كلمة األستاذ الدكتور
محمد بن شريفة
الفائز بجائزة الملك فيصل العالمية
في األدب العربي مة اإلسالم عام 8041هـ 8811 /م

صاحب السمو الملكي األمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية
أصحاب السمو األمراء
أصحاب الفضيلة والمعالي والسعادة

أيها الحفل الكريم

إن مـن جليــل نعمـة ي علــي وجميـل صــنعع بـي أن جعلنــي مـن الفــائزين بجـائزة الملــك فيصـل العالميــة

هذه الجائزة التي غدت من خير األعمال الصالحات التي يبقى بها ذكـر الملـك ال ارحـل الدـهيد فيصـل بـن عبـد
العزيــز رحمــع ي وعــدت مــن أجــل المند ـ ت التــي تحيــى بهــا ذك ـراها ،يــب ي ـراها وقــد صــارت جــائزة الملــك
فيصــل العالميــة عنوانــا مــن العنــاوين الكبي ـرة التــي تــدل علــى عنايــة المملكــة العربيــة الســعودية الفائقــة بــالعلم

والعلماء ورعايتها البالغة للجهود المبذولة التي تعود بالنفع العام على المسلمين والعالم أجمع

إن تدريفكم يا صاحب السمو الملكي هذا الحفل المهيب –نيابة عن خادم الحرمين الدـريفين -لهـو ييـة

كبـر علـى رعايـة المملكـة ألهـل الفكــر والعلـم والبحـ ا ومـا هـذه الجـائزة التــي تمـند منـذ عقـد مـن الـزمن لــذو

االسـتحقا مـن مختلــف التخصصـات والجنسـيات إال م هــر مـن م ـاهر هــذه اليـة الكبـر التــي تتجلـى أيضــا

فــي هــذه الم اركــز ال قافيــة والعلميــة والمعاهــد الجامعيــة والمكتبــات العــامرة واألكاديميــات المختلفــة وغيرهــا مــن
المؤسسات العلمية –بل المؤسسات الخيرية -التـي أقامتهـا المملكـة العربيـة السـعودية فـي مختلـف أرجـاء العـالم
اإلسالمي وغيره
لقــد كــان تخصــية جــائزة الملــك فيصــل العالميــة فــي األدب العربــي للد ارســات األدبي ـة األندلســية بــادرة
،يبـة والتفاتــع كريمــة نحــو ذلــك التـ ار األدبــي والعلمــي الغنــي الــذ أنتجـع أســالفنا فــي الفــردو

المفقــود خــالل

مانيــة قــرونا وهــو ت ـ ار تقــرض بعضــع للمحــنا وقــاوم بعضــع الخــر ع ـواد الــزمنا ومــن المعلــوم أن هــذا

التـ ار كانــت لــع ي ــاره القويــة فــي ندـ ة النهضــة العربيــةا كمــا انــع غــدا منــذ م،ــالع النهضــة العربيــة باع ــا علــى
الحنين إلى أمجاد العرب والمسلمينا وعامال في يق ة الدعور القـوميا ويوجـد التخصـة األندلسـي اليـوم فـي

جميــع جامعاتنــا العربيــةا ومــا يـزال األســاتذة العــرب والمستدــرقون يعكفــون علــى د ارســة هــذا التـ ار الــذ يدــهد
بعبقرية الحضارة اإلسالمية في األندل
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إن حصـول متخصصـين بــارزين فـي الد ارسـات األندلســية علـى جـائزة الملــك فيصـل العالميـة ســيكون إن
داء ي عامال فعاال في تقدم هذه الدراسات وت،ورها والدفع بها إلى األمام
وفيما يخصني دخصيا فإنني موقن أن حصولي على الجائزة سيدد في عضـد ويـدفع بـي إلـى إخـ ار
مــا لــم أتمكــن حتــى الن مــن إخ ارجــع مــن نصــوة وبحــو أندلســيةا مــع االســتمرار بحــول ي وقوتــع وعونــع

وتوفيقع في البح

والتنقيب عـن الجديـد المفيـدا ومسـاعدة الدارسـين الـراغبين فـي ورود مناهـل األدب األندلسـي

والتعــاون مــع الــزمالء المدــتغلين بالد ارســات األندلســية فــي الجامعــات العربيــة وغيرهــاا وســيكون فــي ذلــك كلــع
إغناء قافتنا العربية اإلسالمية واحياء لت ار ها إن داء ي
حف كم ي يا صاحب السموا وأعان القائمين على الجائزة لت ل مح ،الن ار في العـالم ب سـره إن دـاء
ي
والسالم عليكم ورحمة ي وبركاتع
د محمد بن دريفة
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IN THE NAME OF GOD, THE MERCIFUL, THE COMPASSIONATE
Speech delivered by
PROFESSOR MUHAMMAD BIN SHARIFA
Winner of the King Faisal International Prize
for Arabic Language & Literature (1988-1408H)

Royal Highness, Prince Naif bin Abd Al-Aziz,
Your Highnesses, the Princes
Your Excellences, the Ulema
Your Excellences Ladies and Gentlemen
Amongst God’s grace and favours upon me, is my winning the King Faisal
International Prize; this prize which has become one of the pious deeds
reminiscent of the later martyr King Faisal – May God bless his soul – and which
has become one of the institutions that revive his memory. King Faisal
International Prize has, also, become a great landmark which demonstrates the
Kingdom’s great care and patronage of science and scientists, as well as its
unsurpassed endeavours in the field of public and Muslim welfare, the world
over.
The esteemed presence of your Royal Highness, on behalf of the
Custodian of the Two Holy Mosques, is a great sign of the Kingdom’s patronage
of men of letters, of thought, of science and of scientific research. This prize
which has, for a decade been conferred upon men, in recognition of their
different fields of scientific contributions, is but one aspect of the great signs of
learning, educational and academic institutions and libraries, and of course not to
mention the philanthropic foundations, that the Kingdom of Saudi Arabia had
spared no effort in establishing, all over the Islamic and non-Islamic worlds.
To appropriate King Faisal International Prize to the study and research in
the Andalusia Arabic literature is a virtuous gesture to the literary and scientific
legacy of our predecessors in the lost paradise, through eight centuries; it is a
legacy of which some had undergone mishaps, and some had resisted hostilities
of time. It is not unknown to say that this legacy had its powerful and significant
influence on the Arab Renaissance as well as revive the glories of the Arab and
Muslim predecessors, and an agent in awakening nationalistic feelings. Today,
we witness Andalusia research studies in all our Arab Universities, while the Arab
professors and orientalists still pursue the study of this heritage which indicates
and attests the genius of the Islamic civilization in Andalusia.
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If God will, the winning of King Faisal International Prize by outstanding
scholars, in the field of Andalusian studies will be an effective incentive in their
progress and development.
As for my part I am quite certain that my winning the prize will encourage
me to uncover what I have, so far, been able to, of Andalusian texts and
researches, it will, by God’s assistance and guidance, result in my resuming
research and releasing all new, and benefiting for all and in assisting all
researchers in the field of Andalusian studies, in addition to my collaboration with
my fellow-colleagues in this field, in the Arab universities as in others, to enrich
our Arab and Islamic civilization and to revive its heritage, if God will.
May God bless Your Highness and guide the prize corpus for, yet, more
progress, if God will.
His Blessings, Mercy be upon you.
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