

	� ا����ة  
  

����������������������������    �	
���	
���	
���	
��::::        
 يعبد احلميد حممد أمحد العمر : مـــاالس

 . ١٩٩٠ يونيو ١٦ / ١٤١٠ القعدة ذو ٢٢ :الدـاملي تاريخ 

   .املغرب :امليالد مكان

  ).مهتم بدراسة آثار الشيخ حممود حممد شاكر ونشر علمه( /العريب األدب يف باحث طالب : ةــــاملهن
 .يعد رسالة ماجستري يف منهج التذوق عند الشيخ حممود حممد شاكر 

   com.gmail@tachaoufite :  لكتروىنعنوان الربيد اإل
  ٠٠٢١٢٦١٥٨٦٨٩٢١: ـف ـاهلـــــات
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 "مستحسن" مبيزة العريب، األدب ختصص ، العربية الدراسات يف إجازة ،٢٠١٢ يونيو -

 .امساعيل موالي جامعة الرشيدية، التخصصات املتعددة الكلية

 "مستحسن" مبيزة .العربية الدراسات )Deug( العامة، اجلامعية الدراسات دبلوم ، ٢٠١١ يونيو -

 امساعيل موالي جامعة .الرشيدية التخصصات، املتعددة الكلية

 "مستحسن"مبيزة مسلك اللغة العربية،  ، باكلوريا ٢٠٠٩يونيو  -

  ثانوية موالي رشيد التأهيلية أرفود جهة مكناس تافياللت
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  :دولية ووطنية علمية وثقافية وشعرية، من أمههاوندوات شارك يف عدة مؤمترات وملتقيات 

: املستقبل العريب: "املؤمتر العريب للعلوم اإلنسانية واالجتماعية للباحثني الشباب وطلبة الدراسات العليا، الدورة الثالثة -
مركز الدراسات واألحباث يف مؤسسة خالد احلسن ". قراءة يف بواعث وتداعيات احلراك العريب... إىل أين؟ وكيف؟

  .٢٠١٤أبريل  ١٠و ٠٩أيام ). كلية سال(السويسي  –معة حممد اخلامس بشراكة مع فريق الدراسات السياسية يف جا
مالمح التميز املنهجي يف التعامل مع السرية النبوية من شفا القاضي عياض إىل النور اخلالد "ندوة حراء الدولية مبراكش  -

  .٢٠١٣ماي  ٢٠، جامعة القاضي عياض وجملة حراء، "حملمد فتح اهللا كولن
  .٢٠١٢ملتقى الشارقة للشعراء الشباب، الدورة الثالثة، مارس  -



 –، ماستر األدب العريب، ككلية اآلداب جامعة القاضي عياض، كلية اللغة العربية "التدبرِ وآفاق القُرآينُّ البيانُ: "ندوة -
  .٢٠١٣ماي  ٢٨مراكش، 

  .شعرية كثرية يف ربوع املغرب، ومشاركات علمية وأدبية وملتقيات إضافة إىل أمسيات
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  .مصر -، مركز إيوان٢٠١٢الطبعة األوىل . امسح دموعك ، ديوان شعر    - ١
  ).حتت الطبع(قليب إليك ، ديوان شعر ،  - ٢
  )حتت الطبع(على نوافذ التيه، ديوان شعر،  - ٣
  .تطبع بعدة مل يصصقجمموعة اجلزار،  - ٤
  .إضافة إىل أعمال أخرى خمطوطة سترى النور قريبا بإذن اهللا  

  ).سيطبع قريبا(  الدرر النقية بشرح املنظومة اخلزرجية، عثمان بن إبراهيم نعمة اهللا،    -٥
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  .األدب مدخال إىل النهضة وبلوغ األرب... سحر األدب            -
  ).دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان   - ٢٠١٣الطبعة األوىل، (عبد احلميد العمري و فاطمة مرداين   
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  .التركية" حراء"الكويتية، وجملة " اتمع"ينشر قصائده يف جمالت عربية وإسالمية أشهرها جملة 

  ". جملة جممع اللغة العربية على الشبكة العاملية"حبوثه ومقاالته يف جمالت عربية حمكمة أشهرها  وينشر
  :فمما نشر من املقاالت واألشعار

جملة جممع اللغة ) حبث(منهج القراءة والشرح عند الشيخ حممود حممد شاكر من خالل كتاب طبقات فحول الشعراء،  -
  .م٢٠١٣سبتمرب /هـ ١٤٣٤ذو القعدة –اإلصدار الثاين ) اململكة العربية السعودية(العربية على الشبكة العاملية، 

  .٢٠١٣، نوفمرب ديسمرب ٣٩التركية، العدد " حراء"، جملة )قصيدة(صدى الربدة  -
  .٢٠١٣نوفمرب / هـ ١٤٣٥، حمرم ٢٠٦٥الكويتية، العدد " اتمع"، جملة )قصيدة(حلم على وضم  -
  .إىل مقاالت وقصائد كثرية يف املواقع واملنتديات اإللكترونية، ويف اجلرائد واالت احمللية إضافة  
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  ٢٠١٢اجلائزة األوىل يف مسابقة جامعة املوىل إمساعيل للشعر مبكناس           -

  ٢٠١٢جائزة ملتقى الشارقة للشعراء الشباب باملغرب،           -

  ٢٠١٢  -٢٠١١اجلائزة األوىل ملسابقة معرض أرفود الدويل للتمور الشعرية مرتني           -

  .٢٠١٠جائزة القلم الذهيب، منظمة التجديد الطاليب           -

  جوائز حملية وجهوية على مستوى اجلامعة واجلمعيات الثقافية          -
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":األدب مدخال للنهضة... األدبسحر "من مقدمة كتاب  -   

 األمـة  هـذه  بيان يف نغوص أن فيها نسعى العرب، لسان يف البيان ومكانة األدب، فضل يف رسالة هذه" 
 يف حتيـي  فاحصة نظرة فيها فننظر الدين هذا أمر قام عليها اليت األصول إىل ونعود  املخبوء، فنستكشف

 عـزت  ـا  اليت القوة فيه نتلمس تارخينا يف البصر نرجع مث اخلالدة، األمة هلذه باالنتماء اإلحساس نفوسنا
 ركـب  يف هلا ترى أن تتشوق وألبابا قلوبا القضية تلك إىل فننبه غفت، أسباا عن غفلت فلما األمة هذه

 العز زمن يف قبل من األمة عليها قامت اليت األسس على األدب صرح فنبين مشرف، قدم موطئ احلضارة
 ال أدب إىل أدم عن األمة أبناء انصراف من رأينا ما الفصول هذه كتابة إىل دفعنا الذي كان وقد. واد
 بتـراث  اسـتخفاف  ومن. ويعليهم حيييهم ما -يعلمون لو – أدم ويف أخرى، هلم يبين وال دنيا هلم يقيم

 يف فهـم  األمـة  أبناء به واستخف  فعلَوا، به وعملوا تذوقوه مث فسرقوه قدره أعداؤنا عرف جليل عظيم
 إعجـاز " اليـوم  يسـمى  مـا  مسألة يف إليه انتبهنا ما القضية هذا عن للكتابة وحثَّـنا. يعمهون الضاللة
 يف حيـرك  ال مث" اإلعجاز" هذا على مبنيا الكرمي القرآن يكون أن ميكن كيف:  أن تساءلنا حيث ،"القرآن
 عليهـا،  وصـلنا  الـيت  احلال هذه على" اإلعجاز" يكون وكيف به؟ جنادل أن نريد حني إال شيئا نفوسنا

 سـر  هـذا " اإلعجاز" سور وراء من يكون أن بد ال أنه فرأينا خلفها؟ عن األمة هذه سلف أمر فيختلف
 اثنان، أمره يف خيتلف فال وأوضح، أثبت ويكون به، الناس يتحدث الذي هذا من وأكرب أجل يكون عظيم



 هذه،" اإلعجاز" قضية يف نبحث فانطلقنا. حوله خيتلفوا مل صلى اهللا عليه وسلم اهللا رسول أصحاب دام ما
 نعيـد  أن ضـروريا  فكان والبيان، التذوق هو العظيم، القرآن آية مدار عليه جدا، عظيم سر على فوقفنا
 فروعه ختتلف أن بالضرورة ذلك استوجب علم أصول اختلفت إذا ألنه تارخيها، ويف القضية هذه يف النظر
 هذا حقيقة وبني" القرآن إعجاز" اليوم يسمى ما بني شاسعا بونا بعد من وجدنا فإننا كان، وكذلك أيضا،

 يف مغيـب  شبه صار قد به إال اإلسالم يتم ال اليت األمة أصول من أصال أن ذلك بعد اكتشفنا مث. اإلعجاز
  ويتيهـوا  املسلمون يضل أن عنها حميد ال اليت -املقصود غري - تغييبه نتائج من فكان اليوم، املسلمني حياة

 نأمـل  وحنن. فيها بسببها وقعنا اليت السبل غري من منها خنرج أن وحناول مرارا نتجرع زلنا ما زلة ويزلوا
 يشيب ومهالك مزالق من اآلن فيه تتخبط ما لكل مفتاحا به تعطى األمة على فتحا األمر ذا اهللا يكتب أن

  .واملعني املوفق واهللا. الولدان هلوهلا

 مـن  ضـرب  فهذا الطريق، هذه سلك من وأول األمر، هلذا انتبه من أول أننا ندعي أن اهللا ومعاذ 
 فضـل  من كان فقد. املبني اخلسران هو وذلك واآلخرة، الدنيا يف الضالل غري منه جيىن ال الفارغ، التبجح

 النظريـة  هلـذه  التأسيس اهللا رمحه شاكر حممد حممود فهر أبو العربية إمام الفاضل شيخنا توىل أن علينا اهللا
 ليـبين  بعـد  من سيأيت ملن ونعبدها صعاا، -اهللا بفضل– نذلل بعده من سلكناها طريقا لنا وشق اجلديدة،
ممهدها هو طريق يف اهللا رمحه بعده من مضينا أن إال ذلك يف فضل من لنا وليس. إليه انتهينا ما على الصرح 

 رأينا الذي هذا رأوا ولو احتفال، وقلة األمة هذه أبناء من غفلة حني على إليها وملفتنا إليها، وموجهنا لنا،
  .حسد وذي لوم لذي ملتفت غري فيه ماضيا كان ما ويواصلون اهللا رمحه علمه حييون لسارعوا

 جمراهـا  إىل القضـية  ونعيـد  هـذه، " اإلعجاز" مسألة على نستدرك أن لنا ويسر تعاىل اهللا علينا من وقد
 العـرب  ببيان املرتبط ا، اإلميان ومدار الكرمي القرآن آلية متكاملة صورة -تعاىل بفضله– ونبين الطبيعي،

 املنعطـف  ذلـك  انعطفت يوم إىل اإلسالم فجر منذ األمة هذه تاريخ يف أمرها متتبعني شيء كل يف وأدم
 بـالء  -أحسـنوا  أم ظنوا حيث من - املتكلمني من األجالء علمائنا اجتهاد فيه علينا جر الذي اخلطري
 بعد لنرد تفسد، أن قبل أصلها إىل بالقضية فعدنا. تعلم أن غري من جراحه تلعق اليوم األمة تزال ما عظيما
 الدعاوى تلك وجدت إذا حقيقتها فتسقط األمة أصول تطعن حيث من األدب هذا يف الطاعنني على ذلك

 فيعليها احلضارة ركب يف األمة ذه يدفع للنهضة طريقا ذلك وراء من أبصرنا مث. وميال النفوس يف صدى
  .وجه أمت على دوره يؤدي الطبيعية حالته إىل ليعود تسد أن بد ال األدب يف ثغرات وأبصرنا ويرفعها،



 الـيت - الغربية املذاهب علينا جرته ما ونبطل باألدب، االستخفاف فكرة ندفع األول الفصل يف بدأنا وقد
 علـى  نسـتدرك  الثاين الفصل يف انطلقنا مث. وحياتنا نفوسنا يف األدب فساد من  -منا طائفة ا استنجد

 تارخينا يف ناظرين العظيم، القرآن آية حقيقة عليه قامت الذي الصحيح الوجه هلا ونلتمس" اإلعجاز" قضية
 األخـري  الفصل يف مضينا مث. منه انفكاك ال وثيقا ارتباطا باألدب القضية هذه ارتباط على تدل قوية دالئل
 أركـان  وبناء عنها للدفاع األمة هذه بأبناء يدفع أدبا األصول تلك على ونبين األدب، يف للنهضة نؤصل
  ).١٤ – ١٢، ص ٢٠١٣دار الكتب العلمية ... سحر األدب"   (.جديد من جمدها

  :"امسح دموعك"من مقدمة ديوان  - 

 مث العـريب،  القارئ إىل الديوان هذا أقدم وأنا وخينقين،  بأنفاسي يأخذ شديدا حرجا ألجد  فإين"
 أنـا  وما شعري، عن أذكره شيء وأي نفسي؟؟  عن أقوله شيء فأي  له، مقدمة ألكتب ذلك بعد أسعى

 علـى  أثـين  اليوم، شعراء طريق جت أنا إن -أشعاري للناس أقدم وأنا - أمري يكون وكيف ناظمه؟؟
 أريـد  كما ذا أنا ها للناس أقول أن العمل وبئس. أفعل مل مبا أمحد أن يف حبا فيها، ليس مبا وأمدحها نفسي

 يقدمـه  ومـن  شاعر، أنه والعقد احلل أهل من الناس له يشهد من الشاعر فإن. جيب كما ال تعرفوين، أن
 شـيء   ال أن مدرك نفسه يف وهو شاعر،  أنه صارخ ناد كل يف هو  من ال  إبداعه، ويرفعه للناس، شعره

. وفصله أصله للناس يظهر شعره فإذا بأهله، لصيق بالشعر لزيق وأنه الكاذب، االدعاء إال الشعر وبني بينه
 يسـنده  ال الـذي  الفارغ واالدعاء الكاذب، التبجح من بريء عاقل وكل".  الشعراء" هؤالء أكثر وما

    .شيء

 أن ينصـحين  ملن وأقول. سواها عن نفسي به  وأوثر الناس، على بشعري أضن كنت عهد علي مضى وقد
 تبينـت  مين، كره على بعضه فأذعت إخواين علي أحل فإن سيسمعين؟؟ ومن أكتب؟؟ ملن: الناس بني أذيعه

 يف ليحرك هذا كان وما. طوعا التهلكة يف بنفسه يلقي الذي الفىت هذا على والشفقة اإلنكار، وجوههم يف
 يسـر  مما وعرفت م، وستعود بشباا، كانت العظيمة األمة هذه أن وعلمت عقلت، مذ فإين شيئا، نفسي

 مـا   تصلح ألصوهلا، تعود أن إال وجود هلا يكون لن أمة أا الزاخر األمة هذه تراث من عليه أطلع أن اهللا
 مـن  متنعه مل إن فيها؛ أصل هو ما وحتصن الزمن، عوادي فيه أثرت ما  وترمم  الناس، عقول يف منها فسد
 اجلبـل  مـن  نزلوا حراسها أن لوال فعل ما  األمة يف ليفعل يكن مل العدو فإن. الثغر ذلك من أتيت العدو



 مسـتقبلها،  لتـبين  منـه  لتأخـذ  ماضـيها  إىل وتطمئن حقيقتها،  تعرف أن األمة هلذه بد ال أن أيقنت=
 هذه حقيقة إىل فنلفتها وقلوا، الناس عقول نواجه أن   -احلقيقة أدركنا إذا – علينا صار أنه وأحسست

 وهـي . آخر شيء أي من عليهم أخطر فإا األمة، عودة من اليائسة النظرة هذه أذهام من ونرتع األمة،
 أو املأجورين أبنائها من سواء ضالال، أو تآمرا أو جهال فيها، الشوك يرمون وبالذين باملهالك حمفوفة طريق

 مـا  عليه هان قصد ما عرف من ولكن. علينا الطرق سد يف الدائبني أعدائها من أو أمرهم، على املغلوبني
 يف وواقـف  دعوته، يف وأصحابه وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول القى مثلما هؤالء من القون وإننا.  وجد

 فجـر  يـوم  والـروم،  فارس من وأخبث اهللا، نور تطفئ أن حتاول وهي قريش من أعىت جيوش وجوهنا
   .سبحانه العمل له أخلصنا مىت بنصره مؤيدنا اهللا ولكن اإلسالم،

 مـن  عـذل  وال الئم، لومة ذلك سبيل يف أخشى ال به، أؤمن مبا وأجهر أعرفه، مبا أصرخ أن علي فصار
 هـي  فإمنـا .  اللئام فيه حيكمنا زمن يف باحلق اجلهر وعواقب احلكام، مكائد من علي خيشى أو علي خياف
 أجل من واملتملق أخرس، شيطان احلق عن فالساكت. علي وزرها يكن إيصاهلا يف أجاهد إال عنقي يف أمانة
   .املبني اخلسران هو وذلك أخراه، يف خاسر الدنيا متاع من يناله شيء

 ال شـيئا  آخر، يوما جاهرا به وأصرخ يوم، ذات استحياء على به أبوح كنت ما فكان الثورة، أمر كان مث
 الذي هذا بعض عسى حمفل كل ويف واد كل يف للناس وأعلنه أكثر، صويت به ارفع أن مين يتطلب منه، بد

  .أثر الناس يف له يكون أراه

 يعـود  ليس مما واألهواء الشهوة إىل للرتوع ال األمة لنصرة وبابا التلهي، ال للجهاد بابا األدب عرفنا وقد
 فيـه  الـداخلني  من كثري يريد ملا يوما كان ما واألدب الشعر أن فعلمت. آجل أو عاجل خبري النفس على
 النـاس  عنه انصرف هداما كان فإذا يبين، ألنه إال عزها أيام مكانة األمة يف له كانت وما  يكون، أن اليوم

 فسدت، قد فيه العز وجتارة كسدت، قد األدب سوق اليوم ترى وأنت. اهلاوية إىل فاحندر به تعلق من إال
 باألدب نربأ وحنن. وأوحال طني يف النازل به يظفر ما إال خري وال بال، ذا شيئا ترى فال أثره، إىل تنظر مث
 كمـا  األدب هذا يعود أن ونأمل. واهلوية الثقافة هجني النية، خبيث الطوية، فاسد لكل مستنقعا يصري أن

 أن األمـة  هلذه يريد ال فاجر يناله وال عدو، يد تطاله ال عاليا شاخما األمة صرح ويعود بانيا، قبل من كان
  .قدم موطئ احلضارة ركب يف هلا يكون أو تعلو



 قبـل  العقول وتعطشت البطون، قبل  القلوب حتركت مىت مثمرة؛ لكنها طويلة، الطريق هذه وإن [...]
 أبنائهـا،  دم إال تارخيـه  يكتـب  لن اد مع موعد إىل آلتية العظيمة األمة هذه وإن.  احلرية إىل األيدي

 احلسناء خطب من ولكن نتصور، مما أغلى يكون قد بثمن تشترى أن والكرامة للحرية بد وال وتضحيام،
 )٠٣ص  .مصر -، مركز إيوان٢٠١٢الطبعة األوىل . امسح دموعك ، ديوان شعر "   (.املهر يغله مل


