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 حفل التكريم
  ))كلمة االفتتاح(( 

 :افتتح األستاذ حسان كتوعة األمسية بالكلمة التالية
د لنفسه والصالة والسالم على خري خلقه       بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا الذي تفرد باحلم         

 .وخامت رسله سيدنا ونبينا ومعلمنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
 ورمحة  مالسالم عليك   .أصحاب املعايل، أصحاب الفضيلة، أصحاب السعادة، إخواين احلضور        

 .اهللا وبركاته
اء اهللا، أن نرحب ذا     وأسعد اهللا ليلتكم بكل خري، يطيب يل يف مستهل هذا اللقاء السعيد إن ش             

 حممد بن سعد بن حسن      /اجلمع الكرمي وقد حضروا لتكرمي ضيف اثنينية هذا األسبوع، سعادة الدكتور          
 األستاذ واألديب والشاعر املعروف، نرحب بسعادته وبصحبه الكرام، يف هذه الليلة وعلى               ،الدبل

الذكر احلكيم يتلوها القارئ الشيخ سجاد      بركة اهللا نبدأ هذا اللقاء املبارك كما تعودنا بتالوة آي من            
 .مصطفى كمال

 أيها السادة بداية نستعرض حلضراتكم نبذة خمتصرة عن السرية الذاتية لفارس :عريف احلفل
 .  الليلةإثنينيتنا هذه

  ))السرية الذاتية(( 
 .سعادة الدكتور حممد بن سعد بن حسن الدبل -
ربية من جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية عام          ى شهادة الليسانس يف اللغة الع      ـحصل عل   -

 .هـ١٣٨٨
 .عمل مدرساً باملرحلة املتوسطة والثانوية باملعاهد العلمية ست سنوات -
-   ية والنقد ومنهج األدب اإلسالمي بكلية اللغة العربية بالرياض عام           ـن معيداً بقسم البالغ   مث ع

 .هـ١٣٩٥
هـ مث على الدكتوراه    ١٣٩٨ى املاجستري يف البالغة والنقد عام       واصل دراسته العليا حىت حصل عل       -

 .هـ١٤٠٢يف البالغة والنقد ومنهج األدب اإلسالمي مع مرتبة الشرف عام 



 مث أستاذاً   ،عمل حماضراً مث أستاذاً مساعداً ورئيساً لقسم البالغة والنقد ومنهج األدب اإلسالمي              -
 .كلية اللغة العربية بالرياضمشاركاً وأميناً لوحدة الطفل املسلم يف 

شارك يف عدد من املؤمترات األدبية والندوات واألمسيات الشعرية والنشاط اإلعالمي والثقايف                -
 .داخل اململكة وخارجها

 .عمل مستشاراً مبجلة األمن بوزارة الداخلية مدة سنتني -
 .ضيفنا عضو عامل يف رابطة األدب اإلسالمي العاملية -
 .دي اهلاللعضو شرف بنا -
 .عضو شرف بنادي اجلبلني حبائل -
 .حصل على جائزة أا الثقافية يف ميدان الشعر -
 .أشرف على عدد كبري من رسائل املاجستري والدكتوراه يف جامعته واجلامعات األخرى يف اململكة -
 وبريطانيا  مثَّل جامعته يف حفل إفتتاح املراكز اإلسالمية خلادم احلرمني الشريفني يف أمريكا                 -

 .واسكتلندا
 .مثَّل جامعته يف فعاليات األيام الثقافية للجامعات السعودية، يف رحاب اجلامعات السورية -
 .مثَّل جامعته يف فعاليات األيام الثقافية للجامعات السعودية، يف رحاب اجلامعات املغربية -
 .الكويتهـ يف ١٤١٧مثَّل جامعته يف حفل جائزة البابطني لإلبداع عام  -
 :صدر له عدد من البحوث العلمية والدواوين الشعرية ومنها -
 

 : الدواوين الشعرية-أ 
 . الطبعة الثالثة-طبع ونشر دار املعارف بالرياض" إسالميات" ديوان -١
 . الطبعة الثانية- طبع ونشر دار املعارف بالرياض-"ملحمة نور اإلسالم" ديوان -٢
 .بع ونشر عامل الكتب بالرياضط" أناشيد إسالمية" ديوان -٣
 .طبع دار الرياض األديب" معاناة الشاعر" يوان -٤
 . طبع نادي أا األديب-"خواطر الشاعر" ديوان -٥
 . طبع مكتبة العبيكان-"يف رحاب الوطن" ديوان -٦
 . طبع مكتبة العبيكان-"هاتف الصحراء" ديوان -٧
 .حتت الطبع" صدق املشاعر" ديوان -٨

 

 :وث العلمية البح-ب 
 . طبع ونشر عامل الكتب بالرياض- النظم القرآين يف سورة الرعد -١



 . طبع ونشر جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية- اخلصائص الفنية يف األدب النبوي -٢
 

 : وله ثالث قصص إسالمية هي–جـ 
 . طبع ونشر جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية- زيد بن حارثة -١
 . طبع ونشر جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية-د اهللا بن رواحة  عب-٢
 . طبع ونشر جامعة اإلمام حممد بن سعود األديب- جعفر بن أيب طالب -٣

 

 : املؤلفات األخرى-د 
 . طبع ونشر نادي املدينة املنورة األديب- من بدائع األدب اإلسالمي -١
 . العبيكانطبع مكتبة:  خطب وتوجيهات- من املنرب -٢
 - املقاييس البالغية والنقدية يف قراضة الذهب يف نقد أشعار العرب البن رشيق القريواين                 -٣

 . طبع نادي القصيم األديب-عرض وحتليل ودراسة 
 طبع ونشر جامعة اإلمام حممد بن سعود         - خصوصية اإلبداع يف الشعر اإلسالمي املعاصر         -٤

 .اإلسالمية
 . اجلزء األول متضمناً سورة الفاحتة والبقرة وآل عمران-ة  معجم البالغة القرآني-٥
 . حتت الطبع- دراسة نقدية - شعر أمحد فرح عقيالن -٦
 .  طبع ونشر الرئاسة العامة لرعاية الشباب- ماضيها وحاضرها - منطقة احلريق -٧

 

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

لرمحن الرحيم، أمحدك اللَّهم محداً يليق جبالل وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم            بسم اهللا ا  
 .على خري خلقك، حبيبك وصفيك سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

 .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته.. األساتذة األفاضل، اإلخوان األكارم
تكم العامرة بوجوهكم الطيبة، ويسرين     ثنينيانسعد هذه األمسية بتواصل جسور احملبة يف رحاب         

أنْ أرحب بامسكم مجيعاً بفارِس أمسيِتنا الدكتور حممد بن سعد بن حسن الدبل وصاحبيه الفاضلني                 
الدكتورين محد بن ناصر الدخيل، وفواز بن عبد العزيز اللعبون، وكلهم أساتذة بقسم اللغة العربية                 

رياض، فجزاهم اهللا خرياً على تكبِد مشاِق السفِر إلمتاعنا          جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بال      
 .بصحبتهم املاجدة وتشريف هذه االثنينية



               قلمه وشعره خلدمة أهدافِه الساميِة فجاَء ديوانه أمسيتنا هذه رجل وظَّف وضيفُنا الليلة وفارس
) ملحمة نور اإلسالم  (ديوان  أعقبه ب )  إسالميات(األول حيمل عنواناً صرحياً يشي مبعتقده ويقني ديوانَ         

ونلمس يف شعر ضيفنا بصماٍت واضحةً يف الدعوة إىل اهللا          )...  أناشيد إسالمية (وثلثه بثالث هو ديوان     
 .سبحانه وتعاىل، آمراً باملعروف وياً عن املنكر وتفكراً يف آيات اهللا وملكوته

ء الذين ملكوا ناصيةَ البيان،     ومل يقف إبداعه عند الشعر، بل آخاه بالنثر شأن كثري من األدبا            
 إىل استخدام ملكام وأدوام خلدمة دينهم وأمتهم على الوجه الذي يرضي             وعرفوا الطريق األمثلَ  

ضمائرهم ويكون بإذن اهللا يف ميزان حسنام، فنقرأ له واحداً من أمته البحوث يف النظم القرآين يف                  
وأحسب ألنه من أمجل األبواب اليت      )   األدب النبوي  اخلصائص الفنية يف  (سورة الرعد، وحبثاً آخر يف      

وما ينِطق عن اهلوى إنْ هو إال وحي         (ميكن ولوجها لتأمل البيان النبوي الذي هو نوع من الوحي            
 من رحيق احلديث     فلمثل هذه الدراسات الشيقة من اللذة والنشوة ما يدركه إال من رشف             )يوحى

 واملعايري اجلمالية يف األدب النبوي الرفيع، مث عطف ضيفنا           وعرف معىن التوازن  ...  النبوي الشريف 
الكبري على القصة، فأوالها ما تستحقه من عناية ورعاية واهتمام، وهي قصص تتفرغ من ذات النبع                 
الغزير الذي ينهل منه، نبع الرسالة اإلسالمية العظيمة بكل معطياا، فكتب عن زيد بن حارثة، وعبد                 

 -والتفت إىل جانب البالغة والنقد، وهو ختصصه الدقيق          ...  فر بن أيب طالب   اهللا بن رواحة، وجع   
قراضة الذهب يف   "فانتفى أحد أبرز كتِب التراث، وكتب عن املقاييس البالغية والنقدية حول كتاب              

وكتب أيضاً لناشئة الدعاة مبا يفيدهم يف مسريم الطويلة يف          ..  البن رشيق القريواين  "  نقد أشعار العرب  
    وجل، وال شك أن هذا اإلسلوب له مردود طيب، حيث حيفظ هؤالء الشباب              طريق الدعوة إىل اهللا عز 

من التطرف واحلديث فيما ال يعلمون خلفياته وجذوره، وكثرياً ما يكون طرحهم بغري ركائز أو أدلة                 
، وجاءت مؤلفات   من الكتاب والسنة، لذلك جاء هذا الكتاب ليسد ثغرة يف مكتبة الدعوة إىل اهللا تعاىل              

ضيفنا الكبري اليت استمعتم إىل سردها يف ترمجته، حتكي إلتصاقه موم أمته وعمله الدؤوب على طريق                 
الذي )  معجم البالغة القرآنية  (إثراء املكتبة اإلسالمية بكل جيد ومفيد، خاصة عمله املعجمي الكبري            

 اليت ال يستغين عنها أي مثقف يقف يف         طلع بشوق كبري إىل بقية األجزاء     تصدر منه اجلزء األول، ون    
 .وزاداً يثري الروح والوجدان... خندق الدعوة والفكر، ألا متثل كرتاً من كنوز املعرفة

             بعمل ضيفنا الكبري،    وهناك وقفة أخرية، أرى من األمهية أن نلتفت إليها جبديٍة أكثر، تتعلق 
وهي ظاهرةٌ تبشر   ..  ، يف كلية اللغة العربية بالرياض     أستاذاً مشاركاً، وأميناً لوحدة أدب الطفِل املسلمِ      

           الطفِل بني مد جزٍر، ويف أيدي بعض غري املتخصصني، الذين        و خبٍري وفري إن شاء اهللا، فقد ظلَّ أدب
حياولونَ مشكورين بشىت الطرق سد النقص اهلائل يف هذا اال املهم، ولكنهم لألسف تنقصهم اخلربة               

وهو يف  ..  الزمة ملواكبة هذا العامل اخلاص جداً يف كتاباته وألعابه وأغانيه ومسرحياته           واملعرفة التقنية ال  



تصوري عامل متكامل يوازي عامل الكبار يف كثري من االعتبارات، وقد فطن الغرب مبكراً إىل هذه                   
لكائن الرقيق  احلقيقة، فأوىل عامل الطفل من العناية والرعاية واالهتمام الشيء الكثري، حىت ينتقل هذا ا              

من مرحلة الطفولة إىل مرحلة الشباب بكل يسٍر وسهولة، وينقل معه بعض املعارف اليت ال غىن عنها،                  
واليت تتطور تلقائياً لتشكل اللبنة التالية يف بناءه العقلي واالجتماعي، فيصل إىل سن الرشد وهو متهيئ                

ا بعض الشباب الذين ميولون تعليمهم اجلامعي بعيداً        متاماً لتحمل املسؤولية يف سن مبكرة، وكثرياً ما رأين        
عن رعاية األهل أو الدولة، باإلضافة إىل وضع تصور واضح عن مستقبلهم العلمي واملهين، مما يساعد                 
على تقليل نسبة اهلدر والعطالة املقنعة والسافرة، وال شك أن يف هذا التوجه حفظاً ملقدرات الدول،                 

مواطنيها يف معترك العمل بكل يسر وسهولة، وتوفري الوقت والثورة الالزمني            وحتقيقاً لنجاح واخنراط    
 .لبناء مزيد من البشر الذين هم عماد كل تقدم ومنو وازدهار

مرة أخرى نرحب بضيفنا الكرمي، وصحبه األفاضل، متطلعني إىل إلقاء الضوء على مسريته               
ه وعضدته، لترتقي به مهنياً من التدريس يف        احلافلة بالعطاء، واليت ال ختلو من عصامية شدت من أزر          

 إىل التدريس اجلامعي، وما يواكبه من مسامهة         -أمهيتها واحترامنا هلا     رغم   -املرحلة املتوسطة   
 . ودولياًفاعلة وانفتاح على احلياة الثقافية حملياً

 لتكرمي  سبوع القادم، أشكر مجعكم الكرمي، على تشريف هذه األمسية، وعلى أمل أن نلتقي األ            
، والكاتب الصحفي املعروف، فأهالً     "الة العربية " محد بن عبد اهللا القاضي، رئيس حترير          /األستاذ

 .وسهالً ومرحباً بكم يف لقاء يتجدد معكم وبكم ولكم
ثنينيتكم ال حتتاج إىل توزيع رقاع دعوة، أو بطاقات حضور، فهي           اولست حباجة إىل التذكري أن      

 . مع الكلمة، فأهالً وسهالً ومرحباً بكم مجيعاًمفتوحة لكل من يتعامل
 . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 

 كلمة سعادة الدكتور محد بن �اصر الدخيل (( 
 ستاذ بقسم اللغة العربية جبامعة اإلماماأل

  ))حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض
السالم على أشرف األنبياء     بسم اهللا الرمحن الرحيم، واحلمد هللا رب العاملني، والصالة و            

 .واملرسلني، سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
 .أصحاب املعايل، أصحاب الفضيلة، أصحاب السعادة



 .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
أحييكم مجيعاً يف هذه الليلة املباركة، ويسعدين أن أحيي صاحب االثنينية األستاذ األديب عبد               

جه، وأشكر له جهوده املوفقة، املتواصلة، يف خدمة األدب والثقافة يف هذه             املقصود حممد سعيد خو   
 البالد، من دعم    هالبالد، وأستمحيه عذراً حني أشيد يف هذا املقام مبا قدمه لألدب واألدباء يف هذ               

وتشجيع، وأنا أعلم أنه من أزهد الناس يف مساع كلمات اإلشادة، والثناء، واإلطراء، وال ريب أن هذا                 
بع من تواضعه، ودماثة خلقه، وسجاياه احلميدة، أما فارس هذه الليلة ضيف االثنينية فتربطين به صلة                نا

 :وثيقة قدمية، سأحاول أن ألقي الضوء حوهلا يف هذه األسطر القليلة اليت تتضمنها هذه الورقات
 ِنكنا طالبي عرفت الزميل الدكتور حممد بن سعد الدبل منذ أكثر من ثالثة عقود من الزمن، حني                

يف السنة األوىل يف كلية اللغة العربية يف الرياض، التابعة جلامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية،                   
           ه يف التدريس يف معهد الرياض      وأمضينا يف الكلية أربع سنوات نتلقى العلم واللغة واألدب، مث زاملت

 كلية اللغة العربية، ومل تنقطع صليت به منذ         العلمي، وقضينا يف املعهد بضع سنوات، مث انتقلنا سوياً إىل         
ذلك احلني، زاملته طالباً، مث مدرساً، مث عضو هيئة تدريس، عرفته طالباً يف قاعة الدرس، حسن                    
السمت، هادىء الطبع، كثري الصمت، حيسن التلقي واالستماع، يقتعد كرسي الطلب، ال يعبث وال               

الب عادة، وال أذكر أن أحد املدرسني وجه إليه كلمة حتثه           يكثر احلركة، وال ينشغل مبا ينشغل به الط       
على وجوب االنتباه واإلنصات واالستماع واإلقبال على الدرس، مث استبان يل من معامل شخصيته ما مل                
أكن أعرف، فإذا هدوء الطبع خيفي وراءه عاطفة متأججة، وفكراً نرياً، غذّاه بالقراءة املختارة يف كتب                

 طُلْعة وشعوراً هو أقرب إىل شعور الشاعر ونفس األديب، وأدركت أن الزميل نضو                األدب، وذهناً 
     وِدأدب وحلس شعر، ميارس القريض يمهِّه،          ع بعض فيه مشاعره وعاطفته وأفكاره، ومل يكن الفصيح 

وإن كان يف املقدمة بل كانت له جوالت يف الشعر العامي حني يرى أن املقام يتطلب ذلك، فبعض من                    
نيهم اخلطاب الشعري رمبا يقصر فهمهم ملا ينظم بالفصحى، وعلمت أن صلته بالقريض قدمية، منذ                يع

أن كان طالباً يف املعاهد العلمية، واملوهبة تفصح عن ذاا يف وقت مبكر، ولكنه مل يقتصر على ديوان                   
 حيرب القصيد   مزاجه ويالئم ذوقه، ومضى على ذلك زمن، وشاعرنا         الشعر العريب، وحفظ ما ينسجم مع     

دون أن ينشر منه شيئاً، فبقيت شاعريته معروفة يف حميط أساتذته وزمالءه وأصدقاءه، ومن يتصلون به                
أو يتصل م، فلم يغش الصحافةَ بشعرِه ابتداًء، مثل بعض الشعراء املبتدئني الذين ما أن يقولوا قصيدة                 

ذوا أنفسهم بنضج املوهبة واكتمال      حىت يبادروا، بعثها إىل هذه الصحيفة أو تلك، دون أن يأخ            
 .االستعداد

ولكن يبدو أن قراءاِت أيب سعد كلها أو معظمها يف الشعر القدمي فلم يصرف كثرياً من وقته يف                  
قراءة الشعر احلديث، وأظنه توقف عند أمحد شوقي، وحافظ إبراهيم، وأمحد حمرم، ومعروف الرصايف               



 فلم يتجاوزهم إىل غريهم من الشعراء احملدثني، والتزم يف مجيع           ومن ماثلهم من شعراء الرصانة والقوة،     
قصائده بالشعر املوزون املقفى، وهذه منقبة حتمد له، وبودي لو أن شاعرنا اطلع على التجارِب                  
الشعرية اليت نادت ا مدرسة الديوان ومجاعة أبولو، ليكون أكثر اتصاالً بتطور الشعر يف موضوعاته                

 .ومعانيه وصياغته
شاعرنا املكرم هذه الليلة من ذوي االجتاه اإلسالمي يف شعره، فقد أطلق على أول ديوان أصدره                

 وعايشت هذا الديوان منذ أن صدرت طبعته األوىل يف القرن املاضي، حينما أفضل              )إسالميات(عنوان  
يف مناسبات دينية   بإهدائي نسخة منه جملدة، مث طبع الطبعة الثانية والثالثة، ويضم قصائده اليت قاهلا                

ووطنية، معظمها يف مناسبات عاشتها جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، يف مسريا العلمية                 
والثقافية، واستحق بانتمائه إىل اجلامعة وتوظيفه شعره يف تدوين منجزاا أن حيظى بلقب شاعر اجلامعة،               

ناسبة تعرض للجامعة، ومل يتوقف إنتاجه      وال يزال سائراً على هذا املنهج يف إلقاء قصيدة يف كل م             
 بل تابع مسريته الشعرية، واستغل موهبته يف قرض الشعر يف خمتلف             )إسالميات(الشعري على ديوان    
 )إسالميات( والوجدانيات، وقبل ذلك اإلسالميات، فصدرت له بعد ديوانه           ،املوضوعات الوطنيات 

 وديوان  )أناشيد إسالمية ( وديوان   )ور اإلسالم ملحمة ن (ستة دواوين أو جمموعات شعرية، هي ديوان        
، )هاتف من الصحراء  ( وديوان   )يف رحاب الوطن  ( وديوان   )خواطر شاعر ( وديوان   )معاناة شاعر (

 وشاعرية ضيف االثنينية يف هذه الليلة املباركة حتتاج إىل وقفة           )صدق املشاعر (وسوف يصدر له ديوان     
دودة إللقاء هذه الكلمة، بل إن شعره يستحق أن تفرد له دراسة            خاصة متأنية، ال تتسع هلا الدقائق احمل      

 .منهجية
ومل يقتصر أدبه اإلبداعي على قرض الشعر، بل اجته إىل اإلبداع يف أدب األطفال أيضاً، فكتب                 

عبد اهللا  (و)  زيد بن حارثة  (و)  جعفر بن أيب طالب   (ثالث قصص إسالمية تارخيية عن أبطال مؤته، هي         
ا له إدارة الثقافة والنشر جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، وليس هذا كل                ، نشر )بن رواحة 

إنتاج ضيف االثنينية وجماالت إبداعه واهتماماته، بل كانت له مشاركة ملحوظة يف ميدان الدراسات               
 انتظم دارساً   البالغية والنقدية واألدبية، ألنه بعد انتقاله من معهد الرياض العلمي إىل كلية اللغة العربية             

يف جمال الدراسات العليا، يف قسم البالغة والنقد ومنهج األدب اإلسالمي، فكتب أطروحته للماجستري              
 األستاذ الدكتور بدوي أمحد     بإشراف)  الرعدالنظم القرآين يف سورة     (يف علم البالغة وعنواا     

    طبانة، الذي سبق أن كرمتا   للدك  االثنينية، مث أعد أطروحته      هذه هاخلصائص الفنية  (توراه وعنوا
 هاتان الرسالتان ومها تنبئان عن اجتاه الضيف حنو األدب اإلسالمي            ترِشوقد ن )  يف األدب النبوي  

 .وترسيخ أسسه ومقاييسه يف ظل التيارات األدبية الوافدة



وواصل مسريته العلمية يف العطاء العلمي والتأليف املنهجي، إلصدار عدداً من الكتب                
، واملقاييس البالغية والنقدية يف قراضة الذهب يف        )من بدائع األدب اإلسالمي   (لدراسات، أذكر منها    وا

معجم (و)  خصوصية اإلبداع يف الشعر اإلسالمي املعاصر     (و)  البن رشيق القريواين  (نقد أشعار العرب،    
شعر أمحد  (الطبع  ، وكل هذه الكتب منشورة، وله حتت        )احلريق ماضيها وحاضرها  (و)  البالغة القرآنية 
 ). دراسة نقدية-فرح عقيالت 

ومل تشغله أعماله العلمية واألكادميية أن يكون إمام ملسجد جامع، يتوىل اخلطبة يف كل مجعة،                 
 خطب  -من املنرب   (ومجع اخلطب اليت ألقاها على مجاعة املصلني، ونشرها يف كتاب عنوانه                

الكثرية أسهم يف اإلشراف على عدد من رسائل        ، وإىل جانب هذه االهتمامات واألعمال       )وتوجيهات
املاجستري والدكتوراه ومناقشاا، ومثّل اجلامعة يف بعض امللتقيات األدبية والثقافية، وشارك يف عدد من              

اً وتدريساً  فاألماسي الشعرية، فضيف االثنينية هذه الليلة متعدد اجلوانب واالهتمامات إبداعاً وتألي            
 .الرسائل العلمية، وله حضوره يف كثري من املناسبات الوطنيةوإشرافاً على البحوث و

 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 طبعاً حنن نتلقى األسئلة واالستفسارات اليت توجه لضيفنا الكرمي عقب إعطاء             :عريف احلفل 

 . الكلمة له يف اية كلميت املتحدثني
 

 عزيز اللعبون، كلمة سعادة األستاذ الدكتور فواز بن عبد ال(( 
 األستاذ بقسم اللغة العربية جبامعة اإلمام حممد بن سعود 

  ))اإلسالمية بالرياض
 .أصحاب املعايل والفضيلة، أيها احلفل الكرمي. بسم اهللا الرمحن الرحيم

 .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته وبعد
، يف ندوة األديب الوجيه     فقد سرين غاية السرور كوين أحد حضور هذا امللتقى الثقايف الكبري           

األستاذ عبد املقصود خوجه، وكنت طاملا مسعت وقرأت عن هذا املنتدى، وكم متنيت وكم حتينت                 
 الفرص حلضوره، أما وقد حتقق املراد فال أملك إال تقدمي وافر الشكر لراعي هذا املنتدى الذي مل يألُ                  

الشاعر نفثات فأقول ملن هو غين عن ثنائي        جهداً يف خدمة األدب وأهله، ومبا أن املواقف متلي على            
 :وإطرائي

ــتف  ــل ح ــن ك ــم م ــا هل ــدوا م وفَ
. 

ــديهم   ــا لـ ــرام مبـ ــلَ الكـ إذا خبـ
. 



وضـــن الـــناس حـــىت بالتحفـــي
. 

وأقفـــرِت املكـــارم مـــن بنـــيها 
. 

لتأســـو مـــن كـــرامتها وتشـــفي
. 

ــمو     ــالق تس ــارم األخ ــيك مك فف
. 

ــي   . ــا أوفّ ــول م ــا أق ــه وم مل أقل

. 

  ــهدت ــدوة شــ ــذي نــ وهــ
. 

ــي    ــم أنف ــعري رغ ــدا ش ــد أب وق
. 

ففـــيم يكـــتم اإلعجـــاب قلـــيب 
. 

ــوماً مبخفـــ  ــه يـ ــا وجدانـ يفمـ
. 

ــعر   ــيف ش ــان حل ــا الصــب ك إذا م
. 

 

ويزيد سروري سروراً كوين ضيفاً ثانياً مع أستاذي الدكتور محد بن ناصر الدخيل، يف اثنينية                 
تكرمي شاعرنا الفذ، وأستاذنا الفاضل الدكتور حممد بن سعد الدبل، وحيث أنين من تالميذ أستاذنا                 

وا مين إطراًء له ال ثناًء عليه، فقويل فيه جمروح، ولعل ما قيل فيه صورة كافية عن                   الشاعر، فال تترقب  
املشاكس، فال تترقبوا مين إال استعراضاً لغرس يعود إليه أكله، ومثر             حديث أمثايل، وما دمت تلميذه       

كتور قصيدة كما اقترح هو علي ذلك، ولكن يبدو أن الد          عن   عكف على حصاده، ولذا فمشاركيت عبارة     
 وجماهلا، ولذا أستغل تناسيه هذا أللقي عليكم قصيدة          الفاضل نسي مداعباته، فلم حيدد نوع القصيدة       

شعراء عدن خياطبون املذكر    .  وجدانية لتحرك وجدانية شاعرنا، ليتحفكم مبخبوئه من هذا النوع          
 :باملؤنث، واحترت يف اختيار القصيدة، ولكن اخترت هذه ملوقف يعرفه الدكتور

 أعتذر ف فـإين كمــا أذنبـت   فأكف
. 

      ما فـي الصـدود ملن يهواك مزدجـر
. 

      وانظر إىل مقـلٍة تذرافهـا مطـر
. 

ال تكِثر اللوم وارغـب عن معاتبتـي      
. 

     ه السهرعويلـة، وبـرى أجفـان
. 

انظر جتـد رجـالً جلْـداً أضـر به      
. 

   باحلـزن يستعر وخلفهـا موقـــد
. 

قد تظهر البسمـةُ الغـراء ملء فمي       
. 

        يف غري وقت ابتسام فهو ينصهر
. 

إذا رأيت شـفاه احلـر بـاسـمـةً     
. 

 وما أبدي وما أذر       ماذا أقولُ  
. 

 يأس  وشوق   ومعتبةٌ   وإعراض 
. 

ها شرر فكم بدا يل من أحداقِ       
. 

 هاِب املآسي يف تقلّ       رهن  أصبحت
. 

عين الذين رأوا بـلواي واعتــربوا    
. 

إنْ كنت يف ريبٍة مما أقولُ فسلْ           
. 

     أين الذي حييـا بـه السمـر كختبـر
. 

وسلْ جنـوم الدجى عمـن يسـامرها     
. 

    من احلنيـِن فيشكو لوعيت الوتـــر
. 

أظلُّ أعـزف أنغــامي علـى وتـرٍ     
. 

    قبـالً حنـــوي وينحدرفينثين م
. 

ويسمع القمـر احليــرانُ أغنيتـي    
. 

    ه يا قمـرولتخرب أرعـى الـكواكب
. 

 بـت منفــرداً  أخربه يـا ليلُ أنـي    
. 

     وزادين ولَهــاً هفهـافُه العطـر
. 

     إذا سجا الليـلُ هـاجتنـي نسـائمه
. 



  يـج من مس  ـه األحزانُ والفـكر
. 

وعادين منـه وجـد مـا أقـاومـه     
. 

     ـِر حبس الدموِع على ذي لوعـٍة عس
. 

ا لدمـٍع مها مـا استطعت أحبسـه     في 
. 

فطر يـن -على ما فيه  -قلب احلسوِد    
. 

أُمسي وأُصبح يف حاٍل يكاد هلا 
. 

       يبـدو منـك أو أثر ال ليـن وأنت
. 

الن اجلمـاد وأبـدى لألسـى أثـراً     
. 

ــه حجـر لـرق يـوماً، ولكن كلُّ   
. 

لو أنَّ قلبـك أمسى بعضه حجـراً       
. 

     ــا الضـجر دىعلى فعالك إن أو
. 

هبين أسأت أمـا العـفـو هيمنــة     
. 

      احلـذر يف كلِّ حٍني ينفــع فليس
. 

فاحذر تردي حمب أنت قـاتلـه       
. 

 .  اهللا وبركاتهوالسالم عليكم ورمحة  
 

  ))كلمة سعادة الدكتور حممود حسن زيين(( 
بسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على رسول اهللا، نبينا وحبيبنا حممد بن عبد اهللا،                 

  .وعلى آله وصحبه ومن وااله
 :أيها األحبة يف اهللا، السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 خوجه عنايته بأدباء األدب اإلسالمي، والليلة جئت من مكة          أشكر لسعادة األستاذ عبد املقصود    
حتفاء بالعلم البارز من أدباء اإلسالم، وحبيبنا الدكتور حممد بن سعد تربطين            مع من جاء من الرياض لال     

به عالقة أخوية أرجو أن تكونَ إن شاء اهللا صادقةً يف رابطة األدب اإلسالمي العاملية، وحنمل مهاً واحداً                  
 فيما مسعتم وقرأمت عن جهوده الطيبة املباركة يف         -جزاه اهللا خرياً  -ث األدب اإلسالمي واجتهد     يف بع 

                  املسلم خدمة األدب اإلسالمي، وهذا األديب الفاضل، أثبت مبا ال يدع جماالً للشك بأن األديب
الدواوين ذات  ، فله يف جمال الشعر كما مسعتم هذه          واألدب يستطيع أن يطرق مجيع جوانب اإلبداعِ     

النغمات اإلسالمية العبقة، وأثبت بإسالمياته قدرة األديب املسلم على إبداع امللحمة، ويتسم حبيبنا              
الليلة بأن له يف باع الشعر نفس طويلٌ، ممتع قصائده ليست خفيفة الوزن وإمنا إىل جانب خفتها ففيها                   

ي سعادته بكالم كثري، عرفنا فيه أنه شاعر        طرافة وإبداع، وفيها إمتاع للنفس اإلنسانية، ما جئت ألطر        
وله دواوين كثرية وعرفنا أنه أيضاً إىل جانب الشاعرية هناك تلك امللكة اإلبداعية يف جمال القصص،                 

                وقصصه من النوع الرائع يسلب لب القراء، وفيه عفة يف الكتابة، ليس من القصص الذي تشمنه  ت م
وإمنا يراعي مصلحة األمة ويعكس رؤية األديب املسلم يف هذه           رائحة عدم االلتزام وكسر القيود،      

القصص، فقصصه تشبه إىل حد كبري قصص جنيب الكيالين، مع براعة يف االلتزام باألسلوب الفصيح يف                
 .القَصِص، وهذا ما ال جنده يف كثري من القصص الذي بني أيدينا



قصة، هو ناقد قد تشبع وعرف التيارات        أديبنا هذا إىل جانب الشاعرية والرباعة يف كتابة ال         
النقدية كلها واختط لنفسه طريقاً يف جمال النقد هو منهج النقد اإلسالمي، الذي ال يستسلم الناقد فيه                 

 ما فيه من    األديب ويظهر   يتناول النص   الذين ميوهون يف النص، وإمنا     آلراء النقاد احملدثني    
ات وحتليالت فنية، وبراعته يف اقتناص اخلصائص الفنية        باستنتاج  الكوامن اإلبداعية، ويشوق القارئ   

يف هذا النقد، أؤكد يف هذه الكلمة أنه مل يكن متشبثاً ومتشبعاً فقط بالقدمي، بل إىل جانب ذلك قد                     
حوى وعرف الشعر احلديث ووقف عليه وقفة متأنية واستفاد منه، ولكنه أضفى إىل جانب ذلك عليه                 

 شاعرية عالية، فشعره شعر طبع، وأذكر أننا من ضمن األمسيات اليت             روح الشعرية، وأنه ذو كفاءة    
أمتعنا فيها مع صاحب السمو امللكي األمري مقرن عندما كنا يف حائل وكانت هنالك أمسية مع مسوه                  
وكان فارس األمسية شاعرنا الدكتور حممد بن سعد الدبل وقد أمتع اجلميع بطرافة شعره وحالوته                 

فيه مما جعله أمام احلاضرين يرى أنه الفارس البارع يف جمال الشعر، وله أيضاً كفاءة                 وإدارة احلكاية   
ويتخذ له فيه موقفاً طريفاً، نرجو أن       .  خاصة أخرى ال يريد أن يبثها، وهو علمه وبراعته بالشعر النبطي          

مع من أتى   نكتفي مثل هذا ألنين ما أعددت هلذا اللقاء، ولكنين فرحت لتكرميه هذه الليلة، فأتيت                 
وأحس بصغر جبانب أستاذي يف األدب الذي علمين يف املتوسطة والثانوية، األستاذ عبد اهللا بوقس هذا                
املريب الكبري العظيم الذي خرج أجياالً وعلمنا كيف نتذوق األدب، وخاصة أدب أدباءنا يف هذه                  

 .اململكة الرائدة
لكثري، وأشكر للجميع هذا االحتفاء     أشكر لكم حسن استماعكم، وال أريد أن آخذ من وقتكم ا          

 موصول لصاحب االثنينية جزاه اهللا      شكربأديبنا وشاعرنا املسلم األستاذ الدكتور حممد بن سعد، وال         
 .خري اجلزاء

 . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 

 ثنينية هذا األسبوعاكلمة ضيف (( 
  ))األستاذ الدكتور حممد بن سعد بن حسن الدبل 

عليكم ورمحة اهللا وبركاته، احلمد هللا محد الشاكرين وأصلي وأسلم على البشري النذير              السالم  
والسراج املنري، حممد بن عبد اهللا ورسوله عليه أفضل الصالة وأذكى التسليم، وعلى آله وصحبه                  

 ..أمجعني وبعد
واجب، ففي هذا اللقاء الطيب املبارك، أسنت سنة الصاحلني وأعيب على من قال ال شكر على                 

والصحيح الشكر على الواجب، فأشكر لزميلنا وأخينا ووالدنا فضيلة الشيخ عبد املقصود خوجه               



أياديه البارة بالعلم والعلماء واألدب واألدباء وأشكر جلميع الذين حتدثوا عن الفقري إىل عفو اهللا حممد                 
وإن مل أكن أُهيال له، فأسأل      بن سعد الدبل وأطروه إطراء وسكبوا من معني الثناء ما يسيل له اللعاب،              

اهللا تبارك وتعاىل أن جيزيهم على ما قالوا خري اجلزاء، إما أن أحتدث فأطيل أو أقصر، فهذا راجع إليكم،                   
ولكين واحد ممن يؤثرون الشعر على النثر، فأستميحكم وأستميح صاحب االثنينية أخي الكرمي األستاذ              

وا كل قصيدة ال خترج عن مخسة أو أربعة أبيات، وال تسمى            يف أن أنشدكم أربع قصائد، ولكن ال ختاف       
قصيدة، أعادين ابين الكرمي فواز إىل أيام الصبا، وسأحاول أن أكثر بعض احلواجز لئال يظن بعض                   

 -اإلخوة أن من أخذ بدين اهللا وطبقه حبياته يوصف بالرجل املتقوقع الذي ال حظَّ له من متدن وال رقي                    
 :املسلم متدن، وحتضر، ورقي، ولكن على منهج سوي اإلسالم و-ال واهللا 

 

فيذكــي بقلــيب ذكــريات هــي العمــر
. 

 ــه الشــعر وشــاح اهلــوى صــب يعانق
. 

   لغانــيٍة حــوراَء حيســدها الــبدر
. 

ــبابةٍ   ــلَّ ص ــوق ك ــيع الش ــنحت رب م
. 

واهلجــر ويب مهجــة مــا مســها الــبعد
. 

ــزهِ   ــباِب وع ــرخ الش ــا ش ــذرت هل ن
. 

 ــر ــرس والزه ــي الغ ــاة ه ــيق معان رح
. 

ــبهها وســقيته     ــيب ح ــت بقل غرس
. 

تسـاوى لديــنا الـيوم والعــام والشــهر  
. 

ــرنا   ــاعيِف عم ــدو يف تض ــروح ونغ ن
. 

ــى لــه عــذرالشــيب أن حتــدى بــريق
. 

وملـا أفـاق األمـس مـن رقـدة اهلوى           
. 

عــذرت فمــا للشــيب عــذر وال ســتر
. 

ــرت   ــي أنك ــرض وإن ه ــيالي مل تع ول
. 

علـى عهـدها واحلـب مـن بيننا جسر         
. 

 حمافظــاً- وإن طــال الــزمان -ســأبقى 
. 

بلـــيل أعانـــيه يـــباعده الفجـــر
. 

 جتــوب خواطــري-وذكــراها-أبــيت  
. 

ــر  ــع الذك ــو نف ــاألمس ل ــرين ب يذك
. 

ــثها  ــس حدي ــيف مه ــؤرقين يف الط ي
. 

ــر  ــيك وال أم ــي عل  ــوى ــا لله أم
. 

وتوســـعين لـــوماً بقـــولة شـــاعر 
. 

ــحر   ــرفه س ــر ط ــظ فات ــنك حل بعي
. 

ــذب   ــيالي ع ــا ل ــت هل ــيتفقل  مهج
. 

ــر  ــيد واخلص ــيالي فاجل ــا ل ــت هل فقل
. 

فقالـت فـداك العـني هـل أنت منصفي          
. 

   ــر ــده الده ــباً خيل ــنا ح ــق ل ال أب
. 

ــرة    ــراً وجه ــاف اهللا س ــت أخ فقال
. 

 ــدر ــمهما الص ــيئني ض ــي يف ش دواع
. 

فقلــت ويب شــوق يغالــبه احلــيا    
. 

ــر   ــد والثغ ــوجد واخل ــه ال ــكا ل ش
. 

ــق    ــام عاش ــا ه ــر كلم ــد وثغ وخ
. 

           مثالـة خـد مث مثالـة ثغـر مث يقتله السكر
. 

ــيبه   ــاف تص ــال أخ ــين غ ــت م فقال
. 

 ــر ــدق والطه ــداع والص ــا اإلب أال أ
. 

ــة     ــالل ثالث ــا يف ظ ــت خطاه رمس
. 



يس لــنا يف احلــب كــاس وال مخــرولــ
. 

ــنا    ــنا ورحيق ــي كأس ــديث التالق ح
. 

ــر   ــه س ــل غادت ــه يف وص ــل ل وك
. 

رأيــت اجلمــال الغــض يفســده اخلــنا 
. 

 

 أنتقل إىل مقطوعة أخرى وال أطيل، هل أطيل؟ رسالة إىل أم اللغات، إن احلسنات يذهنب                  
ثنينيتنا وثالثيتنا، ويف كل حركة     ايفة يف الفكر واألدب، ويف ملتقياتنا ويف         السيئات، فنحن لنا وظ   

وسكون، وظيفتنا أن نعمر الكون وفق منهج اإلسالم يف القول والفعل، رسالة من أم اللغات، هذا ال                  
وة يعين أين أطعن يف احلداثة والتجديد ال، أرحب بالتجديد الذي خيدم اإلسالم، خيدم العروبة، خيدم العر               

 :الوثقى بني الناس أمجعني يف ال إله إال اهللا
ــد   ــرب والص ــري يف التغ ــت أس وأن

. 

دـن لوعة الوج  ـ م شكوت اهلوى العذري   
. 

دـح والرن ـح والشي ـىن الطل معـوجر  
. 

ــر داره   ــروض يف عق ــديب ال ــل ج حت
. 

دـن دع ـل م ـوزان أفض ـأن س ـوتديل ب 
. 

ــربة  ــيل غ ــب يف ل ــف احل ــور زي تص
. 

ــورد  ــنه ال ــر آس ــبع الطه ــل ن وتفض
. 

اًـت منصف ـوي الضدان إن كن   ـوهل يست  
. 

ــردي   ــوائلها ت ــأٍس يف غ ــيل ك بتعل
. 

ــا    ــها ومجاهل ــت عرض ــوزان باع فس
. 

ديـدي يه ـذي لله ـرع ال ـوقومها الش 
. 

ــاك اللَّــ   ــد رع ــا ودع ــان مجاهل ه ص
. 

ــراح اهلــزل يطعــن يف اجلــد علــيك ف
. 

ــا  ــق رويه ــني ش ــوايف ح ــوم الق تل
. 

*   *   * 
دـدح بالزن ـدرى ال الق  ـأنا الكوكب ال  

. 

لــك الفصــحى وأنــت غــرميهاتقــول  
. 

ــبعد  ــن ال ــاين م ــيما أع ــربيت ف أرى غ
. 

ــريبة  ــت غ ــاحبين فلس ــال وص تع
. 

وأنــت أمــني والوصــي علــى عهــدي
. 

ــد    ــرق ومقلـ ــحبين مستشـ أيصـ
. 

ــد  ــن امله ــياين م ــانت ك ــالتهم ص أص
. 

ــر  ــة األح ــا لغ ــرب اُألىلأن ــن يع ار م
. 

األوس علـــياها ومـــن ذروة ا ألزد 
. 

مساويـــة قدســـية وأرومـــيت مـــن 
. 

ــدِ   ــت للمج ــتار حلق ــبِة املخ ويف طي
. 

ــربيةً  ــرى يعـ ــرعت يف أم القـ ترعـ
. 

ــيمامةِ   ــر ال ــق حج ــدِ تأل ــن جن  م
. 

ــاقِ   ــرت بآف ــرِةوس ــرةً اجلزي  .. ح
. 

ــدِ    ــطةُ العق ــداع واس ــأين يف اإلب ب
. 

ــرمونَ  ــا دروا أي ــي وم ــتعقِد لفظ  بال
. 

ديـن رف ـاه م ـسوى معدين زودت معن   
. 

ــنيب وإن أىب   ــيل األجـ ــج الدخـ أمـ
. 

ــ ــته م ــديوداوي ــا يع ــة داؤه ن عجم
. 

ــاريت   ــته مبهـ ــبا طوعـ ــا نـ إذا مـ
. 

بــال حــد اجلديــد ســايرت وإن شــئت
. 

ــاليت   ــدمي أص ــت بالق ــئت فاض وإن ش
. 



ــِر فجــرته وحــدي ــباب الذك ــأن ع ب
. 

ــادةً   ــاين زي ــذا كف ــا ه ــا الضــاد ي أن
. 

دـض وامل ـن الفي ـا حتت أسراري م   ـمب
. 

ىـري ذوي النه  ـدر يغ ـه ال ـوأهديت من  
. 

م والطفل يف املهدِ   ـت البك ـوأنطقت صم 
. 

اًـاً ومغرب ـون شرق ـرض الك ـوسرت بع  
. 

ــاحلفظِ  ــرتيل ب ــتين يف الت ــِدرع  واحلم
. 

لــِد احــتفاًء بأمــة  وأُمهــرت باخل 
. 

ديـِل أو أب  ـن الفض ـورائي ملا أُخفي م   
. 

ومتشــي لغــات العــاملني قصــريةً    
. 

 ــت ــةٌ يف األرض إال أت ــا لغ ــديفم  بع
. 

ــى     ــد واخلط ــباقةُ العه ــاميةٌ س وس
. 

ــِر ــزعوم يف الفك ــرك امل ــدي حتض ال جي
. 

ــدك  ــيةٌ روي ــرِب إين أب ــن الع ــا اب  ي
. 

ألنــك مــبهور مبجلــوبة ضــدي   
. 

ــنٍة  ــم وفط ــري عل ــن غ ــين م تنقص
. 

يـِث املُرض ـن عب ـداع م ـوتستلهم اإلب 
. 

أترمـــي قـــنايت باجلمـــود جهالـــةً 
. 

ديـدره عن ـٍل وإنّ اخلري مص   ـده بلي ـعن
. 

 الشـــر عـــدوك خيفـــي مصـــدر
. 

ن كثرِة الردِ  ـت م ـا اخلولق ـك م ـورب
. 

ــيت    ــي ومجل ــريف ولفظ ــي يف ح عطائ
. 

ديـك املع ـين ضعفَ ـذي ألبست ـوأنت ال 
. 

ــزاليت    ــدريت وج ــعٍف ق ــي بض أترم
. 

عذوبــتــهأحلــى مــن الش ِدها تنســاب
. 

ــةٍ   ــلِّ لفظ ــر يف ك ــواه الذك ــياين ح ب
. 

ديـي أُه ـِن ِحكَم ـوما زلْت لألجياِل م   
. 

  ــدثت ــلي حت ــي بفض ــاب أعالم وأقط
. 

ـ والل ـ  ـيلُ يشـك  ــ ِدـن السه ـو م
. 

ــبهم  ــوا مكــانيت حماري وهللا أســالف أحلّ
. 

ــتالُ با  ــارس خي ــدِ ف ــيف والغم لس
. 

  كلمــا عــدا نشــيدهم اهللا أكــرب 
. 

ــدِ  ــاملني إىل الرش ــو الع ــناديد تدع ص
. 

علـى صـهوات اخلـيل هـزت منابـري      
. 

ِل والعقدِ ـي احل ـ إذ تلْويه ف   ومِربماً صدودك 
. 

أراك جمـــداً يف عقوقـــي.. أراك ..أراك 
. 

ــدِ و ــِة اللّح ــدراً إىل ظلم ــرع يب غ تس
. 

ريـي وحاض ـل أمس ـ الني رزاـُأيبكي ه  
. 

ــتعهِد ــِدوزادت يف الـــ  واجلهـــ
. 

   كــذت ــباِنها غ ــيت ِبلَ ــاٌء لل ــذا وف أه
. 

ــنقدِ  ــف ال ــتدى زائ ــا يف املن  ــوه يف
. 

ــين   ــي وطع ــفاهةٌ عقوق ــيب س ــا لب ي
. 

 دــن ــرع بالـ ــند يقـ ــربم والـ خبـ
. 

ض حكميت ـوا في ـاِن استلهم ـوك البي ـمل 
. 

   ــد ــال ك ــيالٌ ب ــين خ ــتعها م ومي
. 

ــى   ــرويف إىل النه ــري يب ح ــري وتس أس
. 

رِدجتلِّــي ربــيع الــروض خيــتالُ يف البــ
. 

علـى صــفحاِت الكــوِن ريشــةُ شــاعرٍ  
. 

ــوردِ  ــد لل ــنريوز ينش ــى ال ــالٌ دع مج
. 

وكـم نـاح قُـريب طائـر الفجـِر شده           
. 

ِدـي الوع ـدق ف ـفسميتها اإلنصاف والص  
. 

ــواردي    ــتها ش نادم ــروب ــا ع إذا م
. 



ديننا اإلسالمي علمنا أن نقول للمحسن أحسنت وللمسيء أسأت، وأما           :  ثةالثال.   إىل آخره 
 فمردودة، بل الشكر إمنا هو على الواجب، فمن الواجب الذي قدمه             "ال شكر على واجب   "عبارة  

ذلك الرجل وال أقول هذا، ما نراه ونعايشه يف كل أسبوع جزاه اهللا ألف خري، وأعلم علم اليقني أنه                    
قت اإلطراء، وميقت الثناء، ولكن ديننا حثنا على أن نشكر من يستحق الشكر، فهذه              ميقت املديح، ومي  

 ..أبيات متواضعة أهديها إىل سعادته وآمل أن يقبلها، وأال يتحرج يف قبوهلا، فاملديح يف الشعر مسنون                
 ،"مدحك الرجل مبا فيه من مكارم األخالق      ":  مطروق وغرض طيب، فقد أُِثر عن عمر رضي اهللا عنه         

 .ونبينا عليه أفضل الصالة وأزكى التسليم مسع املديح، ومِدح، وأثاب على املديح
أن يـــدوم الـــوفا ألهـــل الـــوفاِء

. 

خطــــرايت وملــــؤهن رجائــــي 
. 

ــخاءِ   ــن س ــده ع م ــناس ــرقب ال ي
. 

ــرٍ    ــى لبح ــيد يرق ــبع القص ــيت ن ل
. 

ــيِل  ــن أص ــاِءع ــيِب اللق ــندى وط ال
. 

    الكــرِمي وقالــت صــافحتين يــد
. 

أنـــت حبـــر القصـــيدِة العصـــماِء
. 

ــبِد  ــل لع ــايل قُ ــيِخ املع ــوِد ش  املقص
. 

منصــف لألديــب جــم العطــاء   
. 

ــِر أملعــــي وراٍع  أنــــت للفكــ
. 

ــناءِ  ــةً يف البـ ــاد آيـ ــةُ الضـ لغـ
. 

يســتقي جــودك البلــيغُ وتــزهو 
. 

مرســالً مــن خواطــِر الشــعراءِ    
. 

ــريداً  ــناً فـ ــداع حلـ ــتغىن اإلبـ يـ
. 

ــاءِ  ــرِز األدبـ ــن أبـ ــياء مـ أوفـ
. 

 يرعــى كــباراً واختــيار الكــبري  
. 

ــاءِ  ــل العلمـ ــن أفاضـ ــو مـ فهمـ
. 

 زو ــم ــالًوإ ذا العلـ ــناس فضـ د الـ
. 

ــبالءِ  ــرية النـ ــن سـ ــالٍل مـ وجـ
. 

كلــــهم ذو بــــراعٍة واقــــتدار 
. 

لألريـــِب اللبـــيب أهـــِل الثـــناِء
. 

ــدٍق  ــٍق وصـ ــٍل حبـ ــهم قائـ كلـ
. 

ــاءِ  ــمعة وريـ ــن سـ ــريُء مـ وبـ
. 

ــيلٌ  ــيِل أصـ ــِد النبـ ــرم املاجـ كـ
. 

 

 .إن شاء اهللا: احملتفَى به
علمـــاً يف األماجـــِد الكـــرماءِ  

. 

  ــبد ــت ع ــياً دم ــراً وف ــود ب  املقص
. 

ــياءِ  ــوفاُء لألوفــ ــدوم الــ ويــ
. 

 ـــوادج حيتفـــي بالكـــرام، شـــهم
. 

حالــةَ العســر أو حبــال الــرخاءِ   
. 

وإذا اجلــــود بالــــيمني امــــى 
. 

ــالءِ   ــةُ الفضـ ــر آيـ ــد الِبـ ويـ
. 

يض املقصـــود ِبـــر عـــرفلعـــبِد 
. 

روح شــــهٍم تــــواقٍة النــــتماِء
. 

  ــن ــدٍح ولكـ ــه ملـ ــن بذلُـ مل يكـ
. 

مـــنها للـــناس هـــدي الســـماء
. 

   ــع ــاٍر شـ ــٍة وديـ ــاٍء ألمـ ووفـ
. 



ــاءِ   ــزٍة وإبــ ــوها ِبعــ ورعــ
. 

ــروها  ــادٍة عمــــ ووالٍء لقــــ
. 

أنعــــم اهللا بالرضــــا والــــنماِء
. 

هكـــذا يعـــرف الكـــرام إذا مـــا 
. 

 املقصــوِد صــدق الــوالءِ  فلعــبِد
. 

ــرجالُ والًء  ــص الـــ وإذا أخلـــ
. 

 

مبقطوعتني قصار، وواهللا الذي ال إله إال هو، أنين ال أتعرض             وأخرياً لئال أطيل عليكم، أختم      
للشعر احلداثي، ال من قريب وال من بعيد، بأدىن إساءة، بل أحب الشعر احملدث، وأدعو إليه، ولكن                  

 ...).خنلِّيها" مشكلة"هذه مفاجأة بني مراكش وفاس . (يكن له ضوابط
األدباء العرب الثاين، يف مكة املكرمة، وإن مل        هذه قصيدة مبناسبة انعقاد مؤمتر      "  قافية وشاعر  "

أدع إليه، وكان قد رعى هذا املؤمتر، صاحب السمو امللكي األمري فيصل بن فهد رمحه اهللا وأسكنه                   
 :فسيح جناته، وجزاه على ما قدم لإلسالم واملسلمني والفكر واألدب خرياً، فقلت

 

  ))قافيٌة وشاعر(( 
ـ   ــتدى خطَـ ــِتها يف املن ــوار كعب باج

. 

ناديـت يـا مـن رعـى يف مكـةَ األدبا            
. 

ــبا  ــان أو خطَ ــعراً ك ــِر ِش ــةَ الفك أمان
. 

واـن محل ـلَ األحرار م  ـا فيص ـأكرمت ي  
. 

نـــبلُ الكـــرِمي إذا ناديـــته وثَـــبا
. 

مــا جــئت أمــدح لكــن هــز قافــييت 
. 

ــة األدِب ـ أمان ــي وقَـ ــد الراق م داد
. 

ــرِب  ــادةَ الع ــا س ــم إن اهللا محي لك
. 

ــ ــثاُء م ــرنغُ ــانَ هج ــربا األوط  واغت
. 

 ــن ــٍرم ــدره  يل بفك ــيٍل ال يك  أص
. 

  ــن ج ــباً مل ــا ت ــم وهل ــباً لك ــبت ال
. 

ــن  ــوا مل ــاعتهم جقول ــراً بض ــبوا س ل
. 

ــا   ــد نبض ــريه وق ــذوق مت ــا ال ميجه
. 

 عـــدمـــن اإلبـــداع قافـــيةوال ي 
. 

*   *   * 
مهــذَّباً خيــدم اإلســالم والعــربا   

. 

 ــر ــنال أنك ــتجديد الف ــرين وال  يأس
. 

ــ  ــه احلس ــيه ب ــداً تت ــكباعق نا إذا انس
. 

ــه   ــى بدائع ــن أغل ــاد م ــر الض ويمه
. 

وشــدها بلحــوٍن تــبعثُ الطــربا   
. 

ــرا  ــاع أط ــد األمس ــراه إن أنش ت
. 

حماســن امللــِة الســمحا إذا كَتــبا   
. 

ــبعها  ــن أرضــي وأت ــر م وصــدر الِفكْ
. 

ــالٍل ــحٍر ح ــى بس ــباأت جــنفثُ الع  ي
. 

ــنةٍ     ــٍر لفات ــن يف ثغ ــور احلُس إنْ ص
. 

ــبا  تــٍة ع ــى خمدوع ــديِن عل ــد اخل وع
. 

وجســد الطُّهــر حــباً ال يدنســه    
. 

ــبا  ــذي كَس ــم بال ــنهِج الشــرِع أنِع مب
. 

ــبها    ــنا ويكس احلَس ــب ــنما خيط لك
. 



العلــيا إذا وهــبا  وينشــر القــيم 
. 

ــتمٍع  ــاِط جم ــيلةَ يف أوس ــرى الفض ي
. 

ــذبا   ــدق ال الك ــى الص ــيداً توخ بع
. 

وإن روى لـك مـن تـاريِخ أمـتِه عهداً           
. 

ــا  ــم واألرب ــتفيد العل ــا يس ــه اخلط ب
. 

ــدت    ــا بع ــِه يف األرض م ــفري قادت س
. 

مبلـــٍة تصـــلُ األرحـــام والغـــربا
. 

 فترعـن وطـٍن، عـن أمـٍة ش يـذود
. 

تبعــن صــدٍق لــك الــر احــىت حيقــق
. 

ــباً    ــه رت ــى ب ــِن أنْ ترق ــيفةُ الف وظ
. 

يــرتاده عاجــزاً أن يــبلغَ الســببا   
. 

ــداِع يف عــ    ــةَ اإلب ــن رأى مس بٍثوم
. 

كَمـن بقـدرٍة يـنظم الـياقوت والذهبا        
. 

  ــرخيص ــد ال ــنظم العق ــن ي م ــيس فل
. 

ســبتنافــال تــدع للهــوى يف احلُكْــم م
. 

يــا صــائب الــنقِد إنْ أرســلت حكمــاً 
. 

ــا  ــِتق األدب ــداً يع ــر نق ــومة الفك فَح
. 

ــيةً  وإ نْ  ــواُء مبق ــال األه ــاِنع ف  تص
. 

عهـداً يـرى العـتق يف حـٍق لـه وجبا           
. 

ــه   ــريب إنَّ ل ــِر التغ ــن خط ــتقْه م أع
. 

هديــٍة مــنحت أصــالً ومجتلَــبا   
. 

ــيةٍ    ــض قاف ــين بع ــتك م ــع فدي وامس
. 

ــبا   تســاء وان ــا ج ــت ملَّ ــاعٍر قل وش
. 

هــذه مــوازنةٌ والشــعر مضــرا    
. 

يغــار مــن شــفٍق يدنــو ومــا انســحبا
. 

ــائلهِ   ــنك روض يف أصـ ــيين وبيـ بـ
. 

ــبا   ــنا غَل ــز أي ــدٍل ومي ــم بع واحك
. 

ِصــفْه وقــلْ مــا تشــاء إين لــو أصــفُه 
. 

*   *   * 
ــبعثُ ال ــى ي ــر غن ــك احلُ فَّاشــرباخ ط

. 

ــٍل  هــروِض يف م ــعى لل ــا س ــولُ ملَّ يق
. 

ــبا    ــرفع الذَّن ــنى ت وس ــرباؤك وعق
. 

ــؤرقين    ــولْها ي ــك ال ــيف جعالن وط
. 

ــربا   ــا س ــنافذَ يف أمعائه ــروي الق ي
. 

ــعٍ     ــريانُ يف بق ــن احل ــاؤك اآلس وم
. 

اـا هرب ـالظَّلمى فم ه أخاديدك   ـانفطرت ل 
. 

   ــولك ــن ح ــرِه م ــب يف ِجح والض
. 

اـي حب ـب الشج ـما أضيق اجلحر والض   
. 

بــل ظــلَ يــرقص حــىت قــال صــائده 
. 

ــبا ــنظم احلب جتــري ســراعاً بصــوب ي
. 

هـذا هـو الـروض يف وصـف لشاعره          
. 

ــا  ــاً ه ــيل ولع ــد األص ــذباج م واجن
. 

ــد   ــزار وق ــن اهل ــه حل ــورد يرقص وال
. 

اـدر الندمي صب  ـروض والب ـدع ال ـما أب 
. 

واللــيل يف جــوفه بــدر يســامره    
. 

ــرف ــض الط ــريباً فغ ــبارأى غ  واحتج
. 

ــته   ــراق طلعـ ــادٍن زار واإلشـ وشـ
. 

بنظـــرة جـــد يف إغضـــائه وأبـــا
. 

ــالً     ــابقته خج ــِل إن س ــني اخلمائ ب
. 

ــبا ــئ الله ــالَ الوصــالُ بشــرٍع يطف ق
. 

أو قلــت مهــالً فــإنَّ الشــوق أحــرقين 
. 



مــزيد وصــٍف فأوجــزت الــذي طَلَــبا
. 

ــبين     ــروض يطلُ ــالُ ال ــته ومج ودع
. 

اـد ذهب ـ بالفضِل ق  نـم مل ـاد واحكُ ـأج
. 

ــا   ــفني أيهم ــدلك يف الوص ــاحكم ِبع ف
. 

 

مقطوعة قصرية وأختم   )  إن احلسنات يذهنب السيئات     (:الشيخ الدكتور حممد بن سعد الدبل     
 ).رسالة من هناك(ا من قصيديت 

 واحملكوم، مع أمة    ال بد أن يتفاعل األدب واألديب، والشعر والشاعر، والعلم والعامل، واحلاكم          
اإلسالم، وحنمد هللا تبارك وتعاىل أن جعل لنا من قيادة هذا الوطن ما يربأ صدع األمة اإلسالمية،                    

 .ويعينها وحياول ختليصها من شرورها وآثامها

  ))رسالة من هناك(( 
   دــم ضــبِه ال ي ــا يف ط ــرح اإلب وج

. 

   جلُدــت ــتديها ال ــى ال يف ــوِع األس دم
. 

  معـــناها وإين ملُقصـــد تـــنتبي
. 

ــالةٌ    ــذي رس ــيِم ه ــاةَ الض ــا أُب أال ي
. 

فـــِردألـــوانَ املآســـي وت وجتمـــع
. 

ــا  ــرها وخفائه هــم يف ج ــولُ لك تق
. 

 ــرد ــريٌء مش ــلٌ ب ــده طف ــكا ِغم ش
. 

  م ــيف ــتاريخ س ــفِة ال ــى ِض ــندعل ع
. 

غمــدم وتغــدو لكــن الســيف ــروح ت
. 

ــِره    ــاعيِف ح ــى يف تض ــوع اليتام دم
. 

جــِردذا ي ــن الســيف م وشــيٍخ يلــوم
. 

ــتمائه  ــها يف انـ ــنوٍن عرضـ وأُمٍ  حـ
. 

ا تعددوا ـروات مهم ـرب والك ـه الص ـل
. 

  ــف ــزه ك ــو ه ــنتول ــى ألذع املُثن 
. 

   تســجد ألقــبلت الدنــيا لــربك
. 

ــدٍ   ــي وخاِل ــىن عل ــانَ يف يم ــو ك ول
. 

دـوت يحس ـد وامل ـدق العه ـكذلك صِ 
. 

 ـــهتنوش واحلــتوف ســعد ــركبي
. 

   حمــداملــنايا م هــم خــوضوعلَّم
. 

ــاِدهم    ــادهم يف ِجه ــوم ق ــئك ق أول
. 

دـس أمح ـود لألم ـلّ الع ـساِلفاً ولكن لع  
. 

انَـا ك ـار أن جتتر م   ـن الع ـا مِ ـبين أُمن  
. 

   دعــبواُهللا ي حكَّــم فــيه الشــرعي
. 

ــوطنٍ     ــل أرٍض وم ــنا يف ك ــين أُم ب
. 

 ــار ــ"ِحص ــد " راييفوس قصــبةَ ي ِلطي
. 

ــرِبكم   ــراح حب ــر الص ــد آذنَ الكُف لق
. 

  ــد لحــراديِب ي ــيافا يف الس ــهيد ب ش
. 

ــناِرها   ــلَى ب صــومال ي ــمري والص وِكش
. 

 ــد ــى وأنكَ ــو أنك ــاٍء فه ــا يف خف وم
. 

 تعالــوا تــروا مــا كــانَ أو هــو كــائن
. 

 ــتوقَّد ــره يـ ــم حـ ــارةُ سـ عصـ
. 

 هحليــب الرضــيع لكــن صــحى الفجــر
. 

مــن جــنس الذكــور فَــيوأد وإن يــك
. 

ــِلهِ    ــرعوها ِبمص ــى ج ــك أُنث وإن ي
. 



 ــد ــانَ بالســوط يجل ــن ك يضــاِعفه م
. 

ــو    ــِه وع ــن أُم ــهٍد م ــى مش يلُهاعل
. 

 ــود ــيم مهـ ــج زنـ ــِتكُه ِعلـ فيهـ
. 

ــيائها  ــها وحـ ــوددهم يف ِعرِضـ تـ
. 

 دــر جــنهاِر ت ــح ال ــتِرها وض ــن س وم
. 

ــا   ــةً هل ــدروا عف ــتاٍة أه ــن ف ــم م وك
. 

   دــر ــوى وتف ــنار تك ــفاِئرها بال ض
. 

ــرِب ا   ــى ض ــبت وأٍم عل ــياِط تقَلَّ لس
. 

دتــنهويلــوي واِجمــاً ي الــذي يصــيح
. 

ــها   ــدِرها طفل ــن ص ــوا م ــد خطف وق
. 

  علـى و     ـِج الرمضـاء والشـوك يركضه
. 

ــيباً  ــريِق مس ــرِض الط ــى ع ــراه عل ت
. 

 دــع ــوٍع تص ــرِط ج ــن فَ ــه م وأنفاس
. 

ات زائغـــات وأدمـــعلـــه نظـــر 
. 

 ــهد ــبابةٌ تتشــ ــته ســ عالمــ
. 

ــواِته    ــرعب يف خط ــدب ال ــيٍخ ي وش
. 

ســــادِه تــــينكبم يف ممقــــامعه
. 

إذا أُِمــروا جــروا تالبــيب ثــوبه    
. 

  ــد ــوم ويقع ــيالً يق ــارهم ل ــى ن عل
. 

بتعذيـــبه طـــولَ الـــنهاِر تفنـــنوا 
. 

  ــد ــراديب تجل ــِر الس ــائن يف قع ره
. 

وأمــا شــباب املســلمني فشــأم    
. 

   عقَــديف حــبِل املشــاِنِق ت عالئــق
. 

يســـوموم ذُالً وتضـــِحي ِرقـــابهم 
. 

  رصــدِع احلديــد ويريف د ســلَكوي
. 

ــاعةً   ــناِر س ــى ال ــى عل ــهم يغلَ وبعض
. 

ــددوا  ــيهم وش ــدوا عل ــنوا ش وإ ن آم
. 

   ــو ــاهللا خلَّ ــروا ب ــبيلهمإذا كف ا س
. 

 

 . إىل آخره، وال أحب أن أطيل، وهي ملحمة طويلة أسأل اهللا يل ولكم مجيعاً التوفيق وشكراً
ت أستاذنا الكبري لقد أثرت يفَّ الشجن، شاء اهللا سبحانه            أحسن :الشيخ عبد املقصود خوجه   

 اليتم حىت قربي، منذ حرقةَ سأعيش ويبدو أنين ،وال زلت أعيش يتيماً منذ طفوليت، وكنت    وتعاىل أن   
 قط مدحياً أو ترحيماً على والدي رمحة         حبرقة اليتم، إذ ما مسعت     والكلمة بدأ حسي    بدء معرفيت باحلرف  

بالفخر ميأل نفسي بذلك الوالد الكبري شعرت حبرقة اليتم، كَبرت              ى قدر ما شعرت   اهللا عليه، عل  
وكَبرت معي هذه احلرقة، حرقة اليتم، وعندما مسعت مدحياً أول مديٍح يف حيايت مل أتذكر شيئاً إال ذلك                  

ه وخلقه وكرمه،   الوالد الكبري يف أخالقه وفضله وعرفت إذا كان يل من شيء يف هذا املديح فهو بفضل               
وزاد إمياين أنّ هذا املديح إذا كان يل فيه ما أستحق، واحلقيقة أنين ال أستحق شيئاً، فما أنا إال مواطن يف                    
صف مواطنني أقدم جهد املُِقل علي ذا أستطيع أن أفيكم أيها الكبار شيئاً من حقكم، وأيف ذلك                   

بار به، واغفر له، واللَّهم اجعلين خرياً مما تظنون، واغفر          املسجى يف قربه شيئاً مما زرع، فاللَّهم اجعلين ال        
 . يل ما ال تعلمون



  ))احلوار مع احملتفى به(( 
 األسئلة أو االستفسارات اليت وردت لسعادة ضيفنا، هذا سؤال من األخ             :عريف احلفل 
 : يقولغياث عبد الباقي

قد، وأكثرها تتعارض مع منهج     جتتاح الساحة األدبية العربية نظريات وافدة يف األدب والن        
األدب اإلسالمي، بل أحياناً أخرى تتعارض مع عقيدة هذه األمة فما هو السبيل لتوعية شباب                

 األمة بفساد تلك النظريات الوافدة تستغل شعارات براقة؟
يف إال عقيدة إسالمية، من املعروف أن األدب غري            جيد، ألن ما   : الدكتور حممد سعد الدبل    -
 سواء كان أدباً عربياً أو غري عريب، خيضع لألهواء والتزلفات واألحكام السريعة، ونظراً إىل               موضوعي،

أنه غري موضوعي ال بد وأن ينطلق إىل احلدود وإىل ما وراء احلدود، حدود األرضية أقصد، وأدب ال                   
فة يف هذا الكون    ألننا لنا وظي  .  ينطلق خارج احلدود أدب متقوقع، وال بد أن نطل بأدبنا ونطل بفكرنا           

، لكن ماذا تصنعون؟ تأمرون باملعروف وتنهون عن املنكر وتؤمنون           )كنتم خري أمة أخرجت للناس    (
هذه وظيفتنا، فال شك أن ورود النظريات األدبية أو التيارات املعاصرة الوافدة من خارج حدود               .  باهللا

نتبه هلذا السيل اجلارف، سواء على      الوطن العريب واإلسالمي، ال شك أا ذات خطر، وعلى األمة أن ت           
مستوى احلكومات أو األفراد أو اجلماعات، وال شك أن على األديب العبء األكرب يف حتمل هذه                  
املسؤولية، وصيانة هذه األمانة وصد هذه التيارات املغرضة، هذا هو حصيلة اجلواب واملوضوع                

 .متشعب وحيتاج إىل حماضرة
 :يز بن علي الكريدا يقول املهندس عبد العز:عريف احلفل

سوف تلفظ كثري من اللغات البشرية أنفاسها خالل العقود القليلة القادمة، ويف مقدمتهم             
اللغة العربية وكثري من اللغات اهلندية والفارسية وباقي اللغات احملدودة االنتشار، وباملقابل سوف             

  هلذا اإلقبال؟د اللغة العربية، ماذا أُِعيكون هناك إقبال منقطع النظري على اللغات العاملية من بينها
 يا أخوان لنا مصدران، إذا التزمنا ما فهما العدة ..مجيل: الدكتور حممد بن سعد الدبل -
 أعددنامها إعداداً   هذان املصدران إذا  ،    كتاب اهللا جل وعال، وحديث نبيه الكرمي         املتكاملة،

 فقد أُمرنا بتدبر كتاب اهللا وتطبيقه، ال أن نقرأه هرذمة             وفق ما أُمرنا،    متكامالً مبعىن أفدنا منهما   
إذا "  وشرذمة، وقد أُمرنا أيضاً باتباع سنة رسوله بقدر ما نستطيع من حيث تطبيق ما حثت عليه السنة،                

هذا يف جانب اخلري، بعض الناس حيمل احلديث على أنه يف كل             "  أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم     
ألن جانب الشر ال يأمر به، ينهي       .  رتكم بشيء، يف جانب اخلري، فأتوا منه ما استطعتم        إذا أم ..  شيء، ال 



عنه، فعملية تقويض اللغات وانتهائها، هذا أمر مسلم به، لكن تقويضها وانتهائها، يعين حدثاً معيناً،                 
يف يوم من   وهي أا ما دامت تعادي لغة القرآن الكرمي واحلديث النبوي الشريف، فهي ستلفظ أنفاسها               

األيام، ال تستطيع أن تقاوم ما كان أصالً مساوياً، هذه قوة من عند الذي مسى نفسه القوي، هذا أمر                    
 ال يدوم إال احلق وال يصح إال الصحيح مهما طال الزمن، فهي             ..معروف ال خيتلف فيه اثنان، له قاعدة      

قضي وستنتهي وستقوض ومل تعد     ستنكمش بال شك يف حدود ما هي معادية هلذه اللغة، أما أا ستن             
وإن (صاحلة للعطاء هذا يعين حيتاج إىل نظر، كل لغٍة ما أُنزلت من عند اهللا تبارك وتعاىل إال وهلا وظيفة                    

 هذه ال خنتلف عليها، غري أن اللغة        )وما أرسلنا من رسوٍل إال بلسان قومه      (،  )من أمة إال خال فيها نذير     
نا أم أىب، هي أم اللغات السامية، وهي لغة أهل اجلنة، وهي لغة كتابه               العربية شئنا أم أبينا، شاء غري     

 ).القرآن(الكرمي 
 طبعاً حنن ال زلنا نستقبل األسئلة واالستفسارات املوجهة لضيفنا الكرمي، ونتمىن            :عريف احلفل 

االت كذلك احلقيقة بالنسبة للجو   .  أن يكون سؤاالً واحداً حىت نترك الفرصة لعدد أكرب من حضراتكم          
 ..تؤثر على تسجيل هذه االثنينية، نتمىن أن تكون بعيدة عن امليكرفونات

ألستم معي أن أدب الطفل حيتاج      :  سؤال من الدكتور عبد الغين أنس عبد اللطيف يقول        
إىل نظرة الكونيات والفضائيات جبانب أدب اجلذور، طبعاً حىت يواكب هذا األدب، األدب               

 رحب مما نتصور؟العاملي للطفل، فعامل الطفل أ
رائع هذا السؤال، أسأل اهللا تبارك وتعاىل أن يعينين         ...   مجيل :الدكتور حممد بن سعد الدبل      -
جابة عليه يف حمدود طاقيت وقدريت، ال شك أن االختراعات احلديثة كلها نفع لإلنسانية، وكلها               على اإل 

إمنا ..  دثاً عن عنصرية أو قبلية ال     أيضاً ذات جوانب سلبية، واملسلم والعريب خباصة ال أقول ذلك متح          
اهللا جل وعال وزع يف عباده البشر وغرز فيهم فطر متباينة وذكاء متباين، ليسوا سواء، فالعريب املسلم                  

، ال بد أن نكون على حذر وحيطة من          "املؤمن كيس فطن    "لبق، ولذلك ورد عن رسول اهللا        
يتعلق جبوانب حياتنا، فكرياً وعلمياً وأدبياً، يف كل ما له            التعامل مع هذه املخترعات احلديثة، يف كل ما       

قل هذه سبيلي أدعو اهللا على      (عالقة بالكبري والصغري والذكر واألنثى، لنا يا أخوان منهج بين معني،             
وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه، وال      (  -ليس الفضائيات - وأن هذا صراطي     )بصرية أنا ومن اتبعين   

ـ  د سبيالً، سبيل ينهجه من ينهجه،      ، الفضائيات وغريها كل ما هو جديد مل يأِتنا بعد يع          )لتتبعوا السب
فال نتعامل به يف الفضائيات ويف غريها       .  لكن لنا حنن رب واحد، ونيب واحد، ومنهج واحد، ودين وحد          

 .من عامل الصناعات نفيد منها



 هذا إال مكابر معاند، أو جاهل أمحق        فيما يتعلق بالطفل هذا أخطر، وأشق بال شك وال خيالف يف          
متسرع، ويريد أن يظهر علينا بثوب حضاري مزركٍش باطنه فيه الرمحة وظاهره من قبله العذاب، بال                 
شك أن الطفل أشد خطورة يف التعامل مع الفضائيات، فنحدد موقفنا، نهدىء من روعنا، ننتظر ما                  

 نعطي فرصة لإلجيابيات نأخذ ا، املسلم يا أخوان هو         السلبيات اليت حتصل من هذه الفضائيات نعاجلها،      
جيوز،   البشر الصاحل للحياة، ال نأخذ األمور دائماً بعنجهية، وتسرع وتصلب وذا ال يصلح وهذا ال               

املؤمن القوي خري وأحب إىل اهللا من املؤمن الضعيف ويف كلٍّ           "ملاذا يا أخي؟ انتظر وناقش، كن قوي،        
ثل الريشة يف مهب الريح، أينما الريح متيلها تِمل، أقول نتعامل مع كل خمترع                ما يكون املؤمن م    "خري

جديد فيه منفعة ملستوى الفرد واجلماعة، الصغار والكبار، الذكور واإلناث وفق منهج إسالمي، وما               
ويصنع الفلك وكلما   (حظر ديننا علينا أن خنترع فضائيات، يا أخي حنن عامل الصناعة، شيء عجيب،               

وأرسلنا له عني   (،  )ليه قوم سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإن نسخر منكم كما تسخرون              مر ع 
 منهج إسالمي يعلمنا أننا نشتغل ونعمل، أما واهللا جنلس نستورد ونلقي بالالئمة             )القطر وألنا له احلديد   

 .ه املسألةعلى إسالمنا، فيا أخي الكرمي اإلسالم شيء، واملسلمون شيء آخر، هذا الذي عندي يف هذ
 : األستاذ عبد احلميد الدرهلي يقول:عريف احلفل

العالقة بني األدباء والنقاد ليست وطيدة، لذلك فإن كثرياً من التهم كانت تستنهض ِهمم              
هل النقد علم أم فن؟ وهل       :  األدباء عندما يلدغهم ناقد بعد والدة كتاب، وأسألكم اآليت          

 ك تالقي بني النقد األديب ومناهج العلوم االجتماعية؟األسبقية للعمل الفين أم للنقد؟ هل هنا
 متام، أيضاً سؤال رائع، وهو سؤال قدمي حديث، األدب كله           :الدكتور حممد بن سعد الدبل      -

 سؤال كان قصة أو أقصوصة أو مسرحية        -األدب-يف مجيع أجناسه فن، ومن الصور اجلميلة فن مجايل          
إىل آخره، فن مجيل من الفنون اجلميلة الراقية،        ..  بلسان الشعر أو  أو أحجية أو رواية أو بلسان النثر أو         

أقدم مبقدمة صغرية حول النقد واألدب وحول وظيفة الناقد، وحتمل املنقود إن صح التعبري، نظراً إىل                 
أن األدب ال خيضع لألهواء والعواطف أقصد أنه غري موضوعي، آسف خيضع لألهواء وللعواطف                

يع وملالقاة ما يف النفس البشرية موافقاً ملا تسمع، يعين شاعر يلقي قصيدته وبيت              وللتزلف وللتأثر السر  
من املعاين يوافق معىن يف ذهن واحد من املتلقني، تراه يطرب له ويصفق ويستعيده، لكن ثالث أو أربعة                  

د من  أو عشرة لذلك ال حيرك فيهم ساكناً، هذه املسألة غري املوضوعية جرت بني ابن األعرايب وعد                 
 :الشعراء يف جملسهم، حينما أنشد شاعر أرجوزة أيب متام

إىل آخـره ..  فظن أين جاهلٌ جلهله    
. 

وعـاذٍل عـذلتـه مـن عـذِلــه    
. 



 ويصفق هلا ويتراقص، ولكنه     "ابن األعرايب "وكانت تربو على سبعني بيت، فكان يستحسنها         
. هت، هذه واهللا هي الديباج اخلسروان استكتبوها يل، كتبوها، انتهت          يكره أبا متام، فقال بعد ما انت      

 رأى عليها أثر الصنعة     ومن أجل ذلك  :  لكنها أليب متام، قال   :  أحد احلاضرين تفضل، فقال   :  قالوا
وبعد ثواِن عليها أثر الصنعة والتكلف، األدب يا إخوانا الكرام غري             لفة، يف دقائق ديباج خسرواين    والكُ

ضع دائماً لألهواء والعواطف والتزلفات والتأثر، فسؤال األخ الكرمي يقول ما مدى              موضوعي، خي 
؟ الصلة قائمة إىل أن تقوم الساعة ووثيقة، وإن كانت          )األديب(الصلة بني الناقد وصاحب العمل األديب       

حم اهللا امرءاً   من جانب الطرفني مرة، لكننا ال ننكر وظيفة النقد، ألن النقاد هم محلة لواء املعرفة، ر                
أهدى إيلَّ عيويب، ال يف ذلك شك إنه يؤثر الذي هو النقد، يف املأثور األديب لألديب، لكن أيضاً حيصل                   
على سلبية أخرى وهي أن األديب يكره الناقد ولكن ليس الناس مجيعاً، الناس خيتلفون كما قلت لك                  

 االستفادة جتد إنساناً سريع االنفعال،       قُبيل، يف الذكاء، والتحمل، والصرب، واألناة خيتلفون، ومدى        
 عن قصيدة له أو عن ديوان، يصيح        اًسريع الغضب، حينما يقرأ مقاالً كُتب عنه يف إحدى الصحف نقد          

حد له مثل أبرد من طني الشتاء، ما يتأثر بشيء، هذا يستفيد، فاخلالصة               اويدعو بالويل والثبور، و   
 .للها من سلبيات وإجيابيات، والنقاد محلة لواء املعرفةالصلة قائمة بني الناقد واألديب، مهما خت

 أال توافقوين أن هناك شق آخر هلذا املوضوع، ألن الناقد ليست             :الشيخ عبد املقصود خوجه   
وظيفته دائماً إظهار العيوب، الناقد من املمكن أو واجبه باألصح يف الكثري من األحيان أن يظهر                   

أو أي نٍص كان، لكن يبدو باعتبار أنه يف األغلب تطغى الصفة اليت             مجاليات القصيدة أو النص األديب      
 .تنقد النص سواء شعراً أو نثراً، إظهار العيوب أخذت كلمةُ النقد هذا املنحى

 شكراً يا أستاذنا الكرمي على هذا االستدراك فعالً النقد ذو           :الدكتور حممد بن سعد الدبل      -
قدامى، النقاد القدامى كثرياً ما يعنونون عناوينهم مبثل هذه التعابري          شقني أو ذو ميزانني، ذلك العلماء ال      

وهكذا، خالصة النقد يف مفهومه عد احملاسن وذكر املساوئ، هذا          "  املوازنة بني الطائيني  "  "موازين النقد "
 .أمر معروف وشكراً على هذا االستدراك

 : األخ حممد سعد العرايب احلارثي يقول:عريف احلفل
 سهاماتك الشعرية يف أدب الطفل؟إما مدى 

احلقيقة الكتابة لطفل فيها صعوبة أكثر من الكتابة للكبار،          :  الدكتور حممد بن سعد الدبل      -
ألنك كاتباً كنت بلسان النثر، أو كاتباً كنت بلسان الشعر، حتتاج إىل أدوات، من هذه األدوات                   

الك بني أن تكتب للطفل يف سن السابعة أو يف          مراعاة املراحل الزمنية أو العمرية للطفل، ففرق ما هن        
سن العاشرة أو يف السن الغالمية الرابعة عشرة، قبل وصول سن البلوغ، حتتاج إنك مزود يف ذاتك                  

     خيال الطفل، جتري كثرياً من املعادالت يف اخليال، ألن املعادلة يف            مبهارات فنية تستطيع أن تزاملها و فْق



به إىل أن خترجه من اجلاذبية، يعين خيالك، وال أيضاً أن ترتل به إىل احلضيض                اخليال مطلوبة، ال جتنح     
فتضل، مطلوب املعادلة يف اخليال، يعين ال يطغى جانب اخليال على جانب احلقيقة، وال يطغى جانب                 
 احلقيقة على جانب اخليال، وهذا كثرياً ما نلحظه يف شعر املتنيب والبحتري وأيب متام، لذلك يصعب جداً                

نفسك يف قدراتك     أن تكتب للطفل بلسان النثر أو بلسان الشعر دون أن تزود مبهارات ذاتية أصيلة يف              
تعينك على السري يف الشوط إىل مداه، وما مل توظف هذه الطاقات والقدرات توظيفاً سليماً يتجانس مع                 

            ِكل إيل     قدرات هذا الطفل وهذا الطفل وهذا الطفل ومع مراحله الزمنية، لذلك صوقد أُو علي بع
متابعة وإشراف أمانة أدب الطفل، صعب علي أن أمجع بني هذا العمل وبني التأليف، وصدقوين أين                  

 حينما عزمت   حظي يف الكتابة للطفل بلسان القصة عملت أعماالً ظن أهل بييت يب               على أن أجرب 
ائي الصغار وأبناء أخواين وأبناء أخوايت      سوءاً، مثل ما حصل للخليل بن أمحد، اضطررت إىل أن أمجع أبن           

وأبناء اجلريان، وكم كنت أشقى وأتعب يف جلبهم وايء م إىل البيت للبدء يف العمل، أعطيهم                  
هذه جمموعة هنا، وجمموعة هنا،     "  املاصات"حالوة وأعطيهم كل شيء إىل آخره، فأجعلهم على شكل          

فحتني، ثالث، أقعد بني اموعة هذه، وأقرأ وال        وجمموعة هنا، مث بعد ما أكتب يل صفحة ونصف ص         
أشعرهم أين أقرأ عليهم شيئاً، وأنا أالحظهم، واحد يتنبه ومصغي شده الكالم، وواحد يعبث ويضربين               
ويروح وجيي، مث أروح للمجموعة األخرى، أجد فيها ثالثة، أجد فيها أربعة، وعملت هذه التجربة                 

زيد بن  "، و   "جعفر بن أيب طالب   "، و   "عبد اهللا بن رواحة   "  ،"شهداء مؤتة "وجنحت فكتبت قصة    
، ملن سنهم دون الغالمية بسنة ميكن أن يقرأ هذه القصة ويفيد منها، مث أحجمت عن الكتابة                   "حارثة

 .ألا تريد أهلها بصراحة
 : األخ أشرف السيد سامل يقول:عريف احلفل

 أصالتهم كما ينبغي يف الوقت الذي       نالحظ أن مبدعي الشعر العريب األصيل مل يدافعوا عن        
جيش فيه شعراء احلداثة كتائب من املناصرين وثبوا على املنرب الثقافية ليخنقوا كل أدب أصيل                

حنياز للحداثة ال يرجع لتصدي الغيورين هلا بل ملا حتمله هي من عوامل   امجيل، حىت إن ما نراه من       
 .جو التعليقندثار تتمثل يف الطحالة والغرابة والقبح، نرا

قل ما شئت عن أدب احلداثة، قل ما شئت من خري           ..   مجيل : الدكتور حممد بن سعد الدبل     -
وشر، فيها جانب خري وفيها جانب شر، قل ما شئت عن هذا الشيء، لكن هذا السؤال أيضاً سليم                   

     األصايل  وله، لكن الشعر  ..  عوه وله مناصروه وله ما يذود عنه وله        نالحظ أن تيار احلداثة له مشج 
، هذا اللون   "أصايل"القدمي الذي يسميه احلداثيون بالتقليدي ما عندنا شاعر تقليدي وشعر تقليدي              

الواقع أهله ال أقول أم أمهلوه أو قصروا يف القيام يف محايته، أو مل يعملوا شيئاً لينقذوه إن وقع                      



الكثري منهم يعتمد على أن     :  ياًعملوا ولكن بقدر استطاعتهم هذه واحدة، ثان      ..  ويؤصلوه وينشروه ال  
ر األصايل حيمي نفسه، ألنه بلسان الصدق، وال يدوم إال احلق وال يصح إال الصحيح، وبعضهم                 عالش

حيامي ضد هذا التيار األصايل ويقف دونه وينادي به ولكن أيضاً على غري هدي وبصرية، ليه يستغل                  
 هذا ال يعد قيام لصد تيار، هذا جتني وتسرع،          ..سب احلداثة وسب احلداثيني وسب الشعر احلداثي ال       

أنا أنادي دائماً وأبداً بأن أعذوا هلؤالء الشباب زمناً ننظر يف ما قالوا، إن كان هذا التجديد فيه منفعة                    
وتسلية ومتعة دون أن يسيء إىل األصيل وإىل لغة القرآن الكرمي واحلديث النبوي الشريف فيؤخذ به،                

 حتتاجون إىل مثل هذا القول، معلوم أن التجديد يف الشعر قدمي، ليس حبديٍث              لكم وأنتم ال  مث أقول   
قبلنا يعد حديث ملن بعدنا وهكذا، يعين القرون األوىل اليت قبلنا القرن األول يسمى                اليوم، كل قدمي ملا   

ألدب؟ كيف  قدمياً بالنسبة للقرن الذي يليه وهكذا، فهل هذه القرون ما مر فيها جتديد يف الفكر وا                 
ذلك وقد مر فيها جتديد على حياة الناس أمجعني يف كل شيء ما عدا العقيدة؟ العقيدة واحدة ال تتغري،                   

 الدوبيت واملوايل وكان وكان واملوشحات واألراجيز واألشطار وكل هذا من التجديد لكن             فهناك و ِجد
            من وانتهت، والذي حلَّ حملها      بز هل ظلت هل بقيت؟ أين هي؟ جتربة مرت جتربة شعورية أدبية مرت

ومل يزل هو الشعر األصايل، كذلك هذا اللون من الشعر احلديث الذي هو شعر التفعيلة والذي هو                   
الشعر املرسل، أنا أمسي الشعر احملدث أو احلديث املعاصر هو املرسل، أما ما كان ينحو منحى التفعيلة                  

اعر أن أقول من البحر الطويل وانتهى، أو أقول         فهذا سليم أصايل موزون مقفى، أنا لست ملزماً كش        
يلّ أن أخرج أُغتفر    ..  من البسيط أو من الوافر أو أحافظ على العروض والقافية يف هذا البحر ال               

   للمولَّدين ما مل يغفَتلغريهم، فقط ال تسيء إىل أصالة اللغة فهذا جتديد، فشعر التفعيلة موزون وأصيل              ر 
رسل الذي ال تعرف أول القصيدة من آخرها وال تفهم منها شيء هذا الذي فيه               وجتديد، لكن الشعر امل   

خطورة كله متسم بالغموض والرمزية الطافحة يف اخليال، وحتس فيه أنه يتتلمذ على املدارس األدبية                
الغربية القدمية، وال تشعر فيه بنكهة أدب وبنكهة الشعر، حىت مثالً وإن كان مرسالً لو كان فيه نكهة                   

ن شعر وأُفيد منها ممكن أعتربه جتديداً، لكن ال أفهم شيئاً ألغازاً، فهذا الذي عندي أيضاً يف مثل هذا                    م
 .السؤال

 :ملحق األربعاء يقول" املدينة" األخ حزام العمري من جريدة :عريف احلفل
 سبب مخود جذوة أدبنا اإلسالمي يف خطابنا الشعري أهو عدم امتالك وهج التأثري الفاعل؟

 أوالً ال ينبغي، أو ما كان ينبغي أن نقول شعراً إسالمياً أو              :الدكتور حممد بن سعد الدبل      -
أدباً إسالمياً أو أدباً عربياً ما يف تفرقة، يا أخي الكرمي اإلسالمي موجود على ظهر األرض منذ أن                     

ا، أمل يدعوا إىل    شرعت شريعة حممد، بل األدب اإلسالمي سابق فقد احتضنته األمة العربية قبل إسالمه            



األمانة العرب؟ أمل يصونوا الذمم والعهد أمل يكونوا كراماً؟ أمل يقوموا حبق اجلار؟ أمل يزوج بعضهم                   
 بعضاً؟ أمل يدعوا إىل العفة والطهر؟ أمل يعيبوا على الشاب وغري الشاب التعرض للمرأة؟

 :شاعر جاهلي وازنَ بني الشعرين
ـ    ـدروإليـه حبــا ينــزلُ القـ            . 

داري ودار اجلاِر واحــدةٌ        
. 

 

 ."إيثار"
    رجـارتـي اِخلــد حىت يـواري

. 

      أعمـى إذا مـا جــاريت بـرزت
. 

 

 :انظروا إىل النكهة اإلسالمية 
زوج اخلليـِل وصـاحـب اجلَنبِ    

. 

ـ   ت بنـاظــٍر هلمـا   ثنتـان لس
. 

واجلــار أوصـاين بـه ربــي    
. 

     فاجعه أمـا اخلليــلُ فلـسـت
. 

 .فهذه أمور تكاد تكون مسلماً ا، أعد يل السؤال لو تكرمت بدون أمر
 

 . سبب مخود جذوة أدبنا اإلسالمي:عريف احلفل

، فأعين من هذا إن تسميتنا لألدب تسميتني أو           أي نعم  :الدكتور حممد بن سعد الدبل      -
باألدب " على تسمية األدب     حصطِلفقد اُ ..  األدب اإلسالمي واألدب العريب هذا مردود     :  مصطلحني
 هل تعد قصائد    من باب الدعوة إىل القيم واإلصالح يف لسان األدب بلسان األدب، وإالّ            "  اإلسالمي

يب سلمى أو قصائد النابغة قبل إسالمه، فيها قيم وفيها أخالق           امرئ القيس أو غريه أو قصائد زهري بن أ        
من صميم األدب اإلسالمي    ..  ومثُل عليا هل تعدها ظاهرةً أو خارجة أو تطعن يف األدب اإلسالمي ال            

من روحه، فهذا املصطلح فقط ليميز األدباء به هذا العطاء عند األديب، قالوا أدباً إسالمياً وإال هل                   
للقيم واملثل العليا اليت جاء ا      ..  يعين على لسان العجم وهو يدعو     "  العجمي"ألدب من معني    معناه أن ا  

اإلسالم على األديب أن يتوخاها يف عطائه األديب، ما توخاها فهو حر يف أدبه ليس فيه إلزام فيه التزام                    
 .وشكراً

 : األخ أمحد العبادي يقول:عريف احلفل
 إنه األدب املقيد بضوابط الشريعة      "األدب اإلسالمي "ختصر  هل تقبلون ذا التعريف امل    

اإلسالمية مثل االقتصاد اإلسالمي وماذا ميكن أن يفرق عن األدب العريب إذا كان مكتوباً                 
 بالعربية؟
 نفس العملية ونفس اإلجابة اليت قلناها ونفس السؤال          :الدكتور حممد بن سعد الدبل      -

لية الفصل بني املصطلحني ال، أي أدٍب خيلق القيم واإلبداعات يف ظل            املتكرر، ما ينبغي أن نناقش عم     



الشريعة وجيسد املثل العليا واألخالق الطيبة فهو من األدب اإلسالمي سواء كان بلسان العرب أو                 
 هذا كونه   "اقتصاد إسالمي "بلسان غريهم، أما عملية صلته بالعقيدة وبنيان اتمع اقتصادياً كما تفضل            

صاد إسالمي ممكن أقيد هذا االقتصاد، فأقيده بإسالمية وأقول اقتصاداً إسالمياً ألنه يف ذاته وعمقه                اقت
يعرو مما حرم ويستجلب مبا أُِحل، فيعرو من الربا ويعرو من القمار ويعرو من السرقة ويعرو من                    

ليس حبرام، سلَم وليس    االغتصاب حسبناه اقتصاداً إسالمياً ويكلل بنعوت الشريعة اإلسالمية فحالل و         
بربا، هذا مفهوم االقتصاد اإلسالمي وإن مل أكن متخصصاً ذه الناحية فهذا ينطبق عليه املصطلح                 
وتسميه ألنك تقيده يف حالٍل أو حرام، أما الفكر واألدب فال ميكن أنْ أخضعه ملصطلح معني فأقول                  

 ملقيد حبدود الشريعة، يف صعوبة وأقول كل ما       أقيده مثل ما أقيد االقتصاد اإلسالمي وأقول أنه األدب ا         
يدعو إىل القيم الرفيعة واملثل العليا بني الناس فهو من األدب اإلسالمي هو ماهية األدب اإلسالمي، أما                 
أن تقيده مثل ما تقيد االقتصاد اإلسالمي والفقه اإلسالمي فهذا صعب، ال داعي له، فقط خلعنا عليه                  

 .ه نعم أدب إسالمي التسمية لنميزه عن غريههذ
 احلقيقة األسئلة كثرية ولكن سنكتفي ذا السؤال ونعتربه السؤال األخري حىت أن             :عريف احلفل 

اجلو احلقيقة ازداد برداً ويبدو أهل الرياض بردهم ليس كربدنا، سؤال من األخ عبد ايد الزهراين                  
 :يقول

لفقهاء ملاذا لدى البعض برأيكم     عرف بعض الفقهاء طرقهم جلانب الغزل فيما عرف بغزل ا         
حساسية جتاه هذا النوع من األدب وهل نستطيع أن نطلق على هذا النوع أدباً إسالمياً؟ طبعاً له                 
ميشاً هنا وقد ألف فيه الشيخ علي الطنطاوي رمحه اهللا، وكذلك مجع فيه الدكتور غازي                  

 .القصييب كتاباً
ي السؤال ليسمح يل سائله سأصف السؤال باخلبث        واهللا يا أخ  :  الدكتور حممد بن سعد الدبل      -

ال سائله، هذا أذكر موقفاً طريفاً هو يريد هو سائل السؤال يريد أن أقول الكالم الذي ستسمعونه                   
وسأقوله، كنت مدرساً يف معهد الرياض العلمي بزمالة وصحبة أخي الكرمي الدكتور محد وكنا نقيم                 

نت ممن كلف باإلشراف عليه ويف سنة من السنوات دعي أحد            على رأس كل أسبوعني وك      أدبياً نادياً
األمراء إىل رعاية هذا احلفل من غريب الصدف أننا كلَّفَنا شيخنا الكرمي وأستاذنا الفاضل حممد بن                  
سعد بن حسني تتلمذنا عليه وأنا والدكتور وكان مدرساً معنا، طلبنا إليه أن يِعد قصيدة هلذا احلفل،                  

 طلب الطالب إيلّ أن أُِعد قصيدة أو أشارك ا، وطالب آخر أعد قصيدة ومن عجيب                فأعد قصيدة، مث  
الصدف أن تأيت القصائد الثالثة على روٍي واحد وحبر واحد وقافية واحدة، دون أن يعلم بعضنا بعضاً                 

الغزل حنن نراهنك رهاناً أن تقول قصيدة تشارك ا يف احلفل وتكون تستهلها ب            :  لكن الطالب قالوا يل   
 فقلت إن شاء اهللا أعد قصيدة وأبدأها بالغزل وال يكون إال خري، فجاء األستاذ               "اخليزران"وتسلم من   



األول أستاذنا الفاضل حممد بن سعد بن حسني وألقى قصيدته ومل يكن فيها غزل، لكنها ميمية وحبر                   
 غزل والعلماء كُثُر كنت     واحد وقافية واحدة، مث جاء الطالب وكذلك بقيت أنا األخري، القصيدة فيها           

راعيت يف هذا املقام ما حيرك شجون الفقهاء ووصفته ذا الوصف قلت هذا شعر أو غزل الفقهاء،                   
يعين ما يتسقطون للمناطق اخلطرية يف املرأة ال، يبدأ من الثديني إىل اجليد إىل الشعر إىل العينني فقصرته                  

إىل آخره فقلت تريدون تسمعوا؟ فواز لو تذكرين        .  .على هذه، املناطق هذه مع أين قادر أن آيت على         
 .حضارتان) حنن واملاضي(باملطلع 

 ...مسعت صوتاً يناجي القلب يف الظلِم
 )بس الصوت الكالم ما جيت بشيء(

ــنعمِ  ــن ال ــى م ــه أحل ــداه يف رجع ص
. 

ي الظلم ـي القلب ف  ـت صوتاً يناج  ـمسع 
. 

ِمي اِحلكَ ـر ف ـم الشع ظفاستعذب القلب ن              . 

ــدِ    ــالَ يف خل ــدغِت اآلم ــواه دغ جن
. 

ِمـد جئت ال تن   ـا ق ـد ه ـتستذكر العه 
. 

وكلمــا غَفــت العيــنان قــال أال    
. 

ــيمِ   ــالِق والق ــرض واألخ ــر الع بواِف
. 

ــد   ــني ي ــت ب ــِرفَتوقف ــٍة ع ي عذري
. 

وهـي الظلــوم لقلــِب العاشــق الشــهمِ 
. 

ةًـر مظْلم ـا شكت للشع  ـن سوح ياف  ـم 
. 

إال العفـــيفات يف شـــرٍع ِلمعتصـــِم
. 

حديـــثُها مـــس قلـــباً ال يعللـــه 
. 

ــمِ   ــرقت يف الكل ــد أط ــديِث وق احل
. 

رحيانــةٌ ملكــت مــين نواعســها فــيض 
. 

 

 .نعم.. اختصرت يعين نسيت البيت
ــتهمِ  ــن ال ــٍد ع ــتائر يف بع ــف الس خل

. 

أال أحـــدثها إال علـــى نســـجٍ   
. 

الط   ـأرخ قناعاً وغض ن ِشيمي ـرِف م ـت
. 

وذاك أن طباعــــي ال تـــــوافقها  
. 

ــامِ   ــن قـ ــعر مـ ــري الشـ  .           فنسـ

ن طبعها ـٍة ع ـي بنابي ـاهللا ما نفس    أستغفر 
. 

ــزاءَ  ــيفاَء ع ــدمِ ه ــار والقُ  يف اإلدب
. 

ــائده   ــن قص ــه م ــد ط ــب أنش إذ كع
. 

ِمـمِة الكل ـن حك ـإذ يعجب املصطفى م                        . 

ــي  ــه ف ــن مشائل ــالً م ــربد فض خلع ال
. 

 

 هذا هو املختصر لإلجابة على هذه املسألة، فما يف يا أخي عندنا غزل فقهاء، وغزل شعراء،                  
ال الغزل واحد، لكن إذا توخيت فيه الصدق صدق اللسان، صدق الكلمة،             ..  وغزل فساق وغزل  

لم، واهللا إن أردت ترتل بالشباب وغري       العفة، البعد عن التفحش والعهر هذا هو املطلوب منك كمس         
 هذا التصرف منك حنمله     حنملُ)  وش نصنع بك يعين   (الشباب إىل إشارة املرور أنت حر بشعرك وأدبك         

 .سالمي حنملك إياه أنتاألدب اإل



شكراً ألستاذنا الضيف الكبري، يف احلقيقة كما قال زميلي عريف          :  الشيخ عبد املقصود خوجة   
كثرية ولكن الوقت تأخر فعذراً ملن من بعثوا إلينا بأسئلتهم، وإذا اكتفينا مبا مضى لئال               احلفل أن األسئلة    

هل :  نرهق أيضاً ضيفنا أكثر مما أرهقناه، ويل كلمة صغرية األخ عبد احلميد الدرهلي بعث إيلَّ قائالً                 
يد أمتىن أن   نسيتم فلسطني اجلرحية والقدس الشريف واملسلوب أم مها يف الذاكرة؟ يا أخ عبد احلم               

يكون كل فلسطيين األصل مثلك فاذكر دائماً يف كل سؤال ويف كل شاردة وواردة فلسطني القدس،                 
كل عريب منا حيمل هذا اهلم يف سويداء قلبه، ولكن لكل مقاٍل مقام كما يقال، فتأكد دائماً أنا يف                      

فلسطني "هلا أمام هذا اجلمع     احلقيقة كنت أود أن أقول هذا الكالم بيين وبينه ولكن هذه فرصة أن أقو             
والقدس هي قضية ليست كل عريب بل كل مسلم، واألمور ليست قوالً وإمنا إن شاء اهللا عمالً فال تعترب                   
إذا كان ما ذكرناه هذه األمسية أو ما ذكرها ضيفنا رمبا هو يريد إضافة، ألن األستاذ عبد احلميد على                   

جلميع أو أسئلة اجلميع إذا وضعتها يف كفة ووضعت          فكرة أفضح سر بيين وبينه دائماً أجد سؤال ا         
سؤاله يف كفة من حيث عدد األسطر رمبا كفته زادت عن كفة اآلخرين، ودائماً مليئة بكلمات احلماس                 

 .ه بالقضية وكلنا معكنعن فلسطني والقدس، وهذا ليس بالغريب عليه وال أذكره بقصد إال قصد إميا
موتأتـي علـى قـدر الكرام املـكار    

. 

ولكن على قدر أهل العزم تأيت العزائم       
. 

 . شكراً يا دكتور-

  ))اخلتام(( 
 . شكراً يا سيدي للجميع، وأترك الكلمة لزميلي مقدم احلفل:الشيخ عبد املقصود خوجة

 احلقيقة هذه االثنينية دعونا نقول متميزة فعالً، أثلج صدورنا سعادة الدكتور              :عريف احلفل 
 على قلوبنا الفرحة نشكر سعادته مرة أخرى وأصحابه الكرام،           الرائع، وفعالً أدخل  الدبل بشعره   

االثنينية القادم مبشيئة اهللا تعاىل هو سعادة األستاذ محد القاضي رئيس              ونذكر حضراتكم بأن ضيف   
نية عامة   والكاتب والصحفي املعروف، والدعوة كما ذكر صاحب هذه االثني           "الة العربية "حترير  

 .وليست برقاع أو بطاقات دخول
اآلن يقدم صاحب االثنينية كعادته هدية االثنينية وهي لوحة تذكارية ذه املناسبة، هدية تذكارية              
تقدم لسعادة الدكتور الدبل ذه املناسبة شكراً لكم يا دكتور، كما يقدم سعادته هدية تذكارية من                  

 . قدمتموه من إسعاٍد هلذا اجلمهور الكبريالفنان خالد خضر، شكراً يا دكتور ملا
أيها األخوة إىل أن نلتقي جمدداً مبشيئة اهللا تعاىل يف االثنينية األسبوع القادم، نستودعكم اهللا                 

 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
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