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 حفل التكريم
 ))كلمة  اإلفتتاح (( 

 -: حسان كتوعة عريف احلفل األمسية قائالًافتتح األستاذ
بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا محداً يوايف نعمه ويكافئ مزيده، والصالة والسالم على الرمحة               

 .رسول اهللا وجمتباه حممد ابن عبد اهللا وعلى آله وصحبه ومن وااله.. املهداة
 ..أصحاب الفضيلة واملعايل والسعادة

 ..أيها األخوة احلضور
وأسعد اهللا ليلتكم بكل خري، أحييكم يف مبتدأ أمسية جديدة          ..  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته    

اثنينية احلب والوفاء، لنلتف سوياً يف هذا املساء حول         ..  من أمسيات التكرمي، واليت حتتضنها اثنينيتكم     
ه بيننا، وأهالً ذه الوجوه الطيبة      األديب والباحث واملؤلف األستاذ أمحد العالونة، فأهالً ومرحباً بسعادت        

.. اليت حترص دائماً على املشاركة يف تكرمي العلم والعلماء، وعلى بركة اهللا نبدأ خبري الكالم وأطيبه                 
القرآن الكرمي، األخ القارئ عالء املزجاجي، من مجعية حتفيظ القرآن الكرمي مبحافظة جدة، يتلو ما                 

 .يتيسر له من آي الذكر احلكيم
 

  ))السرية الذاتية(( 
أيها السادة الكرام بني يدي السرية الذاتية املختصرة لسعادة فارس اثنينية هذا األسبوع األستاذ              

 :أمحد العالونة وقد كُتبت بقلمه، يقول فيها
م، وتعلمت يف الطيبة، واجتهت     ١٩٦٦  -هـ  ١٣٨٦ ولدت يف الطيبة من حمافظة إربد باألردن سنة          -

إىل بعض العلوم اإلسالمية يف التفسري واحلديث والفقه والتحصيل الشخصي،          يف دراسيت اإلعدادية    
مث اجتهت إىل علوم اللغة العربية اليت أُعدها مفتاح كل علم، وكنت أقرأ ما يقع بيدي من كتبها، ومل                   

لعباس حسن، وقد صنعت له فهارس وأنا       )  النحو الوايف (أٌبعد عين كتاب النحو يف األعصر األخرية        
شرين من عمري، وكنت مولعاً بالدراسات اللغوية والنحوية يف القرآن الكرمي، وكنت أدون             يف الع 



ما أكتبه يف أوراق وكانت تضيع ألستأنف تدوين غريها يف أوراق أُخر مث تضيع، ومل أكن أستعمل                  
 .دفتراً هلذا الغرض

سلحة األردنية مع   م التحقت بالقوات امل   ١٩٨٤  -هـ  ١٤٠٤ وملا أيت املرحلة الثانوية سنة        -
مواصلة التحصيل العلمي جبهودي الذاتية، وبدأت أُعىن بالتراجم والتاريخ، واتصلت بالعلماء              

م، أذهب إليهم إذا مجعتين م الدار وأكاتبهم وأهاتفهم إذا          ١٩٨٦  -هـ  ١٤٠٦األعالم من عام    
عظيمة قَلَّ نظريها،   ل ذلك وقيت وجهدي ومايل، فأفدت منهم فوائد          يشط يب املزار، باذالً يف سب     

 :فكملوا نقصي، ووسعوا نفسي، وفتحوا أفقي، فأُعد منهم وال أعددهم
، األستاذ حسن الكرمي صاحب املعاجم      -رمحه اهللا -إحسان عباس   .   الدكتور ناصر الدين األسد، د     -

، -رمحه اهللا -، ومؤرخ فلسطني أكرم زعيتر      "قول على قول  "اإلجنليزية العربية، وصاحب برنامج     
شعيب  والدكتور حمي الدين رمضان، والدكتور عبد العزيز الدوري، والدكتور بشار عواد، والشيخ           

وهم (األرناؤوط، والدكتور وليد خالص، والعالمة إبراهيم شبوح، واألستاذ عبد اهللا الطنطاوي،             
تور ، والدك -رمحه اهللا -، والشيخ محد اجلاسر     )أردنيون، أو مقيمون يف األردن وهم من غري أهله         

، )من السعودية (عبد الرمحن الشبيلي، والدكتور حيىي بن حممود بن جنيد، والدكتور فهد السماري             
والدكتور عبد العظيم الديب، واألستاذ وديع فلسطني، والدكتور حممد نايل أمحد، واألستاذ               

 -رمحهما اهللا -مصطفى حجازي، والدكتور حممود الطناحي، والدكتور عبد الفتاح إمساعيل شليب            
، والشيخ زهري الشاويش، والدكتور جورج متري عبد املسيح، واألستاذ زهري فتح اهللا              )من مصر (
، والدكتور  )من املغرب (، واألستاذ عبد الوهاب بن منصور، والدكتور عباس اجلراري           )من لبنان (

 الدين  ، والدكتور عز  -رمحه اهللا -مازن املبارك، والدكتور شاكر الفحام، والدكتور عدنان اخلطيب         
 ).من سوريا(بدوي النجار، والدكتور عبد الكرمي األشتر 

 اليمن حممد علي األكوع وإمساعيل األكوع ومنهم أيضاً األستاذ صبحي البصام، والدكتور             ي ومؤرخ -
 ).أو أكثر من هؤالء(يوسف عز الدين، والدكتور حممد الصباغ، وقد كرمت االثنينية بعض هؤالء 

١٤٢١تبة كبرية فيها أكثر من ثالثة آالف كتاب وأحلت على التقاعد عام               هذا وقد امتلكت مك    -
 .م ألتفرغ للبحث والتأليف مؤثراً البعد عن األضواء٢٠٠٠ -هـ 

 

 ):حبسب تواريخ صدورها(مؤلفايت املطبوعة  -
 .هـ١٤١٤" فهارس وذكريات علي الطنطاوي. "١
 .هـ١٤١٨) اجلزء األول" (ذيل األعالم. "٢
 .هـ١٤٢١" سر، جغرايف اجلزيرة العربية ومؤرخها ونسابتهامحد اجلا. "٣



 .هـ١٤٢٢عام " حممود الطناحي، عامل العربية وعاشق التراث. "٤
 .هـ١٤٢٢عام " إبراهيم السامرائي عالمة العربية الكبري. "٥
 .هـ١٤٢٢) اجلزء الثاين" (ذيل األعالم. "٦
 .هـ١٤٢٣ب كتاب األعالم ، صاح"خري الدين الزركلي املؤرخ األديب الشاعر. "٧
 .هـ١٤٢٣عام " التذييل واالستدراك على معجم املؤلفني. "٨
 .هـ١٤٢٤عام " نظرات يف كتاب األعالم. "٩
 .هـ١٤٢٥عام " ناصر الدين األسد العامل املفكر، األديب الشاعر. "١٠
 .هـ١٤٢٥عام " تطريز الكساء يف التساوي بني أمساء الرجال والنساء. "١١

 

 :ت على وشك الطبعومؤلفا -
 ".عمر فروخ وجهوده يف خدمة اإلسالم والعربية والتاريخ. "١
 مع تفاصيل صلته باململكة العربية السعودية، تارخياً وملوكاً           ،دراسة وتوثيق "  الزركلي.  "٢

 .وأعالماً
 ).اجلزء الثالث" (ذيل األعالم. "٣
 ".اإلعالم مبن ليس يف األعالم. "٤

 

 :ت خمطوطةوكذلك مؤلفات ما زال -
 ".موسوعة املعوقني"، و "فهارس كتاب النحو الوايف"

 

مرة أخرى نرحب بسعادته فارساً الثنينية هذا األسبوع، ويسرين اآلن أن أحيل امليكرفون للشيخ              
 .عبد املقصود خوجه

 

  ))كلمة سعادة الشيخ عبد املقصود حممد سعيد خوجه(( 
 وسلم  غي جلالل وجهك وعظيم سلطانك، اللهم صلِّ      بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا كما ينب       

 .على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا حممد وعلى آله وصحبه الغر امليامني
 ..األخوان األكارم.. األساتذة األفاضل

 :السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
فنا يسعدين أن أرحب بامسكم مجيعاً بضيفنا الكرمي األستاذ أمحد إبراهيم العالونة، الذي شر               

حبضوره من اململكة األردنية اهلامشية ليمتعنا مشكوراً بلقاءين أوهلما األسبوع املاضي إسهاماً مقدراً يف               



 والليلة إذ حنتفي باألستاذ الباحث      -رمحه اهللا -االحتفاء بأعمال وآثار عالمة اجلزيرة الشيخ محد اجلاسر         
كنوا ريات الظروف، وتأطري الوظيفة،     أمحد العالونة، إمنا نكرم يف شخصه كل الشباب الذين مل ير           

ومتطلبات العمل، بل ضوا حبسهم وحسمهم الشخصي إلدارة أوقام وفق طموحام، فأجنزوا الكثري             
 .الذي مل يدركه بعض املختصني باملشهد الثقايف

إن املتتبع ألعمال ضيفنا الكرمي يعلم مدى اجلهد الذي بذله لبناء خمزونه العلمي واملنهجي،                 
والتضحيات اليت قدمها بطيب خاطر ليخطو بثبات على طريق العلم، وهو طريق شائك مل يفرش قط                 
حبرير أو ورود، فمشى خطاه بعزمية طالب العلم الذي ال يِكلّ وال ميل، حيدوه يف ذلك حب املعرفة،                   

وأكرم به  وتوقري العلماء، زاده شحيح، ودربه طويل، فخربته العملية بدأت وانتهت بشرف اجلندية،              
من شرف، مث نازعته نفسه اليت تتوق إىل دنيا احلرف حنو جمالس العلم واألدب والفضل، فوجد بغيته يف                  
تلك الرياض املثقلة بيانع الثمار، فرتع كما اشتهت نفسه التواقة إىل نعيم الفكر واألدب، وإن تكبد يف                 

 . ذلك ليشبع مه للمعرفةسبيل ذلك الكثري من التعب واملال واجلهد، غري أنه استهان بكل
وبعد أن مأل عيبته بطيبات قطاف جمالس العلم، وكتب التراث، وتتلمذ على كوكبة من                  
أصحاب الفضل، أدب نفسه بغرس قيم اخللق الكرمي جتاه العلماء األجالء، ويظهر ذلك جلياً يف قوله                 

" نظرات يف كتاب األعالم   "ملوسوم   يف مقدمة كتابه ا    -رمحه اهللا -عن أستاذنا الكبري خري الدين الزركلي       
خلالطت اهليبة جناين، واختل نسق بياين، وتبلد        ..  ولو كان الزركلي حياً، وأنا أدون هذه النظرات        (

قلمي عند إجرائه يف مضمار النظرات واالستدراك والنقد، وذلك إلكباري علمه الغزير، وجهده                
إن هذه الكلمات تعكس الفطرة النقية      )  والباحثنيالعظيم، وتوقريي مكانته اجلليلة، وفضله على العلماء        

اليت تكسو مالمح شخصية ضيفنا الكرمي، فالذي جيل العلماء وجيثو على الركب بني أيديهم، إمنا يبين                 
 .لنفسه جمداً أثيالً

إن ضيفنا الكرمي له صرب عجيب يف التواصل مع العلماء واألدباء يف أكثر الدول العربية                   
ومن هناك تواصل بالربيد مع     )  بلدة الطيبة يف حمافظة إربد    ( حياته يف مسقط رأسه      واإلسالمية، عاش جل  

كثري من العلماء، وأحسب أن أكثركم يعلم ما للربيد من إجيابيات وسلبيات، ومل تكن خدمة ما يسمى                 
ستمر ميسرة له، وحىت اهلاتف كان عزيز املنال يف تلك البقعة، إال أن ذلك مل يثبط عزميته، فا                "  الفاكس"

يف تواصله إىل أن أنس يف نفسه املقدرة على دخول عامل التأليف والنشر، ومل يتهيب التجربة أو خيش                   
كمفتاح لالرتقاء يف سلم املعرفة،      عنت النقد ومشقة احلوارات مع من ينظرون إىل الشهادة األكادميية         

ثري من املؤلفني، حىت أن بعض      وما استكان لصعوبة النشر والتوزيع اللذين ميثالن النفق املظلم أمام ك           
كبار األساتذة املبدعني حيبذ االحتفاظ مبخطوطاته يف األدراج لكي ال جيابه إحباطات هذا النفق املظلم،               

الذي شرفت من خالله    )  كتاب االثنينية (وقد أشرت هلذا السبب حتديداً كدافع أساسي لصدور سلسلة          



ثني جملداً، باإلضافة إىل طرحها جبانب سلسلة أمسيات        بنشر وتوزيع ستة وعشرين عنواناً يف تسعة وثال       
االثنينية اليت بلغت عشرين جزءاً يف واحد وعشرين جملداً على موقع االثنينية باإلنترنت تيسرياً لعمليات               

وهو موقع كبري يضم ما يقرب من اثنني وثالثني         ..  البحث والنسخ على الباحثني يف كل زمان ومكان       
إىل ما يقرب من ألف ومخسمائة صورة ملونة، وسوف تصدر االثنينية أربعني             ألف صفحة، باإلضافة    

  مبناسبة اختيار مكة املكرمة عاصمة للثقافة       -إن شاء اهللا  -جملداً تضم إحدى عشرة جمموعة كاملة        

 :أنهباعتبار .. معذرة هلذا االستطراد. م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦اإلسالمية عام 
ــيها  ــن يعانـ ــصبابة إال مـ ..وال الـ

                                                            . 

ــده    ــن يكاب ــشوق إال م ــرف ال ال يع
. 

 

از ومن منطلق جتربيت عرب هذه اإلصدارات، أمثن عالياً اجلهود املقدرة اليت بذهلا ضيفنا الكرمي إلجن              
هـ، ١٤٢٣هـ، وكتابني عام    ١٤٢٢أحد عشر مؤلفاً يف زمن وجيز، حيث أصدر ثالثة كتب يف عام             

هـ، وحنن مل نزل يف الشهر الثاين، وأحسب أا من جهود العام املاضي،             ١٤٢٥مث كتابني آخرين عام     
ى يف فترات   وقد جاءت مؤلفاته األخر   ..  إال أن حصيلة إصداراته يف هذه السنة تبشر خبري إن شاء اهللا           

 .زمنية متفرقة وغري متباعدة
تأليفاً، ونشراً، توزيعاً، ورقابة، وقراءة،       -:إن الكتاب عموماً مير مبراحل حرجة يف سائر خطواته        

نصف الكتب ال   :   غالباً ما تنطبق عليه املقولة الفرنسية الشهرية       -الذي هو هدف كل كتاب    -فاملتلقي  
ونصف الكتب اليت تقرأ    ..  ونصف الكتب اليت تباع ال تقرأ     ..  ونصف الكتب اليت تنشر ال تباع     ..  تنشر

فإذا كان هذا احلديث عن فرنسا فما بال أقوام ال          !!  ونصف الكتب اليت تفهم يساء فهمها     ..  ال تفهم 
يشكِّل الكتاب بالنسبة إليهم إال عبئاً أو ترفاً؟ إن حاضرنا يصطدم باألرقام اليت نشرا تقارير التنمية                 

 عن األمم املتحدة فيما يتعلق بالثقافة العربية، وهي مؤسفة جداً، واليت تذكر أن ما طُبع من                  الصادرة
 إىل يومنا   ملأمونكتب إسبانية خالل عام واحد يوازي ما طُبع من كتب عربية منذ عهد اخلليفة ا                 

احلاضر، وأن ما تستخدمه دار نشر فرنسية واحدة من الورق يفوق ما تستخدمه مطابع العرب                   
ولعل اخلروج من هذه الوهدة يأيت عن طريق النشر اإللكتروين الذي أصبح حمبباً لدى كثري                !!  جمتمعة

من القراء، خاصة جيل الشباب، فهو جانب من تيار احلياة املتجدد، سوف يسهم مبشيئة اهللا يف                    
 .الوصول إىل الغاية املنشودة، وهي نشر املعرفة والثقافة والفكر بني أبناء األمة

ب جمدداً بضيفنا الكرمي، متمنياً له وجليل الكتاب والباحثني الشباب، كل توفيق يف مهمتهم               أرح
متطلعاً إىل لقائكم األسبوع القادم لنحتفي بالشاعر واألديب التونسي الكبري املعروف معايل            ..  التنويرية

أكثر من أمسية،   الدكتور نور الدين صمود، الذي له ِصالت وطيدة مع هذا املنتدى، وسبق له حضور               
فهو من الوجوه املعروفة يف املشهد الثقايف العريب، والذي سيشرف االثنينية من تونس اخلضراء ليلتقي                



سعيداً بالتفافكم لالحتفاء به، تقديراً وتكرمياً لدوره املميز على          ..  خصيصاً مبحبيه من رواد االثنينية    
 .الساحتني العربية واإلفريقية

 ..اهللا وبركاتهوالسالم عليكم ورمحة 
 

السادة الكرام احلقيقة بني يدي بيان بأمساء أكثر من ستة أو سبعة تقريباً من                :  عريف احلفل 
املتحدثني يف حضرة ضيفنا الكرمي، والشيخ عبد املقصود هذه املرة حرص على أن حيضر املؤقِّت وحدد                

أم ..  يلة فسوف نقوم بتوثيقها   الزمن خبمس دقائق، ونِعد األخوة املتحدثني حىت إذا كانت كلمام طو           
ماذا يا شيخ؟ دائماً تعطى الكلمات لسكرتارية االثنينية حىت ترتل كاملة يف فعاليات االثنينية، اآلن                 
سعادة األستاذ احلاج حممد علي دولة، األديب والناشر املعروف ليلقي كلمته، ومن له سؤال أو                  

 تعلمون بعد االنتهاء من كلمات املتحدثني        سوف نفتح باب احلوار كما     يطرحه ف  استفسار يريد أن  
  .بينكم وبني سعادة فارس االثنينية، فمن له سؤال فليتفضل

 

  ))كلمة سعادة األستاذ حممد علي دولة(( 
بسم اهللا الرمحن الرحيم، وأصلي وأسلم وأبارك على خامت النبيني سيدنا حممد وعلى سائر إخوانه               

 .ه وصحابته أمجعنيمن النبيني واملرسلني، وعلى آل بيت
  :أيها األخوة احلضور، وأسعد اهللا ليلتكم أمجعني وبعد.. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

فإن األخ املكرم األستاذ أمحد العالونة ال ميلك حياة عريضة ولكنه ميلك عصامية جميدة، وأنِعم به                
ا ويسار على درا، إن األستاذ      من وسام رفيع يضعه على رأسه، وأنِعم به من صفة جيب أن يقتدى               

العالونة مل يتخرج من اجلامعات ومل يرد وظائف ومل يكلف مبسؤوليات، ويتقلب يف املناصب، إنه فىت                 
نال شهادة الثانوية، مث دخل السلك العسكري، وبقي يف هذا السلك مخسة عشر عاماً، مث تقاعد، مل                  

ن يعيش بعيداً عن عاصمة هذا البلد، لكن هذا الفىت           خيرج من اململكة األردنية إال منذ سنتني، وكا        
العصامي استطاع جبهده اخلاص أن يقرأ الكثري من الكتب وأن يطلع على أمهات املصادر العربية، وأن                

خلري "  األعالم"يدخل عامل كتاب عظيم شامخ من أعظم ما أُخرج للناس يف هذا الزمان، هو كتاب                  
ا الكتاب العظيم وغاص يف جلجه وعرف كنوزه وأسراره واطلع على           الدين الزركلي، لقد سبر غور هذ     

 .عوراته وعيوبه وهي قليلة
ومن جهة ثانية استطاع هذا الفىت العصامي أن يتصل بكبار باحثي هذا العصر ومؤلفيه وكُتابه                

بها، اجلادين يف شىت األقطار، وذلك عن طريق املراسالت، مث دخل عالَم التأليف من أدق أبوابه وأصع                
أقصد الكتابة عن الرجال، معرفاً م وبإجياز، وعلى سنن أستاذه الزركلي، لقد اختار الطريق الصعب                



يف جمال التأليف، وهو طريق حيتاج إىل سعة االطالع، والصلة الدائمة بالعلماء واملفكرين واألدباء، وإىل               
ت وإىل معرفة خزائن الكتب وفهارسها       وهي املتابعة الدؤوب للمنشورات واإلصدارا     ،الرحلة واالنتقال 

الذيل األول والثاين لألعالم اللذان ترجم      :  هي وحمتوياا، وقد أخرج للناس ثالثة كتب يف هذا اال        
، العام الذي تويف فيه الزركلي، وأخرج للناس كتابه         ١٩٧٦فيهما لألعالم الذين كانت وفام بعد عام        

الذيل عن  "موعد قريب معه ليخرج لنا اجلزء الثالث من          ، وحنن على    )نظرات يف كتاب األعالم   (
 ).مبن ليس يف األعالم اإلعالم: (، وكتابه املرتقب"األعالم

إن هذه اإلصدارات الضخمة هلي الدليل الواضح على عصامية هذا الفىت اليت نشيد ا، وندعو               
 .فتيان املسلمني أن يقتدوا ا ويسريوا على درا

 :مأيها السادة الكرا
إن التعريف بأعالم الناس ليس أمراً سهالً، فاألنظار ختتلف جداً فيمن هو العلَم الذي يشار إليه                 
بالبنان، واألنظار ختتلف جداً يف النظر إىل الزعماء والقادة وعلى تقوميهم، وما هلم وما عليهم، واألنظار                

نافع ألمتهم، واألنظار ختتلف يف      ختتلف حول املؤلفني الذين أجادوا يف الكتابة وقدموا اجلديد ال           
املصلحني املسددين الذين يسريون يف دروب اإلصالح، ويدعون قومهم لرسالة اإلصالح اليت حيملوا،             
 .ومن هنا فليس من السهل أن تقدم ترمجة دقيقة صائبة نزيهة لألعالم، ومن هنا تبدو صعوبة هذا العمل

ل وامرأة، واستطاع أن جيمع يف قاموسه        لقد ترجم الزركلي ألكثر من مخسة عشر ألف رج         
الكبري خرية رجاالت هذه األمة عرب القرون، ولقد فاته رجال كبار مل يترجم هلم، وساق تراجم لرجال                 
صغار ال يستحقون أن يدخلوا يف قاموسه الشامخ، لكن فتانا الباحث الذي جاء يتمم عمل الزركلي                 

لرجال قليلون يف زمانه، فهذه األمة املعطاءة، اليت حفل         ويترجم ملن تويف بعده، كان من سوء حظه أن ا         
تارخيها بألوف الرجال الكبار يف خمتلف ااالت، عقمت أن تنجب يف هذا الزمان رجاالً كباراً كما                  

 األقطار العربية، بلد األزهر الشريف، لقد كانت تعج         ىمثالً وهي كُرب  )  مصر(أجنبت من قبل، خذوا     
 األول من القرن العشرين، لقد نبغ فيها مصطفى كامل، وسعد زغلول،              بكبار الرجال يف النصف   

والنحاس باشا، وطه حسني، والعقاد، وحممد حسني هيكل، وأمحد أمني، وسيد قطب، وحممد عبده،                
وغريهم من كبار الرجال، لكنها     ..  ورشيد رضا، وحسن البنا، وأمحد شوقي، وحافظ إبراهيم، وغريهم        

القرن العشرين شح فيها نبوغ الرجال الكبار الذين يشار إليهم بالبنان،           ..  ي منتصف القرن املاض   ذومن
 .وقُلْ مثل ذلك يف سائر أقطار العروبة واإلسالم

 :أيها السادة األكارم



إنَّ باحثنا الشاب قد تعب يف صياغة تراجم أعالمه، وكان ال يدع مرجعاً إال ويرجع إليه، إنه                   
فني، ويطلع على سائر اآلراء اليت قيلت فيهم، مث يكتب عن رجاله            يستقصي األخبار، ويقرأ كتب املؤل    

 .برتاهة وروية ونقد إن احتاج األمر إىل ذلك
والنقد أمر هام يف عامل الكتابة والتأليف، ال سيما النقد البعيد عن اهلوى، الذي يدفع إليه العلم                  

كلي حينما ساق يف قاموسه العظيم      الصحيح والنظر السديد والنصح لألمة، لقد نقد باحثنا شيخه الزر         
قصة اخلديعة اليت كانت يف التحكيم زمان علي ومعاوية رضي اهللا عنهما، لقد ورد يف التاريخ                )  األعالم(

أن عمرو بن العاص الداهية ممثل معاوية خدع أبا موسى األشعري ممثل علي رضي اهللا عنه فخلع أبو                   
ه معاوية يف احلكم، واحلق أنه مل تكن هنالك خديعة،          موسى صاحبه من احلكم يف حني أثبت عمرو صاحب        

 ومل يكن أبو موسى مغفالً كما أفادت قصة التحكيم، فالرجل كان ذكياً فطناً، وقد والّه رسول اهللا                   
وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومجيعهم عرفوا له مكانته ومل يروا فيه غفلة، ومل يكن عمرو بن العاص                   

قبل املسلمني من أجل مصاحل شخصية، بل كان صحابياً صاحلاً، ومن يرجع إىل              خمادعاً، ومل يقامر مبست   
تاريخ الطربي ويقرأ احلوار الذي دار بني الرجلني ال يسلِّم أبداً بقصة اخلديعة، بل ينفيها وال يثبتها،                   

رياً ولقد نقد باحثنا اجلاد أستاذه الزركلي حينما وصف الصحايب اجلليل أبا ذر الغفاري بأنه كان ثو                 
اشتراكياً، مل يصرب عليه اخلليفة عثمان بن عفان بل نفاه إىل الربذة، واحلق أن عثمان مل ينف أبا ذر إىل                     
الربذة، بل سار إليها خمتاراً، وأن أبا ذر رضي اهللا عنه كان صحابياً حنيفاً مسلماً، ومل يكن ثورياً                     

 .اشتراكياً
 آخر، لقد انتدبته دار القلم بدمشق ليساهم يف         لقد دخل باحثنا جمال التأليف يف الرجال يف جمال        

اليت صدر منها حىت اآلن     )  حملات من حيام وتعريف مبؤلفام      -:علماء ومفكرون معاصرون  (سلسلة  
: السادة مخسة وعشرون كتاباً، فلىب الدعوة وصدرت له يف هذه السلسلة دراسات قيمة عن األعالم              

الطناحي، الزركلي، ناصر الدين األسد، واألمل كبري أن يتابع         محد اجلاسر، إبراهيم السامرائي، حممود      
 .الكتابة يف هذه السلسلة فيخرج للناس كتباً نافعة يف التعريف بأعالم مؤلفني معاصرين

إن باحثنا الكرمي أراد أن يكون مؤرخاً للرجال العظام، ألنه أدرك أن التاريخ اإلنساين من صنع                 
 ن ملهموها وهم باعثو ضتها ومقيلو عثراا، وهم الذين يقودو         مهو   قادة األمم،  مالرجال الكبار فه  
إن األمم العظيمة ليست      :  -طيب اهللا ثراه  - نصرها، لقد قال شيخنا حممد الغزال          نمسريا ويصنعو 

إال صناعة لنفر من الرجال موهوبني، وأثر الرجل العبقري فيمن حوله كأثر املطر يف األرض املوات،                 
أنا :  (يف املكان املتألق، وأذكر أين مسعت رجالً من كبار أساتذيت ينوه ذا املعىن ويقول              وأثر الشعاع   
 إىل أن الفرد الكبري     -طيب اهللا ثراه، وبلل بالرمحة ذكراه     -وهي تورية لطيفة، يشري     )  أؤمن بالواحد 



د، ويلمس جبهده   خيلق العجائب يف النفوس، ويستطيع أن جيمع املتفرق، ويعلِّم اجلهول، ويقرب البعي            
 .الساحر ما حوله، فإذا هو يسوقه صوب ما يريد

إن الشيوعية الكذوب متاري يف هذه احلقيقة، وتزعم أن األفراد مهما عظموا ال وزن               :  مث يقول 
 ).-رمحه اهللا-انتهى كالم الغزايل (هلم، وأن الفضل كله للجماهري، 

  :أيها السادة الكرام
اضل األستاذ عبد املقصود، حتية لفتانا الباحث اجلاد األستاذ أمحد          يف اخلتام أختصر كما أمرين الف     

العالونة وحتية أخرى لوجيهنا املفضال الشيخ عبد املقصود خوجه على تكرميه لرجاالت هذه األمة،                
ذلك التكرمي املتواصل منذ سنوات، والذي نرجو أن ميتد طويالً، وحتية لكم أيها األخوة الكرام يف هذه                 

 .متعة، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتهالليلة امل
وأرجو أال تؤاخذوين يف هذا اإللقاء الضعيف فأنا إنسان يسكنين املرض منذ مدة، والسالم                 

 .عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 

شكراً ألستاذنا ولكن أحب أن أوضح الوقت مؤطر والكلمات          :  الشيخ عبد املقصود خوجه   
، فأرجو أن تكون الكلمة يف إطار ما يلقي الضوء على ضيفنا ويف              كثرية وأحياناً خنرج عن املوضوع    

 دقيقة،  ١٢ذلك متسع من مخس إىل سبع دقائق، لقد أخذت كلمة األستاذ حممد علي دولة أكثر من                  
 .وسبب ذلك خروجها عن النص فأرجو أن نتقيد بذلك، وشكراً لكم مجيعاً

 

 األستاذ إبراهيم عبد ايد، باحث تراث        إذاً حنيل امليكروفون اآلن إىل سعادة     :  عريف احلفل 
 .فليتفضل.. مبركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية بالرياض

 

  ))كلمة سعادة األستاذ إبراهيم عبد ايد(( 
، السالم عليكم ورمحة اهللا، بعد محد اهللا سبحانه وتعاىل، والصالة والسالم على رسوله األكرم               

وجوه الطيبة، نشكر لسعادة مضيفنا األستاذ عبد املقصود خوجه هذه السنة             وبعد الترحيب ذه ال   
احلسنة اليت استنها يف تكرمي العلماء واألدباء حال حيام، ليس كما يفعل اآلخرون ينتظرون موت                 
فالن أو األديب الفالين مث يكرم، ألننا أصبحنا نعيش يف زمن ال يعرف ألهل القدر قدرهم إال بعد                    

وال يتنبه لذلك أيضاً إال بعد وفام، وكأنين م يكررون قول عبيد ابن األبرص الشاعر اجلاهلي                ممام،  
  :املعروف

ــين زادي  ــا زودتـ ــيايت مـ ويف حـ
                                                            . 

ــندبين  أبعـــد مـــويت تـــرثيين وتـ
. 



فسنة حسنة استنها أقول األستاذ عبد املقصود خوجه لتكرمي هؤالء األعالم واستمراراً يف املضي              
على هذه السنة جنتمع يف هذه األمسية الطيبة إلكرام أخي وصديقي األستاذ أمحد العالونة الذي عرفته                

 يعمل يف السلك العسكري يف اجليش األردين، ومعروف أن اجلند يف عاملنا             منذ سنوات عدة عندما كان    
العريب أبعد ما يكونون عن األدب والثقافة وااللتفات إىل العلم، االنضباطية العسكرية حتكمهم، ال أريد               

 .االستطراد يف هذا األمر
ا األمر، بل جل    عرفت أخي وصديقي األستاذ أمحد مهتماً بالعلم واألدب صارفاً جل وقته هلذ            

ماله أيضاًُ، يدفعه إىل ذلك مسو يف النفس، وعصامية كما تفضل األستاذ حممد علي دولة، وعلو مهة،                   
يأيت من بلدته القرية البعيدة عن عمان العاصمة تبعد أكثر من مائة كيلو متر، يأيت إىل عمان العاصمة                   

كتب وخصوصاً أو خاصة ما يهم التراجم،        ليلتقي بالعلماء ليزور املكتبات يعرف اجلديد يف عامل ال         
تراجم العلماء األعالم املعاصرين والقدامى منهم يلتقي يف عمان يف مكتبات عمان بثلة من األدباء                 

علمياً وثقافياً تكون اجللسة يف املكتبة منتدى. 
ملا كنت  كان أخي األستاذ أمحد ال يثنيه أي عائق عن هذا األمر، كم كنت أراه يزورين يف عمان                  

يف عمان يأتيين ببزته العسكرية غارقاً من مياه األمطار شتاًء أو يتصبب عرقاً صيفاً ال يأيت بسيارة أجرة                  
 كل هذا حيدوه العلم وطلب العلم، وااللتقاء بأهل اخلري من العلماء            .أو بسيارة نقل ال ميتلك السيارة     

يء الكثري، يغتنم اإلجازة العسكرية للقاء       واألدباء يف األردن، مثلما قلت يبذل من وقته وماله الش          
األدباء وللقاء العلماء، حيرم أوالده وأهل بيته من كثري من قوم ومن كثري من الوقت الذي ينبغي أن                   
خيصص هلم، كل ذلك يف سبيل العلم واألدب، كم كنت أراه يسارع بالسفر إىل عمان عندما تقام                   

ه الندوات واملؤمترات إمنا للقاء العلماء الذين يشاركون فيها،         ندوة أو يعقد مؤمتر ليس للمشاركة يف هذ       
يسأل هذا عن ترمجته الشخصية ويسأل ذاك عن عاِلم من علماء بلده الذين مل يستطع أن يلتقي م،                   

 .املعاصرينهو من من أو سواء من مات منهم 
الوقت لاللتقاء به   كان يلتقي ؤالء يف أثناء االستراحات بني جلسات الندوات من مل يسعفه              

 وأذكر أول لقاء له التقيت به       ،ه يف فندقه الذي يسكن فيه، وكم رأيته بني هؤالء العلماء          ئيسارع إىل لقا  
د الغزايل  ـ رأيته مع الشيخ حمم    -عليه رمحة اهللا  -عرفين عليه شيخنا القاضي إمساعيل بن علي األكوع         

 عرفت هؤالء من خالله وعرفته أيضاً من         -هللارمحه ا - ومع األستاذ إبراهيم السامرائي      -رمحه اهللا -
خالل بعض هؤالء، من هذا العدد الكبري من العلماء الذين التقى م تكونت لديه حصيلة معرفية مجة،                 
قَلَّ أن تتوفر يف شاب مثل سنه، تكونت لديه معارف كثرية جداً يف العاملني العريب واإلسالمي، أصبح                  

 .ء واألدباء يف العاملني العريب واإلسالمييراسل الكثري الكثري من العلما



توطدت العالقة الطيبة بيين وبني أخي األستاذ أمحد من خالل املراسلة املستمرة، يراسلين كما               
يراسل الكثريين للحصول على معلومة قد تكون بسيطة، ترمجة موجزة لعامل من العلماء، أو صورة له،                 

لي يف مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية يف         أو منوذج خط أحد األدباء، يراسلين يف عم       
الرياض، أزوده مبا أستطيع، إذا مل أستطع أسأل غريي وهو دائماً ال يكلّ وال يملّ كل ذلك يف سبيل                    
الكتابة يف هذا املوضوع الشائك موضوع التراجم املعاصرين وكم فيه من مطبات، موضوع الكتابة عن               

 . لكنه صمد وثابر للكتابة يف هذا املوضوع،املعاصرين موضوع شائك
كرمي خلق أخي أمحد يأىب عليه إال أن يثين على من قدم إليه معروفاً حىت لو كان أمراً بسيطاً                     
وأمراً يسرياً جداً، مصداق ذلك يف مقدماته لكتبه اليت كتبها ال جتد كتاباً إال ويشكر هذا ويثين على                   

الثناء وأرى جرس اإلنذار قد أطلق ال أريد أن أطلق الثناء واملديح             هذا، أنا ال أريد أن أطيل املدح و       
 .بألخي وليعذرين فلست من املداحني الذين حيثى يف وجوههم الترا

 .مرة أخرى نشكر لكم وملضيفنا ولضيفنا، والسالم عليكم ورمحة اهللا
 

 .اروق باسالمةالكلمة اآلن لسعادة األستاذ األديب والكاتب الصحفي األستاذ ف: عريف احلفل
 

  ))كلمة سعادة األستاذ فاروق باسالمة(( 
بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا، وعلى آله ومن تبعه                  

 .بإحسان إىل يوم الدين، والصحابة والتابعني أمجعني
ر وأدب تزينه   سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العليم احلكيم، حنن يف منتدى فك                

ولإلمام "  اطلبوا العلم ولو كان يف الصني     :  "املعلومات والرسول عليه الصالة والسالم ورد عنه قوله         
كل شيء إذا قَلَّ عز ما خال       :  "علي بن أيب طالب كرم اله وجه مقولة عظيمة يف هذا الشأن وهو قوله             

ا يقول شيخ الكتبة وشيخ املترمجني اإلمام       ، والعلم بالتاريخ من أشرف العلوم كم      "العلم فإنه يعز إذا كثر    
 ولكن حنن حنتفل ذا الرجل الفاضل األستاذ أمحد العالونة الذي سار يف درب               .الذهيب عليه رمحة اهللا   
، ذلك الشخص أو الشخصية العظيمة الذي أمضى أكثر من          -عليه رمحة اهللا تعاىل   -خري الدين الزركلي    

 أما األستاذ أمحد    ،، وقد ساعدته على ذلك مناصبه وأعماله       "ماألعال"أربعني سنة وهو يكتب كتابه      
العالونة فكما قال املتكلمون من قبلي فإنه عصامي ال شهادات عليا لديه وال غري ذلك، ولكنه شرف                  

 .العلم هو الذي مشى يف دربه
نقطة أحب أن أقوهلا لألستاذ أمحد وأرجو أن يتسع صدره لذلك وهو أن اإلستدراكات الكثرية                
واملالحظات الطويلة هي جيدة ال شك يف ذلك من النقد، خاصة إذا كان النقد بناًء ولكنين أخشى                   



عليه اإلسراف يف املضي قدماً يف االستدراكات على كل حال هذا جهده وهذا عمله، والتاريخ هو                  
 حيسن  الذي حيكم، ولكين أشيد به إشادة عظيمة ألنه سلك هذا املسلك العظيم الطويل الشاق الذي ال               

 فهناك عدد من    ،السري فيه إال من هو عامل مدرك هلذه املسرية العظيمة، وعلى الرغم أنه من اجلندية                
األعالم كانوا جنوداً عسكريني وأوهلم يف عصرنا احلديث شيخنا رمحة اهللا عليه األستاذ اللواء الركن                

كرم الشيخ عبد املقصود    حممود شيت خطاب، وهذا أيضاً من األعالم الكبار الذي أدعو سعادة امل             
 .خوجه أن يكرمهم ألين كما إن مل ختين الذاكرة مل يكرم وهو حي، واهللا أعلم

ختاماً أشكر املكرم الشيخ عبد املقصود خوجه وأحيي أستاذنا الكبري أمحد العالونة وأرجو أال               
 .يضيق ذرعاً مبا قلت، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 

 اهللا، مدير املدرسة    تلمة اآلن لفضيلة الشيخ األستاذ ماجد بن سعيد رمح         والك:  عريف احلفل 
 .الصولتية مبكة املكرمة

 

  )) اتكلمة سعادة األستاذ ماجد بن سعيد رمح(( 
 ..بسم اهللا الرمحن الرحيم، حنمده ونصلي ونسلم على رسوله الكرمي، أما بعد

 الفاضل الوجيه الشهم النبيل الشيخ عبد        شكراً خاصاً وتقديراً مجاً لسعادة األستاذ الكبري       
  .املقصود خوجه على إتاحته هذه الفرصة يل يف هذه املنصة

بالنسبة لضيف هذه الليلة معروف وامسه مشهور وخدماته ومؤلفاته مشهورة ومعلومة لدى الذين             
جود جبوار  يشتغلون يف التراجم ويف السير، وحينما دخلت القاعة سالت عن الضيف فقيل يل أنه مو               

الشيخ عبد املقصود فحسبت اآلن عمره حينما تلوا علنيا سريته وتاريخ والدته فحسبت عمره تسعة                
وثالثني عاماً، أي أنه مل يبلغ الرشد، أو قارب أن يبلغ الرشد إن شاء اهللا، فهذا الرجل ظننته أنه يبلغ من               

ياء واملؤلفات اليت قدمها واخلدمات     العمر أكثر من ستني أو سبعني سنة يف هذه اجلهود ويف هذه األش             
اليت قدمها للتراجم، ألن االشتغال يف السير والتراجم ليس عمالً يسرياً أو سهالً وإمنا هو عمل شاق                  
ومتعب، ومع ذلك فيه لذة وفيه متعة، وكثري من الناس مينعون االشتغال يف السري والتراجم حبيث أنه                  

ال يظهر املساوئ، ولكن العربة يف ذلك القرآن الكرمي، حيث ساق لنا            يظهر احملاسن والفوائد واملنافع و    
القرآن الكرمي عدداً من الشخصيات واألعالم ويف مقدمتهم النبيون واملرسلون، وكذلك حتدث عن               
أقوام وعن شعوب فهذه التراجم وهذه السري إذا اشتغلنا ا فإننا نتأسى ونقتدي بالقرآن الكرمي، مث                  

، حيث أن هؤالء الرجال أصحاب األسانيد والرواة         فى سيدنا وموالنا رسول اهللا      بأحاديث املصط 



الذين يروون هذه األحاديث ال بد أن يكون املسلم ومن يأيت بعدهم على إطالع مبكانته ومرتلته ومقامه                 
 .ودرجته يف الصحة واإلتقان والضبط كما هو معروف عند أصول أهل الكالم

ري ليس عمالً يسرياً وسهالً، فالعقبات اليت تعترض املشتغل يف هذا الفن            فاالشتغال بالتراجم والس  
ويف هذا العلم ليست عقبات يسرية، فكثري من العلماء املطمورين املغمورين مل نعرف عنهم ومل نسمع                 
عنهم، ليست هلم تراجم وليست هلم سري وليست هلم أحوال، وأكرب مصيبة وأعظم مصيبة أن األوالد                 

ن يتعلقون ذه الشخصية وذا العلم ال يفيدون بترمجة أو حبالة أو بسرية عن هذا الرجل                 والورثة وم 
املتوىف، هذه أكرب مصيبة، فاشتغال ضيفنا وفتانا الشاب األستاذ الشيخ أمحد العالونة يف هذا اال ويف                

ى هذا امليدان الذي    ويشكر على هذا اجلهد وعلى هذا التعب وعل        هذا امليدان هلو عمل جدير أن يقَدر      
 فهو ميدان شاق واألستاذ حممد علي دولة واألستاذ فاروق باسالمة واألستاذ إبراهيم عبد ايد               ،سلكه

كذلك مسعتم عنهم بأن هذا امليدان وهذا اال ليس يسري املنال، وإمنا هو صعب املنال، وقد ابتليت أنا                  
على أنين منسوب إىل املدرسة الصولتية، فاشتغلت يف        يف هذه الناحية ويف هذا اال حيث أشار املذيع          

  .تراجم علماء الصولتية، وأعالم الصولتية وكابدت املشاق يف هذا اال
فأشكر وأقدر غاية التقدير وعظيم التقدير لضيفنا األستاذ أمحد العالونة، على هذا املسلك وعلى              

له التوفيق والنجاح يف عمله، وشكراً لكم        هذا امليدان، وأن يعينه اهللا سبحانه وتعاىل وأن يكتب            
 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 

احلقيقة أرسل إىل إدارة االثنينية سكرتاريتها سعادة األستاذ عبد اهللا طنطاوي            :  عريف احلفل 
قدير رئيس رابطة أدباء الشام باألردن، رسالة مبناسبة تكرمي فارس االثنينية وسيلقيها نيابة عنه األستاذ ال              

 .حممد علي موزة
 

  ))األستاذ حممد علي موزةسعادة عنه �ياية كلمة األستاذ عبد ا طنطاوي يلقيها (( 
  ..بسم اهللا الرمحن الرحيم

  ..أيها األخوة الكرام
 .احلمد هللا والصالة والسالم على مصطفاه وعلى آله وصحبه ومن وااله

حوائل دون لقائي بكم، والتحدث املباشر      ويسعدين أن أحتدث إليكم من بعد، بعد أن حالت           
إليكم، وأبدأ حديثي بتحية عميد هذه االثنينية الرائعة الشيخ عبد املقصود خوجه الذي أخذ على عاتقه                

الدار العامرة   تكرمي أهل الفضل والعلم من علماء هذه األمة وأدبائها وشعرائها وكتاا، وجعل من هذه             



 فهنيئاً لألخ الكرمي عبد املقصود هذا الشرف        ،ون له نظري يف عاملنا العريب     مصدر إشعاٍع أديب قلَّ أن يك     
 .العظيم

عرفته منذ إحدى   )  هكذا يقول األستاذ عبد اهللا الطنطاوي     (أحدثكم عن شاب يف سن ولدي       
عشرة سنة، جالسته فيها، وحادثته وآكلته، وسافرت إليه ومعه، وناقشته وحاورته وزرته وسبرته حىت              

ا موفأنا ويا ويح الناس من أنا، عندما أحتدث عنه فإمنا هو حديث الرفيق اخلبري بأحوال رفيقه،                 خربته،  
ِهشدبِ الَّا إِ ن م ِلا عمن ا وا كُ ملْا لِ نغِبي ِظاِف حني)  عرفت أخي وزميلي األستاذ أمحد      )٨١:  اآلية،  يوسف ،

يف عمان، وبعد أن استقر املقام به وجتاذبنا أطراف          جاءين زائراً إىل بييت املتواضع       ١٩٩٣عالونة عام   
سيماكم يف وجوهكم من أثر     :  أنت مل تسألين من أنا؟ قلت يف ابتساميت املرحبة          :  احلديث قال يل  

الصالح، وأهالً بك أخاً عزيزاً دخل حبه إىل قليب دون استئذان، حملت طيف ابتسامة ودود متر سريعاً                  
أعرفك بنفسي، ومل يزد تعريفه نفسه عن كلمات مقتضبات          :  ي وقال مبحياه، وغض من طرفه احلي    

موجزات ولكنها قربته إىل نفسي، وطمأنتين لزائري وجليسي الذي كنت مسعت به عندما كنت يف                 
بغداد، وكنت يوماً يف زياريت اليومية للمجاهد العامل الذي كان حيمل سيفه يف كتبه اللواء الركن حممود                 

 .هللا بفيض رمحته ورضوانهشيت خطاب تغمده ا
ال أعرفه، ومل أمسع بامسه،     :  سألين اللواء خطاب عن أمحد العالونة من إربد يف األردن، فقلت           

ض اللواء ودخل غرفته مث عاد برسالة أرسلها إليه أمحد العالونة يطلب فيها معلومات عنه، قلت                  
وقد ،  الته باحث يف حياة الرجال    ال بأس يف إرسال سرية حياتك له، فهو فيما يبدو من رس             :  للواء

 .اختارك من بينهم
وأرسل اللواء إليه سريته الذاتية وعِلق االسم بذاكريت، وتتابعت الزيارات وتعانقت األرواح              

 .وتعارفت وحتابت يف اهللا، بعد أن مجعتها أواصر األدب ورحم العلم
لكثريون منكم عن ضيفكم    ومن هنا تكون كلمايت املضيئات هذه مضيئات لزوايا ال يعرفها ا           

 .املكرم أمحد
 :أيها األخوة األحبة

لقد برز صاحبنا املكرم أمحد إىل عامل التأليف كبرياً، ما عرف وما عرفنا عنه طفولة وال مراهقة                  
وال شباباً يف الكتابة والتأليف كدأب كثري من الكاتبني، مل يتدرج يف التأليف والكتابة وكان أول كتاب                 

وكل من اطّلع على الذيل الطاووسي البديع ظن صاحبه من املؤلفني الكبار             "  ذيل األعالم "له كتابه   
أين قرأنا هلذا الكاتب؟ ما الكتب اليت ألفها؟ كيف غابت          :  ذوي السابقة يف التأليف وصاروا يتساءلون     

ذا الكتاب  إن ه :  عين كتبه وأنا دودة كتب؟ كان هذا يف سهرة أدبية يف بييت املتواضع وعندما قلت هلم               



الكبري هو باكورة أعمال الكاتب، عجبوا لقويل وارتابوا، فهم من أصحاب الصنعة، وما كان لواحد                
 .منهم مثل هذه البداية الكبرية

ظهر أمحد العالونة على الساحة األدبية ناضجاً يعي ما تريده منه مهنة الكتابة              ..  أجل يا سادة  
ن معاً، قبل أن ميسك القلم ليخط به أول مؤلف له كان            والتأليف من علم، وأصالة يف الشكل واملضمو      

قد متكن من أدواته، متكن من اللغة بنحوها وصرفها، ومتكن من األساليب الكتابية واختار اجلزيل منها،                
ألن اجلزالة تتناسب وطبيعة ما يكتب فيه، فجاء أسلوبه جزالً فصيحاً يندر أن تند منه شاردة مع أنه                    

وألنه .  مل يدفع مؤلَّفه إىل عاِلم يف اللغة لرياجعه، ويدل على السقط فيه إن وجد              يعتمد على حتصيله و   
إنسان متواضع، كان إذا شك يف مسألة بادر إىل اهلاتف وهاتف أستاذنا الذي كان من أواخر الفصاح                  

 ميتاً،  ذلك العامل البليغ املتضلع الذي ظُلم حياً وظُلم          -رمحه اهللا تعاىل  -الدكتور إبراهيم السامرائي    
كان األستاذ العالونة يبادر إىل أستاذنا السامرائي أو إىل سواه           :  وكادت تضيع كتبه املخطوطة، أقول    

من العلماء فيسأله على استحياء وبإجياز شديد، ولعل العجيب أيها السادة أن تعلموا أن ضيفكم املكرم                
 مل يدرس يف جامعة ومل حيمل شهادة        كان عصامياً يف سائر أحواله، وخاصة يف بابه العلم والتأليف، فهو          

تتقدم  عليا كتلك اليت يزين ا بعض الكَتبة أمساءهم، وكان الدكتور إبراهيم السامرائي يأباها، ويأىب أن              
 .امسه فهو عليم وفوق تلك الشهادات مهما علت

ري حنو  إن الضيف املكرم حبب إليه العلم، وعشق لغة القرآن العظيم، وصبت نفسه األمارة باخل              
معرفة حياة الرجال األعالم، والطرق اليت سلكوها لتكون حافلة، فأقبل على كتب التراجم يشتري                

امليدان الذي   منها ومن مستلزماا ما شكل مكتبة كبرية تليق مبن قرر أن يكون كاتباً جملياً يف هذا                 
 الذي هيأ هلذه األمة ِعلْماً      وهذا لن يكون بإذن اهللا    .  يتطلب حذراً حىت ال تزل به قدم فيشطح أو يظلم         

بزت به سائر األمم، ِعلم معرفة الرجال، علم اجلرح والتعديل يف رواة احلديث النبوي الشريف،                  
ومترمجو الرجال من العرب واملسلمني ينحون حنو علماء احلديث يف صورة من الصور، وليس كما                 

علماء احلديث، وما ينبغي هلم إال أن        يفعل املختصون بعلم احلديث، إم يستأنسون مبا فعل ويفعل           
 .يستأنسوا أما أن يفعلوا فعل رجال احلديث، فهيهات

وصاحبنا األستاذ أمحد العالونة اطلع على كتب الرجال وحبث يف كتب التراجم ول منها                 
وعب، ما جعله خبرياً ا، مث آىل على نفسه أن يكون مثل أولئك الكاتبني فعمل بصمت، ودأب،                    

، وصرب، وحترك وهو املوظف املكبل بأكبال الوظيفة، حترك حنو معاصريه من الرجال، فالتقى من                وجلَد
ه منهم يف البالد العربية، وراسل من مل يتمكن من لقائه، وبىن لنفسه شبكة من العالقات                ااستطاع أن يلق  

سني حيناً، ويكاتبهم حيناً    االجتماعية احلية، إنه يسعى إىل العلماء واملفكرين واألدباء والباحثني والدار          



آخر، حىت جتمع لديه كم من الرسائل، أرجو أن يقرأها الناس ذات يوم، ففيها من الفوائد ما يدعونا إىل                  
  .مطالبته بإطالعنا عليها

 ونوالضيف املكَّرم كان يسعى وال ينتظر من اآلخرين أن يقدموا املعلومة إليه مهما كانت، وقليل              
علومة تطوعاً، ميسكها بعضهم جهالً بأمهيتها عمن يقدرها قدرها، ومينعها آخرون           هم الذين يقدمون امل   

حسداً من عند أنفسهم، وأمحد يعرف هذا وذاك، ويصرب كما صرب ويصرب على األدعياء، وعلى من                  
 .سرقوا شيئاً من جهده وعمله

 الكالم، ويف   إن فيه الكثري من أخالق العلماء، كنا إذا ضمنا جملس أبو قيس فيه تبارينا يف                 
احلديث عن النفس، وعما فعل كل منا وما كان ينوي أن يفعل، كانت تأخذنا شهوة الكالم كل مأخذ                  

وال يكاد يتجاوزه إال    )  أناه(ويف سائر االجتاهات، وكان معظم الكالم عن الذات، كلٌّ يتحدث بلسان            
 أنفسهم، وهو ساكت، كل     ليعود إليه، فما يصرب الواحد منا على مساع ما يتحدث به اآلخرون عن             

حيب أن يعجب به اآلخرون، وأن حيمدوه مبا فعل ومبا مل يفعل، إال أمحد العالونة، إال أبا قيس، فقد كان                    
يؤثر الصمت ويطبقه، وحنن ال نطيقه، يقلِّب بصره يف املتحدثني، وال ينبس ببنِت شفَة، مهما كانت                  

قوه وأرهقوا أنفسهم بأحاديثهم النشطة عن أنفسهم،       تلك البنت صغرية، يأخذ من املتحدثني الذين أره       
وال يرهق أمحد إال نفسه بصمته، ويف الصمت إرهاق يعرفه الثرثارون من األدباء والسياسيني ورجال                

فعل، فكيف مبا مل يفعل؟ هذه خصلة أكربها فيه،          اإلعالم ونسائه، إنه كما قلت ال حيب أن يحمد مبا         
 .ت مذ وعيتوأفتقدها يف كثريين ممن عرف

ه عن الغيبة والنميمة، فلم أمسعه ينم طوال تلك السنني، وما مسعته شارك يف               بعد:  وصفة أخرى 
غيبة أحد يف جملس، قد يستفسر عن الرجال الذين يريد الكتابة عنهم يريد تقومينا هلم، يستمع مث يعود                   

أن متضي مع جلسائك ساعة من      وهذه خلّة عظيمة، مزية كبرية      .  إىل ما اقتنع به مما مسع وقرأ وعرف       
زمن من دون أن تسلق بلسانك أو تسمع لسان جليسك الذي قُد من حديد يسلق أو يقِْرض مسعة                    
بعض األصدقاء، وبعض الزمالء، وبعض املعارف، وبعض األقارب، وليس من السهل أن ميضي اجللساء              

 .سهرم دون ذلك
ن مزايا وأخالق ومشائل محببة كالتواضع هلم،        إذا جالس أمحد العلماء سرهم مبا يتمتع به م         

واحلياء منهم، وبصمته املهذب، وبكلماته األشد ذيباً، تلك اليت تدل على دينه وخلقه وعلمه الذي                
 . ينبثق من بني شفتيه دون ادعاء، ودون حب للظهور مبظهر العامل فيما اختص به من علم

الكفاف، يف زهد حقيقي ذا احلطام الذي يقتتل        ومن تلك األخالق اليت يتمتع ا أمحد عيش          
حوله الناس، إنه زاهد مبا يف أيدي الناس، ويأسى ملا يراه من أحوال كثري من العلماء واألدباء والشعراء                  



الذين يقتتلون ويتحاسدون ويتباغضون يف غري طائل، وكان األحرى م أن يكونوا فوق التوافه اليت                
 .األوباش ومن إليهموفلة يت يضطرب فيها سائر الناس من الستفضي م إىل القيعان ال

مل يتمكن حب الدنيا من قلبه ورضي بالقليل منها، وهو حييا بصدق مع نفسه الصافية، وال يهتم                  
كثرياً بضيق ذات اليد، إال إذا أراد أن يقدم ألديب أو شاعر ما ينفس عنه كربة من كرب الفقر                      

 القليل يف جيبه، فيسارع إىل االستدانة لتنفيس كربة املكروب الذي اطلع على             والعوز، فال جيد أمحد إال    
  .حاله، فأبت شهامته إال أن تتقدم على استحياء من ال ميلك إال القليل
 ولعلكم عرفتم أنه بادر إىل تأليف       ،ومن أخالق الضيف املكرم وفاؤه ألساتذته وأصدقائه ومعارفه       

 كتاب عالمة اجلزيرة الشيخ محد اجلاسر، وكتاب عن آخر الِفصاح يف            :ثالثة كتب عن ثالثة من هؤالء     
رمحهم -العليم إبراهيم السامرائي، وكتاب عن العامل اللغوي واألديب الدكتور حممود الطناحي،            :  زماننا

 .-اهللا مجيعاً رمحة واسعة
 :أيها األخوة األحبة

ال دققت عنقه، وأنى يل أن أصل إليه        أرجو أال أكون قصمت ظَهر أخي أمحد العالونة مبا قلت و          
 ،يف مسوقه، إنْ هي إال كلمات، لو عرف أمحد أين قائلها فيه لرجاين أن أمسك أو أوجز، وقد أوجزت

 .والسالم عليكم وعلى ضيفكم املكرم وعلى صاحب الدارة سعادة الشيخ عبد املقصود
 

 .قيدوا بالوقت، أرجو ذلك شاكراًأرجو من األساتذة الكرام أن يت: الشيخ عبد املقصود خوجه
مداخلة يف احلقيقة أجد أين من الضروري أن أتلوها وأعقِّب عليها بنفسي، التعقيب من الدكتور               

  :سعد العتييب، يقول
إن :  قال أخي أحد املتحدثني أن العسكريني أبعد ما يكونوا عن العلم واألدب والثقافة، أقول               

بأسنة الرماح، وحد السيوف، وجاء بعدئذ      :  ن العسكريون، أوالً  تاريخ األمم واحلضارات كتبه الفرسا    
وقادا  !الكتاب واملؤرخون ليسجلوا ذلك يف أشعارهم، وهل تاريخ األمم إال ترمجة حلياة فرساا              

وجيوشها، ففي الوقت الذي جند غريهم ينعمون باألمن والسكينة، غري أن العسكريني قد وضعوا                 
 : أبو متام يقولأرواحهم فوق راحام، وهذا

ــب  ــد واللع ــني اجل ــد ب ــده احل يف ح
                                                            . 

ــسيف أصــدق   ــباءإال  مــن الكــتباًن
. 

 

أضيف الشاعر حممود البارودي اللواء علي زين        وذكر األخ الكرمي أحد أعالم العسكريني و       
   م فحبذا لو مل نصفهم           ، ال حتضرين أمساؤهم   نالعابدين، وغريهم كثر ممفإن مل نستطع أن نقدر تضحيا 
  .بالبعد عن العلم والثقافة



أكرر ما أشار إليه الدكتور سعد العتييب وبكل تقدير واحترام أقول إن إخواننا العسكريني عرفوا               
شونة وهي صفة الرجولة ولكنهم ال يقلون ثقافة بل أحياناً جند الكثريين منهم أكثر ثقافة من                   باخل

أصحاب الدعة، ولنعد إىل صدر اجلاهلية ونرى أن أكثر ايدين كانوا رجال حرب ورجال سيف قبل                
 .يالًوشكراً جز. أن يكونوا رجال قلم، هلم دائماً كل التحية والرأي دائماً ال يقيد إال صاحبه

 

الكلمة ما قبل األخرية أيضاً بعث سعادة الدكتور عبد العظيم الديب أستاذ              :  عريف احلفل 
الشريعة السابق جبامعة قطر، ومستشار بوزارة األوقاف بقطر، ويقرأها نيابة عنه األستاذ األديب عبد               

 ..ألن أيضاً نأمل االختصار، ترى الوقت. ايد الزهراء
 

  عبد العظيم الديب يلقيها �يابة عنهكلمة سعادة الدكتور(( 
  ))األستاذ عبد ايد الزهراءسعادة 

بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا والصالة والسالم على سيدنا رسول اهللا، وعلى آله وأصحابه               
 .ومن وااله

أيها السادة الكرام امسحوا يل أن أحتدث إليكم على بعد املكان، فمهما بعدت الدار أو شط                  
 .ملزار، فقُرب العواطف واملشاعر جيمعنا بكم ويربط بيننا وبينكم، فنحن معكم بقلوبنا ومشاعرنا وحبناا

فهي حتية تقدير واعتراف بالفضل     :  أما الكلمة األوىل  :  حديثي إليكم أيها السادة يف كلمتني      
مي أهل الفكر   ألهله، حتية تقدير ملن سن هذه السنة احلسنة، أال وهي تقدير أصحاب القلم، وتكر                

 .وتعظيم أهل الفضل
أحيي هذا الرجل الكرمي الوجيه الشيخ عبد املقصود خوجه، أحيي هذا التوجه الواعي الذي                
أدرك قيمة العلم والفكر، فكرم أهله واحتفى بأصحابه، فجزاه اهللا خري اجلزاء، وكتب له أجر هذه                  

  .السنة وأجر من عمل ا إىل يوم القيامة
فهي نئة وحتية للمحتفى به، ابين وتلميذي وصديقي وأخي األستاذ أمحد            :  انيةأما كلميت الث  

العالونة، أحييه وأهنئه وأنا أكثر سعادة منه بوقوفه مكرماً بينكم اآلن، فقد حتققت رؤييت وصدق رأيي،                
 .وحتقق أملي، فهذا ما كنت أتوقعه له وأنتظره منه

هـ، فقد  ١٤١٠عوام، بل بالتحديد منذ سنة      لقد عرفت أمحد العالونة منذ أكثر من عشرة أ         
جاءتين رسالة بريدية شدتين إليها ال حبسن خطها ومجال تنسيقها ولكن مبا تشهد به مع ذلك من ِفكر                   

 .مرتب وشعور حي



كانت الرسالة فيما أذكر تعليقاً على بعض ما كتبت، فوجدت وراءها صاحب رأي ورؤية،                
وتوالت الرسائل منه واإلجابة مين، ودائماًُ كانت       .  ومثنياً عليه فنشطت إلجابته ومناقشته، سعيداً به،      

إجابيت تطول إىل عدة صفحات حيث كنت أشرح وأعلل وأدلل وأُمثِّل، أنا أفعل كل ذلك وأنا به                   
سعيد، برغم ما كنت يف من شواغل متلك وقيت، لقد شرح اهللا صدري للفىت أمحد، فقد رأيت فيه                     

لك كل أدوات التعلم وأمهها الشعور الصادق بأن العلم ال اية له، وأنه              شغفاً به، مي  وتعطشاً للعلم   
يف زمان رأينا فيه اخلرجيني يرون الشهادة هي اية العلم، وا جيب أن              -دائماً يف حاجة إىل أن يتعلم       

 .بك إال من رحم ر-يفسح هلم اال ليتصدروا االس، وحيتلوا وجه الصحف، ويزينوا شاشات التلفاز
كنت أظنه من أصحاب الشهادات، ولذا فرحت أن رأيت واحداً منهم بريئاً من هذا الداء، ما                 

معرفته :  األول:  زال يقرأ ويبحث ويناقش ويتعلم، وينقد ويوازن، وكان أعجب ما رأيته منه أمران              
 بالواقع الثقايف   معرفته:  والثاين.  مصادرها ومراجعها وحسن التعامل معها والفهم عنها      :  باملكتبة العربية 

ألمتنا، وحسن بصره بني األصيل والزائف، ويدخل يف هذا معرفته بأعالم العلماء املعاصرين فسعى                
إليهم وتلقى عنهم حىت أنه كان يقطع املسافات من الطيبة إىل عمان للقاء من يعرف بوجوده منهم،                   

 .هللا ثراهكما فعل للقاء شيخنا العالمة أيب فهر حممود حممد شاكر طيب ا
مضت السنون وأنا أزداد معرفة بالفىت، وأزداد إعجاباً به إىل أن علمت أنه ليس من أصحاب                 
الشهادات كما قلت، فكانت مفاجأة يل حني كتب إيل يف بعض رسائله حبقيقة وظيفته اليت قد علمتم                  

بالعلم فأعجبت عجباً فوق عجب، عجبت لبعد ما بني وظيفته وبني العلم، وعجبت هلذا الشغف                  
والتبتل يف حمرابه، يف زمان صار العلم عند الكثريين جمرد خطفة من هنا وخطفة من هناك، من أجل                    
احلصول على رخصة وكفى، واحلمد هللا لقد استوى العود واستقام األملود، واستحصدت اخلربة،               

   .وتوالت أعمال االبن العزيز تزداد حسناً بعد حسن، وتنتقل من جيد إىل أجود
  :تكرميكم أيها السادة اليوم لألستاذ أمحد العالونة تكرمي ملعنيني يف شخصهأن 

 ".أن اهللا ال يضيع أجر من أحسن عمالً"حقيقة إميانية ناصعة، وهي : األول
أن طريقة أسالفنا يف العلم والتعلم ما زالت قادرة بل هي األقدر على أن خترج لنا من                 :  وثانيهما
 .ها أنذا: يستطيع أن يقول

أيها السادة الكرام لكم مجيعاً حتييت وتقديري، وأكرر نئيت للمحتِفي واملُحتفَى به، وأسأل اهللا لنا               
 .ولكم التوفيق والسداد، والسالم عليكم ورمحة اهللا

وخنتم هذه الكلمات الرائعات ملن أرسل أيضاً إىل سكرتارية االثنينية، سعادة             :  عريف احلفل 
ي، من الكويت اجلهراء، احملروسة، رسالة أو فاكس أيضاً كلمة يف يوم             األستاذ حممد بن ناصر العجم    

 :يقول يف هذه الكلمة. تكرمي ضيفنا األستاذ أمحد العالونة



 كلمة سعادة األستاذ حممد الناصر العجمي(( 
  ))يلقيها �يابة عنه عريف احلفل

 . نيب بعدهبسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا وحده، والصالة والسالم على من ال
 :أما بعد

فيسعدين يف هذه الليلة العامرة اليت هي بفضلكم غامرة أن أشارككم القول يف تكرمي أخي                  
األستاذ املؤلف القدير، والباحث الدؤوب املتتبع ألعالم الرجال، والعاشق الواله آلثار الكرام، أال وهو              

و األديب العصامي الذي كون     أمحد العالونة، الذي عرفته عن قُرب، وسعدت بشخصه الكرمي، فه          
 :نفسه بنفسه، ولقد خطا خطوة حثيثة يف سعيه لنيل العال

ــوال ــسري األطـ ــنهـج الع ــد ال وأكاب
                                                            . 

ا عال ـل م ـال ب ـا غ ـا زلت أدرك م   ـم 
. 

 

للزركلي، فهو ألجل هذا جرد املطوالت، وتتبع       "  الذيل على األعالم  "وأعين ذا عمله اجلاد يف      
املطبوعات، وعيون الدوريات، وراسل العلماء والشخصيات ومن هلم صلة بالتراجم كالدكتور عدنان            

هذا رحل وحبث ونقب وتواصل مع       اخلطيب وصبحي البصام ووديع فلسطني وغريهم، مث إنه بعد           
اجلديد واملفيد، وقد يكلفه هذا ما ال يطيق ولكنه يف سبيل املعلومة املوصلة للحقيقة يبذل الغايل                   
والنفيس، فحصل له بسبب هذا الوقوف على اخلبايا، واستخراج منها ما يغفل عنه الكثري، فهو ينشر                 

وال زال يهيئ املشاريع     .ه لنيل ما يصبو إليه مفوقاً     مطوياً، ويظهر منسياً، جعل اهللا سعيه موفقاً وسهم       
  .العلمية اليت هلا صلة باختصاصه وذلك يف فن التراجم واألعالم

وهناك صفة الزمة لألستاذ العالونة وهي تزيده إن شاء اهللا فضالً على فضل أال وهي دعوته يف                  
ن أراد ذلك، فإن هذا ال يقلل من شأن         إىل نقد كتابه وأن النقد ال زال مفتوحاً مل        "  ذيل األعالم "مقدمة  

الكتاب وال صاحبه، كما أن هناك مزية أخرى تدل على نبله وهي شكره يف مقدمة كل جزء يصدر منه                   
 .ملن أفاده، فإن احلر من راعى وداد حلظة، وانتمى ملن أفاده لفظة

 :دة وتعاون ومناصرةإا منافرة بل هي استفا: ولسنا مع الذين ال يعرفون حق املعاصرة ويقولون
ــتقدميا ــل الــ ــرى لألوائــ ويــ

                                                            . 

ــيئـاً   ــر ش ــرى املعاص ــن ال ي ــل مل ق
. 

ــدميـاً ــد ق ــذا اجلديـ ــيغدو ه وس
                                                            . 

ــداً   ــان جديــ ــدمي كـ إنَّ ذاك القـ
. 

والواجب أن نعرف لذي كل فضل فضله، فإن األستاذ العالونة يستحق هذا التكرمي، وذلك                
 ختدم العلماء وتعرف م وبآثارهم، فله مين حتية تلمع مع الربوق، وتتجدد يف كل               جلهده ومؤلفاته اليت  
   :غروب وشروق



فأنـت كمـا تـثين وفـوق الـذي نثين          
                                                            . 

ــصاحل  ــيـك ب ــنا عل ــن أثني إذا حن
. 

 

 حتية مفعمة باإلجالل والتقدير لراعي االثنينية سعادة الوجيه اجلليل عبد           -وليس آخراً -وأخرياً  
املقصود خوجه، فهو واسطة العقد وبدر التمام، جزاه اهللا عنا وعن املكرم، وعمن كرمهم من العلماء                 

 . املسكوالسالم مسك اخلتام وختام. خري اجلزاء
 

واآلن نستمع إىل قصيدة من شاعر طيبة سعادة الشيخ حممد ضياء الدين               :  عريف احلفل 
 :الصابوين

 

  ))قصيدة شاعر طيبة سعادة الشيخ حممد ضياء الدين الصابو�ي(( 
ــصيـب ــرمـة ن ــل مك ــه يف ك ل

                                    .                         

ــدءوب) أمحــد(أخــي   ــرجل ال ــو ال ه
. 

وتعـــشقـه هلمـــتـه القـلــــوب
                                                            . 

ــرميـا  ــديا ك ــي ن ــا أخـ ــرفتك ي ع
. 

ــب ــرجـل األدي ــك ال ـــاروا ذل أش
                                                            . 

ــيل  ــا ق ــايل؟: إذا م ــل املع ــن رج م
. 

ــيل وال    ــل اجلل ــن العم ــروبع غ
                                                            . 

ـــروق  ــره شـ ــيـم ال يغيــ عظـ
. 

ــيوب ــه ع ــست ب ــالم لي ــن األع ع
          .                                                   

ــر  ــد كبيـ ــى جهـ ــبطه علـ واغ
. 

ــذوب ــوق ي ــن ش ــب م ــاد القل يك
                                                            . 

 حــب يف فــؤادي )١()ويوللطــنطا( 
. 

 

أيها السادة الكرام نترك الفرصة اآلن لفارس اثنينية هذا األسبوع األستاذ األديب            :  عريف احلفل 
 .والباحث واملؤلف األستاذ أمحد العالونة

 

  ))العالو�ةإبراهيم كلمة فارس االثنينية سعادة األستاذ أمحد (( 
راً لصاحبه، والصالة والسالم على سيدنا حممد       خذُاهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا محداً يكون        بسم  

 . واحلل عقدة من لساين    . ويسر يل أمري   .رب اشرح يل صدري   قال  وعلى آله وصحبه أمجعني،     
 ).٢٨-٢٥ : اآلية،طه (يفقهوا قويل

د خوجه، صاحب االثنينية اليت هي      جي الشكر اجلزيل إىل سعادة الشيخ عبد املقصو       زيف البداية أ  
أرسخ الندوات السعودية قدماً وأطوهلا عهداً، وأكثرها حجيجاً وأعالها صوتاً، وكانت من أهم                

، "معجم املؤلفني "جبزأيه الثاين والثالث والتذييل واالستدراك على        "  ذيل األعالم "مصادري يف كتايب    

                                                           
 . األستاذ األديب عبد اهللا الطنطاوي)١(



 زاهرة ال تليق إال بفضلهم، وطوقوها بألوان زاهية         وأشكر املتحدثني الذين أسبغوا علي من الثناء حلة       
أخذوها من كرمي نبلهم، لعلي أبلغ يف مقبل األيام بعض ما شاموا يفّ من كفاية وما تومسوا من اجتهاد،                    
أيها األخوة هذا موقف هابه كل من وقف قبلي، وقد رجعت إىل كلمات كثري ممن احتفي م يف                     

منهم من ملح ولوح، غري أم مجيعاً يف الشعور باهليبة سواء، وأعرف            االثنينية، فمنهم من صرح ووضح و     
 :أن صغر سين وحظوظ املتواضعة جتعلين جمهوالً من كثريين، فاعذروين إن اجتهدت يف التعريف بنفسي

ولدت يف الطيبة من حمافظة إربد يف األردن وقد تعلمت فيها، وكنت أرى يف نفسي صدوداً                  
قررة، فكنت أقرأ يف املرحلة االبتدائية االت والكتب العسكرية اليت كان            وإعراضاً عن املناهج امل   

حيضرها والدي معه وكان يعمل يف القوات املسلحة، مث اجتهت يف أواسط املرحلة اإلعدادية إىل                  
الدراسات اإلسالمية والفكرية، وملا بدأت مرحلة الدراسة الثانوية انصرفت إىل الدراسات النحوية              

، مث وجدت يف نفسي إقباالً وولعاً        -رمحه اهللا - بتوجيه وتشجيع أستاذي إبراهيم بدران        واللغوية
باألعالم وكتب التراجم، حىت أين صنعت لنفسي فهارس لألعالم الواردة يف ذكريات الشيخ علي                

 .، قبل أن أصنع هلا فهارس شاملة وتطبع-رمحه اهللا-الطنطاوي 
 وراودتين فكرة إمتامه،    ،ي أنيسي وجليسي ورفيقي   خلري الدين زركل  "  األعالم"وكان كتاب   

فعملت عشر سنوات حىت ظهر الد األول منه مث ظهر الثاين والثالث قريب الطبع إن شاء اهللا، وكنت                  
" نظرات يف كتاب األعالم    "ففرغتها يف كتاب مسيته      "  األعالم"قد كتبت تعليقات على كتاب       

وآمل أن  "  اإلعالم مبن ليس يف األعالم    "، يف كتاب    واستدركت على الزركلي تراجم هي ضمن شرطه      
تروه العام القادم إن شاء اهللا وأهم من ذكر فيه األنبياء عليهم السالم الذين مل يذكرهم الزركلي،                   
وسالطني الدولة العثمانية، وقد واجهت يف كتابة التراجم صعاباً كثرية، ال يدركها إال من عمل ذا                 

 كتابة التراجم فن قائم بذاته، والناس فيه مذاهب، وهو علم ظاهره اليسر،              الفن الدقيق اخلطري، ففن   
واإلغراء بالدخول منه وباطنه حمفوف باملزالق واملكاره، وال غرو يف ذلك، ألن موضوع األعالم عندنا                

ترامجهم ليس فيها التثبت الذي      حبر جلي، ومن الصعوبات اليت واجهتها يف تراجم املعاصرين أن كتب           
ه يف كثري من كتب تراجم القدماء، وأنا حني أنقل من املراجع املطبوعة أحاول مع ذلك التثبت يف                  ترون

ألقطار العربية واألجنبية يذكرون كيف كنت      يف ا لعلماء  اما أنقله، وأساتذيت وأصدقائي من فضالء        
 ضربت  أعرض عليهم التراجم وكيف كانوا جياوبونين بتصحيحها على حنو يقنعين، فكم من أكاذيب             

عليها، وكم من مبالغات نفيتها، ومن أحقاد نبذا وسيظل ذلك ديدين حىت آخر أيامي املكتوبة                  
وأنفاسي احملسوبة بإذن اهللا، فأنا أؤمن بأن االستشارة والتثبت مها شيمة العلماء، ومثل هذا العمل                 

 فال بد لكل    ،ه وحده الكبري الدقيق والذي حيتاج إىل خطوط املترمجني وصورهم ال يتم جبهد صاحب             
مشتغل فيه من يد تسدي إليه ورأي يستفيده ونصح يهتدي به، ومن هؤالء بعض من كرمهم الشيخ                  



عبد املقصود يف االثنينية كالشيخ زهري الشاويش، واألستاذ وديع فلسطني، والدكتور عباس اجلراري،             
اذ راضي صدوق، والدكتور ناصر     والدكتور يوسف عز الدين العراقي، والشيخ حممد الصباغ، واألست        

الدين األسد، والدكتور فهد السماري، وكنت وما زلت أدعو إىل نقد ما أكتب إلمياين بأن كبوة العلم                 
أشد وأقسى من نبوة السيف وبأن النقد يتمم النقص، ويقيم العوج ويصلح املنآد، وإلمياين بأن اخلطأ                 

 هلزات أليمة يستقيم بعدها السري يف الطريق           فتجارب اإلنسان يف احلياة تتعرض      ،طريق الصواب 
الصحيح، ومما له صلة بتكويين إىل جانب مكتبيت وإىل آالف اخلطوط والصور، وإىل جانب مكتبات                
اجلامعات واملؤسسات العلمية يف األردن هو اتصايل بالعلماء اجتماعاً ومراسلة، واملراسلة نصف               

من خالط  :  "، ومل أذكرهم اتقاًء لإلطالة، ورحم اهللا القائل       املشاهدة، فرحبت من معرفيت م فوائد مجة      
 ".العلماء وقِّر، ومن خالط األنذال حقِّر

ويف النفس مما أدخره رسائل كرمية من علماء كرام تظللين بوارف من كلمها الطيب الذي يكون                
اريب، وإىل علمي وأديب    على فؤادي املتعب روحاً ورحياناً، مث بدأت باألسفار اليت أضافت إىل جتاريب جت            

         ما منامها وقوامها، وأنا يف كل ذلك مل أسإىل جاه ومل أركض خلف شهرة، هذا وعملي يف القوات            ع 
املسلحة مل يكن حائالً دون حتصيلي العلمي، أمل يكن كثري من العلماء القدماء من ذوي أصحاب                   

 وأشهر من عِرف    ؟القصاب والقطان الصنائع، فمنهم اإلسكايف والبزار والبزاز والزيات والسمان و        
الذي كان يبيع الزيت، وقد       وكان بزازاً، وحبيب الزيات القارئ     -رمحه اهللا -بذلك اإلمام أبو حنيفة     

وجدت من الناشرين الثقات الذين نشروا كتيب كل دعم ومؤازرة، وهم األستاذ نادر حتاحت صاحب               
ب دار القلم بدمشق، واألستاذ زهري الشاويش        جبدة، واألستاذ حممد علي دولة صاح      "  دار املنارة "

ببريوت، وهم من الناشرين القالئل الذين أعادوا الثقة اليت فقدها املؤلف           "  املكتب اإلسالمي "صاحب  
باحترامهم للكتاب مادة وصفاً وورقاً وإخراجاً وجتليداً، وباحترامهم وتقديرهم للمؤلف على كل               

 .صعيد
وبعض كتب تراجم القدماء، ملا     "  عالم مبن ليس يف األعالم    اإل"وأعود إىل الكالم عن كتايب       
 إذ أُبِرز سلفنا األول أقزاماً ملتاثني، أو سباعاً تتهاوش على             ،وجدته من تشويه لرجاالت اإلسالم     

عجيباً أن   أعراض الدنيا ومآرا اخلسيسة، وأنى يبقى رجل موضع ثقة ذا املنطق الصبياين، أوليس              
لمني إن رأوا من عظماءهم خرياً أذاعوه، وإن رأوا شراً دفنوه، لقد أُلِّفت عشرات               القوم من غري املس   

واصى بالسكوت عن استبداده وفساده، وغدره وشذوذه وخسته،        تالكتب عن نابليون تنوه بأجماده وت     
وجود، فكم من رواية لُفِّقت      أما حنن فمبدعونا يف تضخيم اآلفات إن وجدت، واختالقها إن مل يكن هلا            

يف التاريخ فكان عليها أحكام ما زلنا نعاين من آثارها السيئة، إننا وحدنا الذين نعرض تارخينا بالصورة                  
ومهزلة التحكيم  "  صفني" واجلمل و    -رضي اهللا عنه  -الشوهاء املمزقة ونطيل الوقوف عند مقتل عثمان        



 ولياليه وما إىل ذلك،     وكربالء وظلم احلجاج وسفكه الدماء وضرب الكعبة باملنجنيق وهارون الرشيد         
 أما قرن االستعمار الذي ديست فيه ديار املسلمني بأحذية          .مع ما يف كل ذلك من أكاذيب وافتراءات       

إن اجلهود انونة   :  "غزايل رمحه اهللا  الالعدو الثقيلة فهو بدء النهضة وعصر التنوير، يقول الشيخ حممد           
دب والفلسفة هلا غاية جيب فضحها والتحذير من         اليت تستبيح قادتنا وكرباءنا يف ميدان العلم واأل        

 وعندما تكون أمتنا بال تاريخ فلن تكون أمة، ما قيمة أمة ليس             ،مغبتها، إا تريد القضاء على تاريخ أمة      
رمحه -فقد سئل اإلمام الشافعي     ..  ، وبعد "هلا رجال، وما قيمة دين مل يصنع رجاالً على تراخي العصور          

إين ألجد بياا يف قليب ولكن ليس ينطلق به لساين، وما أدري أأحسنت اإلبانة                ": عن مسألة فقال   -اهللا
فإن تكن األوىل فإين أمحد إليكم اهللا الذي ال إله إال هو، وإن تكن               "  عما يعتلج يف نفسي أم أسأت؟     

 .األخرى فإين أعتذر إليكم وأستغفر اهللا العظيم وأتوب إليه
 عبد املقصود خوجه ولألخوة املتكلمني، وأشكر لكم          وأجدد الشكر لعميد االثنينية الشيخ     

 .حضوركم واستماعكم، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 

  ))احلوار مع احملتفى به(( 
األسئلة اليت وردتنا هنا من السادة الكرام، سؤال من األستاذ غياث عبد الباقي              :  عريف احلفل 

  :الشريقي يقول
 تزال بتشويه سرية بعض رجاالت التاريخ اإلسالمي         قامت بعض األقالم املشبوهة وال     

هارون الرشيد وطارق بن زياد وصالح الدين األيويب وغريهم فكيف يتم الوقوف            :  العظام أمثال 
يف وجه تلك اإلساءات؟ وكيف يتم تنقية تاريخ وسرية هؤالء العظام وهل يف النية الكتابة املنصفة           

  عن هؤالء؟
سم اهللا الرمحن الرحيم، كتب التاريخ والتراجم حتتاج إىل تنخيل            ب:  األستاذ أمحد العالونة  

وغربلة، ففيها من األباطيل الشيء الكثري، وأذكر أن الشيخ شعيب األرناؤوط ذكر يل أن تاريخ                  
 هم الذين كتبوا تاريخ الصحابة      ، كما يقول  ،الطربي ال يصح منه إال ربعه، وسبب ذلك أن الشيعة          

 من الوقوف على أسانيد تلك الروايات ومتحيصها كما فُِعل بأسانيد ومرويات            وتاريخ رجاالتنا، فال بد   
احلديث، ويف النية إن شاء اهللا وإن مد اهللا يف العمر أن أقوم أنا والدكتور بشار عواد معروف وبعض                    
األخوة بكتابة تراجم رجاالت األمة من القرن األول حىت عام ألف وأربعمائة هجرية، وسيكون حجم                

 هذه األباطيل اليت    و حبدود مائة ألف ترمجة إن شاء اهللا، ولكن العمل حيتاج إىل متويل وسنمح              العمل
 .وردت يف التاريخ عن هؤالء العظام



  :األستاذ عبد احلميد الدرهلي يقول: عريف احلفل
لدي سؤال يتعلق حبياة العرب يف اجلاهلية مرحلة ما قبل اإلسالم، هل كان سكان اجلزيرة               

بل ظهور اإلسالم عرباً جهلة؟ وأن احلضارة مل متسهم من قريب أو بعيد حىت أُطلقت                العربية ق 
 ؟ هل كانت حيام أقرب إىل حياة البدائيني اهلمجية يف             -صفة اجلهالة -عليهم هذه الصفة    

القدمية؟ أم أن هذا اسقاط فيه بعض التعسف والظلم؟ ماذا عن ثقافتهم واحلضارة اليت                العصور
) الشعر اجلاهلي (من من سدود وإعمار وغريها؟ وماذا عن الشعر العريب املسمى            تركوها يف الي  

بشخصيته املتكاملة؟ فلماذا ال نعيد النظر يف مفهومنا لتاريخ هذه األمة قبل اإلسالم وننبش                
من جديد لعلنا نصل إىل معلومات تضيف الرصيد القليل الذي جمع عن حضارة هذه                التاريخ

وتسمية الشعر اجلاهلي بالشعر العريب     "  بالعرب قبل اإلسالم  "اجلاهليني  الشعوب ونعيد تسمية    
 .قبل اإلسالم؟ وذلك لعمري يستحق البحث والتقصي والعمل اجلاد

واهللا هذا الكالم قتله الدكتور ناصر الدين األسد حبثاً وتنقيباً يف كتابه             :  األستاذ أمحد العالونة  
اهلية اليت نعرفها حنن، وملن أراد االستقصاء فعليه بقراءة         ونفى عنهم هذه اجل   "  مصادر الشعر اجلاهلي  "

 .هذا الكتاب
  :األستاذ إبراهيم حيىي مصلح يقول: عريف احلفل

وما فيه من   )  يف اال العسكري  (كيف استطاع سعادتكم التوفيق بني عملكم السابق         
 ارتباط عملي وبني ما قمتم به من تأليف وحبث وتوثيق ونقد؟

السبب هو اهلواية وشرف العلم، ومقولة أستاذنا الدكتور عبد العظيم           :   العالونة األستاذ أمحد 
 ".لوال لذة العلم ما اشتغل يف العلم مشتغل: "الديب دائماً يكررها
  :األستاذ السائل علي املنقري يقول: عريف احلفل

 هل صحيح أننا أمة ال تقرأ وإذا قرأت ال تستوعب وإذا استوعبت ال تتعظ؟ وما هو                  
 املخرج من ذلك؟

هذا الكالم بأغلبه صحيح، حنن أمة ال تقرأ وإذا قرأنا ال نفهم، أذكر              :  األستاذ أمحد العالونة  
ترمجه من اإلجنليزية إىل العربية قال      "  خروج العرب من األندلس   "األستاذ حسن الكرمي ترجم كتاب      

إن :  قال يل   األندلس، ولكنه  ترمجته للعرب كي يتعظوا، ألن فلسطني مقدمة على ما كان مثلها يف           :  يل
 .العرب ال يقرؤون وال يتعظون

  :األستاذ األديب عثمان مليباري من مكة يقول: عريف احلفل



ورد يف خمتصر سريتك الذاتية أنك كنت متصالً وجمتمعاً مع العلماء األعالم من أجل                
ج قول على قول،    االستفادة العلمية والتكوين العلمي أمثال األساتذة حسن كرمي صاحب برنام         

 -كرماً-هل األستاذ الطنطاوي أردين أم سوري واذكر لنا         :  واألستاذ عبد اهللا الطنطاوي، سؤايل    
 .بعض نشاطه العلمي واألديب ومؤلفاته بإجياز مع الشكر

األستاذ عبد اهللا الطنطاوي أديب سوري له حنو سبعني كتاب، منها             :  األستاذ أمحد العالونة  
يعين مؤلفاته ما   "  حممود شيت خطاب  "وكتاب  "  مصطفى السباعي "، وكتاب   "ممن جنوم اإلسال  "كتاب  

شاء اهللا كثرية، يف األدب واللغة وتراجم الشخصيات، وهو أديب موهوب ولكن الناس ال يعرفون                 
 .قدره

معنا أيضاً يف هذه الليلة الدكتور املعروف األديب الكبري الدكتور عاصم محدان             :  عريف احلفل 
  :ولويسأل أيضاً يق

أمتىن أن ميتد جهد األستاذ أمحد العالونة لتحقيق وإخراج كتاب سلك الدرر يف أعيان                
القرن الثاين عشر للمراي وحلية البشر يف أعيان القرن الثالث عشر لبهجة البيطار، وقد رأيت                

وظننت أا حمققة فلما تصفحتها وجدا خالية من التحقيق مع          "  سلك الدرر "نسخة مصورة من    
هـ، يف مطبعة اخلاجني حسب تاريخ النسخة املوجودة يف مكتبيت،          ١٣٠٠طُبع عام    لكتابأن ا 

أما كتاب البيطار بأجزائه الثالثة فهو كذلك موسوعة لرجال وأدباء وشعراء العامل العريب، ولو ال               
 لضاعت أمساء كثرية واندثرت جهود علمية متعددة، لذا آمل من حبيبنا العالونة             نهذان الكتابا 

ن يضيف إىل املكتبة العربية جبهده ما خيص الرائدين املرادي والبيطار، سائالً اهللا سبحانه وتعاىل                أ
 .له كل توفيق يف مسريته العلمية اجلديرة باالحتفاء

إن شاء اهللا الكتابان أنا والدكتور بشار والفريق الذي معنا إن شاء اهللا              :  األستاذ أمحد العالونة  
 .اهري واألعالمسنفرغهما يف كتاب املش
  :األستاذ املساعد بكلية املعلمني جبدة، الدكتور حامد صبحي السيوطي، يقول: عريف احلفل

التكرمي الذي يظهر املُكرم وهو أهل لإلظهار يف عصر ظهر فيه من ليسوا أهالً                ..  نعم
يت العظام  لإلظهار، وتعقيباً على غيبة العظام يف مصر خاصة يف وقتنا احلاضر، سألت أحد أساتذ              

رمبا :  عن السبب يف عدم وجود عمالقة يف عصرنا احلاضر مقارنة مبطلع القرن العشرين فقال               
كانوا موجودين، وما يدريك اآلن الظهور والشهرة اآلن هلما شروطهما الزائفة واخلادعة               

 .فما رأيكم يف هذا الرأي؟ خاصة وأنتم ممن ينطبق عليهم هذا الكالم. واهلدامة



واهللا هو سبب شهرة األدباء بداية القرن يعين خاصة مصر، ألن الناس             :  د العالونة األستاذ أمح 
تصروا على الربامج التلفازية الفاسدة،     قكانت تقرأ، وتفهم ما تقرأ، أما اآلن فالناس ال تقرأ، إما أن ي             

عمره سنة  مسلسل ستار أكادميي أو برنامج النجوم رمبا        :  ، ولألسف مثالً  "ستار أكادميي "،  "سوبر ستار "
ومع ذلك امسه على كل لسان، فالناس مع األسف يتجهون له حىت أصبحوا ال ينظرون ال على                    

 .مسلسالت وال على أفالم، بل على الربامج الساقطة بكل أسف
 :األستاذ عالء أمحد، يقول: عريف احلفل

 هل مؤلفاتك يف تراجم األعالم هي للحصر؟
ن يقصد ذيل األعالم فليست للحصر، اجلزء الثالث         ال أدري إذا كا   :  األستاذ أمحد العالونة  

الذي سيظهر قريباً إن شاء اهللا فيه تراجم كان جيب أن تكون يف اجلزأين األول ويف الثاين، لكن املصادر                   
إن شاء اهللا سأكتب عن        "علماء مفكرون ومعاصرون  "مل تكن موجودة أمامي، وبالنسبة لسلسلة        

 .هاالدكتور عمر فاروق إن شاء اهللا في
  :من األستاذ منصور سيد أكرم، يقول: عريف احلفل

 ديوان شعر، علماً بأنه شاعر وله       -عليه رمحه اهللا  -هل للملك عبد اهللا ملك األردن آنذاك        
 .مع الشاعر عرار جوالت وصوالت، أرجو إفادتنا أفادك اهللا

كاملة للملك عبد   له ديوان شعر مطبوع، وأيضاً طُبع ضمن األعمال ال        :  األستاذ أمحد العالونة  
 .اهللا بن حسني، طبع مرتان

  :سؤال من األخ عبد احلكيم خريان، يقول: عريف احلفل
وقفه بال شك مدى االهتمام     تسي..  إن املتتبع لسريتكم الذاتية وكتاباتكم سيتوقف بال شك       

نافحني الذي تولونه للغة الضاد، وحبكم هلا، ويخلُص إىل أنكم أحد محاا، تقفون يف معسكر امل               
عنها، يف عصر باتت تتردى فيه يف مأزق خطري وتعاين من كثري من السهام املسمومة والضربات                
العنيفة اليت توجه إليها، أسألكم عن رأيكم يف الوضع الذي آلت إليه العربية وهل لنا أن نتوقع                  

 منكم كتابات يف هذا املنحى؟
 اآلن سيئ جداً، يعين أغلب خرجيي قسم        يف حقيقة وضع اللغة العربية    :  األستاذ أمحد العالونة  

 يف اللغة العربية باألردن يفتخر أنه ليس يف بيته           اًذكر أن دكتور  أاللغة العربية مستواهم ضعيف، و    
مكتبة، وأنا بالنسبة يل لست متخصصاً أو ليست يل كتابات يف اللغة العربية، واجته نشاطي إىل كتابة                  

 . العربية، إمنا سأجمد من محل اللغة العربية إن شاء اهللا يف كتابايتالتراجم، فلم تكن يل كتابات عن اللغة



شكراً لضيفنا الكرمي، وأحب أن أوضح أن االثنينية ال حتجب           :  الشيخ عبد املقصود خوجه   
كلمة لصاحبها ولكن ال ميكننا أن نلقي الكلمات اليت تردنا يف نفس األمسية من األخوان الكرام                   

 أو أبيات شعرية، وأعد كما سبق وأوضحت أن اجليد منها سيأخذ طريقه             كمداخالت، أو حتية للضيف   
فقط القصائد، ولكن ليست الكلمات، ورمبا أجد من املناسب يف هذه             "  االثنينية"للنشر يف كتاب    

األمسية وأنا أرى أننا يف كل أمسية تزداد معنا الكلمات والكثري منها كلمات تأتينا إللقائها بالنيابة عن                 
 الغري موجودين معنا أن حنجبها، وهذا ليس قول ينطبق إطالقاً على اجلميع ولكن سيكون                 أصحاا

استثناًء ما يذاع، فأرجو أن يعذرين األخوة الكرام إذا حجبت أي كلمة لضيق الوقت ولنعطي للضيف                
ام، مساحة أكرب للحوار معكم، وألننا أحياناً نسهر إىل وقت متأخر مما يزعج كثريا من األخوة الكر                 

 .الذين أرسلوا يل حمتجني على ذلك
وردتين هنا أمساء مقترحة للتكرمي يف االثنينية من السيد جمد مكي، أشكر له ذلك وأحب أن                  
أوضح أن هذه مهمة كل من يرتاد هذا املنتدى، ألن املنتدى منكم وبكم ولكم ومعكم، فمثالً من                   

سيأخذ  هو فعالً يستحق التكرمي، وإن شاء اهللا      ضمن األمساء اليت طرحها األستاذ عبد اهللا الطنطاوي، و        
طريقه إىل هذه املنصة بإذن اهللا، وبعض أمساء ذكرت تشرفنا بتكرميهم مثل أستاذنا أبو عبد الرمحن ابن                  
عقيل الظاهري، موالنا املرحوم أبو احلسن علي احلسن الندوي، ورمحة اهللا عليه الشيخ عبد الفتاح أبو                

 وعالمتنا الشيخ مصطفى الزرقاء، كل       -رمحه اهللا -اء الدين األمريي    غدة، وشاعرنا الكبري عمر     
هؤالء كُرموا القضية ليست قضية أولويات يف احلقيقة هناك أعالم يستحقوا التكرمي، وفات االثنينية أن               

 وليس ذلك قصوراً ولكن كما ذكرت وأكرر دائماً أن القضية ليست قضية أولويات              ،تشرف بتكرميهم 
ري، بويشهد على ذلك الدكتور حممد عمر ز      - املتيسر، مثالً عالمتنا الشيخ حممد الغزايل         وإمنا حسب 

 عندما كان   -مدير جامعة امللك عبد العزيز سابقاً، كان حاضر املكاملة اليت جرت بني فضيلته وبيين               
ثالً أنا مل   زائراً للرياض كان سيقدم إلينا لنكرمه ولكن وافته املنية قبل ذلك، وهناك أشخاص كثريون م              

أذكر يف األمسية السابقة سبب عدم تكرمينا للشيخ اجلاسر، ووجدت من غري املناسب أن أذكرها رمبا                 
ألا ستؤخذ من باب التشاؤم، وأنا بطبيعيت متفائل، لكن سأقول كلمات قصرية يف هذه األمسية،                 

كثريون منكم يف لندن    شرفنا شيخنا اجلاسر بقبول التكرمي ورمحة اهللا عليه كسرت يده كما يعرف               
وطبعاً حجبت االثنينية، املرة الثانية أيضاً تفضل بقبول التكرمي وكنت يف زيارة طارئة للرياض فمررت                
عليه وكنت مع أحد األصدقاء بطائرته اخلاصة، وجدت أنه من املناسب رمبا تكرمياً ألستاذنا أن                  

 شديدة، وأول الكلمات اليت قاهلا بوجود ابنه        نصطحبه بالطائرة وإذا به أجده مريضاً ويعاين من أنفلونزا        
ال واهللا ال ميكن أن تقدم وأنت ذه احلالة، وطبعاً حجبنا           :  األستاذ معن أنين قادم قادم إليكم، فقلت له       

التكرمي، ومرت األيام وتشاءمت أنا نفسي وكنت على استحياء ال أود بعد ذلك أن أقول ألستاذنا                  



ية أن يصيبه شيء، وتوالت األيام وحرمنا من ذلك ولكن احلمد هللا             تفضل حنن على انتظار معكم خش     
قد من اهللا علينا بشيء من الفضل فكرمنا يف األمسية املاضية أول علم انتقل إىل رمحة اهللا، هناك                     
أشخاص آخرون كثريون يستحقون التكرمي، والقضية ليست قضية أولويات كالشيخ الغزايل ومتويل             

لكن ضيق الوقت، ولكن إن شاء اهللا سبحانه وتعاىل عندما تقوم مؤسسة االثنينية             الشعراوي وغريهم و  
بدورها رمبا ستعطي هذا األمر أولويات أكثر بكثري من اجتهادي الشخصي، فهذا ما عندي يف هذه                  
األمسية، ولكم الشكر ولضيفنا الشكر األكرب، وإن شاء اهللا يف األسبوع القادم نلتقي وأنتم خبري،                 

  .الكلمة لزميلي األستاذ كتوعةوأترك 
 

  ))كلمة اخلتام(( 
وإن شاء اهللا سيكون ضيف االثنينية القادمة بإذن اهللا هو الشاعر واألديب              :  عريف احلفل 

التونسي، معايل الدكتور نور الدين صمود، وكما هو معروف ومعلوم بأن االثنينية ال يوجد هلا رقاع                 
 . ألصحاب الفكر والقلم والكلمةدعوة ولكن هي تفتح قلبها قبل أبواا

تبقى اآلن أن يزف الشيخ عبد املقصود خوجه عروس االثنينية إىل فارسها يف هذا األسبوع وهي                
هدية تذكارية يقدمها لضيفه الكبري األستاذ أمحد العالونة ذه املناسبة، كما يقدم                لوحة االثنينية، 

 .كة املكرمةسعادته لوحة للفنان السعودي األستاذ خالد خضر مل
شكراً لفارسكم، شكراً لكم أنتم أيها السادة، نلتقي جمدداً يف األسبوع القادم، إىل اللقاء                 

 .والسالم عليكم ورمحة اهللا
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