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 حفل التكريم
 ))كلمة  اإلفتتاح (( 

 :الشيخ عبد املقصود خوجه األمسية بالكلمة التالية افتتح
 سم اهللا الرمحن الرحيمب

 .لصالة والسالم على أشرف املرسلني احلمد هللا رب العاملني، وا-
 : األساتذة األفاضل-
 : اِإلخوان األكارم-
 . السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-
ثنينية من عامنا اجلديد، أعاده اهللا عليكم       ا أنا سعيد بالترحيب بكم، سعيد بتشريفكم يف أول          -

 .باليمن والربكة واخلري، وعلى كل من حتبون وعلى املسلمني قاطبة
وهذا شأننا  ..   عودنا قادتنا والة األمر التكرمي والعطاء وهذا شأم، وتعودنا احلب والوالء            -

معهم، فمنهم التكرمي للرجال وأعماهلم والعطاء للوطن وللمواطن، ومنا احلب والوالء، واللسان               
 .الشاكر والقلب املفعم بالتقدير

 عبد العزيز أحاط االثنينية برعايته        الرجل القمة صاحب السمو امللكي األمري نايف بن          -
وتقديره، هذا التقدير هو تقدير للعلم والعلماء، واألدب واألدباء، والذين يتعاطون مع الكلمة باعتبار               

 من يغشى االثنينية هم هؤالء، فوجدت أن واجيب أن أزجي الشكر ليس بلساين لسان الفرد بل                  

 اًفاللهم اجعلهم القادرين تكرمياً وعطاء    "..  العادة كامالً بلسانكم مجيعاً ليكون الشكر جامعاً والوالء ك      
 ".اًواجعلنا املقدرين حباً ووالء

 يف هذه االثنينية حنتفي بأستاذنا وصديقنا احلبيب الشيخ صاحل حممد مجال بعد عودته ساملاً على                -
ارك الذي نراه فيما بيننا     إثر العملية اليت أجراها، واحلمد هللا على سالمته، واحلمد هللا على هذا اليوم املب             

 .على أحلى وأحسن ما حنب
 ماذا أقول عن األستاذ الشيخ صاحل مجال؟ أنا أعرف قبل أن أثين عليه أنه جبانيب اآلن يذوب                   -

خجالً ألنه تعود أن يعمل سراً قبل اجلهر، ويعمل هللا خادماً أميناً ملكة املكرمة، ابناً باراً هلا، وهو الذي                    



قب، ففي كل مشروع، ويف كل أمر جند أمامنا األستاذ صاحل مجال، جند املبدأ، واخلُلق،               يستحق فعالً الل  
 .ونظافة اللسان، ونظافة اليد مثالً حيتذى

 لقد ربطتنا به احملبة هللا ويف اهللا، وربطنا به التقدير الكبري والدور الذي يقوم به، حىت حنس بأننا                   -
 واللَّهم شد من أزره، وأرنا إياه دائماً معاىف صحيحاً ليؤدي            أولئك املقصرون، فاللَّهم أجزه عنا خرياً     

 .دوره يف مكة، وهلذا الوطن على خري ما نود وحنب
 ال أود أن أطيل فأنا سعيد ذا اللقاء، وسعيد بأخي وصديقي احلبيب الشيخ صاحل مجال،                  -

اليت يستحقها بكل جدارة    وأرى البشر على وجوهكم مجيعاً ألنين أعرف حمبتكم له، واليت تفوق حمبيت و            
 .وتقدير، واهللا جيزيكم على املشاركة يف هذا احلفل فهو حفلكم مجيعا

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته  -
 

  ))كلمة األستاذ حممد حسني زيدان(( 
مث حتدث األستاذ حممد حسني زيدان مشاركة منه يف االحتفاء بالشيخ صاحل حممد مجال بعد               

 :ه العالجية فقالعودته من رحلت
 بسم اهللا الرمحن الرحيم واحلمد هللا أكمل الدين، وأمت النعمة والصالة والسالم على رسول اهللا                -

 :خامت النبيني سيدنا حممد، أما بعد
 فال عطر بعد عروس، فقد أوىف الصديق عبد املقصود ما كنت أزوقه يف نفسي، ولكن لعله                  -

 .رمجة أخرىقال بلغة وأريد أن أترجم هذه اللغة ت
ملاذا؟ ألنه مل يلبس الِكرب     .  مل أكن العشري له، ولكين كنت األثري به، واألثري له         ..   صاحل مجال  -

الكربياء اليت لبسته، أو هو لبسها، جعلته حريصاً على احلق، ثابتاً لقول            ..  مرة أبداً، وإمنا لبسته الكربياء    
 .الصدق

ال يسأل عمن يشري إليه بأصبع ألن أصابع          مضت عليه أيام ومضى به احلق يف تلك األيام            -
حني علمنا مبرضه وسفره رفعنا     .  الذين يبغضون ما قال أقل بكثري من ألسنة الثناء عليه والتقدير له            

ألنه إنسان ندعو له بالشفاء، وألنه      :  ألمرين.  أكف الضراعة إىل اهللا سبحانه وتعاىل أن مين عليه بالشفاء         
هلذا ..  كم من موقف لصاحل مجال ما استطاع واحد منا أن يقفه          .  ثبت عليه اِإلنسانية اليت تعرف احلق وت    

 .ومن هي أسرته؟ هم كل أهله يف هذا البلد.. ال أهنئه بالشفاء وحده وإمنا أهنئ أسرته كلها
ألنه .   كلكم أنتم أسرته، كلكم إخوته، كل من يف اململكة من الذين فرحوا مبا حتقق على يديه                -

كة وحدها وإن كانت جديرة بكل احلب، بل بذل كل حبه لكل بلده، لكل أهله                كان ال حيصر حبه مل    
 .هلذا كان جديراً بالتكرمي، جديراً بكل هذا اجلمع الذي يكرمه



 وال أستطيع أن أقول بعد ذلك إال أن أسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن يدمي عليه نعمة الشفاء،                    -
 اليت استحالت إىل    -ب يوماً مقاالً يف جريدة حراء       الذي كت ..  ونعمة الصحة ليكون صاحل مجال الكاتب     

 .وشكراً.. الندوة، مل يكتب مقاالً أجرأ منه، فصاحل مجال هو احلر الذي مل يستعبده اخلوف
  . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-

 

  ))كلمة األستاذ عبد الفتاح أبي مدين(( 
 :المث أُعطيت الكلمة لألستاذ عبد الفتاح أيب مدين فق

 والصالة والسالم على سيد األولني       ، بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني           -
 :واآلخرين، سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وبعد

 تعودنا أن نستمع ممن قبلنا، وممن يكربنا علماً وأدباً وثقافةً ووعياً وخربةً لنستمد منهم شيئاً من                 -
إن الصحافيني يسرقون أو خيطفون الكلمات وهذه مة ال          :  انكلمام، أو كما يقول شيخنا الزيد     

 .أدفعها
جندد ..   وعلى كل حال البحث يف هذا له عودة فيما بعد إن شاء اهللا من على منرب النادي                   -
 .الذكرى
 هذه املناسبة اليت تعودنا أن جنتمع فيها يف هذا البيت الكبري، البيت العامر باالحتفاء باألدباء                 -

رجال، شيء يتجدد ونرجو اهللا أن ميده دائماً لنلتقي ويلتقي غرينا يف هذه الدار العامرة                  وتكرمي ال 
إننا ال نلتقي كثرياً فقد شغلتنا احلياة، وطوحت بنا البالد، فال نلتقي            :  وكثرياً ما نقول  .  للتكرمي ولاللتقاء 

 .إالَّ يف هذه املناسبات، وما أندرها وما أقلّها يف كثري من األحيان
 وحني نلتقي ولعلنا يف أول موسم يف هذه الدار العامرة لالحتفال بصديق رفيق يف القلم معنا                  -

                   يف فترة من فترات العمل الصحايف والعمل الفكري، فإمنا نلتقي لنحتفي به، وحنمد اهللا إليه أن قد من
أكثر ما ننسى صحتنا ولكننا       فما "إذا سألتم اهللا فاسألوه العافية      "عليه بالشفاء، ولعلنا جندد تلك الدعوة     

الصحة تاج على رؤوس األصحاء ال      ":  ال نتذكرها وال نذكرها إالَّ حينما يدركنا السقم؛ وكما قيل          
 ".يراه إالَّ املرضى

 هذا اللقاء لالحتفاء بشفاء الصديق األستاذ صاحل مجال هو من هذه العادة اليت عودنا عليها                 -
أن يشفينا مجيعاً، وأن يعافينا، وأن يسبغ علينا من نعمه بالصحة             ونرجو اهللا   .  األستاذ عبد املقصود  

واحتفالنا هذه الليلة بشفاء الصديق صاحل حممد مجال يذكرنا أياماً خلت يف عهد              .  والعافية والسالمة 
الصحافة الفردية اليت كان فيها من اال الشيء الكثري للتعبري وحنن كلنا نعمل للبناء، وال يعتقد أحد                  



أبناء هذا الوطن فيهم من يعمل للهدم، ولكن هناك اجتهادات وقد يعنف اِإلنسان يف هذه                   أن  
 .االجتهادات، ولكنه يؤدي رسالة

الصحافة رسالة فإذا استطاع اِإلنسان أن      .   الصحافة ليست وظيفةً، وحني تصبح وظيفة متوت       -
ستطيع أن تنقل رأيك، ورأي اآلخرين      يؤديها كما ينبغي فقد أدى واجبه، وإالَّ فهو مقصر، ألا وسيلة ت           
 .إىل أويل األمر، وإىل الناس لتدل على اخلري ولتبين ولتعني على البناء

 سنني خلت وكان فيها دور للشجاعة واجلرأة للذين ال حيرصون كثرياً على الكرسي، الذين                -
ئنا يف الوقت   حيرصون على الكرسي ال ينالون شيئاً من الشجاعة اليت تذكر، وقد نعذر بعض زمال               

احلاضر، ولكن هكذا األيام تتداول فهي دول بني الناس، ومن طبيعة احلياة أن يأيت جيل بعد جيل، وأن                  
احلياة ال تستمر على وترية واحدة، ولكنها تتغري ترتفع وبط، ترقى وتنخفض، ولكل إنسان يعمل له                 

 . يذكر لِإلنسان إالَّ سيئاتهومن املؤسف أننا يف عامل اِإلنسانية كلها ال. بصمات، له أخطاء
 ذلك ذكرى للذاكرين، لكن يف      إنّ احلسنات يذهنب السيئات    يف ميزان اهللا سبحانه وتعاىل       -

يف كثري من األحيان وعند األكثرية ال يذكرون إالَّ السيئات، فما أجدرنا أن نتبع               .  ميزان البشر أبداً  
 .ا حنسب له سيئاتههدى اهللا سبحانه وتعاىل فنحسب لِإلنسان حسناته كم

 أنا سعيد بأنين شاركت يف آخر حلظة، أو يف وسط هذا االحتفاء بالصديق األستاذ صاحل مجال،                 -
الذي عويف واحلمد هللا، ويكرم يف هذه الليلة، أو يحتفى به يف هذا اجلمع الكرمي، ويف هذا البيت                     

 .عليه من الصحة والعافية املزيد واملزيدحنن سعداء بشفائه، نرجو اهللا أن ميد يف حياته وأن يسبغ . العامر
 . شكراً للمحتفي وشكراً لكم-
  . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-

 

  ))كلمة سعادة األستاذ رشاد زبيدي(( 
مث حتدث بعد ذلك األستاذ رشاد زبيدي مشاركة منه يف االحتفاء بعودة سعادة األستاذ               

 :الصاحل حممد مجال من رحلته العالجية فق
 السالم عليكم، ليس عندي ما أقوله ألن اِإلخوان الذين سبقوين كفوين عبء الوقوف أمام                -

واألستاذان صاحل مجال   .  املذياع طويالً لشرح مناقب األستاذ صاحل وكل ما قيل فيه كان صدقاً وحقاً             
: اننا هذا، وإذا قيل   وأخوه األستاذ أمحد مجال من أعز أصدقائي األوفياء الذين قلَّ أن يوجد مثلهم يف زم              

إن الصديق احلق هو الذي يقف معك يف الشدائد واألزمات فإن األستاذ صاحل بالذات يفعل ذلك                  
ويزيد عليه بأنه يتجاوز عن سيئات أصدقائه، فإذا سابه أحد أو شامته يتحمل إساءته بصدر رحب، وال                 



فح عن زلته، منفذاً تعليمات ربه      يشعره بأنه قد ارتكب ذنباً يستحق عليه العقاب، بل يعفو عنه، ويص            
 .ومن عفا وأصلح فأجره على اهللا: اليت وردت يف كتابه العزيز

 ختاماً نسأل اهللا لألستاذ صاحل وأخيه األستاذ أمحد، وكل األصدقاء األوفياء أمثاهلم الصحة               -
 .والعافية

  . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-
 

  ))لخريكلمة معايل الشيخ عبد ا ب(( 
 :مث أعطيت الكلمة ملعايل الشيخ عبد اهللا بلخري فقال

 أنا يف الواقع دعيت إىل هذه االثنينية وأنا عضو مزمن فيها من أوهلا إىل آخرها، وأسأل اهللا                    -
 .ثنني إىل بيت أخينا عبد املقصوداسبحانه وتعاىل أن يدمي علي هذا السرور والغبطة يف الدعوة كل يوم 

 أمحد اهللا سبحانه وتعاىل على الصحة والسالمة والعافية اليت أنعم ا على أخينا               قبل كل شيء   -
األستاذ صاحل حممد مجال، مث إن هناك كلمة أخرى أريد أن أعلق ا يف هذا احلفل مبناسبة ما ذكره عبد                    

أقضي سنوات أن    لقد جرت العادة من مخس    :  املقصود عن موقف األمري نايف من هذه االثنينية، فأقول        
سباين، أو األندلسي، حيث بىن األمري سلمان مسجداً مساه مسجد امللك            الصيف يف ماربيا املصيف اإلِ    

وقد جرت عادة مسوه إذا حضر صالة اجلمعة أن يدعو الناس العرب والسعوديني بالذات              .  عبد العزيز 
يف إحدى اجلمع   الذين شهدوا الصالة معه إىل تناول طعام الغداء يف بيته، وهكذا كنا منهم، و                 

اصطحبت معي صديقي األستاذ املستشرق اِإلسالمي األستاذ حممد أسد، الذي أصبح أحد سكان               
ماربيا، فسر مسو األمري سلمان برؤيته سروراً كبرياً، وجاء األستاذ أسد، وحول املائدة دار بني مسو                  

، وقد طلب منه مسو     "مكةالطريق إىل   "األمري سلمان واألستاذ حممد أسد نقاش وحوار حول كتابه           
األمري أن حيدد له موعداً لريد له الزيارة يف مرتله، وليتناوال الكتاب مبزيد من النقاش، وليقف على                   
حقيقة املالحظات اليت دوا مسوه على هامش الكتاب املذكور لالستفسار عنها، وقد رحب األستاذ               

 األسبوع الذي يلي يوم اجلمعة الذي التقينا        حممد أسد بذلك وحدد موعداً للزيارة هو يوم األحد من         
 .به يف مرتل مسو األمري

 ويف اليوم احملدد توجهت بصحبة مسو األمري إىل مرتل األستاذ حممد أسد، وقد صحبنا األستاذ                -
 .عبد العزيز الرفاعي، ويف الطريق طلب مين مسوه أن أعطيه نبذة عن سرية املذكور

ن نشأته شيئاً كل ما أعلمه أنه من بالد النمسا، من قرية              أنا ال أعلم عنه وع    :   فقلت له  -
أصبحت اآلن جزءاً من تشيكوسلوفاكيا، وكان صحافياً متجوالً يف الشرق األوسط قبل احلرب                

فرانكورت املانيزنتو، تصدر يف مدينة فرانكفورت، وقد جاء إىل          :  العظمى األوىل لصحيفة أملانية هي    



مث أسلم وبعد إسالمه شد الرحال إىل       .  ودرس أحوال العرب واملسلمني   القدس واختلط بالعامل العريب،     
وكانت رحلته يف اململكة كلها     .  اململكة يف أول عهد امللك عبد العزيز، وتعرف على امللك عبد العزيز           

على مجل، وتزوج من املدينة، ومن الرياض، ومن حائل، مث بعد ذلك ذهب إىل باكستان وحضر قيام                  
مث .   وشارك يف إنشاء دستورها لعالقته املشهورة مبحمد علي جناح، وبزعماء املسلمني            دولة باكستان، 

عني عضواً يف وزارة اخلارجية، مث ذهب إىل أمريكا عضواً يف هيئة األمم، وظل يف منصبه حىت أحيل                    
 . على طلبهاًعلى التقاعد بناء

 مرتله، وبدأ األمري يسأل       ولقد سر األستاذ أسد سروراً كبرياً بوجود األمري سلمان يف            -
واألستاذ حممد أسد جييب، واستمر النقاش بينهما ساعتني، وكانت بعض إجاباته تفيد أنه كان يقصد مما                
يسأل عنه مسو األمري معىن حمدداً ال يذكر أسبابه اآلن الختالف الترمجة العربية عن النص األصلي                   

قمنا بإجراء مقابلة بني النسختني وجدنا كثرياً من         للكتاب وهو املطبوع باللغة اِإلجنليزية، وعندما        
 .التحريف يف النسخة املطبوعة باللغة العربية عما قصده املؤلف يف النسخة املطبوعة باللغة اِإلجنليزية

 مث عرض عليه مسو األمري أن يترك مسكنه يف ماربيا ويأيت إىل اململكة العربية السعودية،                   -
ال والتنقل حبرية تامة، وميكِّنه من اِإلقامة يف أي بلد، وقد أبدى األستاذ              وسيهيئ له كل وسائل االتص    

إن جلسة كهذه مع رجال الفكر واألدب       :  حممد أسد موافقته على ذلك، ويف طريق عودتنا قال مسوه         
يا مسو األمري   :  تنعش القلوب وتشرح الصدور فلماذا ال توجد مثل هذه االجتماعات يف بلدنا؟ فأجبته             

ة، واألخرى الثالثائية، وحيضرمها النخبة املمتازة املثقفة       يثنيندة جلستني أسبوعيتني إحدامها اال    إن يف ج  
واملفكرة، وبعض رجال األدب والعلم يف وطننا احلبيب، فطلب مين أن أذكره، وأن أصطحبه إذا                  

 .سنحت له الفرصة يف إحدى زياراته جلدة إىل إحدى هاتني الندوتني أو كلتيهما
ة يف العام اجلديد والترحيب مرة أخرى بالشيخ         يثنينذه املناسبة مبناسبة افتتاح اال     ذكرت ه  -

  .صاحل حبيبنا وصديقنا، ونسأل اهللا له الشفاء والعافية
 

  ))كلمة سعادة األستاذ حسن عبد ا القرشي(( 
 :مث أُعطيت الكلمة لألستاذ حسن عبد اهللا القرشي فقال

 احلقيقة أنا سعيد إذ أحتدث عن الصديق األستاذ الكبري صاحل حممد             بسم اهللا الرمحن الرحيم، يف     -
 .مجال، فهذا الرجل الذي من أهم صفاته احلياء، ومع احلياء الشجاعة، واحلياء ال يأيت إالَّ خبري

وما دام أن الثقافة    .  خالص يف صاحل مجال حياء عثمان، وشجاعة عمر، وفيه الوفاء واإلِ            -
ن اِإلشارة إىل أن األستاذ صاحل مجال وأخاه األستاذ الكبري أمحد حممد مجال،             والكتب قد ذكرت فالبد م    

وصديقهما األستاذ عبد الرزاق بليلة كانوا أول من أسس مكتبة حديثة قرب احلرم الشريف، استفدنا                



بدون شك أن مسرية األستاذ صاحل مجال ال تتبع          .  منها مجيعاً وأفادوا، ونشرت بعض الكتب القيمة      
 صغرية عابرة، ولكن هلا جماهلا الكبري، وهو يستحق أن تؤلف يف سريته على مدى لطفه ووفائه                 بكلمات

 .وإخائه رسالة من الرسائل
 

سبقين إىل هذا   !   يف احلقيقة ال أدري أيضاً ماذا أقول بعد أن قطعت جهيزة قول كل خطيب               -
يعذرين إذاً  .  كثري والكثري إخوة أفاضل أجالء، هلم من قوة البيان، ومن طرافة البحث واحلديث ال             

صديقاي صاحل وأمحد مجال عن اِإلجياز، وأسال اهللا أن يوفقهما خلدمة وطنهما، وأن يشد من أزرمها وأن                 
 .جيعلهما دائماً يف طليعة أبناء الوطن العاملني على خريه ورفاهته وحريته

 

 . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-
 

نكتفي ذا  :  الصحية حتدث احملتفي عبد املقصود خوجه فقال       ونظراً لظروف األستاذ صاحل      -
القدر من الكلمات، وأعتذر ملن أراد أن يتكلَّم ومل تتح له فرصة الكالم، ألن الظرف الصحي لألستاذ                  

  .صاحل مجال ال يسمح بذلك
 

  ))كلمة احملتفى به األستاذ صاحل حممد مجال(( 
 

يفه واحملتفني به من حتدث منهم ومن مل يتحدث          وحتدث احملتفى به بعد ذلك شاكراً مض       
 :مقدراً هلم صنيعهم فقال

 

أعترف أوالً أنه   .  وعلى آله وصحبه ومن وااله    ..   بسم اهللا، والصالة والسالم على رسول اهللا       -
مل يسبق يل التحدث ارجتاالً، وال أحسن االرجتال، ولكين يف هذه اللحظة أود أن أتقدم بالشكر اجلزيل                 

وصديقي أيب املكارم األستاذ عبد املقصود خوجه الذي أىب عليه فضله وإحسانه وكرمه، إالَّ أن               إىل أخي   
فله أعمق الشكر وأجزله مع االعتراف بعجزي عن التعبري         .  احلمد هللا يف أن من علي بالشفاء      .  يشاركين

ضلوا فتحدثوا عين   مث أثين بالشكر على اِإلخوة واألساتذة الذين تف       .  عما أكنه له من مودة وإخالص     
وأرجو أن أكون عند حسن ظنهم، كما أعترف أم أساتذيت، وقد أخذت عنهم كثرياً مما أثنوا علي به،                  
وثالث الشكر لكم مجيعاً الذين حتملتم مشقة املشاركة واحلضور يف هذا احلفل وأشكركم مجيعاً، وأسأل               

 .يكم سوءاً، ويدمي عليكم نعمه ظاهرة وباطنةاهللا أن يسبغ عليكم مجيعاً ثوب الصحة والعافية، وأال ير
 

  . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-



  ))كلمة األستاذ عزيز ضياء(( 
وخالل تناول طعام العشاء راق لألستاذ الكبري عزيز ضياء أن يلقي الكلمة التالية ليدلل               

عذاب ألذ وأمسى من    على أن إطعام العقول مبا عذب وطاب من الثقافة واآلداب والذكريات ال            
 :ملء البطون وقعقعة املالعق بالصحون فقال

 بسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على سيدنا حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني،                -
 :والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته وبعد

 وأرجح   فإين أنيب نفسي عنكم مجيعاً ألتقدم بالشكر إىل االبن أو األخ عبد املقصود خوجه،               -
أنيب نفسي عنكم لشكره على ما يتيح لنا من فرص للقاء بكم من جهة، وألداء                  .  أنه االبن سناً  

ومن الذين أشعر بكثري من احلسرة واألسف على        .  الواجب حنو من نقصر كثرياً يف أداء واجبنا حنوهم        
 مناسبة التفقد   أين قصرت حنوهم كثرياً األخ األستاذ صاحل مجال، ذلك ألنه الرجل الذي ال تفوته               

واالستفسار عين حىت ينتهزها، وذلك ما ينبغي أن يسمى طبع الكرمي، وآسف جداً إذا مل أكن أمتتع ذا                  
كلمة أخرى  .  مجال مث كلمة أخرى تضاف إىل هذا الشكر لألخ عبد املقصود، وإىل األخ صاحل            .  الطبع

 ا خاصة من أجيال الشباب الذين ما        يهمين جداً أن تقال يف هذه املناسبة، وال أظن أن كثريين مسعوا           
ولكن ال يذكرون ماذا كان يف حياتنا منذ سنني طويلة، ما أريد أن             .   إخل ...يزالون وراء الكرة والفيديو   

أمحد أما كانا الصحافة احلرة القادرة على أن         أقوله عن األستاذ صاحل حممد مجال، وعن أخيه األستاذ        
تاريخ الصحافة شيء نادر عندنا على األقل، ولعل مما ال ينساه             وذلك ب .  تقول ما ال يقوله سواهم    

األستاذ صاحل حممد مجال، واألستاذ أمحد أما كانا يصدران جريدة الندوة، وجاءت املناسبة اليت يتاح                
ومل جند إالَّ الندوة وإالَّ األستاذ صاحل حممد         .  لنا فيها أن نقول شيئاً مل يكن يتاح للكثريين أن يقولوه           

فال بأس من أن أقول أين بعثت إليه بسلسلة من املقاالت يف موضوع             .  ال، واألستاذ أمحد حممد مجال    مج
 .ما يزال يف األذهان، ولكنه تأىب عليه الظروف أن يسطع، وأن ينتشر، وأن يعلم به الناس

 ".الطاعة ألويل األمر والشورى عليهم" واملوضوع كان بعنوان -
ن ظن يف ذلك الوقت أن نشره سيدعم فكرة وجود جملس              كتبت هذا املقال بإحساس م      -

فأنا أقدم للمقال ذه الكلمة، مث أضيف       .  "الطاعة ألويل األمر  "الشورى، ولعلكم تالحظون أن عنوانه      
 ولعلها املرة األوىل اليت استشهد فيها أي كاتب بالقرآن الكرمي وحبادث شباب            .  "والشورى عليهم "

ارضوا أو أقول تشبثوا بأن خيرجوا للغزو، ألنه قد فاتتهم غزوة بدر،             الصحابة يف غزوة أحد عندما ع     
 يرغب يف البقاء يف املدينة، ويف الدفاع        وأكثروا من الكالم يف املوضوع بينما كان سيدنا رسول اهللا           

 أحس أن شباب األنصار وغريهم الذين فاتتهم غزوة بدر يصرون على              ولكن رسول اهللا    .  عنها



 أن يدخل جملسه، أو      فلم يكثر الكالم معهم، وأدرك أم شبان، وأن األوىل به             اخلروج للغزوة، 
وعندما خرج من الس حدث أن كبار الصحابة التفتوا إىل هؤالء الشبان وأخذوا              .  غرفته، أو مكانه  

فأحسوا باحلرج وخجلوا واحتاروا ماذا     .   ورأيه يعنفوم تعنيفاً على معارضتهم رغبة رسول اهللا         
 خيرج وقد لبس لباس احلرب، فنهضوا يرجون أن يعفو عنهم وأم لن يعارضوا              لون؟ فإذا بالنيب    يفع

ولكنه من جانبه قال الكلمة اليت معناها ما كان         .  فكرة البقاء يف املدينة، والدفاع عنها بسككها وبيوا       
 .لنيب لبس المته أن خيلعها أو يتركها حىت يقاتل

  شباباً وشيباً والغزوة تفاصيلها معروفة، فقد قتل فيها عم النيب              وخرجوا مجيعاً لغزوة أحد    -
، وفيها توهم كثريون أنه قُتل، وفيها كذلك قامت هند بنت عتبة            سيدنا محزة، وفيها كُسرت ثناياه      

بشج صدر محزة بعد أن قتل، وانتزعت قطعة من كبده وأكلتها لتشفي غليل حقدها عليه، ألنه هو                   
والغريب الذي يستوقف القارئ فعالً أن القرآن الكرمي بالرغم من موقف           .  ن أقارا الذي قتل عدداً م   

 أن يعفو عنهم، وأن يستغفر هلم، وأن        هؤالء الشبان وشعورهم باخلطأ واِإلمث نزلت اآليات تأمر النيب          
 .رفاعف عنهم واستغفر هلم وشاورهم يف األم: قال تعاىل. يشاورهم يف األمر

ن شاورهم يف األمر جاءت بصيغة األمر وهي يف تقديري ال ختتلف عن عبارة                ونالحظ هنا أ   -
كان فيما أظن يف    .  "الطاعة ألويل األمر والشورى عليهم    "هذا املقال بعنوان    .  أقم الصالة وآِت الزكاة   

سلسلة من املقاالت توالت وتتابعت لعلها أربعة نشرها األستاذ صاحل حممد مجال، وأخوه األستاذ أمحد                
مد مجال، وما تزال عندي نسخ هذه املقاالت اليت حيق يل بشيء من التواضع، أو الغرور أن أفخر                    حم

وأن أقدم الشكر اجلزيل لألستاذ صاحل حممد مجال ذه املناسبة الكرمية، وأن أتطلع إىل                .  وأعتز ا 
ومعذرة .  همصحافة تستطيع اليوم أو غداً أن تقول ما جيب أن يقال، وما ينبغي أن يقال وهو األ                   

لألستاذ صاحل حممد مجال على أين مل أكن أعلم أنه كان يعاين وأنه عاد بعد إجراء عملية على ما أظن،                     
 .والشكر على كل حال.. وهذا مما يؤكد غفليت فمعذرة

  . والسالم عليكم ورمحة اهللا-
 

  ))تعقييب األستاذ عابد خز�دار(( 
قَّب األستاذ عابد حممد علي خزندار عليها       وعقب انتهاء األستاذ عزيز ضياء من كلمته ع       

 :بقوله
 يف احلقيقة ما كنت أريد أن أتكلم يف هذه املناسبة لوال أن األستاذ عزيز ضياء ذكَّرين مبوقف                   -

والذي أريد أن أقوله هو أن والدي حممد        .  حيمد له، ويف نفس الوقت حيمد لألستاذ صاحل حممد مجال          



اء يف احلديث عن الشورى، وأحببت أن أنوه بذلك للحقيقة            علي خزندار سبق األستاذ عزيز ضي      
  .والتاريخ وشكراً

 

  ))ختام األمسية(( 
 وبالتعقيب املوجز الذي أدىل به األستاذ عابد حممد علي خزندار على كلمة األستاذ عزيز                 -

طون انتهت فقرات األمسية وانصرف املدعوون، وقد أخذ كل منهم قسطاً من طعام العقول وطعام الب               
 شاكرين للمحتفي كرمه وجوده واهتمامه باألدب والعلم ورجاله، وحامدين اهللا على ما من به على               

 .احملتفى به من الصحة والعافية والشفاء مما أمل به

* * * 
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