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 حملات من حياة احملتفى به
 .هـ١٣٢٩ولد مبكة املكرمة عام  •
 .تلقى تعليمه االبتدائي مبدرسة الفالح مبكة •
 .كان حمباً للعلوم الدينية واألدبية •
ل يف أول بعثة طالبية علمية ترسل إىل خارج اململكة لتلقي العلم على نفقة احلاج حممد علي                  رح •

 .زينل مؤسس مدارس الفالح
 .شهد خالل إقامته الصراع الدائر بني املسلمني واهلندوس •
 .بعد عودته من رحلته العلمية اشتغل بالتدريس يف مدرسة الفالح مبكة •
موسوعة للتربية على أسس حديثة وأمت منها القسم األول املتعلق          بدأ إبان عمله بالتدريس بتأليف       •

 .بأطفال احلضانة
وقدمه خمطوطاً هدية إىل امللك عبد العزيز رمحه اهللا إثر انتصاره يف            )  سالميةالسياسة اإلِ (ألف كتاب    •

 .حرب اليمن لكنه استقر يف يد فؤاد محزة
 .ملعهد العلمي السعوديانتقل بعد ذلك ليعمل مدرساً بقسم القضاء الشرعي با •
التحق مع جمموعة من زمالئه بوزارة املالية بناء على تعليمات عليا غري أنه ترك العمل وغادر إىل                   •

 .مصر لإلشراف على تعليم أبنائه
ساهم يف إنشاء فرع البنك األهلي التجاري بالقاهرة لدعم العالقات االقتصادية بني اململكة                 •

 .ومصر
 :ملنظمات اإلسالمية منها على سبيل املثالعمل عضواً يف كثري من ا •

 .هيئة املؤثر اإلسالمي *
 .املنظمة العاملية ملكافحة الشيوعية *
 .رابطة العامل اإلسالمي *

 .توىل وزارة احلج واألوقاف •
وحصل على  .  حصل على الوشاح األعظم من درجة النجم الالمع من رئيس حكومة الصني             •

 من رئيس مجهورية كوريا، وحصل على شهادة دكتوراة         وسام االستحقاق وميدالية ونج هوج    
رمزية يف األدب من جامعة سيئول بكوريا، وشهادة دكتوراة شرف يف اخلدمة الدبلوماسية يف               

 .جامعة الصني
 ".األدب الفين"، " يف زمحة األحداث"، " نظرات ومواقف"، " سياستنا وأهدافنا"من مؤلفاته  •

* * *



 حفل الَتكريم
 

 تتاحاالف كلمة
 :افتتح األستاذ حسني جنار األمسية بكلمة مقتضبة مرحباً بالضيف، نصها

بسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف املرسلني، حممد بن عبد اهللا عليه أفضل                 -
 .الصالة والسالم

ن معيناً  أيها األخوة األفاضل، إنه من مين الطالع أن يعود هذا اللقاء مرة أخرى؛ ليتجدد ويكو                -
            وج هذا اللقاء معايل    يصب روافده اخلرية على أفكارنا، وأفئدتنا، ومشاعرنا، ومن مين الطالع أيضاً أن يت

واآلن .  احملتفى به السيد حسن كتيب، وهو من هو يف عامل الكلمة وعامل الفكر وعامل اجلهاد يف سبيل اهللا                 
 . قاءأترك للمحتفى أن يقول كلمة البدء، كما تعودنا يف كل ل

 تعليق احملتفى به
 :قبل أن يلقي احملتفي كلمته طلب احملتفى به الكلمة فأعطيت له فتحدث قائالً

أيها السادة، إين أشكركم أجزل الشكر على هذه املفاجأة السعيدة اليت أكرمين ا أخي                  -
لقدرة على أن   األستاذ عبد املقصود خوجه، وإا مفاجأة مل تكن يف حسباين، كما مل يكن يف حسباين ا                

أشارك فيها، ولكن هذا اجلمع الكرمي الذي يستحق أن متشي إليه القلوب، وأن يتخلى اإلنسان عن كل                 
سبب من األسباب اليت تعوقه عن حضوره، والطمع يف اللقاء به هو ما حدا يب إىل قبول هذه الدعوة                    

باً إىل نفوسنا   لنوع كانت هدفاً حمب   اليت مل أكن مهيئاً حلضورها؛ ويف احلقيقة إن هذه اللقاءات من هذا ا             
األستاذ :   األستاذ عبد املقصود خوجه    منذ عشرات من السنني مضت؛ وهي أول ما بدأت يف عهد والدِ           

حممد سعيد خوجه، رمحه اهللا وقد كان رائداً يف هذه احلفالت واالجتماعات، ليحقق التالقي بني                  
 .قي بني القلوب املشاركة يف الرأياإلخوان وحيقق التقارب بني األفكار، وحيقق التال

خوان، كلهم  و أظن أن أخي حممد حسني زيدان، واألستاذ عزيز ضياء، وغريهم من اإلِ                -
يذكرون تلك اللقاءات اليت كان حيرص عليها األستاذ حممد سعيد خوجه، فإذا جاء ابنه حيقق ما بدأه                  

          والده، ويكمل الرسالة فإن هذا العمل وفاء حلق والده، وسيأما احلديث عن   .   على خطاه الكرمية   ر



شخصي فقد حضرت فيه بياناً مكتوباً تفادياً لعجزي عن مواصلة احلديث عما صادفته يف حيايت؛ ألقدمه                
إليكم حديثاً مرسالً، وقد بعثت هذا البيان إىل أخي عبد املقصود ليوجد من يتفضل بقراءته عين،                   

 . صغاءوأشكركم على اِإل

 كلمة احملتفي
 :دث األستاذ عبد املقصود خوجه مرحباً بضيفه وباحلضور قائالًوحت
بسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف املرسلني، عليه أفضل الصالة وأمت                 -
 .التسليم

يسعدنا هذه الليلة أن يكون ضيف شرف فيها معايل األديب الكبري السيد حسن حممد كتيب؛                 -
ثنينيات هذا العام مبعاليه؛ فهو من أصحاب الفضل قلماً وأدباً            نبتدئ إِ  وإنه من دواعي السرور أن    

 - فبامسكم مجيعاً    -وريادة، وال أستطيع أن أزيد؛ فكلكم أو أكثركم تعرفون معايل السيد حسن كتيب              
 وما جناح .  كما أعترب تشريفكم مجيعاً تكرمياً يل     .  أشكر له هذا التشريف الذي أعتربه بالنسبة يل تكرمياً        

ثنينيات يف الواقع إال بتشريفكم ولوال هذا التشريف، ملا كان هلا هذا الرونق؛ وملا كان هلا هذا                  االهذه  
الطابع؛ فهي دعوة مفتوحة لرجال الفكر عامة، واألدب والشعر، آمالً من اهللا سبحانه وتعاىل أن                  

 .تستمر، واهللا من وراء القصد
ثنينيات هو األستاذ الشاعر السيد     االدمة من   يسعدين أن أزف إليكم أن ضيف األمسية القا         -

د إبراهيم أمني فودة؛ أمتىن لكم أمسية سعيدة وقبل أن أترك الالقط أحب أن أوضح أن معايل السيد ق                  
 ما يود أن تستمعوا إليه، وسأترك احلديث مكتوباً يقرؤه بالنيابة عن معاليه الزميل              - كما أشار    -كتب  

 . يكم ورمحة اهللا وبركاتهاألستاذ حسني جنار والسالم عل

 �ص حديث معايل الضيف
مث ألقى األستاذ حسني جنار نص احلديث الذي كتبه معايل السيد حسن كتيب والذي تضمن            

 :جممل سرية حياته وهو كما يلي
حضرات السادة الكرام، أشكركم أجزل الشكر على تفضلكم         :  بسم اهللا الرمحن الرحيم     -

دور حسن كتيب املتواضع أشد التواضع، احملدود يف أضيق احلدود             يف التحدث عن     باالستماع إيلّ 
للحياة اليت عاشها يف حميط أصبح يزخر باحلركة األدبية والفكرية والثقافية القوية املتتابعة املتسابقة يف                
شىت االجتاهات واحلضارات؛ كما أشكر صديقي بالذات وبالوراثة األخ عبد املقصود خوجه الذي أصر              

يف   علي       االستجابة هلذه الدعوة تكرمياً منه ملا عرمن أواصر صميمة وحمبة صادقة تربط بيين وبني          ف 



ويف احلقيقة إن الشيء املتجسد يف هذا اللقاء        .  والده اجلندي اهول حممد سعيد عبد املقصود رمحه اهللا        
 كل شخصية هلا وزا     الذي يفوق التقدير هو الشخصيات الكرمية الفعالة احلاضرة يف هذا اللقاء؛ ألن           

الذي يفوق التقدير من حيث ذاا، ومن حيث كفاءا، ومن حيث اهلالة اليت تربز وجودها، وحتث                  
بذلك الوجود، وتقدمه يف الربوز لتبهر بإشراقتها املشاعر بالشخصية اليت حتيط ا أدباً وفكراً واستقطاباً             

 .لألحاديث اليت جتتذب القلوب
 املتواضع يف احلياة اليت عاشها فال يتجاوز قطرة يف حبر ال تعرف له               أما عن دور حسن كتيب      -

ولكن املشكلة يف هذا الشأن على      .  أي مقاييس إن كانت أحدثت زيادة يف ذخريته أو ذابت يف موجاته           
 أن تنحجب عالقات وجوده البدائية       يف حياة هذا اتمع الذي أوشكت      بِتضآلة الدور الذي أداه كُ    

نشاط العارم الذي يعيشه اجليل الصاعد؛ املشكلة أن هذا اللقاء قد حرك صحائف املاضي               يف زمحة ال  
وجهاً وقفاً، مبعىن أنه جعل تلك الصحائف اليت كانت تقبل بوجهها عليه، تدير بظهرها إليه لتعطي                  
 وجهها للسامعني، وقد حدث هذا التحرك بدون سابق إنذار أو إعداد، ولكن مبجرد إحلاح وإصرار من               

له وجدتين أحس بعمق أنين من جيل ينطبق          أخي عبد املقصود خوجه ورغم موافقيت على االستجابة       
 :عليه وصف املتنيب

)١(وبـة وذُه ــن ِجيئ ـها م ـمِنعنا ب 
. 

سِبقْنا إلـى الدنيـا ولـو عاش أهلها 
. 

ِبـراق سلي ـا الـماضي ف  ـوفارقه
. 

ـ  ـــمتلكها اآلت   الٍبـي تـملك س
. 

فليس علي من بأس أن أترك لتلك الصحائف أن تعلن عن مكنوناا ولو مل يكن صدى هذا                    -
 .اإلعالن يتجاوز دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء يف الليلة الظلماء

يب أحب أن أبدأ من     وقبل أن أخوض يف التحدث عن الشخص الذي عرفته باسم حسن كت              -
تمع يتألف من األفراد، وتاريخ كل أمة يتألف من صنيع                   النواة اليت يعرفها كل إنسان؛ وهي أن ا

أفرادها، ولكن الشيء الذي أحب أن ألفت النظر إليه هو أن اتمعات اليت تبدأ منوها من جديد، أو                   
ها احلضاري، وتستدرك ما فرطت فيه،      اليت نامت عن تراثها، مث استيقظت من غفلتها لتستعيد مركز          

هذه اتمعات تكون حركة بدايتها بطيئة وقاسية وصعبة، وال تتم إال مبعاناة شديدة حىت إذا تكاملت                 
طاقتها، وتوفرت هلا أسباب النضوج والتكوين القومي، فإا تتحرك بسرعة ويسر على أبعاد شاسعة،               

لرعيل األول يف مجع الذرة إىل الذرة، والقطرة إىل القطرة           وهي غالبا ما تتجاهل املعاناة اليت عاشها ا        
قامة البناء الذي حتركت مجيع      احلديد البارد لصنع السبيكة األوىل، ووضع القواعد الراسخة إلِ          زِّلوِف

 .الطاقات بعد ذلك يف إقامته
                                                           

 :هذان البيتان من قصيدة أليب الطيب يعزي ا سيف الدولة احلمداين يف وفاة عبده مياك التركي، ومطلعها(١) 
آلخــــذ مــــن حاالِتــــِه بنصــــيب

. 

ــإنين  ــري فـــ ــزن اهللا األمـــ ال حيـــ
. 

 



رقات ولعلنا حنس بوجود نوع من هذه االنفصالية يف الشخصية االجتماعية تلتقي عندها مفا               -
قوية، ولكن حلسن احلظ أا انفصالية سطحية، ال جذور هلا وال تلبث يف كثري من األحيان أن متحوها                   
األصالة العريقة يف هذا اتمع الكرمي الذي يقوم على األخالق والدين؛ ولعل روابط األخالق والدين                

وإشراا روحها، وتنسيق   اليت حترص مجيع طبقات الشعب السعودي على إقامة احلياة العامة عليها              
وجودها عليها، هي ما تشكل صمام األمان للترابط بني األجيال املتعاقبة ذه األمة، ويشد بعضها إىل                 

 .بعض ويقوى أزرها بتفاعلها الطبيعي
ملامة اليت كان ال بد منها أحب أن أحتدث عن حسن كتيب حديثاً مكتوباً؛ ألنه                وبعد هذه اإلِ    -

سترسال يف احلديث املرسل متعذراً بالنسبة إليه، لقد عرفته طالباً يف مدرسة              توجد أسباب جتعل اال   
ح يف السنوات االبتدائية يتأرجح هواه بني العلوم الدينية على األساليب التقليدية وبني األدب                الَالفَ

لعلوم األدبية  والتاريخ وعلوم اللغة العربية وغري ذلك من العلوم املصاحبة هلا؛ وكان معجباً بأساتذته يف ا              
 .عبد الوهاب آشي، والشيخ محدي، وحامد كعكي: واللغة العربية والتاريخ

فقد كانت فطرة شباب هؤالء األساتذة الروحية، واهليئة اخلارجية وثقتهم يف نفوسهم،                 -
             ا لطلبتهم تقوم يف نقل العلوم اليت يدرسويوتصورهم للحياة تصوراً زاخراً بالثقة والطموح، وأسلو 

أواصر الود بني الطالب وأستاذه؛ ولكن الوراثات الكامنة يف روح الكتيب من أصوله جنحت إىل العلوم                
الدينية وكان أستاذه املفضل الذي يركن إليه، وحيرص على أن يكون مثله، هو الشيخ حيىي أمان، أستاذ                 

 .الفقه وأصول الفقه
ه يتوسط حلقة من طلبة العلم يف        ولقد كانت أمنية الكتيب اليت يطمح إليها أن يرى نفس            -

املسجد احلرام، يصول فيها وجيول يف شرح التشريع اإلسالمي فقهه وأصوله، جيمع ويفرق بني أقطاب               
ه أن جيد نفسه    آوكانت أفضل رؤ  .  هذه العلوم، ويرجح قول هذا، ويقارن بني آراء الفقهاء واجتهادام         

مغوم، ليأخذ من هذا ما يؤيد هذا، أو يناقضه، أو يرد عليه            باً بني أكداس الكتب اليت حتوي هذه العل       ي
 حني قدم احلاج حممد علي زينل رضا         -هـ  ١٣٤٨الدليل بالدليل، واالجتهاد باالجتهاد حىت عام        

مؤسس مدارس الفالح إىل مكة املكرمة، لينفذ قراراً اختذه، وهو اختيار أفراد من طلبة مدرسة الفالح                 
ة الفالح يف جدة، يؤلف منهم جمموعة يبتعثها إىل مدينة مبباي يف اهلند،              مبكة، وآخرين من طلبة مدرس    

حيث يقيم ويدير أعماله التجارية اليت ينفق مجيع مكاسبه منها على مدارس الفالح اليت أنشأها يف مدن                 
وكانت هذه أول بعثة علمية خترج من اململكة إىل خارجها، إلكمال              .  متعددة يف البالد العربية    

 . العليا، وقد كان حسن كتيب من بني أفرادهاالدراسات
وقد أراد احلاج حممد علي زينل من هذه البعثة أن يتخصص أفرادها يف العلوم الدينية ختصصاً                  -

ميكنهم من إخضاع حيام االجتماعية لتعاليم الدين وروحه إخضاعاً يقوم على معرفة ما جيري حول                



 يف أعماقه، وحتوله عن روح الدين احلقيقية، وتعاليمه           العامل اإلسالمي من صراعات حتاول إغراقه      
ويف احلقيقة إن احلاج حممد علي زينل حني        .  سالماملستمدة من شريعة اهللا إىل شرائع تباعد بينه وبني اإلِ         

أنشأ مدارس الفالح كان ذلك يف فترة زمنية من تاريخ هذه البالد متيزت بالضحالة واالضمحالل يف                 
راجع املؤرخ تاريخ تلك احلقبة حني كانت حكومة اخلالفة اإلسالمية اليت             كل شيء؛ ويكفي أن ي    

يتزعمها اخللفاء العثمانيون ويبسطون سلطام املهلهل الذي تقشعر من تصوره األبدان على معظم               
 .البالد العربية واإلسالمية

 مدارس  ولقد أدرك احلاج حممد علي زينل أبعاد ما سيؤول إليه مصري تلك األوضاع؛ فأسس               -
الفالح بقصد إنقاذ احلجاز وأهله من اخلطر التركي الذي كان يستشري يف أرواحهم وعقوهلم؛                 

ولكن كان ال بد من املرور به عند التحدث عن تكون           .  واحلديث يف هذا الشأن يطول االسترسال فيه      
 .جمرى حياة حسن كتيب اليت حنن بصددها

يتها العلمية املكثفة املثقلة بالواجبات كانت      وحني استقرت البعثة يف مبباي وواجهت مسؤول        -
سياسة احلاج حممد علي زينل تتركز على فتح عيون طلبة البعثة على أن واقع احلياة اليت حيياها اإلنسان                  
غري تلك اليت يقرؤها يف الكتب؛ ولذلك كان يدفع الطلبة إىل أن حيسوا إحساساً عميقاً بواقع احلياة؛ مث                  

التعرف على ما يف العلوم اليت يدرسوا من حدود وقيود وتصورات تصحح ما              يدفعهم بعد ذلك إىل     
جيري يف احلياة الواقعية من أخطاء؛ ويغرس يف نفوسهم أن حياة اإلنسان املسلم حياة ملتزمة بتعاليم                  
 .مساوية ال ختضع للرتوات واألهواء اليت تصنعها التيارات الفكرية اليت ال تعترف بقيود الدين وحدوده

ولقد كان احلاج علي زينل رمحه اهللا يتوىل أحياناً تفسري ما جيري حتت أعيننا من أحداث يف                    -
سالم واملسلمني ألعدائهم   الصراع بني املسلمني واهلندوس يف الدعم الذي يقدمه احلاقدون على اإلِ            

ا يدركه من   ليمزقوا مشلهم ويفرقوا صفوفهم؛ وكانت نفس الكتيب يف هذه املرحلة من حياته تستوعب م             
معلومات علمية ومعلومات عن احلياة اليت حيياها؛ وكان استيعابه هلا بوعي تام وحرية وقلق ومعاناة                 
شديدة يف التأليف بني تصوره للحياة قبل أن يلتحق بالبعثة اليت كان يهنأ فيها ناء العلم لذات العلم،                   

شرحون القضايا العلمية، مث خيتمون علمهم      وسعادة العلماء الذين يعيشون يف طمأنينة نفسية وإميانية ي        
بالدعاء إىل اهللا أن ينصر اإلسالم واملسلمني؛ ويعز دينه، ويذل أعداء الدين كما لو أن قضية احلياة هي                  

أما الصراعات القائمة لتحطيم هذا الوجود الذي يقوم        .  التعرف إىل قواعد الدين وقضاياه، وتفسريها     
 الدعاء إىل اهللا أن يتوىل كفاية املسلمني شرها، فيعز املسلمني، ويذل             على تعاليم اإلسالم فيكفي فيها    

اللهم "أعداءهم بقوته وقدرته، إنه القوي الغالب، نفس دعوة عبد املطلب عند غزو جيوش احلبشة ملكة                
 ".إن املرء مينع رحله فامنع رحالك



ج حممد علي زينل على أن      مث انتهت مرحلة دراسته بالبعثة ورجع الكتيب ملتزماً بعهد مع احلا            -
ولكن الكتيب حني رجع من     .  يقضي حياته يف نشر العلم، وخدمة الدين، والتعليم يف مدرسة الفالح مبكة           

البعثة كانت مفاهيمه عن احلياة قد تغريت تغرياً جذرياً؛ ومل يستطع أن يعمل يف مدرسة الفالح مبكة                   
ه هو تأليف موسوعة للتربية على األسس        فانصرف إىل الكتابة، وكان أول عمل كتايب انصرف إلي         

أن العلم للحياة، وأن كل طالب خملوق له ذاتية متميزة عن غريه؛            :  التربوية احلديثة اليت تقوم على مبدأ     
           غة احملكمة اليت غرسها اهللا يف فطرته، وأقام        وهذه اخلليقة من صنع اهللا وال ميكن ألحد أن يغري هذه الصب

 .وجوده عليها
التعليم يف املدارس جيب أن يساير طبيعة الصبغة الكامنة يف نفس كل طالب وطريقة              ولذا فإن     -

وحني أمت القسم األول من هذه املوسوعة اليت تتعلق بأطفال احلضانة، شغل            .  تركيبه اليت صنعه اهللا عليها    
مد عنها بوضع كتاب يف السياسة اإلسالمية ومقارنتها بالسياسة االستعمارية؛ وذلك ألن صديقه حم              

سعيد العمودي الذي كان حينئذ يلتقي به غالباً قدم إليه كتاب األمري مليكافيلي الذي يشرح السياسة                 
االستعمارية، وكان الكتيب آنئذ قريب عهد بدراسة مقدمة ابن خلدون؛ ألا كانت من ضمن مقرر                 

راسة مقارنة بني   الربنامج الدراسي يف علم االجتماع والسياسة االجتماعية؛ فحفزه ذلك على وضع د            
مساحة السياسة اإلسالمية وأساليبها السليمة يف تكوين اتمعات، وطغيان وفجور السياسة االستعمارية            

 .وحقدها وانتهاكها للحرمات واحلريات الفردية واالجتماعية
له    غفر اهللا  -وكان من حظ هذا الكتاب بعد إكماله ونسخه باليد، انتصار امللك عبد العزيز                -

 يف حرب اليمن، فقدمت نسخة هذا الكتاب الوحيدة اليت مل تكن له               -ه وأدخله واسع جناته     ذنوب
صورة أخرى هدية إىل امللك عن طريق نائبه يف املنطقة الغربية امللك فيصل، ولقد قرأ امللك فيصل ذلك                  

: ظه وأسلوبه الكتاب بعناية كما فهمت من مدير مكتبه إبراهيم السليمان رمحه اهللا الذي قال يل بألفا               
مث تلقيت جواباً من امللك     .  أهنئك على كتابك فقد قرأه مسو سيدي من أوله إىل آخره وكان معجباً به             

 .فيصل رمحه اهللا ذا املعىن، ولكن الكتاب كما علمت استقر يف يد فؤاد محزة، ومل يظهر له أثر
 اخلارجية بإصرار شديد؛    ويف هذه الفترة كان فؤاد محزة حياورين لاللتحاق بالعمل يف وزارة             -

ويف .  ولكنين اعتذرت له؛ ألنين نذرت نفسي للتعليم وفاًء بعهدي على ذلك للحاج حممد علي زينل               
هذه الفترة أحل علي الشيخ حممد صاحل نصيف أن أتوىل رئاسة حترير جريدة صوت احلجاز اليت حتول                  

يعاز من فؤاد محزة، فاعتذرت منه باشتغايل       امسها اآلن إىل جريدة البالد، ولقد قيل يل إن ذلك اإلحلاح بإ           
السيد علي كتيب   :  ط يل السادة األفاضل أعضاء جملس الشورى      ه وس ، ولكن "السياسة"بتأليف كتايب   

والشيخ حسني باسالمة، فلم أستطع االنفكاك عن حتقيق رغبتهما، وسألت عن أسباب ترك أدباء كبار               
فيها، وحني علمت األسباب احتطت لنفسي بأال يكون هلذه         لرئاسة حترير هذه اجلريدة بعد أن عملوا        



األسباب أثر على عالقيت بالعمل يف اجلريدة، فاشترطت على الشيخ حممد صاحل نصيف عدم التدخل يف                
. شؤون التحرير، ويف كل ما ينشر يف اجلريدة، واستعدادي لتحمل املسؤولية الكاملة لكل ما ينشر فيها               

 .ى عن هذا الشرط مجلة وتفصيالً، فاعتربت ذلك سببا كافياً لترك هذا العملولكنه مل يطق الصرب وختل
ويف خالل هذه الفترة رشحين السيد صاحل شطا رمحه اهللا وكان شخصية حمبوبة ومتصرفة،                 -

رشحين للتدريس يف قسم القضاء الشرعي باملعهد العلمي السعودي، وكان ترشيحه بأسلوب اآلمر               
ى له أمرالذي ال يعص. 

فقبلت هذا العمل الذي قد يتالءم مع طموحي مضافاً إليه تدريس األدب العريب والتاريخ؛ ومل                 -
متض فترة من الزمن حىت اتضح يل أنه جيب إدخال تعديل جذري على قسم القضاء لتأهيله لالستمرار،                 

خبة من  ع ن وبعد فترة من الزمن وجدت نفسي مدعواً للعمل يف وزارة املالية م           .  ومل يتم شيء من ذلك    
األستاذ عبد الوهاب آشي الذي كان من قبل أستاذي احملبب، واألديب الكبري السيد              :  خوان هم اِإل

 .حممد حسن فقي، واألستاذ حامد كعكي الذي نوهت بامسه من قبل
ومل أرتح كثرياً هلذه النقلة اليت مل تكن مالئمة لطبيعيت وفطريت؛ واستمر عملي يف وزارة املالية                  -
ئف متعددة عمالً آلياً ال غاية منه، وال جتاوب، وال طموح حىت تركته، وانتقلت إىل مصر                   يف وظا 

لإلشراف على تعليم أبنائي هناك، وكانت هذه غاية من أهم الغايات يف حيايت، ويف خالل فترة إقاميت                  
وزارة يف مصر حاول جنيب صاحلة بشىت األساليب أن يستدرجين للعمل معه، بترشيحي مديراً عاماً ل               

 ٢٠٢الصفحات  "  هذه حيايت "املالية، ولكين امتنعت عن ذلك ألسباب شخصية، نوهت ا يف كتاب             
، مث شاء اهللا أن أوافق على حتقيق الدعوة اليت وجهت إيل إلنشاء فرع للبنك األهلي                   ٢٠٧حىت  

لصداقة بني  التجاري يف القاهرة بقصد دعم العالقات االقتصادية بني السعودية ومصر، وتوثيق روابط ا            
شراف على توجيه رؤوس األموال السعودية الفردية اليت كانت اجر إىل مصر بغري               الشعبني، واإلِ 

 .رؤية؛ وقد مت حتديد هذه الغايات باتفاق مع وزير املالية الشيخ حممد سرور الصبان
صرية السيد  ولقد استطعنا أن حنقق جناحاً مشرفاً، األمر الذي جعل وزير املالية يف احلكومة امل               -

شادة به، مث انتهت تلك اجلهود بإصابيت مبرض عضال بسبب            عبد املنعم القيسوين ال يفتر عن اإلِ       
اإلرهاق فتركت العمل يف البنك، وتفرغت للعالج وبعد ذلك وجهت كل نشاطي ألعمال جتارية                

 .متواضعة حمدودة
يف صميمها، ومحلتين بتياراا    ولكن املتغريات الزمنية واألحداث اليت مرت باملنطقة قذفت يب            -

وكانت هذه الفترة من تاريخ حيايت فترة ال إرادية،          .  على العمل ملا تقتضيه مصلحة بلدي وحكوميت      
كما أا ال ختضع لتكييف، وكانت ذات أهداف سامية ألا صراع ضد عدو شرس هو االشتراكية                  

ر التوجيهات إنسان يف قمة العظمة      كما كانت القيادة فيها مبجلة ألن الذي كان يصد         .  والشيوعية



ويف هذه الظروف احلادة العصيبة وجدتين عضواً يف هيئة املؤمتر اإلسالمي الذي يكافح عن               .  والقداسة
القضية الفلسطينية برئاسة السيد حممد أمني احلسيين رمحه اهللا؛ وعضواً يف املنظمة العاملية يف مكافحة                 

سالمية للذود عن أهداف الرابطة     سالمي ملقابلة رؤساء الدول اإلِ    الشيوعية، وممثالً لرابطة العامل اإل     
 .وغاياا وتنقية مسعتها من التهم اليت أحلقت ا يف ظروف تأسيسها

وكانت هذه اجلهود تستدعي حركة دائبة، وأسفاراً متصلة، وانشغاالً بالكتابة يف اجلرائد،                -
ومكافحة التيارات الشرسة العارمة اليت     .  ى إلبرازها وإلقاء اخلطب يف احملافل بإيضاح احلقائق اليت نسع       

سالمي لتشقق كيانه ودم بنيانه؛ ولقد عرفت من أوضاع املؤمترات اليت            كانت تزحف على العامل اإلِ    
         كنت أحضرها للمشاركة يف معاجلة قضايا مصريية أشياء ال يغي وكذلك يف  .  ها الزمن، مهما تقادم   ب أثر

عت ا يف حماولة تنقية األجواء اليت أحاطت برابطة العامل اإلسالمي عند تأسيسها              االنطباعات اليت انطب  
سالمية إذ أن الرئيس أيوب خان الذي بدأ حبملة عارمة عند لقائي به على من يتركون الشعارات اإلِ                 

سالمي، ويرفعون الشعارات القومية اليت تضعف      اليت رفعت من شأم وسودم على شعوب العامل اإلِ        
 .من قوة الروابط املستمدة من العقيدة

سالم اليت ال تفضل إنساناً     وبعد أن شرحت له حقيقة املوقف السعودي من التمسك بتعاليم اإلِ            -
        على أخيه اإلنسان إال بالتقوى والسداد والرشاد وت   وة الدينية والتعاون بني    قيم عالقتها على األخ

يرجو أن يعتربه املسؤولون يف اململكة جندياً صغرياً حتت         املسلمني؛ وكانت آخر كلمات ودعين ا أنه        
 .راية رابطة العامل اإلسالمي

وقد حقق هو والشعب الباكستاين ذلك، ولقد منت الرابطة وحقق اهللا هلا النجاح حىت                   -
أصبحت قوة إسالمية ال يستهان ا؛ ومن يراها على وضعها احلاضر اآلن ال ميكن أن يتصور العقبات                  

طتها يف طريقها إىل الوضع الذي أصبحت عليه؛ وذلك بفضل السياسة احلكيمة اليت اتبعتها                اليت خت 
 .اململكة يف معاجلة متكني الرابطة والنهوض ا لتحقيق أهدافها

وقد استوجبت مكافحة الشيوعية العمل يف روافد أخرى للحد من انتشارها ما أمكن ذلك،                 -
لك اجلهود اليت كنت أمثل دوراً جانبياً وحمدداً فيها، ولكنه           وكنت أحس بالسعادة يف أعماق قليب لت      

رغم ذلك يعكس على نفسي قسطاً كبرياً من الغبطة بالنجاح الذي حققته القيادة العليا يف نطاق ممتد                  
 .سالمي غري ما هو عليه اآلنإىل حدود ال تدرك؛ وغايات لو مل يتم حتقيقها لكان الوضع يف العامل اِإل

ح بأن حكام اململكة السعودية شعوراً منهم مبسؤوليتهم النابعة          ناسبة أحب أن أصر   وذه امل   -
من واليتهم على البالد املقدسة، وما تقتضيه من عناية ورعاية لشؤون املسلمني يف بالدهم مهما تناءت                

 .يف البعد، واختالف التصور يف الشؤون السياسية واالجتماعية



نقاذ العامل اإلسالمي   حيات ال ميكن وضعها حتت حصر ووصف إلِ       إن حكام اململكة قد قاموا بتض     
    ض هلا؛ ولقد متيزت تلك التضحيات باهلدوء والسرية والعمل اجلاد           من العثرات واألخطار اليت تعر

الذي يسابق األخطار قبل وقوعها، ويقتحم وجودها إذا ما وجدت بتعقل نافذ حىت يبدد أثرها؛ ولست                
يل ذات قيمة تذكر يف هذه األعمال اجلبارة ولكين كنت يف مؤخرة الصفوف              ذا أشيد بأي مشاركة     

: أراقب ما حيدث، فقد ظهرت آثار تلك املراقبة مسجلة يف املواضيع املكتوبة واملنشورة يف كتيب                 
ومن البديهي أن املراقب يستقيم     "  دورنا يف زمحة األحداث   "و  "  نظرات ومواقف "، و   "سياستنا وأهدافنا "

وصف ألدىن احلاالت اليت تدخل حتت معىن املراقبة حىت ولو كانت فضولية ومن أطراف بعيدة               له هذا ال  
 .عن الصميم واجلوهر

ورغم ذلك فإنين أعتقد أن ما سجل يف فصول تلك الكتب وغري ذلك من املقاالت اليت مل                    -
ام ا حكام اململكة    ها كتاب بعد، ونشرها يف الصحف يشري إىل أبعاد التضحيات غري املعلنة اليت ق             حيِو

سالمي بعد كل   سالمي؛ وأستطيع أن أقول إنه لوال تلك التضحيات لكنا نرى العامل اإلِ              للعامل اإلِ 
التحركات املاكرة واملكايد اليت حيكت لتبديده والقضاء عليه على غري الوضع الذي هو عليه اآلن من                

 وأن من حق تلك التضحيات والتحركات       العافية والسالمة والوجود املتماسك يف احلد الذي هو عليه؛        
واملساعدات أن تعلن وأن ختضع للدراسات؛ ألن ذلك سيزود التاريخ اإلسالمي مبادة غزيرة من                 
اجلهود املثمرة والكفاح املرير، ولقد استوجبت مين تلك التحركات لقاءات ذات شأن مبلوك ورؤساء              

 املغرب، ورئيس مجهورية السودان جعفر       هم امللك حسني ملك األردن، وامللك احلسن الثاين ملك         
ورئيس مجهورية  "  شاناكا يشك "النمريي، ورئيس مجهورية باكستان ورئيس مجهورية الصني الوطنية          

إننا حكومة علمانية ال    :  "كوريا اجلنوبية، ومن ضمن احلديث الذي جرى عند مقابلة هذا األخري قوله            
لكين حني علمت أنك وزير للشؤون الدينية يف اململكة         نقدم املساعدات للنشاطات الدينية أياً كانت و      

العربية السعودية وملا عرفته عنك من نشاط يف مكافحة الشيوعية فإنين تقديراً لذلك قدمت هدية                  
وحني ذهبت لرؤية األرض املمنوحة وجدا من روعة        ".  قامة مسجد عليها  للمسلمني الكوريني أرضاً إلِ   

سراع يف إقامة املسجد عليها بأسرع ما ميكن؛ كما علمت أنه توجد            ِإلاملوقع ومجاله يف وضع يقتضي ا     
نفاذ هذه املنحة فحرصت أن أضع حجر األساس لبناء         معارضة من بعض اجلهات يف احلكومة الكورية إلِ       

املسجد يف حفل رمسي مشهود خالل أيام من مقابلة الرئيس؛ وقد مت بناء املسجد بتوفيق اهللا، مث                    
ة من حكومة اململكة العربية السعودية وأصبح من أعظم املساجد يف بلدان الشرق               باملساعدة املقدم 

سالم، ودخل الكوريون يف الدين أفواجاً حىت أصبح تعداد          وبعده نشطت حركة انتشار اإلِ    .  األقصى
سالمية من األمور ذات    املسلمني يف كوريا، وانطالق الكوريني يف تعلم اللغة العربية والدراسات اإلِ           

 .أن العظيمالش



 الوشاح األعظم من درجة النجم      - مبرسوم رئاسي    -وقد قدم إيل رئيس حكومة الصني          -
الالمع؛ كما قدم إيل رئيس أكادميية الصني شهادة دكتوراة شرف يف الفلسفة، وكذلك قدم إيل رئيس                 

سيول مجهورية كوريا وسام االستحقاق للخدمة الدبلوماسية وميدالية ونج هوج، ومنحتين جامعة               
وبعد أن أخذت األوضاع تستقر يف األوساط اخلارجية من         ..  كوريا شهادة دكتوراة فخرية يف األدب     

 رت القيادة املتصرفة يف اململكة مركزي من اخلطوط اليت انتهيت إليها فيما أسلفت؛ فتفضل               حولنا غي
ط األمامي ملواجهة   امللك فيصل رمحه اهللا بإسناد وزارة احلج واألوقاف إيل، وبذلك وضعين يف اخل              

املسؤوليات العليا اليت متارسها اململكة يف خدمة البالد املقدسة وشعائرها ومشاعرها وحجاجها، ولقد              
تصورت أبعاد هذه املسؤولية ونتائجها وما ميكن أن حتققه من غايات كربى تضعها حكومة اململكة يف                 

 :الذروة من مسؤولياا تصورا على النحو التايل
ج أكرب مؤمتر جيمع بني شعوب العامل حتت راية العقيدة ملعاجلة شؤون احلياة العامة يف                 احل)  أ(

األوطان احملكومة حبكومات إسالمية وشؤون املسلمني الذين يعيشون حتت إدارة حكومات ال تدين               
 .سالمباِإل

روحه إن تنظيم احلج الديين يقضي على كل حاج يرغب يف حضور املؤمتر أن يلتزم بإعداد                )  ب(
ومجيع أموره إعداداً خاصاً خيضع للتنظيم العام الذي ميارسه كل حاج غريه يف الزمن الذي يتقيد به                   

 .مجيع احلاضرين للحج
كما .  أن يتبع احلاج التعليمات اليت يتبعها مجيع احلجاج يف أداء املناسك اخلاضعة للعقيدة             )  ج(

هلا كل إنسان شارك يف هذا املؤمتر حىت تتحقق         حيرص على اتباع التنظيمات الدينية اليت جيب أن خيضع          
عن طريقها وحدة املشاعر واألفكار واآلراء واملصاحل وتنصهر مجيعها يف ملتقى العقيدة وحيس كل عضو               

يتهم ومشاعرهم وأفكارهم وآرائهم ومصاحلهم وما ينفعهم       تيف هذا التجمع بأنه مشارك لآلخرين يف ذا       
ميانية اليت  خوة اإلِ مي على الصعيد للمشاعر املقدسة على هيئة اإلِ        سالوما يضرهم، ويربز الكيان اإلِ    

 .إمنا املؤمنون إخوة: تعنيها اآلية الكرمية
الة بني علماء املسلمني وعقالئهم وقادم وأصحاب        وبعد ذلك يأيت دور املشاركة الفع      )  د(

ليشهدوا منافع هلم  :  عاىلق قوله ت  ـالسلطان الروحي والفكري والتوجيه ممن حضر هذا املؤمتر لتحقي        

 .، وهذه هي الغاية من تشريع احلج
وبسبب تكرره يف كل عام يف الوقت احملدد له ويف كل هذه التصورات اليت قدمت وجدت                   -

سالمي؛ وكنت أصف   نفسي مسؤوالً عن وضع التنظيم والترتيب لكل هذه املهمات على نطاق العامل اإلِ            
ل بوجهها على حكومتها وشعبها لتحمل      قِبكومة من احلكومات ت   هذا التصور بأن كل وزارة يف أية ح       

أما وزارة احلج فهي الوحيدة يف مجيع احلكومات اليت تقبل بوجهها على             .  املسؤوليات اليت تؤديها هلم   



سالمية وحكوماا املسلمة وغري املسلمة؛ وأن عليها أن تنسق تصرفاا وممارستها            مجيع الشعوب اإلِ  
سالمية ونظام احلكم اإلسالمي الذي متشي       النطاق؛ وأن ختضعها لروح العقيدة اإلِ      لشؤوا على هذا  

 .اململكة على أسسه وقواعده
معان يف خوض آفاقها الرحبة     ولقد أبعدت يف هذه التصورات واستقرت يب الرغبة يف اإلِ            -

ق معها منافع   سالمية يف ظل العقيدة، وتتحق     الواسعة ألصل إىل احلد الذي تتحقق فيه الوحدة اإلِ          
املسلمني يف كل بقعة من األرض، ولكنين بعد مخسة أعوام من اجلهود املتصلة املضنية انتهيت إىل حقيقة                 

 :واحدة يف منتهى الوضوح والبساطة وهي
أنه جيب على كل مسلم أن يعرف القدر الذي يتناسب مع مركزه يف حياته من تعاليم الدين                    -

وأن التزامه ا   .  بتطبيقها على اعتبار أا عقيدة ودين وليس هوى        سالمي معرفة دقيقة، ويلتزم     اِإل
كما تبني  .  مراقب يف السر والعلن من اخلالق الذي يعلم من كل نفس خائنة األعني وما ختفي الصدور                

يل بوضوح أن مجيع األنظمة املدنية والوضعية ميكن أن يستقيم أداؤها أداء آلياً صورياً ويف احلدود اليت                 
ملكلف ا عن طائلة العقوبات اليت يفرضها القانون؛ وتستقيم احلياة العامة ذا القدر من األداء                تبعد ا 

فهي إما أن   .  باستثناء التعاليم الدينية؛ فإا ال يستقيم أداؤها آلياً وال صورياً بأي حال من األحوال               
 على أكمل الصور اليت يعترب      تؤدي حبقيقتها كاملة ووفق ما تقتضيه العقيدة أو تكون معطلة، ولو أديت           

إمنا األعمال  :  "أداؤها عليها مقبوالً وذلك ألن التشريع الديين خاضع للقاعدة احملكمة الشاملة وهي            
 .و الدين املعاملة"  ما نوىىٍءبالنيات وإمنا لكل امر

وبعد أن ظهرت يل هذه احلقائق وجدت نفسي أمام املسؤوليات اليت أواجهها يف حتقيق                   -
 من تويل وزارة احلج أسري يف طريق مسدود ما مل يتوفر الشرط األساسي إلجناح هذه                     الغايات

املسؤوليات؛ وهو أن يعرف كل مسلم القدر الضروري من تعاليم الدين الذي يتناسب مع مركزه يف                 
         عام؛ وهو  سالمي ال صفه لبنة يف البناء اإلِ    احلياة العامة؛ ليس بتبعيته اجلنسية ولكن بتبعيته الدينية، أي بو

وأن تتحقق هذه   .  الوصف الذي خيوله حضور هذا املؤمتر الديين وجيعله مدعواً حلضوره واملشاركة فيه            
 فإنه ال حيق ألي شخص احلضور للحج دون ذلك، وتأكد يل أن              املعرفة بطرق رمسية معترف ا، وإالَّ     

المي من اجلهل والفقر    سحتقيق ذلك مستحيل مع األوضاع اليت يعيش عليها معظم شعوب العامل اإلِ            
خالد إىل الراحة من عناء طويل كابدته خالل مخسة أعوام؛ كانت             وجدت نفسي مضطراً لإلِ    وعندئٍذ

هذا أيها السادة األفاضل هو جممل ما يف صفحات سفر حياة حسن كتيب قد              .  مضنية من اجلهد واملعاناة   
صغاء إىل قراءا ولو مل تستحق منكم       قرأا عليكم يف أمانة وصدق وإجياز وأشكركم على تفضلكم باإلِ         

 . كل هذه املعاناة وشكراً



 كلمة األستاذ حممد حسني زيدان
بعد أن استمع احلضور إىل كلمة احملتفى به اليت ألقاها نيابة عنه األستاذ حسني جنار حتدث                

 :األستاذ حممد حسني زيدان فقال
د كتيب، ذلك ألين ألزمت نفسي أن        أن أقول كلمة عن السيد حسن حمم       وجدتين أستحي إالَّ    -

أقول كلمة عن الذين احتفل م األخ عبد املقصود، ولعل السيد جدير بأن أستحي منه، وجدير بأن                  
 .أكرمه بكلمات بسيطة تعليقاً، وقد يكون فيها بعض التذكري بشيء من مناقبه ومن أعماله

ه أا جفوة، ولكن املخرب عند      املظهر فيه شيء يتصوره املقبل علي     :  للسيد حسن خمرب ومظهر     -
 الصفوة؛ ذلك أن أكثرنا ال يعرفه، بينما هو يعرف أكثرنا ألنه ابن             الذين عرفوه وعاشروه ال جيدون إالَّ     

التراب املقدس مكة املكرمة، وأعين ذا التراب املقدس األرض العربية كلها وعلى األخص هذا الكيان               
 أوفياء هلذا التراب،    لذين يشعرون حبب التراب ال جتدهم إالَّ       فا".  اململكة العربية السعودية  "الكبري  

 .والكتيب من أوىف الناس هلذا التراب
إن السيد حسن كتيب قابل أيوب خان كأمنا كان         :  قال يل مرة حممد سرور الصبان يرمحه اهللا         -

 أنا زاكر   لقد قابلت :  قلت له .  يشعرين بشيء من املنافسة، أو بشيء من املن عليه أو مبا غري ذلك              
حسني، ولكن املسألة ليس الفخر أن يقابل اإلنسان رئيس مجهورية، وإمنا الفخر أن جيعل رئيس                  

أنا مل أستطع أن أحدد موقف زاكر حسني رئيس مجهورية اهلند؛           .  اجلمهورية عامالً للغاية اليت ذهب إليها     
نريد اهلند أن يكون ال حاكم وال       ا  إن:  فذلك ألنه مقيد بإمرة األملان أو مبا هو واقع حىت حني قال يل             

ذلك مستحيل يف بلد فيها أكثر من طائفة، وأكثر من لغة، وأكثر من تنازع، وإمنا سدد                 :  حمكوم، قلت 
لكن حسن كتيب عندما اجتمع بأيوب خان جاء ما قال لكم، ولقد جاء األكثر من ذلك،                 .  اهللا خطاك 

 منه وعرفت ذلك من حممد سرور الصبان؛         سالم عرفت ذلك  لقد تكلم كثرياً عن هذا البلد عن اإلِ        
 يستميل رئيس مجهورية كوريا؛ ليس تعنيه املقابلة الشخصية، وإمنا تعنيه الفعالية              كتيبفالسيد حسن   

 حلسن كتيب األديب، كان األدب قد       الشخصية لنترك ذلك، ولنترك حسن كتيب الوزير وااهد ولنأتِ        
 .عد جيل برادة وإبراهيم أسكويب وأنور عشقي وغريهمقبل حسن كتيب عظامياً نعرفه يف املدينة ب

مث يأيت الدور الذي متثل فيه األدب العظامي يف السيد عبيد مدين الذي أمسيه بقية الناس إىل                    -
اآلن يرمحه اهللا، والسيد حسن كتيب، وأمثاهلما من الذين ينتسبون إىل أسر يقال عنهم أدباء، فكانوا                  

وال تتصوروا أين حذفت محزة شحاتة من العظامية؛ محزة         .  امية هلذا األدب  عظاميني نشروا وأثبتوا العظ   
              ته أتت له   شحاتة كان عصامياً إذ أصبح أديباً ولكنه صار عظامياً إذ أصبح شاعراً وأديباً كبرياً، فعصامي

 .بالعظامية



أما السيد حسن كتيب وعبيد مدين وأضيف إليهما السيد علي حافظ وعبد الوهاب آشي                  -
 .انت هلم العظامية، واستحالت إىل عصامية، فالعصامية أو العظامية قد تزاوجتا يف السيد حسن كتيبفك

تاريخ السيد حسن كتيب تاريخ ليس طويالً وإمنا هو عريض ال أريد أن أستعرضه، وإن كنت                  -
الفالح  من احلجاز كانت من      ةإن أول بعث  :  أعرف الكثري، لكن أعقب عليه بشيء واحد، قال حفظه اهللا         

أنا معه إن أول بعثة كانت من مدرسة الفالح، ولكين لست معه يف أن بعثته كانت                 .  ٤٨كانت سنة   
 ابتعث من مكة عبد الرؤوف      ١٣٢٨أول بعثة طالبية أرسلت من احلجاز فقد سبقتها بعثات ففي سنة            

 وأمحد   ابتعث من املدينة مجيل أمحد عن السيد حبيب أمحد، وحسني طه           ١٣٢٦، و ١٣٢٤صبان وسنة   
أبو بكر من ينبع ابتثعوا إىل سلطان الشام، وعبد القادر عبد اجلواد وحممد علي طه ابتعثا إىل الصالحية                  
يف القدس، فأنا أريد أن أصحح القابلية وال أريد أن أجادل يف االمتياز، فمحمد علي زينل حني قابلته                   

حي الوجدان، إن مل أنتسب إليها،      احتفلت به مع من احتفل به يف الفالح، وأنا فالحي العاطفة، فال            
 ترك الذكر للفالح ألا     إنَّ:  ومدرسة الفالح هلا املنة على هذا البلد، وحملمد علي زينل كذلك، قلت            

علم معروف يعترب ذكراً وفخراً هلا، ولكن رواها عبد اهللا عريف بصورة أخرى ألستاذي إبراهيم                  
 عن الفالح؛ فاعترب سكويت عن ذكر الفالح هجواً         لقد هجا زيدان الفالح يف السكوت     :  النوري، فقال 

إن مرادي كذا، رضي عين، وإبراهيم نوري كان         :  لكنين عندما ذهبت إىل إبراهيم نوري وقلت له        
فالحياً من الفاحلني يف مدرسة الفالح إين أهنئ أنفسنا بأن قمنا بشيء من التكرمي للسيد حسن كتيب                  

 . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 كلمة األستاذ أمحد عبد الغفور عطار
مث يقرأ األستاذ حسني جنار نيابة عن األستاذ أمحد عبد الغفور عطار الذي مل متكنه ظروفه                 

 منه يف تكرمي السيد حسن      الصحية من احلضور كلمة بعث ا إىل احملتفى لتلقى نيابة عنه مشاركةً           
 :كتيب فقال

 :بسم اهللا الرمحن الرحيم -
وة، شكراً هللا مث لألستاذ عبد املقصود جنل الكاتب الرائد حممد سعيد عبد املقصود               خأيها اإلِ   -

     خوجه رمحه اهللا على هذه السن   ة احلسنة اليت استن ة تكرمي األدباء الرواد وليس بغريب منه ذلك        ها سن
راً ونثراً ومعه   فقد سبقه أبوه يف تكرمي الذين أصبحوا رواداً فأكرمهم أجل تكرمي بأن مجع من آثارهم شع               

لوال صنيعهم الذي   .  صديقه الشاعر الكبري عبد اهللا بلخري يف كتاب لواله لضاع أكثر تلك اآلثار األدبية             
وحي "فما كان العهد يبعد بالكتاب       .  يتجدد ليبقى ذكرى أصحاا وذكرهم حياً على مر األيام          



حممد سعيد طيب رئيس شركة     حىت قربه إىل الناس على نطاق أوسع من ذي قبل األستاذ             "  الصحراء
 .امة دار النشر العمالقة الذي أرجوه أن يصدر لنا األعمال األدبية الكاملة ملن نكرمه الليلة

خوة، إن األديب الذي نشترك يف تكرميه مع األستاذ عبد املقصود خوجه الليلة أديب              أيها اإلِ   -
: ان من معاصريه ممن صاروا رواداً     ك.  رائد سبق رواد األدب مجيعهم يف فهم األدب والتجديد فيه          

الشيخ حممد سرور الصبان شيخ الرواد والشاعر األديب حممد عمر عرب رمحه اهللا واألستاذ عبد                  
كان .  الوهاب آشي، واألستاذ سعيد العمودي واألستاذ حممد حسن فقي واألستاذ حممد حسن عواد             

 ويكتبون النثر متأثرين بأدب املهجر حىت       هؤالء ميثلون األدب اجلديد يف احلجاز وكانوا ينظمون الشعر        
وكان األساتذة الصبان وعمر عرب واآلشي       .  تأثروا بأساليبهم وظهر األثر واضحاً يف آثار بعضهم        

والعمودي والفقي أصحاب أقالم عربية فصيحة وحاكوا التجديد يف الشعر والنثر والتزموا قواعد               
صر قد بلغ من حرصه على لغته سالمة عشرات اآلالف          وهذا السيد الفقي أغزر شعراء هذا الع      .  العربية

وكنت على صلة م    .  من األبيات بل كل شعره من اللحن كل هؤالء الرواد كانوا مبكة حرسها اهللا              
وهلذا عددم وكان هلم زمالء يف جدة ويف املدينة املنورة زادها اهللا شرفاً وتعظيماً وأبرزهم األستاذ عبد                 

  يف تلك األيام   .  اهللا، والسادة علي وعثمان حافظ وعبيد مدين وأمني مدين           القدوس األنصاري رمحه
البعيدة يف أكثر من نصف قرن ظهر السيد حسن حممد كتيب الذي يكرم الليلة يف عامل األدب فقد عاد                    
إىل مسقط رأسه مكة حرسها اهللا وحرسه بعد أن درس يف اهلند إذ كان هو ونفر من خرجيي مدرسة                     

 الرجل العظيم حممد علي زينل مؤسس مدرسة الفالح بأن يكفل هلم تعليمهم العايل               الفالح قد تكفل  
 .على نفقته وهيأ هلم كل فرص الدراسة املثلى

-            اهللا يف عمره وعمر مكرميه،      وقد منحت هذه الرحلة العلمية آفاقاً للسيد حسن كتيب أمد 
قرية يف العامل كله وغشي بالدنا رواد       وكانت تلك الفترة منتصف القرن الرابع عشر اهلجري موسم العب         

فيه، يف األدب والعلم ومل يكن السيد حسن كتيب وهو يدرس يف اهلند األدب العريب وأدب اهلند مبعزل                  
عن أدب بالده فقد كان على صلة ا، ألن مكتب الشيخ زينل كان مشتركاً يف صحف بالده وبعض                   

ان التزود من آداب هذه األمم سهالً للشاب         صحف مصر وفرنسا وإجنلترا وأرقى جمالت اهلند وك        
         فلما عاد إىل   .  د بكل جديد مهما كان مصدره     املكي الطلعة حسن كتيب الذي كان حريصاً أن يتزو

وطنه كان متقدماً على من كان به من األدباء والكتاب الذين مل يفارقوا موطنهم وصار رائداً للرواد إذا                  
 وإذا مجعنا ما كان موجوداً من آثار تلك األيام من كتب صدرت               .التزمنا احلق يف أحكامنا األدبية    

             ب امسه األدب   مضافاً إليها أعداد جريدة صوت احلجاز وأم القرى وهي وثائق تارخيية يضاف إليها كتي
وليس بني يدي هذا الكتاب العظيم ليعرض       .  هـ١٣٥٣الفين تأليف السيد حسن كتيب صدر له سنة         

 سنة كليمة نشرا يف جريدة صوت احلجاز        ٥٠قد كتبت عنه منذ أكثر من       شواهد مما فيه وإن كنت      



ولقد كان  .  ١٢٥٤وكنت حينئذ طالباً باملعهد العلمي وأعدت نشرها يف مؤلف كتايب املطبوع عام              
املؤلف يف حماضراته اليت كان يلقيها علينا حنن طلبة املعهد يؤثر فينا بأفكاره اجلديدة وتعبريه املستجد مما                 

يسبق لزمالئه من الرواد أن تطرق إليه من حيث رقة األلفاظ ومجال األسلوب والتجربة واخليال                 مل  
الشعري والصدق الفين والصورة اجلمالية إىل كثري مما تضيق عن ذكره هذه الصفحات، ولقد كنت                 

وبني حريصاً على حفل تكرمي األديب الكبري خبلقه وفضله وأدبه وعلمه لوال أسباب صحية حالت بيين                
 .شرف تكرمي أستاذي السيد حسن كتيب ولعل كلميت تنوب عين يف التكرمي وشكراً

وأشكر األستاذ عبد املقصود الذي أتاح يل أن أشاركه هو ومن دعاهم وحضروا تكرمي                  -
أستاذي كما أشكره على عزمه على تكرميي مقروناً باعتذاري عن قبويل إياه يف حفل يج مكتفياً                   

نبيل ألن حاليت الصحية ال تسمح يل وألين ال أحب أن يتعب املدعوون بسبيب وأرجو               بشعوري الطيب ال  
           رم ولكل من مسع كلميت     م وصديقي املكّ  أن أكون عند حسن ظنهم، ومد اهللا يف عمر أستاذي املكر

 . ودعائي باخلري والسالم
 

 :احلوار بني احملتفى به واحلاضرين
جهه إىل معايل السيد حسن كتيب عن فترة رئاسته          جنار بسؤال و   نيبدأ احلوار األستاذ حس   

 . تشد الشباب للكتابة يف هذه اجلريدةلتحرير صوت احلجاز وعن االهتمامات اليت كانت حينئٍذ
 :أجاب السيد حسن كتيب على ذلك بقوله

 حتاول أن تقفز إىل معاجلة شؤون مل تألف اجلرائد يف هذه البالد             لقد كانت احلركة األدبية آنئذٍ      -
معاجلتها، والواقع أننا مررنا يف ذلك الوقت مبرحلة، كان يراد فيها جلريدة صوت احلجاز أن تكون                  
جريدة دينية تنقل األفكار الدينية وتعزف عن غري ذلك من الشؤون اليت ميكن أن تسبب حساسيات                 

. ه اجلريدة فلذلك كان شبح احملاذرة من الوقوع يف أخطاء من هذا القبيل دائماً يتقدم العمل يف هذ                 
وكان رؤساء حترير هذه اجلريدة مثل األستاذ عبد الوهاب آشي واألستاذ حممد حسن فقي واألستاذ                
حممد سعيد العمودي كان كل منهم يقضي فترة قصرية يف اجلريدة مث يتركها وما كان خيطر ببايل أن أقع                   

حلجاز كنت ال أزال    يف نفس الفخ الذي وقعوا فيه، ألنه حني عرض علي العمل يف جريدة صوت ا                
مستمراً يف الشعور مبشاعر الطالب الذي يريد أن يكمل دراسته وينتظر الدعوة إىل ذلك ففوجئت                 
بالدعوة إىل أن أرأس جريدة صوت احلجاز ويف ذلك الوقت كانت الدعوة إىل رئاسة جريدة مثل                   

يتوهم أنه ليس يف قدرته     سان أعباء ليس يف قدرته أو       نصوت احلجاز شيئاً يهز القلوب ألنه حيمل اإلِ       
اً يف االعتذار ألسباب متعددة أمهها ملاذا ترك األساتذة الكبار          وكنت مصر .  احتماهلا فاعتذرت عن ذلك   

حترير جريدة صوت احلجاز مث حيال العبء هذا إىل طالب حديث التخرج من الدراسة؟ والشيء الثاين                



بئ ماذا سيكون وراء حتمل هذه       ما كنت أحسه من حساسيات وجمهول وراء هذه احلساسيات خي           
 .املسؤوليات

 جريدة املدينة عرفا هذا الوضع      د علي حافظ والسيد عثمان حافظ صاحيب      يوأعتقد أن الس    -
ولكن الشيخ صاحل نصيف كان مدفوعاً بكل شدة أن حيملين هذه املسؤولية، ألنه حتمل               .  حق املعرفة 

فقابلته باعتذار ملح وأسباب واضحة تؤكد      .   يبدو يل  مسؤولية إقناعي بالقيام ذه املهمة من غريه فيما       
ذلك االعتذار ولكنه جلأ إىل الوساطة وأحياناً تكون الوساطة فوق كل قدرة على االعتذار فحني جاء                 
الشيخ اجلليل الشيخ حسني باسالمة والسيد علي كتيب وهو خايل ووالدي وصاحب األمر علي إىل                 

ض بأي  ظيفة، اشترطت على الشيخ حممد صاحل نصيف أن ال يتعر          ا علي يف قبول هذه الو     مرتيل وأحلَّ 
حال من األحوال ملا ينشر يف اجلريدة فذكر أن هذه مسؤولية كربى وأن فيها أوامر عليا وأنه ال ميكن                    
ألي إنسان أن يتحمل املسؤولية وأن علي أن أترك املوضوع كما كان يف أيام األساتذة عبد الوهاب                  

 واألستاذ حممد سعيد العمودي فاشترطت عليه إما أن خيضع هلذا الشرط أو أن              آشي والسيد حسن فقي   
أرفض العمل فوافق ويبدو أن موافقته كانت بالتبعية، وبدأت العمل يف جريدة صوت احلجاز ويف                  
احلقيقة إين ال أعتقد أين مارست عمالً أشق من ذلك العمل ملدة شهر واحد ويف خالل هذا الشهر                    

كما ينبغي أن   .  أن أرسم اخلطة اليت ينبغي أن تسري عليها جريدة صوت احلجاز           حرصت كل احلرص    
. تكون عليه اجلريدة لتحقق رغبة الشباب يف ذلك الوقت ورغبة كل من يطمع يف خري هذه البالد                  

ولكن يف اية األمر وجدت أن الشيخ حممد صاحل نصيف يأيت إىل اجلريدة من ورائي ويسلم العاملني                  
 خترج عن األسلوب الذي أردت أن أضعه هلذه اجلريدة فوجدت نفسي مضطراً إىل ترك                فيها مواضيع 

   سع اخلرق على الراقع وأندفع إىل جماالت أخرى يتعذر علي معاجلتها وكانت هذه              العمل خشية أن يت
هي مرحلة قيامي برئاسة حترير اجلريدة وكانت قصرية، املهم يف املوضوع هو أنين كنت أعتقد أنه جيب                 
 . أن تكون جريدة صوت احلجاز هلا ج وأسلوب واضح حتقق به غايات اتمع فلما عجزت اعتذرت



 ختام األمسية
 :مث اختتم األستاذ حسني جنار األمسية بالكلمة التالية

نشكر سعة الصدر اليت أحاطت بضيفنا هذه األمسية ونشكره أيضاً على هذه الفرصة اليت                 -
ونرجو أن ميد اهللا يف عمره وأن جيعله        .   ظالل الكلمة ونتلذذ جبمال األسلوب     أتاحها لنا مجيعاً لنستظل   

سالمي وأن نرى أيضاً نتاج فكره قد       إن شاء اهللا يرى ما كافح من أجله وقد أصبح مستقراً يف العامل اإلِ             
 .طبع وأصبح بني أيدي قرائه

 ..شكراً لكم والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته -
 :ستاذ حسني جنار من كلمة اخلتام علق احملتفى به على الكلمة بقولهوبعد أن انتهى األ

وإنين من كل قليب أشكر األستاذ حسني جنار على ما أضفاه على كلمته بأسلوبه اجليد األداء                  -
 -لقاء، فقد كان هلذه املميزات حسن استقبال يف السماع للكلمة            ونربات صوته املتزنة الرائعة يف اإلِ     

 .ذاعي البارعمن أبرز مواهب األديب واِإلوهذه الصفات 
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