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 حفل التكريم
 ))كلمة  اإلفتتاح (( 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني احلمد هللا الذي أكرمنا وأنعم علينا               :ريف احلفل ع
عاملني لنا لنلتقي مرة أخرى ذه الوجوه اخليرة، والصالة والسالم على املبعوث رمحة ل              ومد يف أعمار  

 . سيد األولني واآلخرين نبينا وقدوتنا ومعلمنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
 :صحاب الفضيلة واملعايل والسعادةأ
 :خواين احلضورإ
 : بي االثنينيةحم
 .عام وأنتم خبريلسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته وكل ا
واالستمتاع مبجالستكم يف اثنينية      هالً وسهالً ومرحباً بكم بعد طول غيبة، اشتقنا فيها لرؤيتكم         أ

احلب والوفاء واليت حتتضنها هذه الدار العامرة دار الشيخ عبد املقصود خوجه، فاحلمد هللا أوالً وأخرياً،                
الشقيق وهو غين     ألردناة والذي قَِدم إلينا من      ويسرنا يف بداية هذا املوسم أن نرحب بفارس هذه الليل         

ور ناصر الدين األسد وصحبه الكرام، وعلى بركة اهللا نبدأ هذه             تعن التعريف معايل األستاذ الدك    
 .األمسية املباركة بتالوة آٍي من الذكر احلكيم للقارئ الشيخ مصطفى الرهوان

 

  ))تالوة مباركة(( 
 :ريف احلفلع

ة امسحوا يل أن أقدم نبذة خمتصرة عن سرية معايل ضيفنا األستاذ الدكتور ناصر               أيها السادة، بداي    -
 .ألسداالدين 

 

  ))لسرية الذاتية لفارس االثنينيةا (( 
عام ثالثة وعشرين وتسعمائة وألف للميالد، تلقى تعليمه اجلامعي           ألردنايف    لعقبةامعاليه من مواليد      -

 .عام مخسة ومخسني وتسعمائة وألف للميالد لقاهرةاز من وحصل على درجة الدكتوراه بتقدير ممتا



 .صرمو يبيالو ألردناد من اجلامعات ومعاهد البحوث يف دحاضر يف ع -
أسس اجلامعة األردنية مث عين رئيساً هلا خالل الفترة من عام ألف وتسعمائة واثنني وستني إىل عام                    -

 .ألف وتسعمائة ومثانية وستني للميالد
عمائة وسبعة وسبعني   سمن عام ألف وت     ململكة العربية السعودية  الدى    لمملكة األردنية لرياً  عمل سف   -

 .إىل عام ألف وتسعمائة ومثانية وسبعني للميالد
رئيس اجلامعة األردنية للمرة الثانية وأستاذ األدب العريب فيها من عام ألف وتسعمائة ومثانية وسبعني                 -

 .للميالدإىل عام ألف وتسعمائة ومثانني 
ة ومثانني إىل عام ألف وتسعمائة وتسعة       سمن عام ألف وتسعمائة ومخ      ألردناوزير التعليم العايل يف       -

 .ومثانني للميالد
األهلية من عام ألف وتسعمائة وواحد وتسعني إىل عام ألف وتسعمائة وثالثة               مانعرئيس جامعة     -

 .وتسعني للميالد
ردين من عام ألف وتسعمائة وثالثة وتسعني إىل عام ألف           عضو جملس األعيان مبجلس األمة األ        -

  .ة وتسعني للميالدعوتسعمائة وسب
من عام ألف وتسعمائة ومثانني     "  مؤسسة آل البيت  "رئيس امع امللكي لبحوث احلضارة اإلسالمية         -

  .إىل عام ألفني للميالد
  .مائة وستة وتسعني للميالدمنذ عام ألف وتسع مانعرئيس جملس األمناء جبامعة اإلسراء ب -
منذ عام ألف وتسعمائة وتسعة وتسعني        دسقان الدولية لل  مرئيس جملس أمناء جائزة عبد ايد شو        -

  .للميالد
 

 :حاز معاليه العديد من األومسة منها
  .وسام االستقالل األردين من الدرجة األوىل عام ستة وستني وتسعمائة وألف للميالد -
  .لف للميالدأعام ستة وسبعني وتسعمائة و ململكة األردنية اهلامشيةا املمتاز من وسام التربية -
  .١٩٧٧الوسام الذهيب من املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم عام  -
عام ألف وتسعمائة وسبعة وسبعني       ألردناشهادة اليوبيل الفضي التكرميية يف اآلداب من           -

  .للميالد
  .ردين من الطبقة األوىل عام أربعة ومثانني وتسعمائة وألف للميالدوسام الكوكب األ -
عام ألف وتسعمائة وواحد وتسعني        لسطنيفللثقافة واآلداب والفنون من        لقدساوسام    -

  .للميالد



  .وسام النهضة من الطبقة األوىل عام ألف وتسعمائة وثالثة وتسعني للميالد -
  .من الفئة األوىل عام ألف وتسعمائة ومخسة وتسعني للميالدميدالية احلسني الذهبية للتفوق  -
  .م٢٠٠٠حلسني للعطاء املميز من الدرجة األوىل عام اوسام  -
  .عام ألفني وواحد للميالد صرموسام العلوم والفنون من الطبقة األوىل من  -

 

 :ما حصل معاليه على عدة جوائز من أبرزهاك
خلرجيني يف قسم اللغة العربية يف جامعة فؤاد األول سنة سبع           جائزة الدكتور طه حسني ألول ا       -

  .وتسعمائة وألف للميالد وأربعني
جائزة امللك فيصل العاملية لألدب العريب لعام ألف وأربعمائة واثنني للهجرة املوافق عام ألف                 -

  .وتسعمائة واثنني ومثانني للميالد
ل الدراسات األدبية والنقد لعام ألف وتسعمائة       جائزة سلطان ابن علي العويس الثقافية يف حق         -

  .املوافق عام ألف وتسعمائة ومخسة وتسعني للميالد وأربعة وتسعني للهجرة
 

 :ما عضوية معاليه يف اامع واالس العلمية فمنهاأ
  .لصنياو ألردناو هلنداو لقاهرةاو مشقدعضو جمامع اللغة العربية ب -
  .وسوعة الفلسطينيةعضو جملس إدارة هيئة امل -
  .ململكة املغربيةاعضو أكادميية  -
  .ندنلاالستشاري الدويل ملؤسسة الفرقان للتراث اإلسالمي ب عضو الس -
  .عضو اللجنة امللكية جلامعة آل البيت للعلوم واآلداب -
  .لقدساعضو اللجنة امللكية لشؤون  -
  .لقاهرةاعضو امع العلمي املصري يف  -
  .ألردنا جملس التعليم العايل بعضو -

 

 :ؤلفـات معاليـهم
معاليه والكتب اليت حققها لتشمل أربعة وسبعني عنواناً تناول من خالهلا             طول قائمة مؤلفات   ت -

دراسات عديدة عن الشعر اجلاهلي واملعاصر واألدب والنقد والتعليم اجلامعي وقضايا احلداثة            
  . من أبواب األدبوأدب احلوار والعامي والفصيح وغريها

 

يفنا الكرمي، وهذه بداية كلمة ترحيبية      ضرة أخرى وبامسكم مجيعاً إذا مسحتم يل، نرحب مبعايل          م
  .لصاحب االثنينية سعادة الشيخ عبد املقصود حممد سعيد خوجه



  ))بد املقصود خوجهعلمة الشيخ ك (( 
الة والسالم على سيدنا حممد النيب      حلمد هللا الذي علّم بالقلم، علّم اإلنسان ما مل يعلم، والص           ا

  .ه الطاهرين، ومن تبع هداه إىل يوم الدينتاألمي، وعلى آله وصحاب
 :ألساتذة األفاضلا
 :إلخوة األكارما
 :لسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتها
يش نفسي بأحاسيس فياضة حني أرى نفسي بينكم أسبوعاً إثر أسبوع يف هذا امللتقى الذي                 جت

 حني أراكم اآلن بعد     لفكيف احلا .  علكم مع طروحاته، وجتاوبكم مع أمسياته وضيوفه       أقمتموه بتفا 
انقطاع شهور مرت بطيئة وهي حتملين بني املشايف، إىل أن من اهللا سبحانه وتعاىل علي بالشفاء بفضل                  

وتزداد . دعواتكم وتواصلكم مما كان له أعظم األثر يف نفسي، وعجل بعوديت ألسعد ذه الوجوه النرية              
عنا كثرياً للقائه واالحتفاء به، معايل األستاذ الدكتور        طلّسعاديت مرحباً بامسكم مجيعاً بضيف عزيز كرمي ت       

 رجل األدب،   ،ألردن ا -  مانعناصر الدين األسد، رئيس جملس أمناء جامعة اإلسراء األهلية ب            
به، وشكراً لتفضله بافتتاح لقاءاتنا     فأهالً وسهالً ومرحباً    ..  والدبلوماسية، والبحث العلمي األكادميي   

  .بوقته وراحته وارتباطاته العديدة هلذا املوسم، مضحياً
ن املتتبع ألعمال وإجنازات ضيفنا الكبري وإجنازاته، يعجب بالتنوع الذي تزخر به مؤلفاته                إ

 العديدة، فهو عندما يتناول الشعر اجلاهلي ختال أنه مل ولن يكتب يف أي ضرب آخر من ضروب                   
. أدق التفاصيل، حملالً ومقارناً وناقداً      األدب، ألنه مينح املوضوع كل اهتمامه وال يدخر جهداً عن          

ويظهر ذلك جلياً يف أطروحته القيمة اليت نال عنها درجة الدكتوراه يف اآلداب بتقدير ممتاز، وطبعها                 
ت مثاين مرات ما بني عامي      ، وهي دراسة جادة طُبع    "مصادر الشعر اجلاهلي وقيمتها التارخيية    "بعنوان  

وأحسب أن ضيفنا الكبري الذي وجد نفسه مفتوناً بالشعر          .  الديستة ومخسني وستة وتسعني من امل      
اندفع يف العطاء اخلري الذي أثرى      )  وهذا أمر قد حيدث للكثريين    (اجلاهلي ألسباب غري معللة بالنسبة له       

ا اال، فأسعدنا بدراسة جادة أخرى تالزمت       املكتبة العربية بروائع ال غىن عنها لكل دارس يف هذ          
قتها وإن تأخرت والدا عدة سنوات، وتناولت موضوعاً متمماً للحياة األدبية االجتماعية            ابفكراً مع س  

طُبعت ثالث مرات ما بني عامي ستني ومثانية         "  القيان والغناء يف العصر اجلاهلي    "وصدرت بعنوان   
ولكنها دراسة  ،   تكن نزهة يسرية بني األوتار واألنغام كما يتوقع البعض         ومثانني من امليالد، واملسألة مل    

أسلست قيادها لضيفنا الكبري بعد أن عمل عليها سنوات طواالً مبوجب منهج علمي دقيق ألزم نفسه                 
من خالله بعدة قواعد رأيت أن أشري إليها لفائدة شداة األدب، وحميب البحث والتدقيق، وغريهم ممن                 



لبه ذلك من جهد ومثابرة،     تط جتويد أعماهلم لترقى إىل مصاف الدراسات اهلادفة بكل ما ي           يسعون إىل 
 : فقد خلص إىل هذا البحث بعد أن حدد بعض موجبات املنهج العلمي يف الدراسات العليا منها

  . اجلمع املستقصي ملادة البحث ونصوصه:والًأ
نص يف الطبعات املختلفة، حماولة احلصول على        التحقيق الدقيق هلذه النصوص، مع مقابلة ال       :انياًث

إثبات الفروق مع ترجيح نص معني ألسباب منطقية، ذكر مجيع النصوص اليت تتصل                النص يف منبعه،  
باملوضوع مؤيدة أو مناقضة ومناقشتها مناقشة فيها شيء من سعة، فإذا استقامت مع ما يذهب إليه                  

 رد عليها مبا يظهر من وجوه الرأي، أو إيراد النصني وذكر             الباحث كانت سنداً يدعمه ويقويه، وإال     
  .اطن اخلالف دون ترجيح إذا مل يتيسر ذلكمو

فهم النصوص فهماً فيه استشفاف هلا وسرب       :   دراسة النصوص دراسة تقوم على دعامتني      :الثاًث
سباا، وحماولة استقاء   ألغوارها، وحماولة التعليل والتفسري وإرجاع الفروع إىل أصوهلا والظواهر إىل أ           

  .ني الظاهرة واحلياة االجتماعية واالقتصادية اليت انبثقت منهابأسباب هلا من البيئة حوهلا، والربط 
ال يزال العشق القدمي للشعر اجلاهلي يتجدد مع ضيفنا الكبري، فقد أفرد مؤخراً دراسة شائكة                و

 وتسعني من امليالد، وهي دراسة ال غىن         طبعت عام تسعة  "  نشأة الشعر اجلاهلي وتطوره   "شائقة عن   
  . هذا االيفعنها لكل باحث ودارس 

جند أستاذنا الكبري، شأنه شأن معظم األكادمييني امللتصقني موم جمتمعهم يدرك أمهية احلوار يف              و
حنن "ا بعنواين   حياتنا اليومية، واحلوار بيننا وبني اآلخر، فعين بذلك أميا عناية، وأفرد مؤلفني غاية يف بام              

يالد، فتح من خالله نافذة واسعة على أدب احلوار،         عام سبعة وتسعني من امل    "   صراع وحوار  -واآلخر  
وضرورة االنتقال به من مرحلة الفهم واإلقناع إىل مرحلة التعاون على العمل املشترك بني مجيع املؤمنني                

وب، إنه حوار الثقافات الذي مل ينقطع قط        بالسالم احلقيقي، والعدل، واقتالع بذور األحقاد بني الشع       
تطرفني من كل امللل والنحل يعملون جاهدين على بتره ودفنه واخلروج علينا              مليف الواقع، ولكن ا   

" حنن والعصر "بنظريام املهيضة وأفكارهم الظالمية إلشعال الفنت؛ وأردف ذلك مبؤلف آخر بعنوان             
 اإلسالمية، حمذراً من الشطط، واجتزاء األحاديث النبوية         تناول فيه العديد من املفاهيم واملصطلحات     

يفة خلدمة أهداف وأغراض غامضة، وقد نشر هذا الكتاب عام مثانية وتسعني من امليالد، وكأن                شرال
ضيفنا الكبري بإصداره هذين الكتابني يف عامني متتالني قد استقرأ األحداث اجلسيمة اليت وقعت بعدمها               

 مميزاً يف تاريخ    ادي عشر من سبتمرب عام ألفني وواحد من امليالد، وصارت مفصالً          وهزت العامل يف احل   
واملتأمل يف الكتابني جيد أما حيذران ويضيئان نوراً        .  البشرية، قسم العامل إىل ما قبل وما بعد هذا التاريخ         

ل من الضروري   أمحر لتحصني األمة ضد التطرف والشطط واإلفتاء بغري علم؛ وأحسب أنه من املفيد، ب             
إىل خمتلف لغات العامل احلية، ونشرمها يف هذا الوقت           الذي يرقى إىل فرض العني، ترمجة هذين الكتابني       



بالذات، حيث يتعطش العامل الغريب لقراءة كل ما يتعلق باإلسالم واملسلمني، حيث جيد فيهما القارئ                
طبيقاا، ومن خالل تعاملها مع الغري      صورة حقيقية ملا جيب أن يكون عليه حال األمة داخل أطرها وت            

   .مة اليت تعيش بينهاسلومع األقليات غري امل
املتأمل ملسرية ضيفنا الكبري جيد أنه قد عمل يف معترك السلك الدبلوماسي سفرياً لبالده لدى                و

وسياسياً  وأكادميياً حظيت عدة جامعات مبشاركته أستاذاً، وعميداً ورئيساً،          ،ململكة العربية السعودية  ا
 كل هذا الزخم استوقفين تأسيسه اجلامعة األردنية        ني ومن ب  ،ألردناتوىل حقيبة وزارة التعليم العايل يف       

أقف معكم  .   والتدريس فيها مث رئاسته خالل الفترة اثنني وستني من امليالد إىل مثانية وستني              ،مانعيف  
 تأسيس جامعة باملعىن املعروف ليس عمالً يقابلنا        أيها األحبة أمام هذا اإلجناز وحنيي أستاذنا الكبري، ألن        

لية إنشاء الشركات، واملؤسسات واملصانع واملزارع والبنوك واملستشفيات على أمهيتها،          مكل يوم، فع  
: ال تساوي شيئاً بالنسبة إلنشاء جامعة، ألن اجلامعة رسالة علم، وهي يف رسالتها تتعامل مع مستويني                

 عن  اًادميي، وطالب تفرغ لتحصيل العلم على أسس ومناهج ختتلف متام          عامل نذر نفسه للعمل األك    
األساليب اليت تعودها طوال سنوات دراسته السابقة، وخلف هذين املستويني جيش من اإلداريني               
والفنيني والعمال، ينسق بني مجيع هذه األطراف عشرات من النظم واللوائح والقوانني، حىت تبدو                

تعامل معها  الا وحىت اكتماهلا، مشروع مدينة صغرية ذات أطر خمتلفة يصعب            اجلامعة منذ بزوغ فكر   
  .مبوجب ما هو معروف ومتوارث يف إنشاء وإدارة سائر النشاطات األخرى

لتحية والتجلّة جمدداً ألستاذنا الكبري وضيفنا الكرمي على ما أجنز وقدم ألمته، وملثل هذا                  ا
 ىيه يف كل ما عين به من أعمال، ومتيز دائماً بالدقة واحلرص عل             لقد أبدع معال  .  فليتنافس املتنافسون 

بلوغ أقصى درجات اإلتقان واإلحسان، ولن نستطيع إيفاءه حقه من الشكر والتقدير والعرفان                
واالمتنان، وحنن نراه جيوب األرض من سفر إىل سفر، ناشراً علمه وفضله وفكره املستنري بني أبناء                  

ما يكتنف مستقبل   ة  ؤمناً بتطلعاته وقضاياه املصريية، مدركاً بعني البصر والبصري       وطنه العريب الكبري، م   
اإلسالم والعروبة يف ظل نظام عاملي ال يقبل احلياد والوقوف على ضفاف األحداث واملتغريات اليت                 
تتشكل كل يوم، سعداء أن نستمع إىل معاليه يف هذه األمسية نستهل ا نشاطنا هلذا املوسم،                    

  .تنارة بآرائه وأفكاره البناءةواالس
 االثنينية القادمة باألستاذ عبده خال، القاص والصحايف املعروف،         يفسعدنا أيها األحبة أن نلتقي      ي

وأهالً وسهالً ومرحباً   .  فأهالً وسهالً ومرحباً بكم وبكل حميب احلرف يف هذا امللتقى الذي يزهو بكم             
  .بكم مجيعاً مرة أخرى وبضيفنا الكبري

  .لسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتهاو



 السادة برنامج االثنينية، بعد قليل سنحيل امليكروفون إىل           ا كما تعلمون أيه   :ريف احلفل ع
أصحاب السماحة واملعايل والسعادة املتحدثني يف حضرة ضيفنا الكرمي، بعد ذلك تعطَى الكلمة لفارس              

 معاليه، فنأمل بالتكرم مبوافاتنا بأسئلتكم، ولو تكرمتم        من ثَم يفتح باب احلوار بينكم وبني      و االثنينية،
كما نتكرم من أصحاب    .  االً واحداً لكل شخص حىت نستطيع أن نتمكن من حصر الوقت           ؤيكون س 

  .السماحة واملعايل والسعادة أن خيتصروا يف كلمام
فكر والداعية  ذن، يعطى امليكروفون ويتحول إىل صاحب املعايل الدكتور حممد عبده مياين امل             إ

  .اإلسالمي املعروف
 

  ))مد عبده ميا�يحمعايل الدكتور ملمة ك(( 
لسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، احلمد هللا أن التأم اجلمع يف هذه الليلة مع عودة األخ الكرمي                  ا

هللا واإلنسان الصديق األستاذ عبد املقصود خوجه وسالمته وشفائه، فقد كنا نتابع هذه الرحلة ونسأل ا              
ا االجتماع الطيب، وأن جرب اهللا خواطرنا بشفائه وعودته         ذعز وجلّ أن يرده ساملاً، فاحلمد هللا على ه        

  .ساملاً
حلمد هللا مرة أخرى أن تكون البداية ذا الرائد األديب األستاذ الدكتور ناصر الدين األسد،                ا

هذا الرجل كله أدب يف     فهذا رجل على أدب جم وحيسن صناعة األدب، ويتكلم بأدب، وتاريخ              
خل على امللوك فيكرمونه ويكرمونه ألدبه وليس يف جيبه درهم وال            دأدب، وقد رأيت هذا الرجل ي     

دينار، وإمنا يكرم لعظيم أدبه وعظيم خلقه وما أنتج وما قدم، ولو مل يكن هلذا الرجل إال العمل الذي                    
 من مؤرخ، وأكثر من أديب، بعد أن أدخلنا         قام به يف مصادر الشعر اجلاهلي لكفاه، كما يقول أكثر          

 عنهم، جمموعة من الرجال يف متاهات يف موضوع األدب اجلاهلي وعفا اهللا عما سلف،                  عفا اهللا 
وأصبحت جتري بنا يف موج كاجلبال لوال لطف اهللا، وسبحان من يقبل التوبة من عباده، فلهذا الرجل                  

ر توعتها وميتاز بتواضعه اجلم، واحلق أن معايل الدك        البصمات، وهلذا الرجل أعمال تتميز بدقتها ورو      
ناصر الدين األسد وهذه الصفوة واالبن الكرمي الذي قدم معه فرحنا م الليلة، ذلك ألن له يف ذلك                   
الوطن وطن وحب، وحنن نعتز به وما إن مسعنا بقدومه حىت فرحنا، ألننا كما قلت نقدر له ذلك اجلهد                   

  .جال الفكر، ورجال األدبفهو من رجال العلم، ومن ر
حب به، أمتىن أن يعاد طباعة جمموعة من الكتب اليت حنتاج إليها اليوم يف              رإنين يف الوقت الذي أ    و

هذه الفترة بالذات وحنن نعيد صياغة هذه األمة، فقد اتفقنا أننا لسنا يف حاجة إىل إسالم جديد ولكن                   
  .لفكر الصحيحإىل فهم جديد لإلسالم، وال يفهم اإلسالم إال با



   .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتهو
 وينتقل امليكروفون إىل مساحة العالّمة الشيخ حممد احلبيب بن اخلوجه رئيس جممع             :ريف احلفل ع

   .دةالفقه اإلسالمي جب
 

  ))مد احلبيب بن اخلوجهحملمة مساحة العالمة الشيخ ك (( 
ع ر، وأحكم صنعته، ونوع تأليفه، وف      حلمد هللا حق محده، خلق اخللق فأحسن فطرته        ا

تصنيفه، داللة على أنه الواحد األحد الذي ال حيصره أحد، وال ميده مدد، وال يشركه يف أمره                  
أحد، أرسل رسوله خامتاً للنبيني، آخرهم زماناً، وأقرم أواناً وأعالهم درجة، فصلى اهللا على               

  .سيدنا وموالنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
 :يتادس
 وبركاته، هذه ليلة نيرة زاهرة، وهذا احلضور الكرمي متحفز إىل            ىللسالم عليكم ورمحة اهللا تعا    ا

اللقاء، واملستضيف فَِرح بقدوم ضيفه، والضيف مبتهج ملا ينتظره من لقاء األصحاب واألصدقاء؛               
 : وبعد

 الدكتور ناصر الدين األسد،     الرعاية الدائمة جبهود االثنينية إىل االحتفاء والتقدمي للضيف الكرمي        ف
سياسته ومنهجه، وأمد بروحه املرنة        ألردنااجلامعيني وامعيني الذي وضع للتعليم السليم ب         رأس

وعقله الراجح ثقافتنا اإلسالمية والعربية يف ماضيها وحاضرها مبا فرع من أفانينها وروائعها، وبذلك               
ال واستمع له يف كل     يوفكراً، وأدباً، خترجت عليه األج    كان ضيفنا مفخرة هلذا العصر، حبثاً، ونظراً،        

اغترف الناس من فيوض علمه، وتزامحوا على لقائه يف كل مكان، مستأنسني ببيانه وإبداعه،                ف ناد،
مرددين ما مسعوا منه، ذاكرين لفنونه وأدبه وفلسفته، ينشر عليهم أنوار فكره، وميأل جواحنهم معرفة                

   . خلقاً عجباًوأدباً، ويوليهم من فضله
رية وإبداعه األديب نفحات سرمدية ال تردد فتبلى، وال تذْكر بني عشاق أدبه             كمن إضاءاته الف  و

وطالب مدرسته حىت متأل أسرارهم جة ومشاعرهم شرفاً ونبالً، شرع يف آل البيت مفاخراً ومن                 
لبحوث القرآنية واحلديثية   شعارها مآب بدائع فترك ذكرى عبقة، وأياماً حافلة مبختلف الدراسات وا           

ية وباألنشطة العلمية والفكرية واالقتصادية واألدبية، ما تقدمت به يف تنافس حممود كل مراكز               قهوالف
العلم واألدب يف املشرق واملغرب، وكان مما ركز عليه من نشاط ما حنن يف أشد احلاجة إليه من حوار                    

   .مته الصدق والوفاءحضاري جاد، جيمع وال يفرق، ويدين وال يقصي، شي



ن أصف الدكتور ناصر مبا تصف به املتصوفة أجنادها وقادا، لقلت لقد اجتمع له               ألو أردت   و
من اخلالل اجلميلة الرائعة، الصفاء الذهين والوفاء الروحي، والفناء يف مرضاة اهللا، وتتبع هديه                  

 وأي  ه،ته وبديع تدخالته ولطيف إشارات    واالنتساب إىل أهله وحزبه، وِسعنا خبلقه النبيل ومجيل حماضرا        
شيء أرفع وأكرم وأجود وأمتع وأى وأدوم من هذه السجايا الناصرية األسدية، أشرق ا جملسنا                 

العز مأخوذاً من جبهة األسد الثائر، ومبلوغاً حبد احلسام الباتر،          :  وازدهت ا ليلتنا، وما زال كما قيل      
نوب املثنية على االحتجاز؛ وما     جلمللوية على االحتجاب، وأرجاء ا    والعلم مستخرجاً من أحناء الضلوع ا     

شيء أى حلة وأزهى حلية وأجلى صفحة وأربح صفقة من األدب، فإن له علماً منثوراً وسؤدداً                   
مشهوراً وعزة رائقة، وراية خافقة، ومجاالً عظيم املقدار، وجالالً حمفوفاً بالوقار، وإين وإن حالفت                

تع ما ذكره األدباء، وترمجوا به لفحول الفكر        أماألصفهاين، لكين صغت كالمي من      الصايب وحالفت   
وأئمة األدب، فصوالً أخذا من كتب املترسلني األقدمني ومن الكتاب املتقدمني، ملحقاً ا قليالً مما                 

قول إال أفهم   أنسبه لنفسي، فلم أر ملا يؤخذ من الكتب إال موقعاً يف القلب، وال ملا جمع من مشهور ال                 
 خواطري ال ترود ومرامي ال تروم إال ما كان فيه قربة إليه وحظوة لديه وتأكيد                دتيف الفعل، فقد وج   

ملاماً عنده، وجتديد لفاقاً عليه، فهو ملء السمع والبصر، فسبحان اهللا أحسن اخلالقني، وهنيئاً لكم ذا                
 يف هذه   نالشيخ عبد املقصود خوجه مننه علي     الضيف الكرمي، وإنا لنشكر لعماد االثنينية وعميدها ا        

الليلة املباركة، واختياره احلميد ملن تشرف م جمالسنا، فتغمرنا ثناء واهللا الكرمي جيزل مثوبته وصلى اهللا                
  .على سيدنا وموالنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم

مد بن مريسي    وحيال امليكروفون اآلن إىل سعادة األديب األستاذ الدكتور حم          :ريف احلفل ع
  .كة املكرمة األديب بقسم الدراسات العليا العربية جبامعة أم القرى مبداحلارثي أستاذ النق

 

  ))مد بن مريسي احلارثيحملمة الدكتور ك(( 
سم اهللا الرمحن الرحيم، السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، حتية إىل معايل األستاذ الدكتور ناصر               ب

، سأسجل شهاديت هذه وحتييت     "عر اجلاهلي وقيمتها التارخيية   شمصادر ال "كتابه  الدين األسد، من خالل     
   .هلذا الناقد البارز والباحث املتميز يف هذه املناسبة الكرمية من خالل الكتاب الذي ذكرت

قد صدر األسد كتابه هذا مبقدمة يف ست صفحات أشار فيها إىل صلته بالشعر اجلاهلي، متعلماً                ف
ية، وكان امليل الغريزي باعثه األول على القراءات التفصيلية هلذا الشعر،           خييف مصادره التار  له وباحثاً   

فكون له هذا ميالً ذوقياً إىل شعر اجلاهليني، ترسخ بعده ميله الذهين الذي اختزن مادة وفرية من هذا                   
 لشعر اجلاهلي يف  الشعر، وقد ترسخ هذا امليل الذهين أكثر بعد صدور كتاب الدكتور طه حسني يف ا               



الثالثينات من القرن املاضي، وما صاحب صدور هذا الكتاب من هزة حبثية متثلت يف العديد من ردود                 
الفعل ملا أثاره كتاب طه حسني من أسئلة منهجية ومادية، وكانت أكثر ردود الفعل تلك تنتقص نتائج                 

 هو أس   ليادر الشعر اجلاه  دراسة الدكتور طه حسني أكثر من موافقتها له، وكان البحث يف مص             
قد شكك يف الشعر اجلاهلي يف حبثه       )  مرجيليوث(اإلشكالية اليت أثارها الدكتور طه حسني بعد أن كان          

أصول الشعر العريب الذي نشره يف جملة اجلمعية امللكية اآلسيوية سنة مخس وعشرين بعد التسعمائة                 
يت من حيث تبين الشك املثري      ارذا املنهج الديك  واأللف للميالد، وقد تداخل منهج طه حسني يف كتابه ه         

لكثري من األسئلة، متهيداً للوصول إىل اليقني الذي تستقر أمامه نتائج املقدمات البحثية، لكن شك طه                 
حسني يف الشعر اجلاهلي مل يكن يف جوهره طريقاً للبحث عن احلقيقة اليت مل جيهد نفسه يف البحث عنها                   

  .طريقة ومنهجاً
دكتور األسد ذات العالقة بالشعر اجلاهلي دراسته عن القيان وأثرهن          للدراسة األوىل ل  كانت ا و

يف الشعر العريب يف العصر اجلاهلي، وهي الدراسة اليت حصل ا على درجة املاجستري، وكانت دراسته                
ي تارخيي  ملصادر الشعر اجلاهلي أعمق وأدق من هذه الدراسة، إذ وثّق مادة هذا الشعر ِوفْق منهج علم               

يه رواية الشعر عند الثقاة من الرواة، وعد هذه اخلطوة نقطة البدء الصحيحة للوصول إىل جذور                 ف تتبع
ي هذا الشعر، مث أعقب هذه      ارسهذا الشعر، وهذه اخلطوة يف نظر الباحث مل يلتفت إليها كثري من د             
 حدود ألفاظه   يفتشفافاً لداللته   النقطة املبدئية بدراسة الشعر من داخله دراسة استقرائية نصية، اس           

   .ومراميه كما هي عبارة املؤلف
ملا كانت هذه الدراسة تقوم يف مقدماا على الرواية واألخبار التارخيية والنصوص الشعرية، فإنه              و

من املتوقع، واحلالة هذه، تغليب رواية على رواية وخرب على غريه، مما يقلل من شأن احلكم القطعي يف                  
بحتة، لذلك كان الوصول إىل النتائج عند الدكتور األسد يعتمد احلاسة           لالدراسات النظرية ا  مثل هذه   

املرجحة ألمر على غريه وفق قناعات الباحث وما أتاحته له أدواته املنهجية، وقد مهد لكتابه بنبذة                  
وكيف ساعد  قصرية عن حياة العرب اجلاهليني، أشار بعد ذلك إىل ظهور الكتابة عندهم وموضوعاا،              

 الرواية على تدوين الشعر اجلاهلي بعد ذلك عندما نشطت حركة التأليف عند العرب               رقهذا مع ط  
وأرخت هلذه املرحلة الشعرية من حياة العرب، وقد عاجل الدكتور األسد طرق الرواية منذ اجلاهلية                 

 رقلثقاة والوضاعني وط  حىت مرحلة التدوين يف العصر األموي، مشرياً يف ذلك إىل طبقات الرواة من ا             
اإلسناد يف الرواية األدبية، وقد أسهم يف دراسة أخطر قضية أدبية واجهت حقيقة الشعر اجلاهلي يف                  
العصر احلديث، وهي قضية الشك فيه، وما دار حول مسألة الوضع والنحل، راصداً مثريات هذه                 

ض الدارسني  بعد بعض املستشرقني و   القضية يف جذورها األوىل عند األقدمني، ويف مثرياا احلديثة عن          
  .العرب



البحث يف ديوان الشعر اجلاهلي مفرده وقبلييه واملختار منه ويف غري ديوان الشعر يف بعض                 و
كتب املعارف األدبية العامة، ومن الالفت للنظر أن املادة الروائية واإلخبارية والنصية اليت اعتمدها                

ية الشفهية، اليت كان أحدثها تناوالً      امنقولة عن طريق الرو   املؤلف مادة لدرسه هلذا الكتاب، كانت        
بعيداً عن زمن ميالدها وبيئتها، ولن يلتفت األسد إىل املصدر اجلغرايف بوصفه مصدراً يزيد قضية                  
التوثيق ترجيحاً من حيث البحث عن سالمة النتائج، وذلك فيما يتعلق بأمساء بعض األماكن اليت                  

ثارية وامليثولوجية قد استقرت نتائجها يف هذه الفترة        آلومل تكن الدراسات ا   .  وردت يف الشعر اجلاهلي   
اليت خرج فيها كتاب األسد، وخباصة ما يتعلق منها باجلزيرة العربية، فإن يف هذه املكتشفات الشيء                 
 الكثري مما يساعد على تقريب الصورة احلقيقية حلياة العرب اجلاهليني من حيث مستوى القيمة احلضارية              

  .أثرياا على املنجز الشعري عندهم يف بعديِه املعريف والفينوتاملادية واملعرفية 
قد كانت دراسة الدكتور ناصر األسد ملصادر الشعر اجلاهلي من الوجهة التارخيية، ذات عالقة              ل

كان مبشكلٍة كانت قائمة أوان ذاك، وهي مشكلة هلا تأثريها من حيث إعادة النظر يف تأصيل كل ما                   
يف هذه الفترة احلديثة من حيام لبناء مشروعهم النهضوي العريب على أسس من               يشغل أذهان العرب  

وضوح الرؤية لتراثهم وخطابام مجيعها وملعطيات عصرهم، فجاءت هذه الدراسة حيوية وجديدة من             
ا الدكتور طه   حيث طبيعة مشكلتها القائمة، مث قامت غري دراسة لتصحيح الرؤية الشكّية اليت طرحه             

الشعر اجلاهلي، وكان أكثرها يتعلق بالتحاور مع منهج طه حسني البحثي وجتاوزاته على                 حسني يف 
املقدس من تراث األمة العربية، وقد عده كثري من الدارسني رأس املدرسة التنويرية العربية احلديثة،                 

ب طه  طاإن أبرز ما يف خ    .  اصروهذه املدرسة يف رأيي هي اليت أسست للخطاب احلداثي العريب املع           
حسني احلداثي، التشكيك يف املقدس والتشويش عليه والدعوة إىل التحول من فكر قدمي إىل فكر                  
حديث حيكمه شرط املعاصرة، ويقوم على نشاط العقل الصانع للحياة، ويقلل من أمهية النقل وإعادة                

  .قراءة النص املقدس قراءة عصرية
التأسيس للنص املفتوح إىل غري اية يف نظرة طه         و قادرين على االبتكار     الزعم بأن العرب غري   و

حسني لألشعار واألخبار املروية عن اجلاهليني والنظر يف بعض قصص القرآن نظرة نقدية، وهذه هي                
هذا اخلطاب الذي يرى اهلدم طريق   .  العناصر اليت قام عليها اخلطاب احلداثي العريب حىت يوم الناس هذا          

 التغيريين؛ وكان طه حسني يف حركة التنوير ينطلق من هذا املبدأ، ولكنه             ينيء، وخباصة عند احلداث   البنا
وقد كانت دراسة الدكتور    .  ما كان يهدف إىل التغيري اجلذري كما هو احلال عند متأخري احلداثيني            

شكلة اليت أثارها   األسد ملصادر الشعر اجلاهلي من الدراسات األصيلة يف باا حني اجتهت إىل عمق امل              
ومل تكن هذه الدراسة متثل     .  ملستشرقني وغريهم من العرب وعلى رأس هؤالء الدكتور طه حسني          ا شك

موقفاً انفعالياً موقوتاً يقوم على رد الفعل املثار حول حنل الشعر اجلاهلي ووضعه، لقد قام هذا الكتاب                  



 من خالله وثوق    شفبيقاً علمياً جاداً ك   على منهج تارخيي كشف عنه املؤلف يف صدر كتابه وطبقه تط          
العالقة بني مقدمات املنهج ونتائجه، ومل يغفل أو يتغافل عن املشكلة اليت أثارت هذا املوضوع وهيأته                 
للدرس، وذلك حني ناقش املؤلف يف الفصلني الثالث والرابع من الباب الرابع من الكتاب آراء                  

ن التفاتة الدكتور األسد إىل البحث       أ تحال، وليس من البعيد   املستشرقني والعرب احملدثني يف قضية االن     
يف أصول الشعر اجلاهلي ومصادره، قد أثارت بعض الدارسني ودفعتهم إىل البحث يف مصادر األدب                

 .العريب خباصة، ويف املصادر عن اللغة واألدب بعامة
اصر الدين األسد يف    قد كان باإلمكان أن أتناول بشيء من التفصيل جهود األستاذ الدكتور ن            ل

، غري أن املقام هنا مقام حتية وتقدير هلذا اجلهد           "مصادر الشعر اجلاهلي وقيمتها التارخيية    "ابه القيم   تك
العلمي املتميز الذي أسهم يف جزء من حل إشكالية علمية كانت قائمة وقت تأليفه قبل ما يقرب من                   

يبحثون يف مادة الشعر     و لدارسني الذين حبثوا  نصف قرن، فكان مرجعاً موثقاً وموثوقاً علمياً لدى ا         
 .اجلاهلي
 .السالم عليكم ورمحة اهللاو
 إذن، خنتتم هذه الكلمات الرائعة بكلمة لسعادة األديب األستاذ الدكتور عبد             :ريف احلفل ع

وعضو جملس النادي األديب مبحافظة       دةاحملسن القحطاين أستاذ األدب والنقد جبامعة امللك عبد العزيز جب         
  .دةج
 

  ))بد احملسن القحطا�يعلمة الدكتور ك (( 
  .لسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتها
ا أسعدكم هذا املساء وأنا معكم بعودة صاحب االثنينية ذا الوهج، وعودة االثنينية ذا                 م

آن لنا  نفسنا، ف أالعشق الواضح، ألا أصبحت جزءاً من تكويننا وحساً من حركاتنا، ونبضاً من نفَِسنا و             
أن نفرح بعودا، وفرحتنا هذا املساء ممزوجة بأن حتتفي بعامل قدير وأستاذ بارز هو األستاذ الدكتور                  

 . ناصر الدين األسد
 

 جيل متحرك، نرى يف     -وامسحوا يل أن أُسقط اللقب، إن صح هذا التعبري        -ناصر الدين األسد    ف
عشق األصل وبدأ به فأسس معرفته انطالقاً       نه  ألوجهه قسمات من أدبنا العريب، وتشكالت من فكرنا،         

من هذا املكان اجلزيرة العربية وأدا األدب اجلاهلي أو الشعر اجلاهلي، ولعلي آيت بوجه آخر لطه                  
حسني وهو أنه حينما زار هذا البلد قبل مخسني عاماً والتقى بوزير املعارف آنذاك خادم احلرمني                   

إن لكل فرنسي   :  ض الفرنسيني يقولون يف أوقات فراغهم     ن بع  إ :الشريفني قال كلمة مشهورة يقول    



 وكان قوهلم هذا فيه شيء من السرف، وضرب من           ،رنسافوطنني، وطناً نشأ فيه وتعلم، ووطنأً هو        
املبالغة، أما أنا يا مسو األمري فإنين أقول احلق كل احلق أن لكل عريب وطنني، وطناً ولد فيه ووطناً علّم                     

نا ننتصر على أنفسنا هو هذا الوطن، إذن انطالقة الدكتور ناصر الدين             ل وجع ذائقتنا وهذّب سلوكنا  
األسد من الشعر اجلاهلي هو تأسيس للمعرفة بدءاً بقيانه وانتهاًء بأساطينه يف رسالة املاجستري ورسالة                

ن ي أمر البن غنام، وماذا صنع فيه؟ كان بني        دجنالدكتوراه، مث بعد ذلك تلفت مييناً ومشاالً فأخذ تاريخ          
 وإما أن حيرر العبارة من      م،أحالمها مر، إما أن يتبع املدرسة التحقيقية وقد حقق ديوان قيس بن اخلطي             

قيدها السجعي فاختار أن يزف للقراء عبارات مجيلة يف مقابل أنه خدش املنت إن صح هذا التعبري، لكنه                  
والدة األصلية له، لكنه    ل نص ا  قال يف آخر الكتاب حرره وعلق وحققه فالن لكي ال يكون النص هو             

 . نص غُير أو تصرف فيه ليفهمه ابن هذا العصر
 

 انطلق إىل أدب عريب يكافح ويناضل يف أرض مغتصبة فخصص نفسه لدراسة هذا األدب،                 مث
 فأخذ يدرس القصة والشعر مث االجتاهات األدبية وبعد أن دخل يف              ،لسطنيفشعراً وقصة هو أدب     

فأصدر كتابه الذي أشار    )  هم(و  )  حنن(هذا املوج املتالطم، شخصت عنده الـ         ، ورأى دهاليز اإلدارة 
إىل آخر  )  التصورات اإلسالمية (مث  )  حنن والعصر (مث  )  حنن واآلخر (إليه اإلخوة واألستاذ عبد املقصود      

 ذلك، هذا هو ناصر الدين األسد نرجو أن يكمل مشروعه، وأقول لكم أيها اإلخوة حيوا معي ناصر                 
 .األسد وصفقوا لهن الدي
 

 وبعد أيها السادة ال شك أنكم كلكم تشتاقون لسماع فارس اثنينيتنا يف مبتدأ               :ريف احلفل ع
 .هذا املوسم معايل الدكتور ناصر الدين األسد فليتفضل

 

  ))اصر الدين األسد�لمة فارس االثنينية معايل الدكتور ك (( 
به األقوال واألعمال واحلمد له رب العاملني املستحق         ستهل  تسم اهللا الرمحن الرحيم خري ما        ب

وحده للحمد، على كل أمر ويف كل حال، مث احلمد هللا رب العاملني الذي رزقين العودة إىل هذه البالد                   
املقدسة أللتقي بنفر كرمي من أهلي من أخويت عشت بني بعضهم ردحاً من الزمن فأكرموين إكراماً ما                  

 تشوقت أن أعود إليهم على األقل ألشكرهم على ما أحاطوين به من رعاية               ولطاملا،  بعده من إكرام  
وتكرمي، مث احلمد هللا رب العاملني الذي أعادين إىل مهبط الوحي، إىل منبع النور واهلداية، ورزقين العمرة                 

 .كة املكرمةمصباح هذا اليوم، وأنا بني أيديكم اآلن راجع من احلرم الشريف من 



العاملني الذي من علي وعليكم مجيعاً، الذي من على الفضل واخلُلق والنبل              هللا رب      احلمد مث
بعودة سعادة الشيخ عبد املقصود خوجه ساملاً غامناً معاىف، متعه اهللا بتمام الصحة وبالسعادة السابغة إن                

 . شاء اهللا سبحانه وتعاىل
لى آله الكرام الطيبني والسالم عليكم      ني، وع ملصلَّى اهللا على سيدنا حممد نيب الرمحة واهلداية للعا        و

 : مجيعاً فرداً فرداً ورمحة اهللا وبركاته، وبعد
من أين يل أن أجد الكالم الذي يليق ذه املناسبة املتميزة الكرمية بعد الذي مسعته من أخوة                   ف

أل اهللا   مبا أس  يكرام أغدقوا علي من فضلهم، ومشلوين بشمائلهم ورأوين من خالل خالهلم، وطوقوا عنق            
 . تعاىل أن جيعلين جديراً ببعضه

قد أثريت يف كلمام أمور متعددة تستحق الوقوف عندها، وأنا ال أدري حقيقة حينما كرمين                ل
أخي سعادة الشيخ عبد املقصود خوجه ودعاين مل أكن أدري ما حقيقة األمر ولذلك مل أُِعد هلذا املوقف                  

طلعون إليه فإن طمعي وأملي دائماً يف عفوكم ومغفرتكم         نتم تت كعدته، فإن رأيتم يف حديثي دون ما        
 .بسبب ما كان جيب أن أقوم به من تكرمي هذا احلفل من إعداد كلمة مناسبة

ا أثري يف هذا احلفل الكرمي من اإلخوة الذين أعتز م، موضوع خروجي على التخصص العلمي                مم
 العربية اإلسالمية اليت نتخبط يف دياجريها وذلك        احلياة  األديب وحماوليت أن أسهم يف هذه احلياة العامة،       

حوار )  (حنن واآلخر :  (ومها كتابا .  بإصداري كتابني، وأسأل اهللا أن يعينين على إصدار الكتاب الثالث         
حوار أو صراع للتقابل بينهما،     :  ، ومجعت بني احلوار والصراع بالواو، مع أن العادة أن يقال          )وصراع

ع يسبقه ويتخلله ويعقبه حوار، وأنتم ترون هذه األنواع من املفاوضات           كل صرا ن  وذلك ألنين أرى أ   
اليت جتري من حني إىل حني بني املتصارعني، مث إنين أرى أن كل حوار هو صراع فكري وصراع أيضاً                    

طبيعي وبديهي وعقيدي   :  عقيدي، وأرجو أن تأذنوا يل يف أن أستعمل الكلمة الصحيحة وأن أقول             
ل بعضهم هذه األيام طبعي وسلقي وعقدي على غري معرفة بأصول لغتنا، هذا              ما يقو  ك وسليقي، ال 

حنن (يقودين إىل أن أربط بني هذين الكتابني، وقد أشرت إىل الكتاب األول، أما الكتاب الثاين فهو                   
 ة،وأنا أُعنى باملصطلح عناية بالغ    )  مفاهيم ومصطلحات إسالمية  :  (وجعلت له عنواناً فرعيا   )  والعصر
قد أن من أهم وسائل تغريب فكرنا وغزونا الثقايف هو املصطلح، واألمثلة عندي كثرية رمبا كان                 وأعت

أين :  حينما نسأل   لسطنيفوحنن عائدون من    :  أقرا هو استعمالنا عن غفلة وعن حسن نية أن نقول          
 لسطنيفرض،  األ  لسطنيف مث جرى هذا على لساننا باستمرار وأصبحت         ،سرائيلإكنا يف   :  كنتم؟ نقول 

ي قوات  هسرائيل  إ وهذا ال ينفي اعترافنا بالواقع الكئيب أن         ،سرائيلإالوطن، هي     لسطنيفالتراب،  
 . فعلينا دائماً أن نستعمل هذا املصطلح وأن نكرره،لسطنيفمسلحة حمتلة ألرضنا، ولكن األرض هي 



إن ما  :   وأقول تبشارس إن هذا يقودين إىل أن أربط بني هذا اجلمع الكرمي مستبشراً كل اال               مث
نعيش فيه مر، ومن حقنا مجيعاً أن حنس باملرارة العميقة من هذا الواقع األليم، ولكن ال جيوز لنا أن                     
نسمح ألنفسنا ولناشئتنا أن متتد هذه املرارة إىل املستقبل فتصبح يأساً من املستقبل، وال جيوز أيضاً أن                  

راً مباضينا وحضارتنا وتراثنا، علينا أن حنصر       ح كف صبنسمح هلذه املرارة بأن تنسحب على املاضي فت        
حجم هذه املرارة ذا الواقع املر، مث إن هذا أيضاً يقودين إىل أن أقول إن من واجب كتابنا وشعرائنا                    
وصحافيينا ومعلمينا يف املدارس وأعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات أن حيملوا رسالة هي رسالة ال بد                 

إن محلها يف الوقت احلاضر هو ألزم وأوجب مما كنا حنمله           :  ر أقصد أن أقول   حلاض ا من محلها يف الوقت   
قبل سنوات، هذه الرسالة هي أن نشيع األمل وأن نبث االستبشار يف نفوس أبنائنا وبناتنا وناشئتنا                  

 يقيةقواألجيال القادمة، ألن ما هو مقبل علينا سيحطم نفوسنا من الداخل إذا استسلمنا له، واهلزمية احل               
ستكون هلذه األمة، للعرب وللمسلمني حينما يستسلمون لليأس وحينما ينهزمون من الداخل، فعلينا              

 ولكن أيضاً ال بد لنا أن       -كما يقولون هذه األيام   -إذاً أن نبث الوعي احلقيقي وأن نقوي املعلومات         
والرسول عليه    ، ِإالَّ وسعها  سا يكَلِّف اللّه نفْ   الَ:  نقوم بعمل يف حدود طاقتنا، واهللا عز وجل يقول        

الصالة والسالم أمرنا حني نرى منكراً أن نغريه بأيدينا، فإذا مل نستطع فبألستنا، فإذا مل نستطع فبقلوبنا،                 
وأنتم خرية هذه األمة وأنتم مفكروها أمامنا وبأيديكم أنتم لكن أمامنا سالحاً ال بد أن نستعمله وهو أن                  

واخليبة ..  ن كادت أن تفتك م اخليبة، اخليبة من كل شيء، اخليبة من الزعماء            أ  نقوي عزائم شبابنا بعد   
واخليبة من اجلماعات، هذه رسالة أكثرت من الكالم اآلن          ..  واخليبة من األحزاب  ..  من التنظيمات 

 .أمامكم يف احلديث عنها، ولكين لن أملَّ من أن أكررها وأن أعيدها يف كل مناسبة من املناسبات
 أدري ما هو الوقت املخصص يل للحديث ألين مسعت أنه ال بد من أن تتفضلوا علي                    ال  ناأ

بأسئلتكم، وأنا أشهد اهللا وأنا صادق أنين جئتكم مستمعاً مستفيداً مستأنساً بكم، ال ألحدثكم إال مبا                 
وضوع امليقتضيه سؤالكم من جواب إذا قدرين اهللا عليه سبحانه وتعاىل، وقد نستويف بعض جوانب هذا                

 . من خالل أسئلتكم
حب أيضاً أن أشري إىل أنين مل أُوف موضوع عالقيت بالشعر اجلاهلي حقه يف مقدمة كتيب سواء                  أ

مصادر الشعر  (، و   )القيان والغناء يف العصر اجلاهلي    (أكانت هذه الكتب يف البحث أو يف التحقيق          
 احلاجرة الذبياين، والكتاب الذي أصدرته      نا، وديوان قيس بن اخلطيم، وديو     )اجلاهلي وقيمتها التارخيية  

قبل سنتني عن نشأة الشعر العريب يف اجلاهلية بطبيعة احلال هذا أمر معروف، وعن تطوره يف ذلك                   
 .العصر، مل أُوف موضوع صليت ذا الشعر، ولكننا اآلن يف معرض املباوحة واملصارحة

 كانت تسمى قبل أن تصبح مملكة كانت        امك  ألردنانا نشأت يف بيئة هي بيئة البادية وشرقي         أ
 كانت كلها بادية حىت عمان كانت قرية بدوية، وأنا مل           -يف عهد طفوليت  -كانت    ألردناإمارة شرقي   



فكانت   لقدسا إىل   -كما كانت تسمى حينئذ   -أعرف املدينة إال حينما أوفدتين وزارة املعارف األردنية         
 ،ادي موسى و و ،لشوبكا و ،لكركا حيث ولدت مث     يهو  لعقبةاهي أول مدينة أراها، كانت        لقدسا
 كلها بوادي، أرقاها هي قرية حضرية، وأحب أيضاً أن أشري يف هذا اال إىل أن                ،مانع وأخرياً   ،عانمو

البادية قد ختتلط أحياناً باحلضر أي باالستقرار باملعىن اللغوي لكلمة احلضر، وأنا أستأذنكم يف أن أشري                
أسعفتين الذاكرة، هذه البيئة البادية مبا كانت تضمه، وال يغرنكم ما ألبس هذه               اإىل ذلك بعد قليل إذ    

األيام كانت تضم بيوت الشعر، وكانت تضم الثوب البدوي العادي، وكانت أيضاً من معاملها اخليول،               
وقد نشأت بينها، وأرجو أن تعذروين إذا قلت إنه كانت لنا فرس، دخلت فيها وعمري مثاين سنوات                  

) مهر(اق ووقعت من ظهرها وأصبت يف ظهري حينما وقعت يف ذلك الوقت، وكان هلا ِفلْو                  بسيف  
طبعته وروضته بنفسي كما نقول طبعته يف بالدنا روضته بنفسي ومل يكن يسمح ألحد بأن يركبه                   

 ةسواي، هذه البيئة البدوية الزمتين إىل أن بلغت اية املرحلة االبتدائية وبداية ما يسمى باملرحل                 
اإلعدادية، وكانت املناهج حينئذ الدراسية خمتلفة عن هذه املناهج اليوم، فكنا نعلَّم خمتارات من                 
املعلقات ومن الشعر اجلاهلي يف الصف اخلامس االبتدائي حينئذ، وحني كان املعلم يقرؤها وكنت أعود               

يست كل املعلقات، ألا    لوأقول خمتارات   -إىل البيت فأستعيدها كنت أحس بأا قريبة من نفسي وأا           
 فكنت أحس بأا تصور بيئيت، وتصور       -يف تلك السن املعلقة كاملة كانت عسرية علينا بطبيعة احلال         

نشأيت، وتصور ما يف نفسي فارتبطت ذا الشعر اجلاهلي من خالل ما درسته حينئذ من املعلقات،                  
ية وتلك أيام ختتلف عن هذه األيام، قرأت         ونوحني أيت املرحلة اإلعدادية وبدأت يف املرحلة الثا        

كتاب الدكتور طه حسني فأصابين بالفجيعة بشيء أعتز به، ذا الشعر الذي يصور نفسي ويصور                 
بيئيت، ويصور قيمي، أيضاً مبا فيها من خنوة ومروءة وما فيها من فروسية، فعزمت على أن أغوص يف                   

ان فهذه هي املرحلة األوىل اليت ربطت ما بيين وبني           ك  أعماق هذا الشعر ألستبني حقيقته، مث كان ما       
الشعر اجلاهلي، ومل أذكر تفصيالا وال بعض تفصيالا يف الكتب اليت ذكرا لكم، مث بعد ذلك تبني                  
يل ما يف هذا الشعر اجلاهلي من روائع ظلمها أكثر النقاد، وأنا آت إليكم أمس من دروس الدكتوراه                   

نا أستاذ شرف يف اجلامعة األردنية، أدرس ثالث ساعات يف األسبوع لطلبة              أ(يف اجلامعة األردنية    
، وليست الوحدة املوضوعية،    )وحدة اجلو النفسي يف القصيدة اجلاهلية     (وكنت أدرسهم   )  الدكتوراه

 .وال الوحدة اللغوية، وإمنا وحدة اجلو النفسي عند الشاعر اجلاهلي
عرضت عليهم قصيدة   :  رب مثالً موجزاً يف هذا    ض أ أذنوا يل وال أريد أن أثقل عليكم بأن        و
وبينت هلم ما فيها من لوحات فنية ومن صور شعرية، مث            )  ودع هريرة إن الركب مرحتل    :  (األعشى

حاولت معهم، أخذت منهم وأعطيت مع طلبيت، وعددهم عشرة طلبة من الذكور واإلناث من بالد                
غزالً حقيقياً، وأن هريرة هذه ال وجود هلا، وأا         س   لي عربية خمتلفة، حاولنا أن نستبني أن هذا الغزل       



رمز شعري وهذا الذي يقولونه يقولون عنه هذه األيام من استعمال الرمز والصور الشعرية وأنه رمز                 
حلياة اللهو واملتعة، ألنه بعد ذلك يف األبيات التالية أسهب إسهاباً كثرياً يف وصف متعها، وصف مفاتنها                 

ا أراد وصف متعته يف اللهو، ألن اهلدف األخري من القصيدة هو احلديث مع               إمن، و ووصف لذته معها  
ابن عمه الذي تدخل بني عشريتني أو قبيلتني وفنت ما بينهما فأنذره صاحبنا، وبدأ يعد نفسه للحرب،                  

 ثريةفكان ال بد إذاً من أن يهجر الغزل ومن أن يهجر املتع، ومن أن يهجر اخلمر، واألبيات يف ذلك ك                   
) حنن قادمون على أمر آخر    (إن الركب مرحتل    )  ودع اللهو (ودع هريرة   :  ليس فقط املطلع حينما قال    و

، ولكين ال أريد اآلن أن أثقل عليكم ببقية         )وهل تطيق وداعاً أيها الرجل؟    :  (مث قال لشدة تعلقه باللهو    
) املثقِّب العبدي (دة  صيهي ق األبيات والقصيدة، وإمنا أنتقل إىل قصيدة أخرى رمبا كانت أخف من هذه             

يذكر ناقته ويقول أا تذهب به إىل       )  عمرو بن هند  (يقول يف هدفه النهائي، خياطب عمروا، ويقال أنه         
 :  عمرو

 

ــرزينأ ــم ال ــنجدات واحلل خــي ال
. 

ــتينإ  ــرو أت ــن عم ــرو وم ىل عم
. 

 )أو يف رواية الرصني( 
 

أعــرف مــنك غَثّــي مــن مســيينف
. 

ــقف  ــي حب ــون أخ ــا أن تك إم
. 

دواً أتقـــيك وتتقـــيينعـــ
. 

 واختــــذينينإال فاطَّــــِرحو 
. 

 

ذا هو اهلدف األساسي أو الغاية أو الغرض من قصيدة املثقب العبدي، فكيف بدأها؟ بدأها مبا                ه
 :يظَن أنه غزل وأنه نسيب، قال

 

مــنعك مــا ســألت كــأن تبــيينو
. 

ــنك متعــيينأ  ــاطم قــبل بي ف
. 

ــ ــيف دوينرمت ــاح الص ــا ري  
. 

ال تعـــدي مـــواعد كاذبـــاٍتو 
. 

الفَــك مــا وصــلت ــا ميــيينخ
. 

ختـــالفُين مشـــايل إين لـــوفـــ 
. 

ــ ــتوك ــتويينذلك أج ــن جي ي م
. 

ــيينإ  ــت ِبـ ــتها ولقلـ ذاً لقطعـ
. 

 

اللحن الشعري ليدخل يف اجلو الشعري احلقيقي، جتدون أنه         )  دندنة(ىل آخره، فهذا املطلع هو      إ
حة وأن ال تعده    ضأن تكون صرحية وا   )  حبيبتهإن شئتم أن تقولوا من      (يطلب من هذه اليت مساها فاطمة       

مواعد كاذبات، وألنه رجل ال يقبل هذا حىت أنه ضرب مثالً، بأن مشاله لو خالفته مثلما ختالفه فاطمة                   
 .لقطعها ومل يصل ا ميينه



ذا هو اجلو النفسي الذي أدخله وأوصله إىل اهلدف النهائي، وخاطب عمروا مبثل هذا اجلو                 ه
 :النفسي فقال له

 

أعــرف مــنك غثــي مــن مســيينف
. 

ــٍقف  ــي حب ــونَ أخ ــا أن تك إم
. 

دواً أتقـــيك وتتقـــيينعـــ
. 

إال فاطَّــــِرحين واختــــذينو 
. 

 

 أيضاً حائراً بني فاطم أو فاطمة وبني عمرو، هل سيخِلصان له؟ هل سيستمعان إىل                لكنه كان و
 :قوله؟ فختم القصيدة ببيتني من أمجل أبيات الشعر رمبا العاملي قال

 

يهمــا يلـــيينأريــد اخلـــري  أ
. 

مـــا أدري إذا ميمـــت أرضـــاًو 
. 

ــيينأ ــو يبتغ ــذي ه ــر ال م الش
. 

أخلـــري الـــذي أنـــا أبتغـــيهأ 
. 

 

رجل حائر النفس فيما يتصل بعالقته بعمرو، فإذاً الشعر اجلاهلي ليس صحيحاً من أنه مفكك                ف
اليت حتكم الشعر اجلاهلي، الشعر اجلاهلي هو وحدة         األوصال، وغري صحيح أن وحدة البيت هي         

ددت املوضوعات، هو بعد ذلك يدخل يف موضوع اهلوادج ورحلة           عمتكاملة ذات جو نفسي وإن ت     
الضغائن، مث يتحدث عن فرسه، وامسحوا يل أن أقول بيتني أو ثالثة يف حديثه عن نفسه لتروا عالقة                    

 :ا يقولالشاعر بناقته أو مطيته عامة وكيف يشخصه
 

ــ ــزينت ــرجِل احل ــةَ ال أوه آه
. 

ــيلإ  ــا بل ــت أرحلُه ــا قم ذا م
. 

 

 .أضع عليها الرحل استعداداً للسفر) إذا ما قمت أرحلها( وليس الفرس، ةو خياطب الناقه
 

ــ ــزينت ــرجل احل ــة ال أوه آه
. 

ــيلإ  ــها بل ــت أرحل ــا قم ذا م
. 

 

 قول وقد درأت هلا وضيين ت
أعذروين إذا قلت إن الوضني هو هذا احلزام الذي يوضع حتت بطن الناقة وطرفاه يربطان                 و
  ..الرحل

 

ديـــنه أبـــداً وديـــين هـــذاأ
. 

ــيينت  ــا وض ــد درأت هل ــول وق ق
. 

ــيين؟أ ــي وال يق ــى عل ــا يبق م
. 

ــالٌأ  ــلّ وارحت ــِر ح ــلَّ الده ك
. 

 

األول الذي ميكن أن يقال عنه       كل هذا الشعر الذي قلته لكم، يف الدندنة اللحنية النغمية يف             يف
غزل، مث يف اهلدف الرئيسي، مث يف هذا احلديث عن ناقته، ال جتدون كلمة واحدة غريبة، كل هذه                    



أنوسة لنا، لكنه إذا حتدث عن أعضاء ناقته وحتدث عن الصحراء، وحتدث عن صيد احليوان                ماأللفاظ  
لفاظ غريبة ولكن ألن املوضوعات أصبحت      يف الصحراء، حينئذ تصبح األلفاظ صعبة علينا، ال ألن األ         

اهلي ال  جلغريبة عنا، فلغربة املوضوعات عسرت علينا األلفاظ، وهذه األلفاظ اليت نقرؤها يف الشعر ا              
يزال يستعملها بعض شعراء الشعر النبطي، كما قاهلا الشعراء اجلاهليون ألم يعرفون الصحراء                

يوان فيها، فيستعملون هذه األلفاظ فهي مأنوسة هلم ألن          والرمال ويعرفون النياق ويعرفون صيد احل     
 . املوضوعات مأنوسة

هلي، أيضاً إذا أذنتم يل أن أوضح       احببت أن أفسر ما يقال عن صعوبة األلفاظ يف الشعر اجل           أ
ذكر :  ، وهو قسمان، القسم األول    )البن غنام   دجنتاريخ  (جزئية بسيطة يف موضوع يسري يف موضوع        

قعت، وكانت لغته وأسلوبه مما يصعب على الناس اآلن أن يتقبلوه، وفيه جم شديد               للحوادث اليت و  
 -أنا مل أندب نفسي تربعاً مين     - وطُِلب مين    ،جداً استدعت هذا التهجم تلك املرحلة يف ذلك الزمان        

 فإذاً هذا   لكن طلب مين أن يعد الكتاب لطلبة املدارس الثانوية النهائية وطلبة املعاهد هلذا املستوى،              
القسم األول كان ال بد من حتريره، وهذّبته مع احملافظة على روح املؤلف يف أسلوبه بقدر اإلمكان، مث                   

وهو املسائل والرسائل والفتاوى هذه حققتها حتقيقاً علمياً، من أجل هذا             :  ينثابعد ذلك القسم ال   
فالكتاب إذاً قسمان وهذا تفسري     وضعت يف مطلع الكتاب حترير فالن وحتقيقه، ومجعت بني األمرين،            

   .معىن حترير وحتقيق معاً
نين سأستفيد منكم   أيها األخوة الكرام إنين متطلع إىل تعليقكم ومتطلع إىل أسئلتكم وثقوا              أ

أضعاف ما قلت لكم، ال أقول ما أفدتكم ألين مل أفدكم شيئاً وإمنا أضعاف أضعاف ما قلت لكم، وأنا                    
واضع يف غري حمله ضعة، وهو أحياناً أحد طريف الِكِرب، وأنا أعيذ نفسي               ال أقول هذا تواضعاً فالت     

مي من الشكر والتحية للرجل     كالوأعيذكم من األمرين من الضعة ومن الكرب، أكرر ما بدأت به              
الفاضل، للرجل الكرمي الذي شرفين وكرمين ودعاين من أجل أن ألتقي ذه النخبة من العلماء                   

لكرام، وعسى أن يتيح اهللا لنا لقاء آخر إن شاء اهللا أسعد فيه بكم، والسالم                 والشعراء واألساتذة ا  
 .عليكم ورمحة اهللا وبركاته

يا سيدي أمتعتنا مبا حدثتنا، وأفدتنا       .  هللا إنه تواضع العلماء   ا و :لشيخ عبد املقصود خوجه   ا
ل التقدير،  وزدتنا علماً على علم وفضالً على فضل، فلك التجلة ولك الشكر ولك من كل منا ك                 

بلسان هذا اجلمع أستطيع أن أنقل وأنا أرى على وجوه أخويت وعشرييت وهم عشريتك وأخوتك                  
 من تقدير وإعجاب وإكبار، فهنيئاً لنا بك، ومتنيات طيبة بأن            رىوأبناؤك وتالمذتك ما تراه كما أ      

الك ومبا كرمتنا به وأن     جيمعنا اهللا بك ليس يف لقاء وإمنا لقاءات أخرى كثرية، وأن ميتع اهللا بك وبأمث               
جيعل لك يف كل خطوة خطوا إلينا جزاًء حسناً، وأنتهز هذه الفرصة ألرحب بسماحة العالمة الدكتور                



السابق الذي أفضل لنا حبضوره هذه األمسية، وأرحب أيضاً مبعايل األخ              ونستالمي مفيت   لسخمتار ا 
 . عليه من صحة وعافية وعودته ساملاً غامناً إليناالكرمي واملفكر الشيخ إبراهيم علي الوزير ومبا من اهللا

 مرة  ما أرحب بالشيخ حممد ناصر العجمي الباحث الكوييت املعروف، وأرحب بضيفنا الكرمي            ك
 .أخرى وبكم وإىل احلوار الذي عادة يدور بينكم وبني ضيفكم الكرمي فتفضل

 : ن األخ حممد علي دولة يقول األسئلة اليت توجه ملعاليكم، هذا السؤال األول م:ريف احلفلع
مشروعه األديب وسؤايل   وقتربتم من طه حسني وعرفتم عنه الشيء الكثري وأملمتم بكتبه            ا
مباذا استحق طه حسني أن مينح لقب عميد األدب العريب وما هي مؤهالته هلذا املنصب                 :  هو

 .يد اجلوابالرفيع؟ لست من الناقمني على الرجل وال من املفتونني به، ولكن أسأل وأر
لق أحياناً،  طسيدي األستاذ حممد علي أنت تعلم أن هذه األلقاب ت         :  لدكتور ناصر الدين األسد   ا

دون أن يقصد معناها العميق احلقيقي، كأن يقال عميد األدب العريب، وأمري الشعراء، وشاعر النيل،                
ليس املقصود منها أن    وشاعر القطرين، وما شاكل ذلك من ألقاب، هي املقصود منها تكرمي الرجل و             

حسني الذي نشأ بيين وبينه خالف      ه  حتمل دالالا وأنا أفتح الدال يف دالالا، لكن أستاذي الدكتور ط          
قصري مث انتهى إىل مصاحلة، أستاذي الدكتور طه حسني صاحب متيز خاص، شعره منظوم، له حبوره،                 

أنه :  ن األديب، هذه واحدة، الثانية    قائم على البحر الشعري فأسلوبه أسلوب يرقص له متذوقو الف           
وكتب هو املسرحية وكتب القصة       لرومان ا وكتب عن   ليوناناتنوعت كتبه تنوعاً كبرياً، فقد كتب عن        

وترجم وكتب يف الدراسات اإلسالمية، وكان يف عهده األول يقول الشعر احلقيقي مباشرة، وكتب يف               
تنسوا أن الدكتور طه حسني كان عميداً لكلية اآلداب         األدب العريب كثرياً ويف النقد أيضاً، ولكن ال         

 كان على عالقة قوية بأمحد لطفي السيد الذي كان يسمى            كيف اجلامعة املصرية القدمية، مث بعد ذل       
بأستاذ اجليل وكان صاحب نفوذ كبري، ورعى الدكتور طه حسني ودافع عنه، مث أصبح الدكتور طه                 

عض الناس من حوله حيبون أن يتقربوا إليه وأن يطلقوا عليه هذا            كل هذه األمور جعلت ب    .  حسني وزيراً 
   .اللقب
ري على خالف يف شيء من الرأي بيين وبينه لكنه يف تقديري مستحق هلذا               يالرجل إذاً يف تقد   ف

 .اللقب وإن كنت أعتقد أن هذه األلقاب ال حتمل مضموا وال دالالا احلقيقية
 : ألخ سامي مخيس يقول السؤال الثاين من ا:ريف احلفلع
س باهلوان  ار العامل وخصوصاً العامل العريب واإلسالمي بظروف صعبة أقلها اإلحس            مي

 أود أن أمسع من معاليكم      ٢٠٠١واإلحباط واالكتئاب، وذلك بعد احلادي عشر من سبتمرب          
 .تصوراً وتقييماً ورؤية ملا حنن فيه



 لصنياكلها، و   وروباأ..  ب علينا، كله     العامل اآلن كله منقلِ     :لدكتور ناصر الدين األسد   ا
لواليات املتحدة  ا فإذا قالت    ، األمريكية ةلواليات املتحد األا مجيعها اآلن تسري يف فلك          وسيا،رو

 شيئاً أمن على قوهلا الناس كلهم، والتصوير احلقيقي ِلما حنن فيه هو حديث رسول اهللا                   األمريكية
وقد   )وشك أن تداعى عليكم األمم    ت(لفاظ وأنتم أكملوا بقيته،     واعذروين إذا اختلطت علي بعض األ     

علينا، اآلن املسلمون وحدهم تداعت عليهم األمم، توشك أن تتداعى عليكم               تداعت األمم كلها  
فحينما .  األمم، كتداعي األكلة على القصعة، إذا كان هذا هو النص أو كما قال عليه الصالة والسالم               

ألسنا حنن كذلك اآلن؟ أعداؤنا     .  ال، ولكنه غثاء كغثاء السيل    :  رسول اهللا؟ قال  سئل أمن قلة حينئذ يا      
وا علينا، وأضعفونا واخترقونا، نفذوا من خاللنا واستمالوا كثرياً منا علينا، لكن ال جيوز أيضاً أن                 مرتآ

أكملتم نربئ أنفسنا من كثري من التبعة واملسؤولية، فحالنا يصورها هذا احلديث الشريف وخاصة إذا                
نا خبري، وأما    أ :احلديث، وهذا موضوع طويل، حنن اآلن حني نسأل صديقاً لنا كيف حالك؟ يقول              
  .الباقي فنحن كلنا شركاء فيه، فأنا أعرف ما تعرفون وأنتم تعرفون ما ميكن أن أجيب به

 :  األستاذ عبد احلميد الدرهلي يقول:ريف احلفلع
املسلمة؟ كيف نقوم     لباكستانا  وال يتوافر يف    هلنداالغريب يف   اذا يتوافر منط احلياة الدميقراطية      مل

ريب وعجزه يف بناء اقتصاد عريب وإسالمي متكامل دون االعتماد والتسول من            عضعف وختلف النظام ال   
ثالً على  م  سرائيلإالدول الغربية وهجرة العقول العربية املبدعة وكذلك األموال العربية إليها؟ ولنأخذ            

 .عي البارع وشكراًتفوقها الصنا
 هلنداابلة واملعارضة بني    ق السؤال يعين هو أقسام ما يتصل بامل        :لدكتور ناصر الدين األسد   ا

ال أدري ماذا أقول يعين أنا حريص على عدم الدخول فيما بني الدول، لكن أنتم تعلمون                  لباكستان،او
كرون، وفالسفة، وال أحب    تسلم أمورها رجال أفذاذ من الشعب نفسه مدنيون وبعضهم مف           هلنداأن  

فيمن تال رو، هؤالء مفكرون وفالسفة      وأن أستثين غاندي وفلسفته وتأثري فلسفته يف رو بعد ذلك،           
وأنا آسف أن أقول هذا، تولوها من جند وبانقالبات            اكستانبوبعضهم علماء، الذين تولوا أمور       

اموا به السلف، وال ميكن أن يتم       عسكرية بإطاحات للحكم السابق ولكن جاء اخللف ليهدموا ما ق          
 إذا كنت تبنيه وغريك يهدم، فكان كل من يأيت          يبنيان ال سياسي وال اقتصادي وال اجتماعي وال تربو        

كما ال شك أنكم تعرفون، وهذا حكم       ..  يقتل سابقه ..  يهدم ما فعل سابقه، بل حياكم سابقه، بل يعدم        
 داخلها ليست شيئاً    يف  سرائيلإف  سرائيلإما احلديث عن    ال ميكن أن تنشأ فيه ال شورى وال دميقراطية، أ         

حيكمون هذا احلكم، لكن      سرائيلإين يعرفون األوضاع يف داخل      ذهش متاماً وال  ..  هي جمتمع هش  
 . سرائيلإالصهيونية العاملية هي اليت حتكم العامل اآلن وهي اليت تقوي 



ول سنة مثاين وتسعني وسبعمائة وألف      ينما أعلن هريتزل تعرفون هذا بعد املؤمتر الصهيوين األ        ح
بع وأربعني وتسعمائة وألف، مخسني سنة بالضبط، مث        سقال بعد مخسني سنة ستقام لنا دولة، وقامت سنة          

قال بطبيعة احلال صحب هذا الكالم عمل وختطيط وتدبري واتصاالت دولية، نعم ومل يكن حمض كالم،                
امل، اآلن اليهود الصهيونية العاملية حتكم العامل من خالل         وقال فيما يذكر أننا بعد مائة سنة سنحكم الع        

 وأنا ال   ،لواليات املتحدة اامت الصهيونية العاملية احلكومة اليهودية من خالل        ق قد أ  ،لواليات املتحدة ا
أريد أن تظنوا أين ألقي الكالم على عواهنه، لكن كل ما جيري يؤكد ذلك، استبطنوا األمور جتدوا                   

 .حقيقة ما أقول
 مبا يسمى   لواليات املتحدة األمريكية  امث ض ب    وروباألعقل اليهودي هو الذي ض ب       ا

بالتكنولوجيا، ومبا يسمى باإلعالم، ومبا يسمى باملال، هم مسيطرون على هذا كله، ولذلك استطاعوا               
احملتلة، لكن احلكم احلقيقي هناك عندهم هي املؤسسة           لسطنيفأن ينقلوا بعضه إىل داخل أرضنا        

د جتري  قالعسكرية اليت حتكم، وال جيوز أن نخدع بوجود أحزاب وقد ختتلف يف بعض براجمها و                 
انتخابات، كل هذا ال خيدعنا، لكن الذي حيكم حقيقة هي املؤسسة العسكرية هناك، ما أدري إذا كان                 

 .يف هذا الكالم إجابة عن السؤال أو ال؟
 : ييب، رئيس القسم األديب جبريدة الندوة يقول سؤال من األستاذ حسني عاتق الغر:ريف احلفلع
ذة كان شاعراً بدائياً نظم أغاين قصرية غري         اأن هومر صاحب اإللي   "  وولف" نظرية   يف

مكتوبة ذات وحدة مترابطة، ولكنها مل تبلغ مرتلة امللحمة الكاملة، حىت جاء بعده من أمتها                  
 مطابقة النظرية على املالحم       ما مدى  -إن صح هذا الشك   -وأوصلها إىل مرتلة امللحمة،      

ص الشعري الغارق يف اخليال وتضخيم      لنوالقصائد العربية القدمية؟ وهل ميكن االعتماد على ا        
 ؟ )فهماً متصالً متسقاً(الذات ليكون مصدراً لفهم حياة أمة، 

 موضوع هومر أو هومريوس موضوع أُلِّفَت فيه كتب كثرية            :لدكتور ناصر الدين األسد   ا
ددة، والذي تفضلت بذكره ذهب إليه بعضهم، بل إن بعضهم أنكر وجود شخص ذا                بلغات متع 

أو هومريوس، وقالوا إن هذا من األدب الشعيب الذي صيغ يف حقب متالحقة متفاوتة، مث                 االسم هومر 
 أن أقطع هذا األمر وال أن أبته وال         -احلقيقة-بعد ذلك مجع معاً وأصبحت اإللياذة، وأنا ال أستطيع          

يب تا أقطع فيه أن أقطع هذا األمر وال أن أبته، ولكنين ذكرت بعض البيان عن هذا األمر يف ك                    أقول
من أجل أن أقول إن الشك يف الشعر القدمي موجود عند األمم األخرى أيضاً              )  مصادر الشعر اجلاهلي  (

واعذروين إذا  كما هو موجود عندنا، أما الوصف الذي تفضلت به عن شعرنا العريب القدمي يف اجلاهلية،                
 أكاد أقول وهذا موضوع     بلانزلق لساين وقلت القدمي ألنه هو ليس قدمياً هو ال يزال جديداً حديثاً،               



طويل هو حداثي إذا أذنتم يل، هذه األوصاف اليت أُطلقت أو أطلقتموها على شعرنا اجلاهلي، رمبا كان                 
لتنازع بني تلك القبائل تنازعاً واضحاً،      تفسريها يف أن احلياة العربية حينئذ كانت حياة قبلية وكان ا           

للشعر العريب يف تلك احلقبة من أن يكون تصويراً صادقاً          د  وأيام العرب أنتم مجيعاً تعرفوا، فكان ال ب       
لألحوال اليت كانت سائدة وللبيئة االجتماعية أيضاً، وأنا ال أعتقد أن األوصاف اليت مسعتها اآلن                  

بولة عندي، ألن غريي قد يقبلها بطبيعة احلال، لكن أرى أن الشعر              وأُطِْلقت على هذا الشعر مق     
يني تصويراً بارعاً فنياً تصويرياً يف لوحات فنية يف القصائد اجلاهلية وأنه كان             هلاجلاهلي صور حياة اجلا   

 .صادقاً خملصاً
 :  األخ سعيد بن عطية بوعلي يقول:ريف احلفلع
هيم وتضاربت الرؤى من هول الفاجعة اليت        عد احلادي عشر من سبتمرب اختلطت املفا       ب

دفاعاً عن النفس، مما أثر على مسرية          حصلت، وأصبحت املقاومة إرهاباً، وأصبح االحتالل      
كما أن اإلسالم دين التسامح واملساواة متادى       )  لقدساويف قلبها     لسطنيفقضية  (قضيتنا املركزية   

ية للمسلم، مباذا تنصح الشباب املسلم يف       األعداء يف تصويره، وحنن نعيد صياغة الصورة احلقيق       
 تقدميهم لإلسالم واملسلمني إىل اآلخر؟ 

 أيضاً هذا موضوع واسع أرجو أن تعذروين إذا اقتصرت على            : ناصر الدين األسد   رلدكتوا
اإلسالم حقيقة هو دين التسامح ودين الرمحة، ولكن اإلسالم وهذا الذي نتجاهله وهذا              .  أطراف منه 

 اآلن أن يعيدوا صياغة اإلسالم اجلديد على أساسه، اإلسالم أيضاً مع أنه دين التسامح أو              الذي يريدون   
لسماحة إذا أحببتم هو دين القوة أيضاً، وحنن مطالبون بأن نعد هلم من قوة ومن رباط اخليل، وحنن                    ا

 اُعتِدي علينا   مطالبون بأن نرهب ذا اإلعداد أعداءنا وأعداء اهللا دون أن نعتدي على أحد، ولكن إذا              
 فإذاً اإلسالم دين التوازن فيه      ا،ال جيوز أن نبقى متخاذلني كما حنن اآلن، وإمنا ال بد أن ندافع عن نفسن              

السماحة وفيه الرمحة وفيه التعاون وفيه كل هذه املعاين، لكن هم يريدون أن يفرغوه من املعاين األخرى                 
 .وهذا هو ما يفْعل اآلن يف صياغة إسالٍم جديد، دين جديدوأن جيعلوه فقط ذه املعاين اليت قلتها لكم، 

 نعيد صياغة الصورة احلقيقية للمسلم ماذا تنصح         نوحن:  ريف احلفل تكملة السؤال   ع
 الشباب املسلم؟

 نعم، نصيحيت كانت موجودة قلتها قبل قليل وأكررها يف كل            :لدكتور ناصر الدين األسد   ا
واجيب أن أُعيدها وأن أُكررها، إنه ال ييأس من روح اهللا إال             جملس يف كل جملس أكررها وأحس بأن        

ن رمحة اهللا، واجعلوا األمل والتفاؤل شعاركم، ولكن مع األمل والتفاؤل           مالقوم الكافرون، ال تقنطوا     
اعملوا، تزودوا بالعلم احلقيقي ويف الوقت نفسه كل واحد منكم يف جماله حبسب قدرته، اجلهاد هو                  



 جياهد بنفسه، وقد جياهد مباله، وقد يعني ولو بفرس ولو بناقة جماهداً آخر، فالقدرة                حبسب القدرة، قد  
طُ العمل عند املسلم، ال يكلف اهللا نفساً إال وسعها، فعلى كل واحد منا ولو وضحنا املفاهيم،                  ناهي م 

غشاوة اليت  ولو وضحنا املصطلحات، ولو حاولنا أن نزيل الغشاوة من عقول أبنائنا وناشئتنا هذه ال               
م األمل مع   زراكمها عليهم الغرب مبصطلحات جديدة، فعلى كل واحد منا يف موقعه أن يعمل ليتال              

 .العمل، شكراً
 :  أحسنتم بارك اهللا فيكم، الدكتور اء حسني عزي يقول:ريف احلفلع
يف يرى معاليكم أمهية حصول الدول العربية واإلسالمية على القدرة الصناعية التقنية             ك

اإلضافة إىل توفر العوامل األخرى الالزمة الستقرار هذه الدول سياسة اقتصادية واستقرار              ب
 سي؟اسي

 ال أدري واهللا، هذا حمتاج إىل أن جيتمع عدد من املفكرين والعلماء             :لدكتور ناصر الدين األسد   ا
اِختذَ قرار    ألردنامن أجل أن يتداولوا األمر فيما بينهم، لكن أحب أن أشري يف هذه املناسبة أننا يف                   

ع واجلامعات، فسارعنا إىل    معلى مجيع املدارس واملعاهد وكليات ات      )  الكمبيوتر(بتعميم احلاسوب   
تنفيذ هذا القرار باسترياد آالف أجهزة احلاسوب من اخلارج، مع أن مثل هذا القرار كان فرصة مواتية                 

نليب من خالهلا     ألردنالحاسوب يف داخل    أن نبدأ بإنشاء صناعة ل      ألردنامن أجل أن ننشئ عندنا يف       
آلالف بدل أن نستوردها، وليس من املهم أن         اهذه احلاجات، ونزود هذه املؤسسات التعليمية ذه         

نبدأ بكل شيء يف أول األمر، قد نستورد األشياء األساسية هلذا احلاسوب مث بعد ذلك نكمل صناعة                  
 بتوطني التكنولوجيا عندنا، توطني التكنولوجيا وليس       احلاسوب عندنا وبالتدريج ننتهي إىل ما نسميه      

ة األمة املستهلكة إىل مرحلة األمة املنتجة لكن بكل أسف بكل           حلاسترياد التكنولوجيا، وننتقل من مر    
أسف اتخذ القرار ومع اختاذ القرار من أجل تنفيذه قرار آخر باسترياده من أماكن حمددة وشركات                  

ن نوطن هذه التكنولوجيا يف بالدنا، مث أنتم تعلمون أن التكنولوجيا هي             معينة، وبذلك كيف ميكن أ    
ن أن تقوم إال بازدهار العلم األساسي أو العلم البحت أو العلم الدقيق حبسب               كتطبيق العلم، وال مي   

 فال ميكن أن نوطن عندنا تكنولوجيا أو أن تقوم عندنا تكنولوجيا إال إذا              ،Basic Scienceالتسميات  
سف أأنا مت -ت عندنا الفيزياء والكيمياء وعلوم األحياء والرياضيات، العلوم النظرية اليت تنتهي            ازدهر

أتكلم أمام علماء أنا أعرف أن بينكم اآلن علماء يف اجلانبني يف العلم النظري األساسي ويف العلم                    
األمر :  ىل أمرين  لكين أنا أقول ما أعلم وأنا أرجو منهم أن يصححوين، هذا كله حيتاج إ                -التطبيقي
رية ووجود ِفرق   ظهمراكز حبوث حقيقية وليست للمباهاة واملفاخرة فقط، حقيقية وليست م          :  األول

عمل من العلماء، العمل عن طريق فريق وليس عن طريق أفراد متفرقني ال ينتهون إىل شيء، ومع                   
 قيمة هلا لو صرفت على      األمرين حنتاج إىل التمويل الكايف وما أكثر التمويل الذي يصرف يف أمور ال             



 أن نستقدم من خارج البالد      يعمثل هذه األمور لكان خرياً وأجدى، أما الفريق فأنا أقصد أننا نستط            
العربية من العلماء العرب واملسلمني املشردين املنبثني يف اجلامعات األخرى، يف اجلامعات األمريكية               

ندنا علماء نوابغ هناك، نستطيع أن نأيت م ولو عن           واإلجنليزية والفرنسية واألملانية واألسترالية، ع    
 هنا وأن نضع معهم جمموعة من رجالنا ليتدربوا أيضاً هم            ناطريق ما يسمى بسنة التفرغ أن يأتوا إلي       

وإياهم على البحث العلمي، وهكذا نكون أجياالً من الباحثني العلماء، هذه يعين نظرة سريعة واألمر                
 .صعب وطويل

 :  األخ أمحد الزين يقول:ريف احلفلع
 ما؟ كعرف عالقتكم العتيقة مع العالمة حممود شاكر فكيف مت التعارف بينن
 حينما أيت رسالة املاجستري واخترت موضوع الدكتوراه، قرأت         :لدكتور ناصر الدين األسد   ا

خ أمحد حممد   فوقع يف ومهي أن أحد احملققني وهو يف احلقيقة الشي          "  الشعر والشعراء "كتاب ابن قتيبة    
ليه يف بيته   إشاكر شقيق حممود حممد شاكر، وقع يف ومهي أن احملقق هو حممود حممد شاكر، فذهبت                 

ألستفيد منه وألسأله عن أمور معينة، وحينما انتهت جلستنا األوىل متسك يب رمحة اهللا عليه أحسن اهللا                  
رة يف نفسي ورجعت إليه ثانية، مث       أحب أن تنشب املودة بيننا، فأثّرت هذه العبا       :  إليه متسك يب وقال   

 أكون على حق، أنين من أقرب       أنبعد ذلك توالت الصالت بيننا، وكنت أحسبين وأسأل اهللا على            
 .تالمذته إليه، هذا هو بدء نشأة املعرفة بيننا

 :  نعم، هذا سؤال من األخ غياث عبد الباقي الشريفي يقول:ريف احلفلع
لعريب بل العامل أمجع بفنت عظمى ومآٍس خميفة فكيف ترون            ر أمتنا اإلسالمية وعاملنا ا    مت

 لدور املطلوب لعلماء هذه األمة ومفكريها؟ااخلروج من هذه األوضاع الرهيبة؟ وأين 
 هذه هي   ،)نَّ اللّه الَ يغير ما ِبقَوٍم حتى يغيرواْ ما ِبأَنفُِسِهم          ِإ(  :لدكتور ناصر الدين األسد   ا

قيقية للخروج مما حنن فيه، كيف نغري ما يف أنفسنا؟ هي األسئلة اليت تفضلتم بذكرها عن                 الوسيلة احل 
ي وعن التكنولوجيا وعن التعاون بيننا، لكن أحب أن أشري إىل نقطة صغرية، إذا تأخر                 مالبحث العل 

حدوث هذه املصادر لقوتنا، عندنا مصادر أخرى ما أدري هل هي سذاجة أن أقول إا ميسرة بني                   
أيدينا، وهي وحدة املوقف بني احلكام العرب، لو أصبح احلكام العرب على موقف واحد ثقوا أن                  

تتغري ولو تغرياً ما، لكين أعلم حال احلكام وأعلم العقبات أمام هذا، لكن هذه وسيلة من                   س األمور
 ويف دينهم، وأن    الوسائل وهي أيسر الوسائل وأسرعها أن يتخذوا موقفاً واحداً، أن يتقوا اهللا يف أمتهم             

اآلن عليه    بنانل يف   مةيتخذوا موقفاً واحداً، لكن أنتم ترون وهذا مثل يسري، ترون أن اجتماع مؤمتر الق             
 يأيت القائد الفالين    ،بنانلأو ال جيتمع يف       بنانلضجة كربى، واألمة تعاين ما تعاين وهم يبحثون جيتمع يف           



 آخرون من احلكام أو ال يناصرونه، فنحن مازلنا يف فرقة           أو الزعيم الفالين، أو ال يأيت، تناصره مجاعة       
 .. نظنه يسرياًيوما زلنا يف اختالف حىت يف هذا األمر الذ

 :  األستاذ أمحد عايل فقيه يقول:ريف احلفلع
نظر األغلبية من الناس إىل املاضي نظرة مقدسة جمردة من النقد والتحليل الذهين،                ت
 سياقاته الفكرية واألدبية والشعرية؟ وهل علينا أن نقرأ املضيء          ماذا يبقى من املاضي يف    :  السؤال

 واملعتم؟ ماذا يبقى من التراث؟ 
 العلماء واحملققون واألساتذة الكبار جيب أن يقرأوا هذا التراث           :لدكتور ناصر الدين األسد   ا

 نقول أنه ال يقدم إال      كله جبميع صفحاته، ولكن ما يقدم منه إىل الناشئة خيتلف بطبيعة احلال، ال نعين أن              
حب تقدميها شرح   ااجلوانب املضيئة، ولكن حىت إذا قُدمت بعض اجلوانب غري املضيئة جيب أن يص              

واضح، وأن يقال إن هؤالء العرب هم ناس من الناس هم أمة من األمم ليسوا مالئكة مرتلني من                     
         لَتجت عليهم حقب، هذه احلقب سم ومريف صفحات سود، ولكن مقابل      السماء، ولذلك هلم عيو 

دها سيحدث  وحهذه الصفحات السود عندنا صفحات بيض كثرية جداً، وجتميع الصفحات السود             
جملداً، لكن ال جيوز أن ننظر بعني واحدة، يعين هذا ما جيب أن يقال للناشئة، جيب أن يفهموا هذه                     

ميذه، ولذلك علينا أن نبصرهم ذه      األمور على حقيقتها وأال خندعهم، ال جيوز للمعلم أن خيدع تل           
وال .  ا ِحقب ال شك يف ذلك     يهاألمور لكي يفهموها، من أجل هذا أنا أعتقد أن هذه األمة مرت عل             

جيوز أن نظن أن هذه احلضارة املوجودة يف الوقت احلاضر حنن غرباء عنها، حنن كنا من أهلها، ولنا                    
ن أو يتعمد أن ينساها غرينا، وحنن بكل أسف ال           مسامهة ومشاركة فيها، هذه املشاركة ينساها اآل       

بغري حترج، بغري شعور    ..  من غرينا بغري تردد   ا  تعرض علينا، إن فكرنا وثقافتنا كانا مفتوحني، أخذن        
بالنقص، أخذنا من الفكر القدمي الذي سبقنا وأخذنا من الثقافات العاملية األخرى، متثلنا كل ذلك                 

وأنا أحب أن أشري هنا إىل      .  ة مث أعطيناه لغرينا، أيضاً أعطيناه بسخاء      وهضمناه وصغناه صياغة جديد   
ا أصول املنهج، ما أدري إن كان حيق يل أمام العلماء األفذاذ الذين              لنعلماؤنا أرسوا   :  منارات مضيئة 

قولنا هذا رأي، يعين حكمنا وفتوانا، قولنا هذا         :  شرفوين حبضورهم هنا أن أستشهد بقول أيب حنيفة        
، هذا رأي قولنا هذا رأي وهو أحسن ما قدرنا عليه، فمن قدر على أحسن منه                 "الرأي"ومل يقل   رأي،  

واب منا، هل هناك حرية رأي؟ هل هناك قبول للرأي اآلخر مثل هذا الشعار الذي جيب                لصفهو أوىل با  
لدوين ال تق :   وأرجو تصحيحي قال   -أظنه-؟ وأيضاً من علمائنا وأظنه أيضاً اإلمام أمحد          !أن نرفعه 

كل هذا  .  والشافعي ومالكاً، وخذوا من حيث أخذوا، واألمثلة على ذلك كثرية ال أريد أن أحصيها              
من أسس املنهج العلمي، ولذلك قالوا خذوا العلم مع دليله، حىت لو سألت أبا حنيفة رضي اهللا                  س  أس



 تعاىل وقال رسوله    عنه عن أمر وقال لك احلكم فيه كذا عليك أن تقول ما دليلك؟ فيقول لك قال اهللا                
هذه أمثله من حضارتنا ومن ثقافتنا ومن منهجنا العلمي ،.  

 :  األخ إبراهيم علي الوزير يقول:حلفلاريف ع
يف يرى أستاذنا وسائل اخلروج من التشرذم والتمزق واالبتعاد الكلي عن السنن               ك

  الكونية والتشريعية؟ وما هي البدايات األولية باختصار؟
إىل    التعليم مث التعليم مث التعليم، العناية بالناشئة، ال بد من أن نتجه            : الدين األسد  لدكتور ناصر ا

ذلك، لكن هل أمور التعليم اآلن ويف األيام املقبلة بأيدينا؟ أنتم تعلمون اآلن أن املناهج التعليمية وأنتم                 
ذي يقبلون عليه اآلن    تقرؤون الصحف بطبيعة احلال وتستمعون إىل التلفزة وإىل اإلذاعات، الشيء ال           

التدخل يف املناهج التعليمية، فأنا ال      .  يةإعادة صياغة العقل العريب، ووسيلتهم إىل ذلك املناهج التعليم        
أرى وسيلة ال أرى جواباً هلذا السؤال إال عن طريق نشر الوعي، والتثقيف والتعليم، نشر الوعي عن                  

قنوات سواء كانت حملية أو فضائية، وهي بدالً من أن           طريق التلفزة، هذه احملطات اليت ابتلينا ا ال        
ن علينا مبا تقدمه ومبا ترونه بطبيعة احلال وتسمعونه، والوسيلة            عوتكون عوناً لنا هي يف حقيقتها        

األخرى هي هذه وسيلة تثقيف، ألا تدخل بيوتنا وختاطب النساء واألطفال والرجال الصغار والكبار،              
 جيل جديد حيمل األمانة عنا، وإذا كان جيلنا اآلن ال يستطيع أن يفعل شيئاً،               مث التعليم من أجل تنشئة    

   .باهللا أن ميكن اجليل القادم أن يقوم مبا عجزنا عنهل فاألم
 :  األخ ياسر سقعان يقول:ريف احلفلع
امت مؤسسة آل البيت مبشروع ضخم يف فهرسة املخطوطات املنتشرة يف مكتبات العامل             ق

 ؟)الفهرس الشامل للمخطوطات العربية واإلسالمية(ت املؤسسة يف مشروع كله، فأين وصل
م ما يزيد على عشرين جملداً،      ٢٠٠٠ هي أصدرت حىت سبتمرب    :دين األسد للدكتور ناصر ا  ا

ألا مجعت يف مقرها وهو مقر مؤقت صغري متواضع ما يزيد على ألف وسبعمائة خمطوطة، من خمتلف                  
طوطة للتراث العريب اإلسالمي، وأخذت تصنفها وتفهرسها فأخرجت يف         أحناء العامل بست عشرة لغة خم     

ن الفنون أو من املعارف هذه األجزاء اليت ذكرتها لكم، وأنا ال أعلم أا بعد ذلك                 م عدد من العلوم أو   
  .أصدرت شيئاً حىت اآلن، ولكين أسأل اهللا ملن يتوىل أمورها اهلداية والتوفيق

 : حلسن يقول األخ حممد ا:ريف احلفلع
مناهجنا   ستزادة من علمكم، ملاذا عقيدي وبديهي وسليقي، إذ وردت هذه املفردات يف            ا

  التعليمية وحذفت ياء فعيلة ألن عني الكلمة صحيح وغري مضعف؟



 هذه األلفاظ وردت يعين سليقي وردت يف الشعر العريب، وكذلك         :لدكتور ناصر الدين األسد   ا
 النثرية العربية، طبيعي وبديهي، فأنا ال آيت من شيء عندي وإمنا             طبيعي ورد يف النص يف النصوص     

لسلف، يف نثرهم ويف شعرهم وإذا ما قرأمت ما كتبه القدماء جتدون هذه األلفاظ               اأستعمل ما استعمله    
على أصوهلا وعلى حقيقتها، ومن أمثلة ذلك أنتم تعرفون أن املدينة مثالً ال يقال مدين إال يف حالة                     

، فكلمة  يناملديين ومن علمائنا من نسبوا ويقال هلم املدي       ..  منا يف احلاالت األخرى يقال مديين     واحدة، وإ 
  ..السليقي وكلمة الطبيعي وقسنا عليهم كلمات أخرى هي موجودة شعراً ونثراً وقد مجعت بعضه أيضاً

 :  احملامي واملهندس استشاري األخ هاين إبراهيم زهراين يقول:ريف احلفلع
 أَحسن يجاِدلْهم ِبالَِّتي هِ  و:  والقرآن الكرمي يأمرنا بقوله تعاىل    )  اقرأ(إلسالمية أمة   ألمة ا ا

م كأن األمة مل تِع هذا األمر، يبدأ البعض         ٢٠٠١ من سبتمرب    ١١ومع ذلك وحىت ما يسمى        ،
يف، فما  ينادي بالرأي اآلخر، احلوار، مع أن احلوار وتداول اآلراء من ديدن ديننا اإلسالمي احلن             

 تعليق معاليكم على هذا؟ هل كانت األمة يف غيبوبة؟ 
، احلوار بدأ عندنا من قدمي، يعين تفضلت اآلن أنت              ال :لدكتور ناصر الدين األسد    ا

 أن  -وأنتم تعلمون هذا  -واستشهدت بكتاب اهللا عز وجلّ، الدين اإلسالمي هو دين احلوار، ومما يقال             
إن اهللا حاور مالئكته واملالئكة     :   أن بعضهم لتأكيد الفكرة قال      القرآن الكرمي مليء باحلوار، حىت    

والشيطان حاوره أيضاً ورد عليه، فهو دين احلوار، وحنن مل نستيقظ            ،  حاوروه وحىت حاور الشيطان   
 وروباأعقدت حنو عشرين ندوة للحوار مع       )  مؤسسة آل البيت  (فجأة على احلوار ما دمتم قد ذكرمت        

الكاثوليك بطبيعة احلال، ومع األورثوذكس يف         لفاتيكاناتية اإلجنليزية ومع    مع الكنيسة الربوتستن  
احتاد الكنائس اإلجنيلية، عقدت معهم حواراً على مدى عشرين سنة،            ملانياأيليني يف   ومع اإلجن   ويسراس

 وندوات كثرية كان هلا أثرها، لكن احلوار كما تعلمون، استثمار طويل املدى ال تظهر نتائجه بسرعة،                
 ال بد أن    ،وآن اآلوان أن ننظر إىل ما فعلنا وأن جندد ونغري، ال يكفي أن يكون احلوار مع هذه الكنائس                 

ننتقل إىل احلوار مع الشباب األورويب واألمريكي، عندنا منظمات شباب كثرية ال بد أن نعقد أيضاً                  
 بد أن خناطب رجال     ندوات حوار بني الشباب عندنا وبني الشباب األورويب واألمريكي، أيضاً ال            
م وأن نعقد جلسات    وهاإلعالم هنا، وأن ندعو بعضهم ممن هو متعصب علينا وممن هو معنا، أن ندع              

                  حوار معهم، كذلك أن ندعو بعض كتاب السياسة وكتاب االجتماع، وأن حناورهم، ملاذا مل ندع
كة هنا وأنا أعلم هذا، لكن كان       فوكوياما مثالً لنحاوره؟ ملاذا مل ندعو هنتنجتون لنحاوره؟ قد زار اململ          

جامعات، من ختصصه ومع علماء، لكن      ة  ينبغي أن تعقد له يف البالد العربية جمالس حوار مع أساتذ           
اخلوف من أن يكون الفريق منا غري مؤهل غري ممكّن من مادته ومن قدرته على احلوار، ويف هذه احلالة                   



قال يف هذا املوضوع، لكن احلوار عندنا قدمي وال بد          يسقط أمرنا أمامهم، على أي حال ال أدري ماذا ي         
   .راذكمن جتديده اآلن ملثل هذه الفئات اليت 

 أستميحكم عذراً لئال نثقل على ضيفنا الكرمي بأكثر من ذلك،            :لشيخ عبد املقصود خوجه   ا
ألمسية كما  الوقت قد مضى وقد أخذنا من طاقته وراحته الشيء الكثري، واحلقيقة أن األسئلة يف هذه ا               

قول آخر األخوة   بترون اليت مل نستعرضها أكثر بكثري مما استعرضنا، أستميح عذراً من جهة أخرى أو                
الكرام الذين مل نتمكن من استعراض أسئلتهم ملا سبق وأوضحت، والشكر موصول لكل من تفضل                

ملا وفقنا به يف هذه     وطرح سؤاالً وأستميحه العذر ملا أوضحت، والشكر هللا سبحانه وتعاىل يف البدء              
فادنا باملبدع واملفيد، ونسأل اهللا     وأاألمسية، وما استمتعنا به من كرمي القول مبا تفضل به عاملنا اجلليل              

سبحانه وتعاىل أن جيمعنا وإياكم بلقاءاتنا على خري ونسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن ميد ضيفنا بالقوة                   
  .والصحة والسعادة الدائمة

رحب ترحيباً حاراً بالزميل األستاذ العالّمة الكبري الشاعر األديب األستاذ راضي            ختام كلميت أ   يف
خصيصاً عندما مسع بقدوم ضيفنا الكبري، وهذه الداللة من           لرياضاتفضل باحلضور من      صدوق الذي 

 :دالئل كثرية وإضاءة تعطي ملا هلذا الرجل من مكانة وعلم عند أهل الفضل، إذ املثل كما تعرفون يقول                 
 من  هال يعرف الفضل إال ذووه، وهم مجيعاً من أهل الفضل مثلكم، فشكراً له ومحداً هللا على سالمت                  

العملية اجلراحية الكبرية اليت أجريت له، والصحة والسعادة لكم مجيعاً وإىل أمسياتنا القادمة وأنتم خبري،               
  .وأترك لزميلي ختام هذه األمسية والسالم عليكم ورمحة اهللا

 

  ))م األمسيةتاخ(( 
كم يف االثنينية القادمة هو     ف نود أن نوجه عنايتكم بأن ضيفنا إن شاء اهللا وضي           :ريف احلفل ع

األستاذ القاص والصحايف املعروف عبده خال، وكما تعلمون بأن االثنينية ال توجه رقاع دعوة،                 
   .فالدعوة عامة للجميع ألصحاب الرأي والفكر واملثقفني

 نينية سعادة الشيخ عبد املقصود خوجه لوحة االثنينية، هدية تذكارية ملعايل          آلن يقدم صاحب االث   ا
ضيفنا الكرمي، ذه املناسبة السعيدة، وشكراً ملعاليكم، كما يقدم سعادته هدية تذكارية أيضاً لوحة                

ذا للفنان خالد خضر ذه املناسبة، شكراً ملعايل ضيفنا وصحبه الكرام، شكراً لكل من أضاء اثنينية ه                
ترككم يف رعاية اهللا وحفظه،      ن األسبوع، إىل أن نلتقي إن شاء اهللا جمدداً يف اثنينية األسبوع القادم             

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
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