملنتشرة من أقصى الدنيا من الكوجنرس إىل       شتات كبري يف الكتب املطبوعة يف الوثائق واملخطوطات ا         
أندونسيا، ومن أقصى تركيا إىل جنوب أفريقيا، فأكاد أن أقول ما من هناك من بلد إسالمي وبل وغري                   

ال وفيه شيء عن املدينة، هذا ما كشفته عندما بدأ لقائي مع املدينة احلقيقة؛ كأمنا كان                 إإسالمي تقريباً   
بل، وأنا الذي بدأت يف طريق األدب ولكن عندما أتذكر أن هذه املدينة             مقدراً يل يف رحم الغيب من ق      

كانت حلماً يتخايل منذ الصغر، عندما كان والدي جزاه اهللا كل خري على ما وجهنا وربانا، كان يترمن                  
ة أو  ـزور املدين ـري أن ي  ـبأناشيد يف حب املدينة وهو العاشق هلا عن بعد كبري، وكان حلمه الكب             

 لبضعة أيام وكنا صغاراً، فكنا جند حالوة تلك األناشيد ومعىن ال ندرك أبعاده لكن ندرك                  يراها ولو 
ن آيت إىل املدينة وأن     أمجاله ووقعه يف نفوسنا، فنشأنا وأن هناك شيئاً يف هذه املدينة، مث أكرمين اهللا ب                
تيب عن تاريخ املدينة،    أعيش فيها وأن أدرس فيها مث عندما شاء اهللا بقدره أن أكلف تكليفاً مبراجعة ك              

فوجدت فيه أشياء عجيبة من تداخل األساطري واألخبار، ففزعت إىل املصادر كما نفعل يف دراساتنا                 
يف تاريخ  (وبدأت أحبث عن كتاب جيمع يف دفتيه تاريخ املدينة على حنو كتاب املرحوم يوسف السباعي                

السالم احلافظ ولكن يف عجالة شديدة       فآملين أال أجد، فوجدت كتاباً للمرحوم األستاذ عبد          )  مكة
والرجل كان يف ظروف مرضه رمحة اهللا عليه، ورغم ذلك كتابه تنبيهاً إىل عدم وجود كتابة حقيقية، مث                  

ة مع املدينة، ويعلم اهللا بأنين كنت أجد نفسي متجهاً بال شعور وبدون قصد               يبدأت رحلة عشق حقيق   
ىل أن أستمر استمراراً يف هذا الكتاب، وحتولت من          مين وكانت كل ظروف حيايت توجهين توجيهاً إ       



     ثغرة يف مكتبة املسلمني ويف قلوب الذين حيبون املدينة، وعملت مخس            قضية مراجعة إىل قضية أن أسد 
 شيئاً ووجدت أن تراث املدينة أكرب بكثري من أن يقوم به فرد،             جِربد أُخ   سنوات مث وجدت أن األمر ال     

ز متخصص لبحوث ودراسات املدينة املنورة، كتاب تاريخ املدينة املنورة            فولدت فكرة إنشاء مرك   
ستغرق اصنعته جبهد إضايف ال شك، وحاولت أن استقصي فيه كل ما وصلت إليه يف ذلك الوقت، و                 
إما أن  :  األمر مين ذلك الوقت طويالً، وعندما شعرت بأن هذا العمل ال يكفي كنت يف أحد خيارين                

دراسة سنوات أخرى وال أصل إىل شيء، أو أن أخرج الطبعة األوىل مث بعد               أسترسل يف البحث وال   
ذلك اجتهد لتكون الطبعة الثانية أكثر وأكثر، فكل جهد بشري ال ميكن أن يصل إىل درجة الكمال                  

 .والكمال هللا وحده وفعالً أخرجت هذا الكتاب
ن التركيز إىل حد ما على      هذا الكتاب كان فيه كما لفت النظر األستاذ حممد هاشم رشيد نوع م            

اجلانب السياسي بدأت يف اجلانب الشمويل والعمراين واالجتماعي خاصة يف مرحلة يثرب، مث مرحلة               
العهد النبوي، مث بعد ذلك تقطعت يب السبل يف املصادر وتعبت تعباً شديداً، وجريت وراءها من                   

ريين كتبوا عن املدينة يف مرحلة ما        استنبول إىل لندن إىل القاهرة إىل مكتبات هنا فوجدت أن الكث           
العهد النبوي طبعاً هذا استقطب كتابات كثرية، مث العهد الراشدي واألموي الشيء القليل، مث              )  يثرب(

             ثارات يف أطراف السنوات،    تنقطع السلسة حىت يف كل مصادرنا التارخيية الرئيسية ال نكاد جند إال ن
 خرب عند الطربي أو عند ابن كثري ويقول ويف سنة كذا حدث              أحياناً متر أربعون أو مخسون سنة فيأيت      

                  ِدكذا وكذا، يف احلقيقة أدركت أن الذين مل يتجردوا جلمع تاريخ املدينة من قبل رمبا صذه  م وا
احلقيقة، هناك ثغرة هائلة بعد العهد الراشدي إىل أعتاب العصر احلديث أخبار متقطعة وهي املدينة                 

اجتهدت أن أتتبع كتب التراجم كتب الرحالت الرحالة الذين يأتون            ...  ودةموج........  احلبيبة
يصفون، فبدأت أمللم وأكتب البطاقات وأحاول أن أصنع صورة أقرب إىل التسلسل، لألسف كثري من               
مؤرخينا يركزون على اجلوانب السياسية، وعلى األحداث وعلى ما جرى يف أمارة فالن وعلى احلرب               

 وكذا، فلذلك كنت أتعب يف استخالص اجلوانب االجتماعية، الثقافية العمرانية أريد            اليت قامت يف كذا   
أن أرسم صورة شاملة، وبالفعل استطعت يف يثرب أن أرسم هلا صورة متكاملة يف العهد النبوي نعم،                  
بعد ذلك منذ العهد األموي إىل اجلانب العمراين جيد بعد ذلك حقيقية بدأت أركز، أسري يف الطريق                  
الذي أجد فيه املادة وأستخلص ما استطعت مث بعد مخس سنوات، عندما قررت أن أخرج الكتاب                  

                  لَ وأسواية الشوط، إمنا هو بدايته وخشيت من أن أؤج ليكون طبعة أوىل أدركت أن هذا ليسف 
يه وإال  فيموت املشروع واقتنعت كل االقتناع أنه جيب أن نضع يف الساحة شيئاً ما، مث نبدأ ونبين عل                 

سيبقى الفراغ مستمراً كما بقي لعشرات السنوات، وأخرجت الكتاب يف ثالثة جملدات وكانت ردة               
فعل متفاوتة له خاصة الفترة اليت ما بني اية العهد األموي أو منذ بداية العهد األموي إىل هذا العصر                    



دث لكنها موجودة متفرقة يف الكتب      احلديث فيه أشياء يأمل هلا املرء فيها أحداث عجيبة ما يتوقعها أن حت            
               ِدجتد أحياناً صورة املدينة صورة روحية رائعة حنرص عليها وحقيقة أنا أول من صأحياناً باجلوانب   م 

السلبيات، عندما أجد أحياناً عندما أجد اقتتال، عندما أجد مشاكل، وأجد خالفاً بني أمراء وعندما                 
 ألا كانت أمارة مستقلة يذبح األخ أخاه وابن العم يتوضأ           أجد أسرة حكمت املدينة فترة من الفترات      

          ِدبدماء ابن عمه، والرجل يسرق اخلزينة النبوية ويقتحم احلجرة النبوية، صملكن هذا تاريخ، وهذه     ت 
أدركت أا كنقطة سوداء يف ثوب أبيض صحيح ستصدمنا لكنها نقطة؛ يعين عندما متر مئتا سنة وما                  

دثة جيب أن نتوقع من الطبيعة البشرية ألن فيها جانب السوء، وميكن أن حيدث،               حيدث مثل هذه احلا   
 حادثة زنا، لكن هذا ال يعين أن العصر هكذا، املهم عندما استخلصت             حصلت يف عهد رسول اهللا      

ومجعت أدركت أن هذا الكتاب عندما قرأه بعضهم تأمل وصدم ومتىن وعاتبين بشدة بعضهم قالوا يل ما                 
ع أن حيدث هذا، وبعضهم يكاد يشعرين أنك يا أخي أسأت إىل املدينة، املدينة زهرة يف                   كنت أتوق 

نفوسنا؛ هذا صحيح وجيب أن تبقى وهلا لذة روحية أسأل اهللا أن ينفعنا ا كل من جيلس يف جنبات                     
 املسجد النبوي جيلس فيها كلما يهدهده تعب الزمان أو مشكالته، وحيس أنه يغسل روحه، لكن هؤالء               
بشر يصيبون وخيطئون وحنن نتعلم حىت من أخطائهم، وجيب أن نكون موضوعيني، وجيب أن نقرأ                 
تارخينا بصدق وأنا آمنت ذا، وأنا مل أكن جمرد ناقل بل كنت أناقش كل قضية أحتدث عنها عن                     

 كنت  أبعادها وأحياناً أحتدث حىت عن عمق الشخصية وتصرفاا والدوافع اليت أوصلته إىل هذا، فلذلك             
راضياً عن نفسي يف هذا ولو أين شعرت بأن فعالً هذه األحداث السياسية يف هذه الفترات سوف                   

نفسي قضية تراث املدينة تراث املدينة أكرب من أن            يـتكون مؤملة، خرج الكتاب وبدأت تنضج ف       
م الصحابة  يضمه كتاب، وهو على ما قلت أنه رسالة؛ حقيقة رسالة بدءاً من السرية النبوية إىل تراج                

رضوان اهللا عليهم إىل التابعني إىل كثري من األحداث اإلجيابية الرائعة يف سرية أهل املدينة، جند فيها حياة                  
       أن هذا التراث رسالة وينبغي أن جنمعه أوالً         متكاملة وتطبيق هلذا اإلسالم يف عصور متفاوتة، فأدركت 

 فيه دسائس، وهناك من كتب عن املدينة برؤى         مث ندرسه، ألنه قد يكون فيه الغث والسمني وقد يكون         
خمتلفة ألن خالل عصور أنا تتبعت املدينة منذ تأسيسها على يد يثرب بن قيناء وهو احلفيد الرابع                    
لرسول اهللا نوح عليه السالم إىل وقتنا املعاصر من سلسلة زمنية هائلة، فطبيعي أن تكون فيها نقاط                   

تراث أصبح عندي يقيناً كامالً بأنه ال بد أن جيمع، فبدأت جبهد فردي             إجيابية ونقاط سلبية، املهم هذا ال     
مبا أمسيته يف ذلك الوقت قاعدة املعلومات، وقبل قليل مهست يف أذن سعادة الشيخ قلت له وكأنك                   

 .وأنت تتحدث عن التقنيات اليت جيب أن تستخدم وكأا فراسة قد أطلعك اهللا عليها
دأت جبهد فردي مع عملي اجلامعي أسست قاعدة وأعانين اهللا تعاىل           حقيقة بدأنا ذا املفهوم وب    

مبا فتح علي من واردات كتاب التاريخ الشامل ومبجهودات أخرى وأسست قاعدة معلومات، ومجعت              



فيها مساعدين باحثني ووضعت خطة للعمل على مراحل حىت نستطيع أن نصل إىل غايتنا، وبدأنا أوالً                 
ستخالص املعلومات عن املدينة املنورة منها، مث قررنا أن جنمع صور              مبسح الكتب املطبوعة وا    

املخطوطات مث نتبع الوثائق وهي كثرية جداً مثال ال أمل أن أحدث اإلخوان به رأيت يف األرشيف                   
العثماين يف استنبول هذا األرشيف يضم وثائق الدولة العثمانية قيض اهللا يف عهد كمال أتاتورك واحد                 

 وحفظه اهللا إىل بضع سنوات مث بعد ذلك أدركوا أن هذا            وهال ال تتلفوا هذا، وفعالً ترك     من الواعني ق  
ين بفهارس ستة   واملدينة فجاؤ   تراث؛ اآلن اهتموا به اهتماماً شديداً طلبت ما عندهم من وثائق عن             

جنهلها متاماً  جملدات، ما بني برقية وتقرير، خالل أربعمائة سنة فقلت ال إله إال اهللا حياة املدينة اليت                   
 .وهذا واحد من املصادر

ن املدينة  أويف السجل العام الربيطاين أيضاً وجدت فقرات هائلة، املهم أصبح عندي إميان عميق ب             
هلا تراث جيب أن يخدم، وآن األوان أن خيدم وأن خدمته ال بد هلا من جهود مجاعية، وال بد هلا من                       

طلع مسو األمري عبد ايد بن عبد العزيز أمري املدينة على ما            مؤسسة وبدأت ذه املؤسسة وبعد سنتني ا      
صد هذه العزلة ألا مرحلة تأسيس وتتطلب جهوداً وكنت جئت مبساعدين           قكنت أعمل يف عزلة ومت    

باحثني فاطلع عليه وشرفين بزيارة يف املكان الذي كنت متخصصاً فيه وشرحت له الفكرة برؤيته                  
محاس كبري ودعمها ومن مث سألين سؤاالً كبرياً ما مصري هذا؟ ماذا ستفعل؟              احلقيقة الواعية حتمس هلا     

هذا ليس عمل فرد هذا يقتضي مجاعة، طبعاً كان عندي جمموعة من الباحثني املساعدين وكنت أسست                
قاعدة املعلومات بالكومبيوتر حىت فتحت مواقع يف شبكة األنترنت قبل أن تدخل إىل اململكة يف كندا                 

قعاً بالعربية وموقعاً باإلجنليزية عن املدينة املنورة نضخ فيه معلومات وصور، واحلمد هللا كان               فتحنا مو 
لكل ذلك آثار طيبة ألن املسلم يف أقصى األرض عندما يرى الروضة الشريفة يراها أمامه ويرى                   

 حقيقة  معلومات عن املدينة تبتهج نفسه، احلقيقة بدعمه وتشجيعه حتول هذا احللم وهذا األمل إىل               
واقعية كبرية وحتول إىل مركز حبوث ودراسات املدينة املنورة، وأصبح هيئة وقفية ميكن أن حتصلوا على                

 بقطعة أرض تأسس عليها     - حفظه اهللا    -الكتيب الذي يتحدث عنها، وتربع مسو األمري عبد ايد           
 املسؤولني يف املدينة    الوقف وصدر الصك الوقفي بإنشاء هذا املركز وشكل له جملس إدارة من كبار             

ومن املهتمني ا وبدأنا مشروعاً كبرياً طموحاً نسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن يوفقنا يف إىل مجع تراث                   
 .املدينة فيه مث دراسته مث إخراجه لآلخرين

أيها األخوة ال أريد أن أطيل عليكم هذا باختصار ما وجدته يف حيايت أو ما وفقين اهللا إليه                     
محد اهللا وأشكره شكراً كثرياً على هذا، ألنين أحسن أن هذا من             أمشدوداً إليه وأنا    ووجدت نفسي   

 .توفيق اهللا سبحانه وتعاىل يل



أيها األخوة أكرر شكري العميق لصاحب هذه املكرمة سعادة األستاذ عبد املقصود خوجه                
ام اهللا عليه الفضل    فتكرميه لنا تكرمي للعلم والعطاء وللتراث وحض على بذل املزيد من اجلهد، أد              

والكرم ومتعه بالعافية أثابه خري الثواب، وأشكر الذين تفضلوا بكلمام الضافية واليت رأيت فيها كل                
 ...احلب والوداد أشكركم مجيعاً على تفضلكم باحلضور

وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا وسلم على خامت املرسلني وعلى آله وصحبه                 
 ...وسلم

 يل تعليق بسيط يكمل ما تفضلتم به مع بعض نقاط صغرية نكمل ا                :عبد املقصود خوجه  
املوضوع، فوجئت وأنا على املنصة ذا الربشور وذه األوراق وذه الطبعة اجلميلة املسمى مركز                
حبوث ودراسات املدينة املنورة، وفوجئت مبا استمعتم إليه عن هذا املركز ورعاية حضرة صاحب                 

مو امللكي األمري عبد ايد بن عبد العزيز أمري منطقة املدينة املنورة له وتقدمي جملس إدارة من                    الس
 اإلنترنتأساتذة مشهود هلم بالعلم والفضل وختصيص وقفية له ووجود قاعدة قبل ذلك علمية عرب                 

 وجيعلين أحس   حىت قبل دخوله إىل اململكة، والسماح به عرب الوسائط املعروفة لديكم، كل هذا سرين              
أننا مجيعاً نتحمل مسؤولية الدعوة واملعرفة من خالل صحافتنا وإعالمنا عن هذه املراكز وعن هذه                 
األعمال املشرفة، ال أزعم وال أحسب أنين األعرف فأنا األقل بينكم معرفة ولكن بالتأكيد أجد يل أكثر                 

التقصري اإلعالمي ولكن أرجو من     من عديل يف عدم املعرفة عن هذه املراكز ويبدو يل ليس من باب               
 عبد ايد بن عبد العزيز      ألمريضيفنا الكرمي وعرب هذا املركز ومن خالل رسائل صاحب السمو امللكي ا           

إىل رؤساء حترير الصحف إىل مجيع املراكز اإلعالمية التوضيح عن هذا املركز وحثهم على نشر أخباره                
 حىت تكون لدى الكثري من األخوة احلضور وغري          حىت تكون لدى القراء الفكرة، األهم من ذلك        

 ا للمركز فإن مل يتربعوا ا فعلى القليل حييطوا املركز ا بصور             ناحلضور آثار وخمطوطات قد يتربعو    
 اإلنترنتأو وثائق تثري هذا املركز، وأعتقد ليس داخل اململكة العربية السعودية بل خارجها، مراكز                

 تتلقى هذه املعلومات بل أيضاً بالتأكيد ترسل هذه املعلومات إىل املراكز              اآلن ليس فقط مبعلوماا   
فتثريها وهذه ال تتم إال عرب قنوات متصلة بإعالم املتلقي سواء يف اململكة أو خارجها هذه نقطة، النقطة                  

 من  األخرى وقد كررا كثرياً أن حق التكرمي حق مكتسب لكل أساتذتنا الذين تفضلوا علينا بإعطائنا              
وقتهم وتشريفنا حبضورهم، احلقيقة ليس يل من فضل، فإذا نظرنا إىل األمر من زاويته احلقة، فاحلق                  

أصحاب هذه  والفضل يعود ألصحاب الفضل وهم أصحاب الفضل، أصحاب العطاء أصحاب العلم،            
يدل على سعة    وبدوم ولوالهم ملا كانت االثنينية وال كانت هذه االس، ويل هنا وقفة هذا               املكرمات

أفق ويل األمر ورجاحة عقل املسؤولني بإعطائنا هذه املساحة الكربى لنستفيد من علم الرواد األفاضل               
سواء كانوا من اململكة العربية السعودية أو من غريها بتكرميهم واالستماع إىل عظيم فضلهم، ولوال                



هين للنقاش الذي يدور بكل أبعاده      هذه املساحة اليت أعطونا إياها من احلرية والوقت واالتساع الذ          
الطيبة ملا استطعنا عقد الندوات، وأنا لست يف موقف املقارنة بني ما حنن فيه من ِنعم يف هذا البلد                      
املعطاء وبالد أخرى، ولكن أشكر اهللا سبحانه وتعاىل على ما أكرم به وأنعم، وأسأل اهللا سبحانه وتعاىل                 

لشكر موصول دائماً وأبداً ألساتذتنا الكرام الذين أعطونا هذا الفضل           إىل األحسن، وا   أال يغري علينا إال   
ومنحونا هذا التكرمي، التكرمي لنا وليس هلم، وأما الثناء علي فأرجو شاكراً ومقدراً وممتناً أن يعود إليهم                 

 يف هذه   وليس يل وأال أُذْكر إال كما تذكرون، فأنا كما قلت مراراً وتكراراً وأكرر وأعيد أنه ليس يل                 
 ... االثنينية أكثر من مقعد، فاالثنينية منكم ولكم وبكم وشكراً جزيالً

  )) بهتفىاحلوار مع احمل(( 
 األسئلة اآلن وردت من األخوة احلضور وموجهة لفارس االثنينية هذا السؤال من             :عريف احلفل 

 :األخ سعيد اخلوتاين من صحيفة أرب نيوز يقول
زال يسري ببطيء يف عاملنا العريب        ن األدب اإلسالمي ال   أحس وأرجو أن أكون خمطئاً أ     

كيف ميكن أن جنعل من هذا األدب أدباً        :  واإلسالمي فإن مل أكن خمطئاً يف إحساسي فإين أسأل        
 عاملياً تشرئب له األمساع يف كل حمافل األدب العاملية؟

يخ عبد املقصود قبل     احلقيقة هنا أستشهد مبا تفضل به سعادة الش        : الدكتور عبد الباسط بدر    -
قليل بأن املشكلة قد تكون يف اإلعالم وليس يف القضية ذاا، حنن عندما أقمنا املركز كان قاعدة                    
معلومات مث حتول إىل مركز، نعم خالل السنتني قد نكون قصرنا إعالمياً النغماسنا باملضمون، أنا أحيل                

وإبداعاً موجود ومليء ال نستجديه وال نصنعه       هذه القضية إىل األدب اإلسالمي، األدب اإلسالمي نصاً         
اآلن موجود، طاملا وجد أديب وجدانه مؤمن يعرب يف قوالب أدبية فهو أدب إسالمي وهو عاملي ألنه                   
                 ودزا موجود بكثرة، لو تفضل األخ واتصل بالرابطة ميكن أن يموجود يف شعوب اإلسالمية وبلغا

ول اإلعالم عن هذا األدب، دراسات هذا األدب، احلركة          بقوائم وفهارس طويلة جداً، لكن أن تق       
         اب فيها، وأنا أحد املقصرين ألين بدأت هذا مث          النقدية اليت شكا الدكتور عبد القدوس من قلة الكت

شدتين املدينة ألين وجدت أن هناك ميكن أن يكون من يسد هذه الثغرة، فالثغرة قائمة، فاجتهدت                  
األدب اإلسالمي سأبقى فيه جبهد ما يبقى يل، لكن القضية إذن األدب            واجتهت هذا وإن شاء ما أترك       
 ...موجود واإلعالم غري واٍف فيها



 : األخ أشرف السيد سامل دكتور وكأنه يعيد الكرة مرة أخرى يقول:عريف احلفل
ولكن ضعف وغياب التواجد اإلعالمي للرابطة خارج دورياا ومناشطها واختصار             

 تقليدية مع احترامنا الشديد هلم واعترافنا بريادم ولكن التجديد والتوسع           ى أمساء ـاملناشط عل 
 مطلوبان؟
 ال شك هذا صحيح ورمبا كانت بعض املصاعب اإلدارية وقضية             : الدكتور عبد الباسط   -

الترخيص وغريها هلا أثر ولكن حنن اآلن متفائلون إن شاء اهللا وبأن التيار سيهدر يف الدوريات ويف                   
 ...رى كثريةرسائل أخ

هل لنا أن نعرف بإجياز أهم      :   طالب العلم والباحث عبد ايد الزهراء يقول        :عريف احلفل 
 منجزات مركز البحوث ودراسات املدينة املنورة وأين نوزع وتباع هذه األعمال؟

 كي ال أطيل عليكم ستجدوا يف الكتيب أو الربوشور ويف شبكة             : الدكتور عبد الباسط   -
 يستطيع أن يتصل عرب جهاز كمبيوتر وخط هاتفي          إنترنتعين حىت الذي ليس معه خط       ، ي اإلنترنت

 فيدخل حىت إىل قاعدة املعلومات، جمرد ما يكون عنده مودوم على               ٨٤٧٤٧برقم معلن عندنا    
الكمبيوتر، إجنازاتنا طبعاً مراكز البحوث كغراس الزيتون حتتاج إىل وقت، حنن عندنا اآلن موسوعة                

ة نعمل فيها أكثر من سنتني وكلما استعجلت األخوة احملققني واألخوة املراجعني كدنا أن               تراثية كبري 
ننتهي منها، حققنا املغامن املطابة هناك جدول من املنجزات، اليوم أول منجز أخذناه من التجليد جزء                 

 وهناك  منه اجلزء األول من سلسلة املدينة املنورة يف مئة خمطوط الذي هو فهرست حتليلي مفصل،                
فهارس حتليلية ملخطوطات املدينة لوثائق املدينة، ترمجنا كتباً عن املدينة وطبعاً وما زلنا مل نصدرها أو                  
نطبعها ولكن يف اية هذه السنة ستظهر جمموعة متكاملة فيها وسترتل إىل األسواق، ويف الكتيب                  

 .ستجدون اإلجابة الوافية إن شاء اهللا
 :األخ عدنان حممد حسن فقي حمامي ومستشار قانوين يقول هناك سؤال من :عريف احلفل

من خالل إشرافكم على فكرة إدارة حبوث ودراسات املدينة املنورة ما هي البحوث                
والدراسات اليت قام املركز بإصدارها؟ وهل يعترب املركز مصدراً للمعلومات ألي باحث يف أي               

 موضوع حول املدينة املنورة؟
 حنن بدأنا بإنشاء قاعدة معلومات وكان جهدنا األول واحلقيقة عندما           : الدكتور عبد الباسط   -

تعمدت أن أعمل يف العزلة قبل أن يشرفنا مسو األمري كنت أريد هذا املعىن كنت أريد أن أبين قاعدة                    
واسعة تفي الباحثني، وبانتهاج أحدث تقنيات الكمبيوتر أنشأنا برناجماً يتسع لكل املعلومات اليت                

حيانا مصورة، وهناك   وأن املصادر املختلفة ندخلها يف هذه القاعدة، طبعاً املعلومة موثقة             نأخذها م 



 اآلن يستطيع   اإلنترنتبرنامج استرجاع سهل، ويستطيع أي باحث إما أن يأيت إلينا، أو أن يتصل عرب               
ن عند ذلك   أن يدخل إىل القاعدة ويأخذ ما يشاء حىت وإن مل جيد بغيته يكتب لنا بريد إلكتروين وحن                 

زالت   نعطيه املعلومة، ألننا مل نضع كل األرشيف، ألن قاعدة املعلومات معلوماا متخرية ومعلومات ما             
حتت الدرس، وهناك معلومات قد يكون ليس من املصلحة أن تلْقَى بشكل عام قبل مقارنتها وقبل                  

لك هناك قاعدة معلومات    دراستها له مركز حبوث ودراسات وحنن ما زلنا يف خطواتنا األوىل ومع ذ             
وافية، وخبصوص الباحثني نفتح هلم كل األبواب وبكل قنوات االتصال من اللقاء املباشر إىل                   

 ...اإلنترنت
 ):مذاهب األدب الغريب( األخ سعيد اهلادي يقول كتابك الرائع :عريف احلفل

د للكتاب  هل يوجد يف بابه كتاب موسع على منطه خاصة بعد أن فُِقد األمل يف أن تعو                 
 املذكور بالبسط والتفصيل بعد هجرتك من األدب للتاريخ؟

 يا سيدي الكرمي أرجو اهللا، ال نفقد األمل، األدب والتاريخ بينهما             : الدكتور عبد الباسط   -
جسر متصل فهناك تاريخ األدب وهناك أدبيات التاريخ ولو فتحت كتاب الطربي لوجدت فيه من                 

يشكل مصدراً كامالً من كتب األدب، إىل ابن كثري إىل كتب التاريخ            الشعر ومن النصوص األدبية ما      
زلت أشعر بروح األدب يف التاريخ        هناك تعانق حقيقي وأنا مل أحس بالغربة ومل أحس باهلجرة حقيقة ما           

وبروح التاريخ أجدها يف األدب ويف التوثيق ويف الدقة، أما خبصوص هذا الكتاب فأسأل اهللا أن أجد                  
وقت أو متسعاً إليه ألين أدرك أمهيته أما إذا كان هناك كتاب آخر فطبعاً املكتبة األدبية قد                  واحة من ال  

تكون فيها الكثري فأنا صليت أصبحت ذه املصادر قليلة فال أستطيع أن أدل على كتاب إال الكتاب                  
 جنيب الكيالين   الذي هو املذاهب األدبية الذي صدر يف دمشق، غري األدبية واملذاهب الغربية للدكتور            

رمحه اهللا، ال هناك كتاب عام يعرض املذاهب األدبية أما برؤية إسالمية حقيقة ال يوجد غري كتاب                   
 ...الدكتور جنيب الكيالين فيما أعلم

 : الدكتور عثمان مليباري يقول:عريف احلفل
ريه من املالحظ أنك تم يف مقاالتك وكتاباتك النقدية بنظرية األدب اإلسالمي دون غ             

 ملاذا؟
 احلقيقة اإلنسان يكون له هدف وختصص، وطبعاً أنا يف الفترة اليت             : الدكتور عبد الباسط   -

اجتهت فيها كلياً إىل األدب اإلسالمي شعرت بضرورة بناء النظرية ألنين يف عصر النظريات وألن اآلن                
ن تكون هناك دراسات    ما تتحدثون به من ضعف اإلعالم وضعف الدراسات ال يتجاوز هذه الثغرة إال أ             

منهجية عميقة ومعتمدة على أسس حقيقية فال بد من أن ننظَّر هذا األدب ونقدم قواعده وأسسه حىت                  



نستريح من السؤال املتكرر ما هو األدب اإلسالمي؟ أين األدب اإلسالمي؟ هل األدب اإلسالمي يعين               
جاهلياً حىت اآلن رمبا سنجد من يقول هذا، إذن         إلغاء األدب العريب هل أنتم تصنفون أدباً إسالمياً وأدباً          

نريد أن نقدم الدراسات، وأمتىن إن شاء اهللا أن يكون هناك من يستغرقون كما استغرقت ألن األدب                  
 ...اإلسالمي حقه كبري
 : املشرف التربوي األخ حممد األمسري يقول:عريف احلفل
اوز النظرية إىل حقول اإلبداع     نظرية األدب اإلسالمي واألدب اإلسالمي جت     :  يكرر الناس 
 املختلفة فما قولكم؟

 يا سيدي الكرمي كلمة النظرية تعين القواعد النقدية، وهي نظرية           : الدكتور عبد الباسط بدر    -
ألا من وضع جمتهدين دارسني قد يأيت من يطورها، فنظرية األدب ال تنتهي، لكن هناك مقوالت قد                  

موعة القواعد النقدية والقواعد املنهجية اليت تبني طبيعة األدب          تتطور وتتغري، فنظرية األدب هي جم     
فاألدب نصاً إبداعياً موجود وسيستمر النظرية تستمد من هذا التطبيق العملي،            .  أسسه، أهدافه اخل  

تأخذ منه األصول وطبعاً هناك عندنا مصدر آخر مهم جداً قبل التطبيق العملي وبعده وهو القرآن                  
اإلسالمي يقوم يف نظريته على هذين اجلناحني إذا قُص أحدمها هوى، حنن نقول              والسنة ألن األدب    

فهناك قواعد أدبية فنية ذين اجلناحني حيلق        "  أدب"فإذن هناك قواعد إسالمية، ونقول       "  إسالمي"
 ...األدب اإلسالمي ونقده

يقة ألن األسئلة    رمبا يقول البعض من أرسل لنا بسؤالني ملاذا حذفنا سؤاالً؟ حق            :عريف احلفل 
 :كثرية ويبدو يل الوقت قد مضى، وهذا سؤال من حممد العرايب احلارثي يقول

موقف اإلسالم من الشعر خاصة أدى إىل عدم ازدهاره يف صدر اإلسالم وهناك دراسات              
 .حديثة حاولت املؤاخاة بني األديب والشرعي فما رأيك يف هذه الدراسات

زال يظن بأن اإلسالم قص       اسات حقيقة أنا أعتقد أن ما      هذه الدر  : الدكتور عبد الباسط   -
ر أو حاربه هذا عنده ضباب يف الرؤية عنده قلة ثقافة، قلة قراءة، ليقرأ الطرف اآلخر،                 ـجناح الشع 

فقط األزمة أزمة قراءة ألننا نواجه         اآلن إذا اتصل برابطة األدب اإلسالمي ستزوده مبصادر مليئة،         
 .بات مطروحة اآلن، أكاد أقول يف عشرات الكتببكثرة هذه األسئلة واإلجا

 : األخ هشام حسنني يقول:عريف احلفل
ذكر سعادة الدكتور حممد احلسيين قصة حدثت لكم يف سن العشرين فهل لنا يف تفاصيل               

 …وكيف لنا أن نصل إىل هذه الدرجة من الشفافية؟ أرجو اإليضاح  ...أكثر عن املوضوع



 يا موالي هذه ليست يل وإمنا جلدي رمحه اهللا الشيخ بدر وأنا              : الدكتور عبد الباسط بدر    -
كان هو املدرس الديين يف بلدته        – رمحه اهللا    –مسعتها أيضاً متواترة وأنا أدركت حياة جدي فترة طويلة          

 .وهذه ال شك أنّ هللا رجال هو أعلم م وبفضلهم
 : يقول هذا سؤال من األخ حزام العمري من جريدة املدينة:عريف احلفل

هل النقد األديب الذي يعنى جبماليات النص قادرة على مواكبة خطاباتنا الثقافية والسياسية             
 واالقتصادية يف ظل العوملة أم ندعو إىل نقد ثقايف شامل؟

ي ـح ه ـ قضية الشمولية يف رأيي قضية خادعة، العوملة صحي         : الدكتور عبد الباسط بدر    -
، ولكن العوملة تؤكد    اإلنترنتوزا الفضائيات وكما جتاوزها      دود وتتجاوزها كما جتا   ـتقص احل 

الطوابع اخلاصة الشخصية، انظروا اآلن النصوص األدبية، هي اليت تفوز جبائزة نوبل األدباء الذين                
يعطون أعلى اجلوائز األدب يف األدب العاملية أول ما يذكر الطوابع الشخصية واحمللية اليت تبدو يف                  

 كلهم بال استثناء إضافة إىل األسباب األخرى، أنا يف رأيي ال ميكن وال ميكن أن نلغي                 أدب هذا األديب  
الطوابع الشخصية يف األدب وبالعكس سوف حيرص عليه النقد دائماً ألن األدب جتربة إنسانية،                 

عوامل واإلنسان متميز، اإلنسان ابن البيئة، ال يعين هذا أن ألغي أدوات االتصال باآلخرين وأن ألغي ال               
املشتركة معهم، ال، أنا إنسان وأتواصل مع اآلخرين ولكن كبصمات اإلام هناك تفرد وهناك                  

 ...خصوصية وهناك رؤية عامة متشاة، كل إاماتنا متشاة من بعِد لكنها من قُِرٍب خمتلفة متباينة متاماً
 : الدكتور عبد الغين أنس يقول:عريف احلفل

جمة الشرسة للقنوات الفضائية املتعددة اليت ال حتمل يف أغلبها إال           ماذا ستفعل جتاه هذه اهل    
 الغث، ماذا سيفعل هذا اتمع اإلسالمي جتاه كل ذلك؟

 اهللا املستعان وإن هذا السؤال يوجه إىل املسؤولني وإىل العلماء            : الدكتور عبد الباسط بدر    -
ية ال ختتص جبهة واحدة ال بالدولة فقط        وإىل املدرسني، ال شك أن هناك واجب على اجلميع واملسؤول         

والقضية واسعة وكبرية   ...   ِبقَدِرهِ وال باألسرة وحدها وال باألب وحده وال بالفرد الواعي، موزعة كُلٌّ          
 ...ولعل إحدى الندوات تستضيف موضوعاً مثل هذه املوضوعات

 : الدكتور يوسف العارف يقول:عريف احلفل
حدوده وضوابطه حىت نعرف غريه من األدب؟ فإن قلنا األدب اإلسالمي كمصطلح ما هي   

 أدباً إسالمياً فهل هناك أدب فكري؟
اإلسالمي كل نص إبداعي  :   هذه اجلدلية اليت ما زالت تسأل يا موالي        : الدكتور عبد الباسط   -

ا أوالً أن يكون نصاً إبداعياً والنص الذي يفقد أدوات األدب يعين قصة ليست فيها فنيات القصة هذ                 



ليس أدباً، هذا فكر، شعر ليس فيه فنيات الشعر هذا نظم، ال خنجل أن نقول هذا، األدب اإلسالمي                   
يشترط الفنية وهو أدب أوالً، مث اإلسالمي فكل ما عرب عن جتربة أدبية إنسانية برؤية إسالمية يف قضايا                  

يب يصور مفسدة   احلياة والكون وأي قضية من القضايا قد يعرب حىت عن مفاسد إسالمية نص أد                
 ...اجتماعية إذا صورها برؤية إسالمية وبشكل يدينها يف النهاية فهذا أدب إسالمي

 : األخ عبد الرمحن الشمراين يقول:عريف احلفل
       اده والقائمني ليس هلم قضية سوى نظرية       ما تعليقكم فيمن يقول إن األدب اإلسالمي ورو

  املؤامرة؟
حلة ما أعتقد، يعين جتاوزناها، قضية املؤامرة يعين فترة من        هذه مر  : الدكتور عبد الباسط بدر    -

فترات الصدام ال ينكر بأنه منرب األدب قد استخدم يف طعن مالمح شخصيتنا ويف تغيريها ويف إدخال                  
الكثري إليها، وال ننكر بأن تنظري األدب اإلسالمي كان من أحد دوافعه التصدي هلذه اهلجمة، لكن                  

فقط للرد وللمحاربة، األدب اإلسالمي ليخلق وليعزز قيم اجلمال يف اإلنسان            األدب اإلسالمي ليس    
املؤمن، ليعزز هذه الروحانية والشفافية فيه، وأيضاً ليقدم للناس كافة احلاجة إىل اجلمال واحلاجة إىل                

ه، أو أن نترك احلبل على غارب       فإما أن نقدمها نظيفة تستقي من القرآن والسنة،          البشرية عامة جداً،  
 .ولذلك القضية ال تتأطر بأُطٍر ضيقة

 : األخ حممد حسان يقول:عريف احلفل
 .أرجو أن تبني لنا أمهية األدب يف حياة املسلم

 باختصار شديد الرجل الذي ليس لديه أدب استغفر اهللا، إنسان لديه            : الدكتور عبد الباسط   -
شك حنس أنه فيه جانب       أناً، ال نقص يف جانب من جوانب حياته، قد يكون إنسان ما يقيم لألدب ش             

جفاف، أنا يف اعتقادي األدب مهم لإلنسان املسلم طبعاً هناك مبدعون فيه وهناك متمتعون به وهناك                 
متفرجون عليه وهناك من يدير ظهره له، احلياة البشرية فيها شرائح متباينة، لكن الشخصية اإلسالمية                

أكرب جوانب التلبية ملاذا كان اإلعجاز واملعجزة لرسول        حباجة واألدب جانب يليب احلاجة اجلمالية وهي        
 من البالغة ويدخل إىل      يف البيان القرآين من يدرك هذا؟ أال نرى الفرق بني خطيب أويت قدراً             اهللا  

 .أعماق القلوب وخطيب آخر يتثاءب الناس منه، احلاجة أصبحت بدهية
 . األخ خالد العرايب يقول:عريف احلفل

ثالثني عاماً يف حقول التربية ما هي نصيحتك للمعلمني واملشرفني            قضيت أكثر من    
 التربويني اليوم؟



شك نصيحيت أن يتقوا اهللا يف هذه الرسالة اليت هي رسالة األنبياء،               ال : الدكتور عبد الباسط   -
نت وأن يعيشوا هذه الرسالة، حقيقة ما مللت وال تكرهت خالل أكثر من ثالثني سنة هذه املهنة ألين ك                 

أحس أنين أستمتع ا، فإذا ما دخلت يف قلوم وجتاوزوا احلد الوظيفي، أعتقد إم إن شاء اهللا                    
 .سيصلون إىل نتائج عظيمة

 : األخ عجالن الشهري يقول:عريف احلفل
من خالل تتبعكم لتراث املدينة املنورة طيلة الفترة التارخيية املمتدة عرب الزمن ما هي احلقبة               

 املدينة األثر البارز يف إثراء الساحة األدبية والعلمية وما هي العوامل اليت كانت               اليت كان ألهل  
 من وراء ذلك الربوز من وجهة نظركم؟

 سبحان اهللا املدينة املنورة فيها روحانية وفيها شفافية خاصة،           : الدكتور عبد الباسط بدر    -
هلي عندما كانت يثرب جند من قيس       ة موجودة فيها على تسلسل العصور، العصر اجلا       ـوالبيئة األدبي 

ه يعين كوكبة، بل جند النابغة الذبياين يأيت إىل املدينة            يبن اخلطيب إىل حسان بن ثابت قبل إسالم        
فيصحح أقواؤه وهذه قصة معروفة يف عامل النقد، وأهل املدينة الحظوا سبحان اهللا الدماثة والغريب أن                

مكة فيها اء وجالل واملدينة فيها مساحة وأنس ويف أهلها طيبة           هذه وجدا منذ القرن الثاين يقولون إن        
وعذوبة فواهللا أدركت كل هذا بنفسي، منذ العصر اجلاهلي، والنابغة رجل كبري يف الشعر ويف القدر                 

به له،  نوأردوا أن ينبهوه إىل خطئه، فجعلوا قينة تتغىن ببيتني متواليني ومتط صوا مبوقع األقواء فيت                
ه اللطافة والرقة الطيبة مل تنقطع عن املدينة املنورة كما يعرف أخي األستاذ حممد هاشم                 الحظوا هذ 

رشيد، الطيبة مل تنقطع عن املدينة املنورة، يف كل عصر جند جمموعة من األدباء بل وجند تشكيالت بل                   
يعين كما تستوطن   وجند قبل األندية األدبية كان هناك جتمع أديب للعقيق يف املدينة املنورة، هناك سبق                

 .روح من الشفافية وروح من اإلحساس باجلمال البياض يف طيبة الطيبة
 : األخ سيد مروان طالب دراسات عليا يقول:عريف احلفل

ما هي رؤيتكم ملستقبل الثقافة العربية واإلسالمية خالل القرن القادم أمام التحديات اليت              
ا يطرح على املتلقني على خمتلف مستويام عرب        تكرس الواقع احملزن الذي نعيشه وهل ترون فيم       

قنوات االتصال املختلفة ما يصلح لتكوين ثقافة إسالمية تعيد لنا أجمادنا وغلبتنا وكيف السبيل               
 إىل ذلك؟
فإن شاء اهللا حنن ال نقنط، نعم       …   إنه ال ييأس من روح اهللا إال         : الدكتور عبد الباسط بدر    -

ضائيات ألننا مل نكن حنن الذين اقترحناها، طبيعي أن تأيت إلينا بكل             هناك هجمات هائلة عرب هذه الف     
أوضارها، عندما خرج الفيديو أول ما جاءت األفالم إياها، عندما جاءت الفضائيات أول ما بدأت                 



القنوات اخلليعة، طبعاً، ولكن املسلم كيس فَِطن، يستطيع أن يروض هذه الوسائل وال شك أن هناك                 
ىت يف الفضائيات هناك بث تلفزيوين هناك حمطات تبث بروح إسالمية وجتارب فيها               جتارب اآلن ح  

إن : أنا ال أيأس وال أقنط وأرى أن هذا األمر كما ورد يف األثر           .  عثرات وأخطاء لكن إن شاء اهللا تنجح      
  ن ، وأن اهللا سبحانه وتعاىل حيفظ دين، وأنه مهما جاءت من مثبطات ومن هجمات فم               هذا األمر ِدِين

 قلب احملنة ينبت الورد وينبت األمل، وهناك جتارب كثرية لتطويع الفضائيات وإلنشاء قنوات إسالمية،             
ترنت اآلن مليء مبواقع إسالمية وأنه قبل أربع سنوات كانت املواقع اإلسالمية لألسف ليست إال                اإلن

ملدينة، ألم رفضوا إذ    للمنحرفني، وعندما وضعت موقع املدينة املنورة فوجئت أن هناك موقع امسه ا            
طلبت منهم موقعاً امسيه مدينة وأن موقع مدينة لبلد أمريكي تعرض فيه البالجات ودعايات السياحة                

 .ووجدت هنالك لالمساعلية ومواقع كثرية… والعرات اخل 
 أو انظروا إىل فهارسه هناك الكثري، فاحلقيقة أن هذا األمر دين، وإن             اإلنترنتلكن اآلن افتحوا    

 ... يسخر كما سخرين هلذه املدينة يسخر إن شاء اهللا من ينصر دينه يف كل قناة ووسيلةاهللا
 : سؤال من األخ حممد احلسن يقول:عريف احلفل

قرأت تعريفاً لألدب اإلسالمي بأنه كل أدب صادر عن عاطفة اإلسالم على مر العصور               
عتقد أن األدب ذا التعريف يسقط      أال ت .  واألزمان ويراد به خدمة اإلسالم ويبتغي به وجه اهللا        

الكثري من األشعار اليت يقصد ا خدمة أغراض دينية ضيقة، وما هو أسلوب املركز يف تنقية                  
 األدب اإلسالمي؟

 أي مركز؟ تقصد الرابطة، يا أخي الكرمي هناك نظرة مشولية واسعة             : الدكتور عبد الباسط   -
األدب :  ة يف تصوري ويف تصور أخواين يف الرابطة       لماألدب الذي خيدم شخصية املسلم بأبعادها الكا      

الذي ينمي الذوق واحلاسة اجلمالية باجتاه صحيح ويربط هذا اجلمال ولو يف النهاية خبيط رفيع خبالقه،                 
هذا أدب إسالمي، فاألدب اإلسالمي كل تعبري يرتبط بوجدان أو يوجه إىل قيمة؛ وهذا واسع جداً،                 

مي هو فقط األعمال الدينية واليت تقول صلوا صوموا أبداً ال إطالقاً، حنن             فلماذا تظن أن األدب اإلسال    
غري مباشر عرب قالب أديب وإذا كان مباشراً سقط من دفتر األدب؛ ولذلك             تعبري  نسميه أدباً، واألدب    

هذا التعريف إذا جئنا إىل دالالته البعيدة يتسع إىل نصوص هائلة يف تراثنا ونصوص كثرية يف واقعنا                   
 .ملعاصرا

 انتهت األسئلة يا دكتور ولكن يل سؤال أريد أن أختم به هذه األمسية الطيبة                :عريف احلفل 
 :السؤال هو

 ؟ليتك تذكر لنا موقفاً فيه أدب إسالمي جم لرسول اهللا 



 منبع من منابع األدب، كلنا نعرف بأن رسول اهللا           ال شك رسولنا     : الدكتور عبد الباسط   -
  ّقد وظ حنن نتعلم من سريته العطرة، رسول اهللا          األدب و  ف      عندما أمر بأن يصدع بالدعوة 

 عندما  استخدم اخلطبة، واخلطبة قالب نثري كان وما يزال وسيبقى من عيون األدب، الرسول                
 الشعر، ألن املشركني يف قريش بعد أن أصبح املسلمون خارج متناول             فهاجر إىل املدينة املنورة وظّ    

ن أن يؤذوهم بأيديهم، بدأوا يؤذوم بالشعر، والشعر كان إعالم العرب، كانت             يدهم ال يستطيعو  
 : كلكم تعرفون-القصيدة إذا قيلت يف قبيلة 

ــا   ــت وال كالبـ ــباً بلغـ ــال كعـ فـ
. 

فغــض الطــرف أنــك مــن نمــري     
. 

للشعر هذه القيمة فبدأ املشركون     إن قبيلة كاملة غضت طرفها حىت اعتذروا من الشاعر، كان           
حياربون املسلمني بقذائف ودعا عبد اهللا بن الزبعري وكان مشركاً عند ذلك، ومكة اليت كان الشعر                 
فيها ضئيالً هاج شيطان شعرهم، ألم فقدوا أدوات القتال وتدفق شعرهم يف هجاء املسلمني، طبعاً                 

لعرب تتناقل هذه األشعار وتتأثر ا، إذا رجل يدين         هذا يؤثر يف أدب الدعوة اإلسالمية، ألن قبائل ا        
قبيلة ببيت شعر، فعندها يأيت شاعر مشرك ويسخر من اإلسالم واملسلمني ويعرض بنسائهم وأعراضهم              

 هذا ستصبح هذه هي قاعدة رؤيته لإلسالم فيصري عنده صد عن ذكر اهللا، هذه حقيقة، رسول اهللا                  
الذين نصروا اهللا بسيوفهم أن ينصروه بألسنتهم، بل وختري وحنن نتعلم           رأى هذا واستنهض وقال ما مينع       

من هذه قاعدة نقدية، عندما قال من يتصدى هلم؟ جاء عبد اهللا بن رواحة وقال أنا هلم يا رسول اهللا                      
يريد القدرة الفنية بأن العمل األديب املكتمل فنياً يؤثر         .  قال؛ نعم ولكن كأمنا أشعرهم أن هذا ال يكفي        

أنا يا رسول   :  الك قال ـن م ـقال نعم جاء كعب ب    .   النفس شئنا أو أبينا ولو كان مضمونه خيالفنا        يف
اهللا قال نعم وكأمنا كان يعرض وينتظر فارس املدينة يف ذلك الوقت، حسان بن ثابت، حسان كان قد                   

قيس بن  وبدأ مرحلة اإلسالم وهو شاعر فحل، وكان يضارع         ه  أمضى ستني سنة يف اجلاهلية من عمر      
: إمنا تقصدين يا رسول اهللا، قال     :  اخلطيب وكانت له مناقضات تتناقلها العرب، فأدرك حسان وقال         
اسلك منهم كما تسل الشعرة من      :  نعم، قال واهللا ألفرينهم فري األدمي، قال وما تفعل وأنا منهم قال           

ان وأصبح يهتف وكان    العجني ومد لسانه حىت بلغ أرنبة أنفه، كان رضي اهللا عنه مقواالً فوقف حس              
إن املؤمن جياهد بسيفه ولسانه فأصبحت قاعدة وهذه من القواعد اليت            :  شعره كما قال الرسول     

 ...نستند إليها حنن يف األدب اإلسالمي يف غايته ويف أهدافه
 احلقيقة األسئلة مل تنته ألن بعض األخوان بعثوا لنا الكثري من              :الشيخ عبد املقصود خوجه   

 ... ننا اخترنا منها ما يتسع له الوقت فعذري هلم وشكراًاألسئلة لك



  ))اخلتام(( 
ونود أن نذكر حضراتكم أن ضيف االثنينية القادم مبشيئة اهللا هو سعادة األستاذ الصحفي الكبري               

 ... األستاذ عبد اهللا الداري والدعوة مفتوحة لكل من يهتم بالفكر واألدب والعلم
بد املقصود خوجه بإهداء ضيفه الكبري سعادة الدكتور عبد الباسط           اآلن يقوم سعادة الشيخ ع    

لوحة االثنينية هدية تذكارية ذه املناسبة مع شكرنا وتقديرنا لسعادته كما يهدي الشيخ عبد                بدر  
املقصود لوحة الفنان خالد خضر، شكراً لضيفنا الدكتور عبد الباسط بدر وشكراً لصحبه الكرام                 

  . لقاء يف االثنينية القادم نستودعكم اهللاوشكراً لكم أنتم وإىل
 ...والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

* * * 
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