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 حفل التكريم
 ))كلمة  اإلفتتاح (( 

ذة عن السرية الذاتية للمحتفى به      األستاذ حسني جنار األمسية بكلمة تضمنت نب         افتتح
 :فقال

 بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف املرسلني سيدنا                -
 .حممد، عليه أفضل الصالة وأمت التسليم

أيها اإلخوة األفاضل، مرحباً بكم يف لقاء متجدد، ويف         ..   أصحاب املعايل، أصحاب السعادة    -
هي دائماً بأنبل األشخاص الذين حيتويهم هذا املكان، وبامسكم وباسم احملتفي نرحب باحملتفى             أمسية تزد 

به هذه الليلة معايل الدكتور حممد عبده مياين، ويطيب يل يف مقدمة هذا احلديث وخروجاً على املألوف                  
يسري عن حياته   أن أقدم هذه النبذة اليت وقعت بني يدي عن معاليه، وإن كان الذي بني يدي هو نزر                   

 .احلافلة بالعلم واجلهد والكفاح
 ميالدية، ودرس املرحلة    ١٩٣٩ هجرية املوافق    ١٣٥٩ ولد معاليه يف مكة املكرمة عام         -

االبتدائية والثانوية مبدارس الفالح مبكة املكرمة، وحصل على شهادة البكالوريوس يف اجليولوجيا من              
اجستري والدكتوراه من جامعة كورنل بوالية نيويورك        كلية العلوم جبامعة الرياض، ونال درجة امل       

قتصادية، وحصل على دبلوم يف إدارة اجلامعات من         بالواليات املتحدة األمريكية يف اجليولوجيا اإل      
 .جامعة وسكونسن

 عمل حماضراً يف جامعة الرياض، وقام بالتدريس يف الثانوية العسكرية مث يف الكلية احلربية                 -
ين وكيالً لوزارة املعارف للشؤون الفنية، مث عين وكيالً جلامعة امللك عبد العزيز مث               ع.  وكلية األركان 

.  ميالدية ١٩٨٣ ميالدية حىت    ١٩٧٥عين وزيراً لإلعالم باململكة العربية السعودية يف عام         .  مديراً هلا 
إلسالمية، الشركة  شركة القبلة للثقافة ا   :  يعمل اآلن رئيساً لس إدارة الشركات واملؤسسات التالية       

اخلريية، مجعية أصدقاء القلب، مجعية اإلميان اخلريية، رئيس        )  اقرأ(ستثمار الزراعي، مؤسسة    العربية لإل 
له عدد من البحوث واملقاالت يف      .  جملس اإلشراف جبمعية القرآن الكرمي ورابطة األدب اإلسالمي        

 :ألف عدداً من الكتب منهاالشريعة اإلسالمية ويف السري، 



 اجليولوجيا االقتصادية والثروة املعدنية يف اململكة؛ نظرات علمية يف غزو الفضاء؛ األطباق               -
الطائرة حقيقة أم خيال؛ األقمار الصناعية، غزو جديد؛ املعادلة احلرجة يف حياة األمة اإلسالمية؛                 

موعة قصصية؛ جراح   جم:  ؛ اليد السفلى  البهائية؛ حوار مع البهائيني؛ علِّموا أوالدكم حمبة رسول اهللا          
 باللغة  :جمموعة مقاالت؛ صيب من مكة     :  جمموعة قصصية؛ فتاة من حائل؛ للعقالء فقط        :  البحر

 .جمموعة قصصية؛ وداعاً مذنب هايل:  باللغة اإلجنليزية، مشرد بال خطيئة:اإلجنليزية؛ ذهبوا شرقاً
احلسن بن علي رضي اهللا     :  امسأفريقيا ملاذا؛ اخلليفة اخل   :  كما أن هناك كتباً حتت النشر منها      

جمموعة قصصية؛ األبعاد اجلديدة    :  جمموعة قصصية؛ ال تطرق الباب مرة أخرى      :  عنه؛ امرأة يف الظالل   
 .حلركة املسلمني األمريكيني من األصل األفريقي

 :كما حيمل معاليه األومسة التالية
 .الثقايف وسام الدرع التقديري للطالب املثايل من جامعة الرياض للنشاط -
 . الدرع التقديري جلامعة امللك عبد العزيز-
 . وشاح امللك عبد العزيز-
 . ظيبو امليدالية التقديرية من حكومة أب-
 . امليدالية التقديرية من حكومة قطر-
 . وسام برتبة قائد كوماندوز من اجلمهورية املوريتانية اإلسالمية-
 .ئيس مجهورية أندونيسيا وسام مهابوترا أوبريارانا مع براءته من ر-
 . براءة وسام الكوكب األردين من الدرجة األوىل من جاللة امللك حسني-
 . براءة وسام االستحقاق الوطين من درجة ضابط أكرب من رئيس مجهورية فرنسا-
 . ووسام إيزابيال كاثوليكا الصليب األكرب مع براءته من جاللة ملك إسبانيا-

 . قطر عن حياة معاليه احلافلة بالنشاط والعمل وفقه اهللا دائماًهذه نبذة كما قلت غيث من 
 

  ))كلمة األستاذ حممد حسني زيدان(( 
 :مث أعطيت الكلمة لألستاذ حممد حسني زيدان الذي قال

 بسم اهللا الرمحن الرحيم، واحلمد هللا رب العاملني، أكمل الدين وأمت النعمة والصالة والسالم                -
 .الرسل سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعنيعلى نيب الرمحة خامت 

لقب تركه  ..   إخواين، ال أريد أن أقول صاحب املعايل، أو صاحب السعادة، وإمنا كلنا إخوان             -
وتعامل به املصريون فتركوه، لقب تركه أهله فتلقفناه، هذه كلمة على اهلامش، ولكن                ..  األتراك



فلو كنت حيواناً بشراً أجتر ملا كنت بينكم اآلن          الكلمة عن الدكتور حممد عبده مياين ذات مراحل          
فالدكتور حممد عبده مياين الذي ترجم له األخ حسني جنار ترمجته الضيقة املتسعة أو                ..  إنساناً أفتر 

 .املتسعة اليت ال تضيق علينا مجيعاً
فه وال   الدكتور حممد عبده مياين عرفناه أستاذ جامعة، وكيل جامعة، مدير جامعة، فإذا حنن نعر              -

يكاد يعرفنا، لكين أمام هذا اجلهل منه يل، أحتزن وال أختزن، فاالختزان تبعة أخرى، وحينما أصبح                  
وزيراً لإلعالم لعلي يف وضع أجتر الكثري ألنه مل يكن يل، فكنت كالغزالة اليت خرجت من الغابة تطلب                  

اخل الغابة فوجدت الذئب يلتقمها     التنفس فلما وجدت الصياد الدكتور حممد عبده مياين فرت منه إىل د           
ويأكلها، فقالت الذي ازدريته خلصين والذي رجوته أهلكين، وما يوم حليمة بسر، اعتزل الوزارة                
فاغتسل باحلياة فإذا هو احلي بيننا، مل خيزن نفسه يف وضع معني، بل خرج على الناس، بني الناس،                    

 ملسلمة الصحيحة، ومن أجلِّها احلب لرسول اهللا        للناس، مع الناس، فإذا هو للرب وللخري، وللعقيدة ا        
الدكتور حممد عبده مياين اعتزل الوظيفة فغازلته احلياة فإذا هو يغزهلا لنا             .  دون إفراط، ودون تفريط   

غزالً باراً مرمحاً، ما أكثر الذين رمحهم، وما أكثر الذين أبرهم؛ هلذا كان يف الترمجة تعداد األلقاب                   
يكن موظفاً وإمنا وظفته احلياة ليوظف احلياة للناس، من هنا كان الدكتور حممد عبده              واألومسة لرجل مل    

مياين قد غسل يف نفسي كل من مل يكن له يل، وأصبح اآلن كله يل، وأنا كلي له، ألن رجل الرب، رجل                      
هر للخري  مل يتظاهر بالعجب أو التعاجب وإمنا تظا      ..  من دس خيتفي،  ..  اخلري جيب أن حنترمه وأن نعتز به      

 تكرمونه، تالمذة له، أصدقاء له،      -هذا احلشد -هلذا كرمتموه، وأنا بلساين أكرمه، وأراكم       ..  وباخلري
 .حتترمونه
 الدكتور حممد عبده مياين طليعة سببها أنه من أسرة متوسطة، لكن أباه أراد أن يعلمه فعلمه                  -

 :فإذا هو للخري وباخلري
ــوه  ــوده أب ــان ع ــا ك ــى م عل

. 

ــنا    ــيان م ــئ الفت ــأ ناش وينش
. 

 

وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية       .   والكلمة األخرية هي أن عمل اآلباء دعاء لألبناء        -
 فلو مل .  وكان أبومها صاحلاً  :  ويف اآلية الثانية  .  ضعافاً خافوا عليهم فليتقوا اهللا وليقولوا قوالً سديداً       

 . يكن أبوه رجل عمل خري ملا كان هذا الرجل للخري، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته



 كلمة معايل الدكتور عبد ا عمر �صيف(( 
  ))األمني العام لرابطة العامل اإلسالمي

 :مث أعلن مقدم األمسية أن الكلمة ملعايل الدكتور عبد اهللا عمر نصيف فقال معاليه
حيتار .   الرحيم، احلمد هللا والصالة على رسول اهللا وعلى آله وصحبه أمجعني             بسم اهللا الرمحن   -

 سنة  ٢٨اإلنسان يف مثل هذا املوقف من أين يبدأ؟ فزماليت للدكتور حممد عبده مياين ترجع إىل ما قبل                   
 ١٣٨١عام  ، والتقينا يف رحلة صقلية      "جامعة امللك سعود  " سنة، عندما كنا يف جامعة الرياض؛        ٣٠أو  
 .رية، وبدأت منذ ذلك احلني عالقة صداقة محيمة وهللا احلمدهج

ال حيب اإلنسان أن يشري إىل جوانب تظهر عليها مسة املدح ولكن ال بد من أن نتذكر بعض                   و
الذكريات اليت تعطي فكرة عن شخصية زميلي الويف الدكتور حممد عبده مياين، فهو مل يتغري منذ ذلك                  

ريت البيئة، وتغريت الظروف، ولكن الشخص كما هو مل يتغري، فهو            احلني وإن تغريت الوسائل، وتغ    
حىت يف النشاط الكشفي الذي مل يكن من         ..  دائماً حمور النشاط، ويساهم يف معظم أنواع النشاط        

ختصصه ومل يكن له به سابق خربة حيث أصر على أن يلتحق بعشرية اجلوالة، ومسحنا له بذلك، فأتى                   
نا كشاف صحفي، قاهلا لنعفيه من مشاق احلركة الكشفية يف التدريبات             أ:  ومعه آلة تصوير وقال   

والتمارين واملشي يف الشمس، ومل يكتف بالتصوير، بل مارس مجيع أنواع األنشطة، فكان يف الرياضة                
يلعب مع فريق كرة القدم، ويف اللجنة االجتماعية يف الرحالت واحلفالت والتمثيل، ويف اال الثقايف                

فة واخلطابة، بل كان هو املتحدث باسم الطالب رغم أنه يف كلية العلوم وكان له فضل                  يف الصحا 
تعليمي الصحافة، وقد توليت معه مسئولية اللجنة الثقافية يف كلية العلوم جبامعة امللك سعود، ولقد                 

 إىل جدة إىل    ويف سبيل ذلك طرنا سوياً    .  بذلنا جهداً كبرياً لنخرج جملة أدبية ننافس ا الكليات األخرى         
مطبعة األصفهاين للقيام بطباعتها، وتوىل هو جتميع املقاالت وترتيبها وإعدادها للطباعة، ومجع الصور              

 .الالزمة، ولقد سهرنا يف مطبعة األصفهاين عدة ليايل حىت أخرجنا تلك الة
 إخراج   ويف مناسبة أخرى حققنا املركز األول على مجيع الكليات األخرى عندما جاء بفكرة              -

جملة جمسمة على شكل صاروخ صنع من الزنك، مث أحطناه بورق الة وهي حتمل شىت املقاالت                   
وعندما كشفنا عنها الستار فازت باجلائزة األوىل، ال بد أن الطريقة اليت اتبعت يف إخراجها كانت فكرة              

 .مبتكرة
اقعي ومِرح وجذاب    كان بطبيعته صحفياً له حسن إخراج وترتيب، وهو كاتب ذو أسلوب و            -

منذ أن كان طالباً، ولذلك أقول إنه مل يتغري فهو هو، والناس معادن؛ خيارهم يف اجلاهلية خيارهم يف                   



 مثني منذ نشأته رغم كل املناصب اليت مر ا، ونسأل اهللا سبحانه              -وهللا احلمد -اإلسالم، فهو معدن    
 . م عليكموتعاىل له التوفيق والسداد دائماً وأبداً، وشكراً والسال

 

  ))كلمة سعادة الدكتور عبد العزيز حميي الدين خوجة(( 
مث ألقى سعادة السفري الدكتور عبد العزيز حميي الدين خوجة كلمة مشاركة يف االحتفاء               

 :مبعايل الدكتور حممد عبده مياين قال فيها
أخي .  عني بسم اهللا الرمحن الرحيم، وأصلي وأسلم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمج               -

 الشكر لك ألنك أحتت يل فرصة احلديث أمام هذا اجلمع            الكرمي الشيخ عبد املقصود خوجه، أوالً     
الكرمي بعد أن طالت الغيبة وعز اللقاء معه، أما احلديث عن الدكتور حممد عبده مياين فيبدو أنه ليس                   

 مياين األديب والروائي، أو     سهالً، رغم زماليت وصداقيت وأخويت العميقة له، فهل أتكلم عن حممد عبده           
أتكلم عن الدكتور حممد عبده مياين الكاتب اإلسالمي، أم أتكلم عن الدكتور حممد عبده مياين الصحفي                
الالمع، أم أتكلم عن حممد عبده مياين مديراً جلامعة امللك عبد العزيز حني كنت عميداً معه إلحدى                   

ولعلكم تعرفون  .  لإلعالم حني كنت وكيالً لنفس الوزارة     كلياا، أم أتكلم عن حممد عبده مياين وزيراً         
حممد عبده مياين، أدبه وحنكته اإلدارية ومسامهته يف تطوير اإلعالم، ومسامهته يف تطوير مناهج التعليم،               

عن مفتاح شخصية الدكتور حممد عبده      :  لذلك سأتكلم عن موضوع آخر    .  وقدرته اإلدارية يف اإلدارة   
 .مياين

مياين الرضي بوالديه والتقي، وال أعرف هل ألنه تقي هو رضي بوالديه، أو ألنه                حممد عبده    -
إن املفروض أن كل    :  رضي بوالديه أنعم اهللا عليه ذه النعمة املباركة، ولعلكم تستغربون وتقولون           

واحد جيب أن يكون رضياً بوالديه ولكن الدكتور حممد عبده مياين وهو ميارس هذا الرضا ميارسه                   
 أخرى، ليس كواجب اجتماعي وليس كواجب ديين، وليس كواجب إنساين فقط، ولكنه كل               بصورة

ذلك مع ملسات يف طبعه هو، يف دمه جتد الِبر وجتد املعروف وجتد اإلحسان، يف داخله، لقد عاشرته                    
 طويالً وهو ميارس هذا املعىن العظيم مع والديه مع والدته وهو وزير بني يديها يرضع منها احلنان،                  
يستقبله، ويشربه كطفل يف فرحة ويعطيها الرضا برجولة وِبر، حىت إذا مرضت يف آخر أيامها يدللها                 
حبنان يرفض أن ميرضها أحد غريه، يأخذها معه إىل احلرم، يف مكة، يف املدينة، يدفع بنفسه العربة، ال                   

 يريد هذا اد األبدي،     يهمه أن يقول الناس إن هذا وزير ويستطيع أن يأيت مبن يدفع عربتها، ولكنه              
وصدق فقد بقي اد األبدي له، وبقيت بركته معه، وهو اآلن ميارس نفس هذا املعىن، نفس هذا                    

 .العطاء مع والده بكل هذا احلب



 هل أتكلم عن حممد عبده مياين الويف مع أهله، مع أصدقائه، مع زمالئه يف دراسته، يف حارته؛                  -
جد مجعاً غفرياً وأرتاالً من أهل حارته، خاصة الفقراء منهم يقضي            فليذهب كل واحد منكم لبيته لي     

 ،حاجتهم، ويتوسط هلم ويساعدهم بقدر املستطاع، حممد عبده حني كان يف الوزارة هو حممد عبده                
حني كان يف الوزارة استغلها فرصة خلدمة الناس، لذلك         .  وحني خرج من الوزارة هو حممد عبده مياين       

 يتركه الناس، حني كان يف الوزارة طوق أعناق الناس باملنة، لذلك حينما ترك                حني ترك الوزارة مل   
 . حممد عبده ثروة قومية كبرية نعتز ا، وشكراً. الوزارة طوقه الرجال باحملبة

 

  ))قصيدة الشيخ أبي تراب الظاهري(( 
 :مث قدم الشيخ أبو تراب الظاهري لقصيدته قائالً

 وبني الدكتور هي صداقة عميقة اجلذور منذ نعومة أظفاره عندما            إن الصداقة اليت تربط بيين     -
 :كان طالباً، وهذه القصيدة مشاركة مين يف االحتفاء به

فـــتغىن بأعـــذب اللحـــن غـــرده
. 

ــده   ــيوم وج ــه ال ــعر هاج ــبل الش بل
. 

ــه ف  ــن وريق ــى م ــردهفاكتس ــو ب ه
                                                            . 

ــان   ــرم ميـ ــاس كـ ــته أنفـ أنعشـ
. 

ــبده   ــو عـ ــد هـ ــا حممـ ارتقاهـ
. 

ــايلوارتضــى احلــوم حــول تلــك امل  ع
. 

ــب   ــه ويص ــدو ب ــني يش ــدهيح ه م
. 

لـــه يوفِّـــيه حقـــاً فهـــو خـــل 
. 

ــوده  ــدوت ت ــن غ ــروض م ــاء لل ج
. 

ــا   ــعري إذا مـ ــزار شـ ــرمن هـ فتـ
. 

ــري وتلْـــ  ــنده أثـ ــنف عـ دهمطـ
                                                            . 

ــعر   ــة شـ ــب نغمـ ــري، حيـ عبقـ
. 

ــبو  ــيس يك ــده   ل ــك زن ــه ورب ل
. 

وحصــــيف حمــــنك أحــــوذي 
. 

ــده   ــنما الح جم ــنه حي ــرى م ــا ن م
. 

 مـــيٍنفلـــنقل يف مِدحيـــه دون  
. 

لـــو أراد الِعـــدى فـــال تســـترده
. 

ــيداً  ــدنا يطـــري محـ ــيته يف الـ صـ
. 

ــده   ــو قص ــذي ه ــى ال ــتنري عل مس
                                                            . 

ــيل  ــام دلــ ــه العظــ إن أعمالــ
. 

وهــــو يف رابطاتــــنا تســــتمده
. 

ــنا ذو دوي  ــو يف جامعاتـــ وهـــ
. 

ــتعده  ــداً يسـ ــررنه غـ ــن يسـ هـ
. 

ــاد  ــم أي ــيضٍ  ك ــناس ب ــى ال ــه عل ل
. 

ــده   ــنالك مح ــه ه ــمو ب ــيث يس ح
. 

ــزاء    ــوم ج ــزان ي ــب املي ــند نص ع
. 

فـــدهيفعـــل اخلـــري ال يفـــوتك ِر
                             .                                

    ناســك، فاضــل، كــرمي مــنوح
. 

ـ   ــه مث حصــ ــذي راق زرعـ دهللـ
. 

ــناً    ــورى مطمئـ ــي اهللا يف الـ يتقـ
. 

ــده  ــر جهـ ــه فأمثـ ــي وجهـ يبتغـ
. 

ــ   ــناس طُ ــاحل ال ــعى يف مص ــم س راًك
. 



للـــثواب الـــذي يلبـــيه وعـــده
. 

ــوى    ــنوائب رج ــون يف ال ــبذل الع ي
. 

رضــــع الطيــــبات هللا مهــــده
                                                            . 

ــى   ــد تزك ــن عنصــر ق ــرع م ــو ف ه
. 

ــر  ــو س ــي  فه ــه تف ــهدهل ض ش
. 

ــفيع  أُ  ــب ش ــيه ح ــب ف ــرب القل ش
. 

ــده   ــوع ن ــد تض ــكاً وق ــاح مس ف
. 

وكــذا كــل مــن تعلــق طــه     
. 

ــاق ِفــ   ــاحيب وش ــا ص ــك ي ِرندهل
. 

ــ  ــئايت بـــذلك احلـــب تتـ رىنـ
. 

فَـــبدا يف انـــتقاده لـــك حقـــده
                                                            . 

ــذا     ــنيعك ه ــض اُألىل ص ــاظ بع غ
. 

فاغســلن بالتــراب ذلــك ضــده   
. 

إن يِلــغْ يف إنائــك الــوغد يــوماً    
. 

ــده  ــا تش ــفاً م ــيوم كاش ــت ذا ال قل
. 

ــا    ــى م ــديقي عل ــا ص ــين أي ال تلم
. 

ــتجد   ــا تس ــيه م ــا ف ــراً م هأو مدي
. 

ــراً   ــنك وزيـ ــالم عـ ــألن الكـ فـ
. 

ولســــاناً وِمزبــــٍر رق حــــده
                                                            . 

ــم   ــاحب عل ــنك ص ــناس ع ــم ال عل
. 

قصــص حــبكها يــراعك نــبده   
. 

ــرى   ــاء وأخـ ــيف يف الفضـ وتوالـ
. 

ــده  ــد ج ــد ج ــديث ق ــوا واحل يعلم
. 

غــري أين أعلمــتهم عــنك مــا مل    
. 

هفبشـــكر النعـــيم يـــزداد قَـــند
. 

نعمـــة قـــد أنالـــك اهللا فاشـــكر 
. 

ــده   ــك جح ــوذَ أن يغم ــأل الع واس
                 .                                            

ــيبه فهـــو فـــرض  وحتـــدث بسـ
. 

ــده    ــتفالك نش ــيوم فاح ــك ال مسع
. 

أيهـــا اخلـــوجة الكـــرمي أعـــرين 
. 

ــرك ِبــ  ــبع قص ــن ن ــو م ردهدون دلْ
. 

ــاً   ــقي عطاش ــِدالء تس ــت ال ــا رأي م
. 

ــيده  ــذاك ص ــطفى فه ــن تص ــنك م م
. 

ــى   ــطاد نعم ــرمي تص ــل الك ــت جن أن
. 

ــوجةٌ ــيدهأم رأى خـ ــح قـ  إذا صـ
                                                            . 

هـــل رأيـــتم وزيـــرنا يف شـــباٍك 
. 

ــعده  ــك س ــارس ل ــنجم ح ــر ال زاه
. 

ــطدته    ــا اص ــم م ــذا نع ــيلك ه فل
. 

فـــارغ الـــبال أن ينمـــنم كـــيده
. 

ــة مث إين   ــت ذا يف دعابـــ قلـــ
. 

ــده  ــد خ ــرى خ ــال ن ــاً ف ــنه دوم م
. 

جهــك احلــر فضــالً  نضــر اهللا و 
. 

 

  ))كلمة معايل الدكتور احلبيب بلخوجة(( 
 :مث أعطيت الكلمة للدكتور احلبيب بلخوجة فقال

هذه .   بسم اهللا الرمحن الرحيم، وصلى اهللا على سيدنا وموالنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم               -
كرمي ويف هذه الرحاب الرائعة اجلميلة بني إخوة كرام، أحتدث فيها           فرصة أخرى تتاح يل ذا املكان ال      



عن مشاعري وعن انطباعايت، وعن تعلقي ذه الديار، وإين ألمحد اهللا تعاىل على ما من به علي من                    
االنتساب هلذه األرض املباركة، وسكناي ا وإقاميت بني ذويها أشهد فيها معامل جليلة، ومكارم كثرية                

  ا زمناً رغداً، فإن من أكرمه اهللا مبثل هذه النعمة جيد نفسه بني مساجد كثرية من حوله يرتفع                   أعيش
فيها النداء األزيل الباقي نداء العبادة، ويؤم تلك املساجد فإذا هو يعيش ذكرى وعبادة وخرياً كثرياً، مث                 

فهو بني مكة املكرمة،    تتجه نفسه ويقوده السبق إىل املشاعر الطاهرة، وإىل تلك البقاع املقدسة               
ومسجدها العتيق وبني املدينة املنورة والروضة الشريفة، ينهل من اخلري ومن النعمة ومن الفضل ما ال                 
يستطيع أن يفعله أحد خارج هذه الديار، وإين إىل جانب ذلك ألتقي بصفوة كرام بررة عشت معهم يف                  

لى كرام الوجوه وعلى خنبة صاحلة من        هذه الديار، وأعيش معهم هذه اللحظات، فإذا أنا أتعرف ع          
الرعيل اجليد الكرمي الذي نعيش معه يسامرنا وحيدثنا ويسوقنا بقوله وفعله وعمله وِبره وخريه إىل ما                 
نبتغيه ألنفسنا وما نبتغيه ألمتنا اإلسالمية، فحب الديار وسكناها مها اللذان دفعا يب يف هذه الليلة إىل                  

 الشيخ عبد املقصود خوجه على إتاحته يل هذه الفرصة للحديث إليكم،            أن أتناول الكلمة لشكر معايل    
 .وثانياً أللتفت إىل أخي احملتفى به معايل الشيخ الدكتور حممد عبده مياين

 وإذا كان بعض اإلخوان قد مسى هذا مدحاً ورأى أن املدح ال يناسب وخصوصاً عندما                   -
، فما أقوله ليس مدحاً وإمنا وصف وتعبري عن          يتحدث اإلنسان عن أخيه فيمدحه يف وجهه فهذا رد         

 ألقرب الناس إليه وملن     مشاعر، وحنن مسؤولون عن التعبري عن هذه املشاعر، وقد قال رسول اهللا              
إين أحبكم وأحب إخواين الذين التقيت معهم       :  وأنا أقوهلا لكم مجيعاً   .  "يا معاذ ..  إين أحبك ":  كان معه 

 مع أصحابه ومع    والتقوى، وإذا كانت هذه هي سنة رسول اهللا          يف هذه الديار على اخلري والرب        
الالئذين جبنابه ومع القائمني على خدمة دينه وإعالء كلمة ربه فإن األخذ بزمام هذه الطريقة وسلوك                 
هذه احملجة يكون أمراً الزماً لنا، وديناً يف رقابنا كلما جلسنا إىل إخواننا وحتدثنا إىل من اصطفاه اهللا                    

 . سراج ليلتنا وموضوع أنسنا وحديثناليكون
علمتين ..   واالقتداء به يف هذا، أذهب مذهباً آخر        وأنا ذه املناسبة بعد أن ذكرت النيب         -

إياه جتاريب وأعمايل وأشغايل، فقد كنت يف زمن الشباب كثري املطالعة للشعر، عاكفاً على دراسة                  
صورها حلضراتكم إىل كتاب أقرؤه وهو شعر اِحللي        القريض ولكأين أنظر من خالل هذه احلقيقة اليت أ        

كنت قبل أن أشب عن الطوق وأعلم ما دواعي الشوق كِلفاً بالشعر،             :  الذي يقول يف مقدمة ديوانه    
رواية وحفظاً، متقناً علومه معىن ولفظاً، واقعاً بسبق القريظ كارهاً للكسب بالتقريظ، وقد آليت على                

       لّ، وأن ال أهجو لئيماً وإن ذَلّ، ولكين جعلت مدحي جزاء خلرية             نفسي أن ال أمدح كرمياً وإن ج



أصحايب الذين عندما ضاقت يب املسالك للتعبري عن تقديري هلم، استعرت قول أمحد بن احلسني يعين                 
 :املتنيب وقلت

ــال    ــعد احل ــول، إن مل تس ــعد الق )١(فليس
. 

 
 

اعر بعد ذلك جيعل مدحه يف آل اجلزيرة، وخيص بعد ذلك ديوانه ومدائحه               ورأيت هذا الش   -
، ورمبا دعاين ذلك إىل     كلها بالعترة النبوية الشريفة وبسيدها وعامودها وأصلها سيدنا وموالنا حممد           

أن أمضي بعيداً، وأن أعود إىل حقيقة الشعر بني الدول والشعوب فإين عرفت الفيلسوف عندما حتدث                
إن الشعر ال يكون إال لغرضني أساسني اثنني مها املدح والذم، لكن             :  ر يف كتابه الشعر قال    عن الشع 

النفوس الكرمية تتجه إىل جوانب املدح حني تالحظها أو تالحظ األسباب الداعية إىل القول فيها،                  
له أين أجته إىل     وفض فمن نعمة اهللا علي   .  والنفوس اللئيمة تتجه إىل الذم وإىل اهلجاء ألا مولعة بذلك          

جوانب اخلري وإىل جوانب الكمال وإىل ما ينشده املسلمون يف جمتمعام من أمثلة أو مثُل حتقق اخلري                  
للعاملني، فها أنذا حبكم ذلك ألتفت إىل أخي وصديقي الدكتور حممد عبده مياين ألحتدث عنه من جتربيت                 

اين كان ذلك أيام إدارته جلامعة امللك عبد        الشخصية، فإن أول مرة لقيت فيها الدكتور حممد عبده مي         
العزيز، وكنت إذ ذاك أستاذاً باجلامعة الزيتونية وقدمت يف وفد من األساتذة أوالً للقيام بالعمرة                  
والزيارة مث لزيارة بعض اجلامعات واالتصال ببعض اإلخوان من العلماء، وقد شرفت باحلضور إىل                

لرغم من مكانته الرفيعة ومرتلته العالية قد أوسعنا ِبراً ولطفاً           مكتبه واحلديث إليه ألول مرة، وهو با       
وأدباً ودعانا ذلك اليوم رغم أشغاله وكثرة أعماله إىل تناول الطعام معه، فكانت استضافة كرمية ولفتة                
شريفة، وكانت عناية من رجل يتوىل إدارة العلوم والدراسات يف جامعة عريقة هي جامعة امللك عبد                 

مث .   إخوان له ينتسبون إليه وإىل تلك اجلامعة بأواصر القرىب وهي أواصر املعرفة وطلب العلم              العزيز مع 
رأيته بعد ذلك باجلزائر يف ملتقى الفكر اإلسالمي حياضر عن القضايا اإلسالمية واملوضوعات املطروحة              

اعة وقوة وإمعان يف    يف تلك الدورة وكان رائعاً، وكان صلباً قوياً مع دماثة خلق وإبداع للرأي يف شج              
 .حتقيق األغراض اليت يريد الوصول إليها

 

 مث ترقى وزاده الرقي نبالً وكماالً، وأصبح وزيراً لإلعالم ويف هذه الفترة مل أتصل به ومل ألقه،                  -
ولكين شرفت بزيارته واالتصال به عندما قدم إىل تونس يف عمل من أعماله وممارسة لشؤون مهامه                  

                                           
 :هذا عجز بيت هو مطلع قصيدة صدره مع العجز كما ورد يف الديوان شراح أيب البقاء العبكري )١(

ليســـعد الـــنطق إن مل يســـعد احلـــالف
. 

ــال  ــديها وال مــ ــندك ــ ــيل عــ ال خــ
. 

 :ويف القصيدة هذا البيت الرائع
ــتال ــدام قــ ــر واإلقــ ــود يفقــ اجلــ

. 

    ــم ــناس كلَّهـ ــاد الـ ــقة سـ ــوال املشـ لـ
. 

 



د التونسية، ولقيته هناك يف مدينة املنستري، مث تعاقب اللقاء وكثر عندما رأيته بعد ذلك                عندما زار البال  
 .يدخل جمال األعمال احلرة، ويشرف على كثري من املؤسسات

 وكتب اهللا يل هذا الفضل وهذه النعمة فجئت إىل هذا البلد الكرمي الطيب وأصبحت من                  -
 وأنا منكم أمام اهللا فإذا يب يف هذا البلد الطيب الكرمي            أهليه، أقحم نفسي بينكم، وأعترب نفسي منكم      

أجد أخي من جديد، وأحتدث إليه يف غري مرة وتتكرر الزيارات له، وحيصل التزاور بيننا والدعوة                   
الكرمية منه يف مناسبات كثرية، وإذا أنا حبكم عملي يف هذه الديار، أميناً مع الفقه اإلسالمي أجد                   

نة للمشاريع ودفعاً هلا، فقد جاءين هو يعرض على جممع الفقه اإلسالمي أن يقوم                تعاضداً منه، وإعا  
امع بإعداد مشروع متكامل يصدر فيه حلقات فقهية تتناول الفقه اإلسالمي من مجيع جوانبه، ورسم               

حىت اإلنفاق على هذا املشروع     )  اقرأ(بذلك اخلطة وبين املعامل اليت نسري عليها والتزم باسم مؤسسة            
ينهض ويؤيت مثاره للناس كافة يف مشارق األرض ومغارا، وقد حدثين بأنه يريد أن يكون هذا العمل                  

 .منقوالً ومترمجاً إىل كثري من اللغات احلية واألجنبية
 ذه الصورة وجدت نفسي أمام جوانب عديدة تدفعين إىل القول ولكن هذه مع كثرا                  -

شمائل اخللقية، وإىل اجلوانب اإلنسانية وإىل الكماالت النفسية اليت         وتنوعها ال تصل يف تقديري إىل ال      
ينبغي أن يتصف ا املفكر والعامل، وخاصة املفكر اإلسالمي والعامل اإلسالمي، فنحن كما مسعنا، وكما                
نعلم وكما تشهد بذلك أعمال الدكتور حممد عبده مياين يف احلقل اجلامعي، ويف رحاب الكلية، كلية                 

 حنن مع أستاذ للجيولوجيا لعلم طبقات األرض، وحنن فيما نعلم أن أصحاب هذا االختصاص يف                العلوم
الغالب أبعد الناس عن التفكري اإلسالمي وعن العمل اإلسالمي وعن املعرفة اإلسالمية وعن املشاركة               

فقودة، هذه  العملية يف هذا امليدان الذي ينبغي أن يلتزم به كل مسلم، فإذا حنن وجدنا ضالة كانت م                 
الضالة تتمثل يف أرضية املثقف املسلم، وهي ثقافته اإلسالمية ومعارفه الدينية، وتصوره لكل اجلوانب               
الشرعية يغطيها أو يربز من بينها االختصاص العلمي اجليولوجي فال يكون منقطعاً عن األصول اليت                 

 اجليولوجيا، أما جوانبه    ينبغي أن يتولد عنها فهو رجل مفكر إسالمي؛ صناعته التخصص يف علم             
أعظم ما يف عيين أمتثله بالنسبة هلذا الرجل        .  احلقيقية فهي اليت تنم عنها أعماله الكثرية ومواقفه العظيمة        

حفظُه للسنة النبوية، وتزوده منها، وعنايته بالسرية النبوية الشريفة والتزامه بالسري على منهجها، وتأدبه              
خواين كلما أردنا أن نتحدث عن األدب النبوي أو عن األدب             باألدب النبوي، وإين وكثري من إ      

اإلسالمي وجاءت املناسبة لذلك ال ميكن أن خيلو الس من ذكر الدكتور حممد عبده مياين الذي متيز                  
، والذي كتب يف سريته وكتب يف حبه وأخرج للناس قصائد منثورة            يامه وتعلقه بالرسول األعظم     

ل بيننا وبني سيدنا    ـمتعلقني ذا التراث أو ذا العمل اإلسالمي الذي يص          عجيبة، جتعلنا مجيعاً    
، فمن أجل هذا كله، ومن أجل هذا االنتساب للرسول الكرمي أحببت هذا الرجل فأنا                 املصطفى  



 ملعاذ، وكما ورثت هذا وحصلت عليه يف األسانيد املسلسلة          إين أحبك كما قال رسول اهللا       :  أقول له 
اللهم أعين  :  يا معاذ إين أحبك، فإذا فرغت من صالتك فقل         "يت من بينها مسلسل معاذ       وال للنيب  

 لصاحبه وإعرابه عن حبه     ، فهذه هي التوصية من رسول اهللا        "على ذكرك وشكرك، وحسن عبادتك    
له هو بيان للمنهج الذي ينبغي أن يسري عليه املثقف املسلم حىت يكون على صلة يف حركته ويف أعماله                   

 . بسيدنا املصطفىاً األسوة اليت يضعها بني عينيه، ويف طريقة املعاملة للناس اقتداءويف
 البيت العامر ملا وجدنا فيه من       ، صاحب بيتنا هذا   ، مث إين ذا احلب أحببت صاحب البيت       -

 أسباب الكرامة والعزة والفضل واخلري املتجددة يف كل أسبوع يف هذه االثنينية اليت عرفنا فيها عدداً                
كبرياً من إخواننا العلماء واملفكرين ورجال البحث والدارسني من لغويني وكتاب وشعراء واجتماعيني             

 .واقتصاديني وغريهم
 مث أحببت هذا اجلمع الكرمي، أحببت مجعكم فرداً فرداً هلذه الصلة اليت ربطت بيننا، لصلة                  -

ذين احلرمني املقدسني اللذَين نعيش يف        مجيعاً وانتسابنا هل   اإلسالم أوالً ولصلة حبنا لرسول اهللا        
رحاما ولكوننا جنتمع يف هذا البيت مرة بعد مرة، فجزاكم اهللا خرياً وشكر سعيكم، وأستغفر اهللا من                  
ذنويب، وأرجوه سبحانه أن جيمعنا مجيعاً يف رحاب فضله ورمحته يوم ال فضل إال فضله وال رمحة إال                    

على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم، والسالم عليكم         رمحته اليت وسعت كل شيء، وصلى اهللا        
 . ورمحة اهللا وبركاته

 

 :مث ألقى األستاذ حسني جنار نيابة عن األستاذ حممد صالح الدين الكلمة التالية
 احلمد هللا، وسالم على عباده الذين اصطفى، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته أيها اإلخوة                -

ما أسفت على ختلفي عن ليلة من هذه الليايل الطيبة، قدر تأسفي على ختلفي اليوم               وبعد، ف .  الكرام مجيعاً 
مضطراً عن االحتفاء برمز كرمي من رموز العلم واخلُلق، ورجل مبادرة من رجاالت املواقف والدعوة                

، والوفاء، وما دمنا يف رحاب هذه الدار الطيبة اليت تعبق دوماً بأريج العرفان وبالفضل ألهل الفضل                 
 .فامسحوا يل أن أسهم يف ركب العرفان الذي تشرف به الرجال، وتعلو به أقدارهم يف الدنيا واآلخرة

 إنين واحد من عدد كبري من اإلعالميني الذين طوق الدكتور حممد عبده مياين أعناقهم بأكرم                 -
 واحلق وأداء   بأنبل اخللُق ال يبتغي غري وجه اهللا       ..  املواقف، ووقف صامداً جبانبهم ساعة العسرة      

الواجب، يف وزارة اإلعالم مر يب ظرف دقيق وخطري ويف توقيت بالغ احلرج وإذا بالوزير الرجل                   
الدكتور حممد عبده مياين يقف إىل جانيب وقفة ال يقدر عليها إال صاحب خلُق عظيم ويدفع عين جبرأة                   

.  الكبرية وكأن شيئاً مل حيدث     وشجاعة ال يطيقها إال ذو إميان راسخ وجترٍد صادق، حىت مرت األزمة            
لكن ما هو أنبل من كل ذلك وأبلغ داللة على أن الدكتور مياين مل يتحدث مطلقاً وحىت يومنا هذا عما                    



فعل، وال أشار من قريب أو بعيد إىل ما حدث، وأنا واثق أنه فوجئ اآلن متاماً وهو بينكم ألنين أعرف                    
 .الرجال ال يتوفر إال ألقل القليلتفاصيل كل ما حدث وذلك جانب آخر من رجولة 

 إنكم أيها اإلخوة ال تكرمون اليوم رجالً من رجاالت العلم واملسئولية فحسب بل واحداً من                -
أهل اهللا كرس حياته للدعوة، وجترد للمرمحة، ونذر نفسه للخري والرب حيذر اآلخرة ويرجو رمحة ربه،                 

لطيبة من شيم النبوة والبقية الباقية من مكارم األخالق،         وسيبقى جمتمعنا خبري ما بقيت فيه هذه النماذج ا        
 . أحسبه كذلك واهللا حسيبه وأستغفر اهللا لنا مجيعاً وله، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 

  ))قصيدة األستاذ أمحد سامل باعطب(( 
تور مث ألقي األستاذ أمحد سامل باعطب قصيدة شعرية مشاركة منه يف االحتفاء مبعايل الدك              

م هلا بكلمة موجزة جاء فيهاحممد عبده مياين قد: 
.  بسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على رسوله األمني وعلى آله وصحبه أمجعني               -

أصحاب املعايل، أصحاب السعادة، السادة الكرام، إن خري حتية حييي ا اإلنسان إخوته من املسلمني                
قبل عام تقريباً تفضل األستاذ الكرمي الرجل املفضال عبد         .  ورمحة اهللا هي حتية اإلسالم فالسالم عليكم      

املقصود خوجه، وأقام يل حفلة تكرمي، ويف تلك احلفلة تفضل رجال طيبون غمروين مبا ال أستحق من                  
الثناء والتقدير، ومن هؤالء الرجال معايل الدكتور حممد عبده مياين، فقد ألبسين ثوباً فضفاضاً من الثناء                

وصفين بصفات هو ا جدير، وبقي ذلك كله يف قليب مسيطراً، وظللت أرتقب املناسبة اليت أستطيع                 و
، وحانت الفرصة ولكن هيهات لقد قال كلمات كثرية وكل كلمة طيبة            ا أن أرد بعض ما أسدى إيلَّ      

كالم، على  صدقة، وأنا كيف أرد على كل الكلمات اليت قاهلا، وأنا أضعف منه يف كل جمال حىت يف ال                 
 :كل هذه أبيات كما قال أستاذنا أبو تراب، أرجو أن حيسن ظنه ا، عنواا احلب ال يشترى

بــيض الوجــوه رغائــب وأمــاين   
. 

أقــبلت بــني كــواعب وغـــواين    
. 

وأجــيب صــوت احلــب حــني دعــاين
                                                            . 

ــييت   ــوفاء حتـ ــل للـ ــبلت أمحـ أقـ
. 

ــاين  ــوب مك ــن القل ــتبني م ــي أس ك
. 

أقـــبلت أهـــزأ باحلواجـــز حاملـــاً 
. 

ــاين  ــوفها خلقـ ــج جبـ ــة تعـ مائـ
. 

لكـــنين ِصـــفر الـــيدين حقـــائيب 
. 

ــنعمان   ــق الـ ــت خورنـ أين ملكـ
. 

أضــللت أصــحايب ــا فــتومهوا    
. 

باملكــــرمات أعــــد إيلَّ بــــياين
                                                            . 

ــره     ــر ذك ــرجل املعط ــا ال ــا أيه ي
. 

ــال ربـــ  ــة بـ ــن جاريـ نايف بطـ
. 

ــاكراً   ــرك ش حــوض ب ــيف أخ مل أدر ك
. 

جتـــتاز يب األمـــواج للشـــطآن  
. 

    ــيف الــنجاة ولــيس يل عــب ارةٌك
. 



اً ولســـاينقلـــيب بكفـــك مـــوثق
. 

ــزل   ــنجاة ومل ي ــبيل إىل ال ــيف الس ك
. 

ــناين   ــى وس ــوادي يف الوغ ــا ج ومه
                                                            . 

ــ  ــا دليل ــوىفهم ــت إىل اهل ي إن رحل
. 

ــان  ــان باإلحسـ ــك اإلحسـ أويف لـ
. 

أطلــق فديــتك أصــغري لعلــين    
. 

انومحلــــتين يف مــــوكب فــــت
. 

ةســـتين بـــاألمس أمجـــل حلَّـــألب 
. 

ــ ــةُ ِعـ ــدين آفـ ــانوالـ زِة اإلنسـ
. 

ــي   ــأوه كاهلـ ــىت تـ ــتين حـ أثقلـ
. 

ال رهــــبةً باملــــال والســــلطان
                                                            . 

ــه     ــوب ِبخلق ــنا القل ــراً م ــا آس ي
. 

ــباً   ــتري قل ــن يش ــنان م ــري ح  بغ
. 

ــترى    ــباع ويش ــٍب ي يف ح ــري ال خ
. 

يف حـــبه لـــك آيـــة الشـــكران
. 

ــي يــ   ــؤادي ك ــق ف ــاًأطل رتل خملص
. 

وســــكينة العلمــــاء يلتقــــيان
. 

أبصــرت فــيك الكــربياء تعففــاً    
. 

تســـقى مبـــاء احلـــب واإلميـــان
                                                            . 

علمـــتين أن الســـماحة جـــنةٌ   
. 

ــرطان    ــرء كالس ــم امل ــتال جس يغ
. 

ــرى   ــرور إذا س ــبح الغ ــت يل ش ورمس
. 

ــوان    ــرمة اإلخ ــزق ح ــكرى تم س
. 

ــه    ــوص يف حانات ــوب تغ ــض القل بع
. 

علـــناً تقـــبل أرجـــل الشـــيطان
. 

ــاقطت   ــمري تس ــنها الض ــِق م إن مل يِف
. 

حلمـــى عقـــيدته مـــن األدران  
                                                            . 

ولــو ارتــدى اإلنســان أثــواب اهلــدى 
. 

إن ابــن خلــدون العظــيم ميــاين   
. 

ــائالً     ــرمي مش ــيماين الك ــن ال ــا اب ي
. 

ــيبان   ــن ش ــر م ــري البح ــن األث واب
. 

ــوكب مــ   ــع ك ــن املقف ــارسواب ن ف
. 

ــيان  ــا وكـ ــاريٍخ هلـ ــناع تـ صـ
. 

ــال     ــريادة يف الع ــوارثت ال ــم ت قم
. 

شـــهب تـــبدد ظلمـــة األذهـــان
                  .                                           

ــى   ــا الدج  ــتبد ــياة إذا اس ــم للح ه
. 

وقـــرابة الفصـــحى ربـــاط ثـــاين
. 

ــوم  ــني قل ربطــت عــرى اإلســالم ب
. 

 فــيك ِحســان مبــناقب للفضــل 
. 

ــثلهم   ــنهم م ــد ع ــت ا ــد ورث ولق
. 

كفَّـــاك لإلحســـان يســـتِبقان  
. 

ــرية    ــذب س ــرجل امله ــا ال ــا أيه ي
. 

ــعف   ــن ض ــيان م ــريت إىل النس ذاك
                                                            . 

ــرحناً   ــت مـ ــي وملـ إن زلّ يب قلمـ
. 

حـــىت يـــذوق حـــالوة الغفـــران
. 

ــر  ــباً  فامل ــع تائ ــي لريج ــد يعص ء ق
. 

 .  والسالم عليكم ورمحة اهللا-



  ))قصيدة األستاذ علي سروجي(( 
مث تعطى الكلمة للسيد علي سروجي الذي طلب املشاركة يف االحتفاء ممثالً لنادي الوحدة              

 :ين، فقالالذي يرأس جملس الشرف فيه معايل الدكتور حممد عبده ميا
قبل أن ألقي قصيديت أود أن أعرض عليكم زهرة من الزهور اليت             .   بسم اهللا الرمحن الرحيم    -

يعج ا روضه اإلنساين، يف العام املاضي كنت مديراً للكرة يف نادي الوحدة، ولظروف ال أود أن                   
. لق واملعاناة أحتدث عنها قدمت استقاليت، وتعرضت خالل ذلك لكثري من االضطرابات النفسية والق            

ويف غمرة تلك الصراعات، جاءين صديقي الدكتور عبد العزيز سرحان يدعوين ملقابلة الدكتور حممد               
عبده مياين يف جدة، وحني قدمت إىل معايل الدكتور كان هو الوحيد الذي أحس مبا كنت أعانيه وحاول                  

وآالم، واستطاع أن جيرب    بطريقته اللبقة وأسلوبه اجلميل أن يغسل ما تراكم يف داخلي من حزن                
الكسور النفسية اليت أصبت ا واستطاع أن جيدد مهمي من جديد ألواصل الركب يف الساحة                   
الرياضية، هذا املوقف الذي أهداه يل الدكتور نزل على قليب فأعاد له طمأنينته وقبل أن أقول قصيديت                  

يغض الطرف عن شبل من أشباله،      أرجو من احلضور وبالذات أستاذنا الكبري أيب تراب الظاهري أن            
حياول قدر املستطاع أن يترجم بعضاً مما جيول يف داخله ملعايل الدكتور حممد عبده مياين، القصيدة                   

 :بعنوان

  ))األب الكريم(( 
ــقمي    ــاً س ــوق رغم ــراه الش واعت

. 

ــرير القلـــم  ــز قرطاســـي صـ هـ
. 

ــدرهم   ــند ال ــوت ع ــت الص أو حبح
                                                            . 

ــةً    ــو حاج ــعر أرج ــت الش ــا نطق م
. 

ــي    ــزت معظم ــت فه ــرحة جاش ف
. 

لســـت مـــداحاً ولكـــن داخلـــي 
. 

ريشـــيت باحـــت حبـــب مفعـــم
. 

بعــد صــمت عــاش يف أكــنافها    
. 

ــي ــري يف دمـ ــعر جتـ إن روح الشـ
. 

القــــوايف مل تــــزل يف خافقــــي 
. 

ــم    ــباح املظل ــه الص ــلي وج واغس
                                                            . 

ــدنا    ــمت ال ــريف ص ــا أح ــي ي مزق
. 

ــي ــتهيها قدمــ ــو دار تشــ حنــ
. 

وامحلــيين فـــوق أهــداب الـــوفا   
. 

ــي   ــزن اهلَم ــنفس كاملُ ــا يف ال رجعه
. 

ــنةً   ــى سـ ــرمي أمسـ ــا التكـ إمنـ
. 

ــي   ــت يف دم ــيب متش ــت قل أو غش
. 

ــي    ــادت تزده ــروح ع ــدت لل إن ب
. 

فاعتلــــى يف قصــــره كــــاملَعلم
                                                    .         

ــوج   ــمه اخل ــدى هض ــن ن ــاً م  فيض
. 

ــي   ــت فم ــل أغلق ــرمي األص ــا ك ي
. 

ــاحاته  ــرواد يف ســ ــرم الــ كــ
. 



باتـــر يف احلـــق ماضـــي املقـــدم
. 

ــنا     ــيماينُ ه ــيف ال ــو الس ــا ه ه
. 

فانتشـــى يف ظـــل بـــيت مســـلم
. 

ــبا     ــد الص ــن عه ــه م ــزم أروت زم
. 

قصــة تــروي الكفــاح اآلدمــي   
                                                            . 

ــه    ــن أيامـ ــتاريخ مـ ــطر الـ سـ
. 

بـــددت جـــيش الســـواد املعـــتم
. 

شـــعلة الفكـــر الـــيت إن قادهـــا 
. 

ــم   ــىت املعص ــري ح ــنها اخل ــال م س
. 

وميــــني يف الــــندى إن هــــزها 
. 

ــم   ــى األجن ــن أحل ــع احلس ــن بدي م
. 

ــاقت    ــاس فانس ــور اإلحس ــه ص ل
. 

صـــاغها يف مـــدح طـــه اهلامشـــي
                                                            . 

علمـــوا أوالدكـــم حـــب الـــنيب 
. 

والــيد الســفلى بكــتها أعظمــي   
. 

ــلوبهوا  ــاب يل أســ ــي طــ قعــ
. 

إنـــه احلـــق الـــذي يف مبســـمي
. 

ــت    ــي ازده ــا ألفراح ــوا م ال تقول
. 

 .  والسالم عليكم-

  ))كلمة احملتفي الشيخ عبد املقصود خوجه (( 
 :قى احملتفي الشيخ عبد املقصود حممد سعيد خوجه كلمته قائالًمث أل

أمحدك ريب وبك أستعني، وأصلي على خري خلقك اهلادي األمني،           .   بسم اهللا الرمحن الرحيم    -
 .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

يف هذه  .  برياً أهال بك من حمام احلرم، رمز الصفاء والنقاء، أهالً بك أخاً حبيباً عزيزاً ورمزاً ك               -
األمسية اليت حنتفي بك حنتفي فيها برجل عرفناه حباً كبرياً وبلسماً جلراح كثرية، عرفناه جابراً                   
للعثرات، عرفناه ذلك الرجل الذي كان دائماً ِقبلة للحب وقبلة للطيب، أنت صاحب الكلمة الطيبة                

خي وحبييب الدكتور عبد العزيز     لقد هز فؤادي أ   .  قوالً وعمالً، أنت الرضا الذي عرفناه يف والديك        
 .خوجة عندما حتدث عن ِبرك بوالديك

 مل أرد يف هذه األمسية أن أدلو بدلوي ترحيبا بك ألن كل الكلمات اليت لدي ال تفيك احلق                    -
لقد عرفناك املنرب الذي نزدهي به، وتعلمنا على يديك كثريا، حنن حباجة إىل رمز وإىل                 .  الذي علينا 

 .و على شاكلتكرجال من شاكلتك أ
كان وزيراً لإلعالم،   .   أيها اإلخوة سأروي لكم قصة حدثت معي عن ِبر هذا الرجل بوالديه             -

هذه القصة مضى عليها ما يقرب من ثالثة عشر عاماً تقريباً، أتيت زائراً ألحد املرضى يف مستشفى                   
 حممد عبده مياين    امللك فيصل التخصصي يف الرياض، ويف إحدى تلك الزيارات رأيت أخي الدكتور            

عالم إىل املستشفى ليجلس خلف     جيلس إىل إحدى الطاوالت، فاستغربت املنظر ما الذي أتى بوزير اإلِ          



فعرفت أن الدكتور نقل مكتبه وجعل       :  مكتب من املكاتب، صورة غريبة فقدمت مسلّماً متسائالً        
فلم يسأل عن الوظيفة وال عن      املستشفى مقراً له بني والده ووالدته، عندما كان والده يف املستشفى             

الوزارة وال عن املسئوليات، وإمنا بقي جبانبه يطلب الرضا، مل أر صورة مشرقة كتلك الصورة، اللهم                 
أمد لنا يف عمره، واللهم اجعله دائماً نرباساً للهدى، وأسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن يطيل لنا يف عمره                   

ورجالً تدي ديه، والسالم عليكم ورمحة اهللا        .   به لنكتسب من فضله ولنراه دائماً رمزاً يقتدى       
 . وبركاته

  ))كلمة الدكتور رضا عبيد(( 
 :مث يتحدث معايل الدكتور رضا عبيد مدير جامعة امللك عبد العزيز فيقول

 بسم اهللا الرمحن الرحيم، واحلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى                -
من طبعي أنين قليل احلديث أحب االستماع وأفضله على احلديث ألستفيد، ولكن            .  آله وصحبه أمجعني  

املوقف واإلشارة اليت تفضل ا أستاذنا احلبيب بلخوجة، ما دام هناك دين يف عنقنا، وما دام الواجب                  
ىل سنوات  علينا أن نقول ملن أحببناه إننا حنبه، فللدكتور حممد عبده مياين قصة عمر ورحلة طويلة متتد إ                

طويلة، لعل البعض منكم عرفه مسئوالً أو احتك به يف موقف من املواقف ولكنين عاصرت الدكتور                 
 .حممد عبده مياين وهو يف أول خطوات السلّم

 أول معرفيت به وهو طالب يف كلية العلوم يف جامعة امللك سعود، وما مسعتم عن الدكتور                   -
 أيضاً وهو طالب، كان بارزا بني زمالئه، كان علَماً بينهم،           حممد عبده مياين وهو مسئول كان يتمثل به       

كنت إذا احتجت إىل أمر يتعلق بالطلبة أجد يف الدكتور حممد عبده مياين العون يف تذليل هذه الصعاب                  
ألن له قدرة على اجتذاب األصدقاء وعلى التفافهم حوله ملا حباه اهللا سبحانه وتعاىل به من حب ومن                   

 .صفات جتذب حوله األصدقاءكرم خلُق ومن 
 ال أعتقد أن من تعرف على الدكتور حممد عبده مياين إال تعرف عليه يف موقف نبيل، ويف                    -

موقف شجاع وكان دائماً يف هذا املوقف، عاصرته أيضاً بعد أن أى دراسته يف كلية العلوم وابتِعث                  
، مث عاد لنتزامل سوياً يف كلية       )بريكلي(معة  إىل الواليات املتحدة األمريكية والتحق بأكرب اجلامعات، جا       

العلوم ويكون وكيالً لكلية العلوم وكان أيضاً الدكتور حممد عبده مياين هو ما عهدته فيه وما عرفته، مث                  
انتقل إىل وزارة املعارف، مث انتقل إىل جامعة امللك عبد العزيز مث وزيراً لإلعالم مث يعود أخرياً إىل جامعة                   

 .لعزيز زميال لنا يف اجلامعةامللك عبد ا
 ويف هذه الرحلة الطويلة عرب هذه السنوات كنت أجد يف الدكتور حممد عبده مياين الرجل                  -

الشجاع النبيل، وما تفضل به األستاذ عبد املقصود خوجه من ِبره لوالديه شيء بسيط، أعرف القصص                



عن مواقفه بالنسبة ملن يرتاده ومن يلجأ إليه        الكثرية عنه وعن عالقته بوالدته يرمحها اهللا، وأعرف أيضاً          
 وكتاباته يف هذا األمر وما      ومن حيتمي به أو يطلب مساعدته، وكلنا نعرف أيضاً حمبته لرسول اهللا              

فكما تفضل األخ األستاذ عبد املقصود      .  يالقي من النقد يف ذلك، ولكنه حيمل هذا األمر بكل شجاعة          
ده مياين القدوة احلسنة، ولنا فيه الصفات املتميزة اليت نتمىن أن            خوجه فإن لنا يف الدكتور حممد عب       

يتمثلها الكثريون، فللدكتور حممد عبده مياين كل احلب وكل التقدير، وكما تفضل الدكتور احلبيب               
 .بلخوجة بأن نقول للدكتور حممد عبده مياين إننا حنبه، وهو يعرف متاما أننا حنبه مجيعاً، والسالم عليكم

 

 :علن األستاذ عبد املقصود خوجه عن اتصال بعض األساتذة األفاضل به هاتفياً فقالمث ي
 عفواً لقد اتصل يب أخي وصديقي األستاذ حممد سعيد طيب هاتفياً من القاهرة، وكذلك                  -

الدكتور األخ عبد اهللا مناع من القاهرة، واألستاذ الكبري معايل الشيخ عبد العزيز الرفاعي من الرياض،                
بوا مين مجيعهم أن أنقل أطيب مشاعرهم وأطيب متنيام ملعايل الدكتور حممد عبده مياين، وكانوا                وطل

يتمنون أن يلتقوا به يف هذه األمسية لوال ظروف طارئة منعتهم، كما اتصل يب السيد علي فدعق من                   
أحب أن أشري   .  مستشفى عرفان حيث يرتل به مريضاً، وطلب مين أن أنقل أطيب متنياته ملعايل الدكتور             

أن ضيف اثنينيتنا القادمة سعادة األستاذ الكبري عبد اهللا بن مخيس، وسنلتقي إن شاء اهللا به وبكم على                   
 . خري

  ))كلمة احملتفى به معايل الدكتور حممد عبده ميا�ي(( 
 :مث حتدث الدكتور حممد عبده مياين فقال

أكرمنا ذا اللقاء، ورفع احلرج عن األكل       احلمد هللا الذي    .   السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته     -
اللهم أنت أعلم   :  يف بيوت األصدقاء، وأعزنا بكل هذا الوفاء الذي جنتمع عليه الليلة، ولكين أقول             

بنفسي مين، وأنا أعلم بنفسي منهم، اللهم اجعلين خرياً مما يظنون واغفر يل ما ال يعلمون، وال تؤاخذين                  
 .ذا القول سيدنا أبو بكر الصديق ومن بعده سيدنا علي بن أيب طالبهكذا كان يتمثل ه. مبا يقولون
 : ويف هذه الليلة شعرت بسهام كثرية-

ــاٍن وثالـــث  ــهم وثـ ــنه سـ ولكـ
. 

ــته   ــداً التقي ــهماً واح ــان س ــو ك ول
. 

 

ا بيدي يف مدارج العلم ومدارج الثقافة، وكان هلم الفضل          وبعض هذه السهام من رجال أخذو     
فأبوا أن يردوا الفضل إىل أنفسهم وأخجلين حقاً تواضعهم، ولكنها ألسنة اخللق، فلعل أقالم الرب                 

 .تتفضل علينا بكتابة ما يقولون وخرياً مما يقولون



اف جزاه اهللا عين     جنار باحلديث ودبج بعض أوص     ني ولقد تفضل أخي الكرمي األستاذ حس       -
خرياً، ولكن لعله ال يعرف جانباً من حياتنا يف مكة فقد نشأنا يف شظف من العيش ورغد من القيم                     
ومناخ يعبق بالفضيلة، وبلدة حيفها الطهر، وأخذ بأيدينا الرجال والنساء يعلموننا ويعلِّمننا حمبة اهللا وحمبة               

ل من كان يف اتمع كان يريب، البيت يريب، األب          ، وأخذوا بأيدينا يعلموننا األخالق، وك     الرسول  
ونشأنا يف هذا اجلو الكرمي حىت إذا       .  يريب، واألم تريب، واألخ يريب، واملدرس يريب، وحىت الشارع يريب         

خرج أهل مكة إىل خارج مكة املكرمة وإىل اآلفاق استقبلهم الناس وفرحوا م وتربكوا م ألم من                  
ركة بتلك التربية الكرمية اليت نشأوا عليها، فكان ذلك الفضل كله يعود إىل تلك              مكة املكرمة، وألم ب   

ي نشأنا فيه، فاحلمد هللا على ذلك، وأسأل اهللا أن ميكّننا أن نريب               ذالبيئة وإىل ذلك املناخ الكرمي ال     
 .أوالدنا على ذلك النحو فنؤدي واجب األمانة

ن املناصب يف وقت مبكر من حيايت حىت أنين أمحد           ولقد أكرمين اهللا بالتنقل والعمل يف كثري م        -
اهللا أن من حتدث الليلة حتدث وأنا بينكم وإال لظن الناس أنين شيخ أتوكأ على عصا، تلك هي فترة                     
التنمية السريعة اليت مرت ا بالدنا واليت شاء اهللا فيها أن حنمل املسئولية يف وقت مبكر جداً، حىت أين                   

 معه كأستاذنا اجلليل الدكتور رضا حممد سعيد عبيد الذي احتضنين طالباً             أدرس على رجل مث أدرس    
. ورعاين مث زاملين ليواصل تلك العناية هو وأستاذنا الدكتور عبد العزيز اخلويطر شفاه اهللا وأعاده ساملاً               

شاء كل الذين تعاملت معهم أحاطوين بالوفاء وتعلق منهم الكثري من األخالق النبيلة، وحىت أصدقائي                
اهللا أن تكون صفوة طيبة مباركة، مل تكن لدينا أطماع إال أن نعيش حياة كرمية فقد تعودنا يف ذلك                     
املناخ يف مكة املكرمة أن ال مند أيدينا إىل مال أحد، وال أعيننا إىل عرض أحد، وال أن نطمع فيما لدى                     

نا بتلك احلياة، ونشأنا على هذا      أحد من الناس، نشأنا على هذا النحو فملئت أنفسنا بقناعة طيبة، وفرح           
ويف كل الظروف تعودنا أن نعيش وحنن حنمد اهللا عز          .  النحو نشعر بسعادة غامرة يف القليل ويف الكثري       

 .وجل على ما حنن فيه
 واحلقيقة أنين صادفت يف حيايت الكثري ممن حتدثوا الليلة وكانوا رجاالً مبعىن الرجولة، حظي                -

عي أين كنت يف املقدمة أمحل االسم وتكون يل الدعاية واإلعالم ولكنهم             أم وقفوا معي، وحظهم م    
رجال من خلفي لوال جهدهم ولوال صدقهم ملا حصل ما حصل وملا استطعنا أن ننجز بعض ما أجنزنا،                   
ولكنهم رجال يف التعليم، يف الصحافة، ويف اإلعالم، كل منهم كان يتصل يب ليقول قول حق أو ليعدل                  

ري مساراً، وكنت أستقبل كل ذلك بنفس طيبة، وبضمري مرتاح فكان هلم الفضل يف كل                مسرية أو ليغ  
 .ما وفقين اهللا سبحانه وتعاىل إليه

 وعندما قدمت إىل جامعة امللك عبد العزيز قدمت على استحياء أقدم أوراقي ألعود مرة                 -
لوم األرض حيث   أخرى أستاذاً باجلامعة وفوجئت بأين قبلت بصورة سريعة ووجهت إىل كلية ع              



ختصصي، ورحت أحبث لنفسي عن مكان بني األساتذة ألقيم فيه وإذا برجل من العاملني بالكلية يأخذ                 
بيدي إىل غرفة صغرية ويرشدين إىل أن هذا سيكون مكتيب غرفة لطيفة مناسبة، لكن ما استرعى انتباهي                 

ولوجيا االقتصادية، ويف علوم األرض     أن الغرفة مليئة باملراجع، وبدأت أتفحصها فإذا هي مراجع يف اجلي          
وعندما بدأت أستقبل الزمالء علمت أن فيهم جمموعة كبرية من          .  ويف جيولوجيا البحر األمحر ختصصي    

طاليب وأين نسيت أن زمناً طويالً أخذين يف اإلعالم، خترج من خترج وعادوا أساتذة يعملون يف كلية                   
 . ذه السرعةعلوم األرض، وقد كنت أظن أن السنوات ال متر

 احلقيقة أن احلياة زاخرة بالفضل والتوفيق، والسنوات تشعر اإلنسان أنه يستطيع أن يعمل مىت               -
أراد أن يعمل ألن أهلنا عودونا على أن العمل فضيلة كالشرف والكرامة، عودونا على أن أفضل ما                  

لسقاية، عملنا يف بيع    يعمل اإلنسان أن يكسب رزقه بعرق جبينه، عملنا يف كل شيء؛ عملنا يف ا               
البليلة، عملنا يف كل شيء، ألم علمونا أن العمل كرامة وشرف، ولذلك أقبلنا على العمل يف كل                  

 .مراحلنا
 إنين أشكر لكم مجيعاً هذه الكلمات اليت ال أستطيع أن أَِفيها بغري التوجه إىل اهللا عز وجل أن                    -

 مما تظنون، وأسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن جيزي أخي          جيزيكم على كل ما قلتم خرياً، وأن جيعلين خرياً        
األستاذ عبد املقصود خوجه على هذه اللقاءات الطيبة اليت جنتمع فيها ونلتقي ذه الصفوة املباركة،                
وأشكر لكم حضوركم ومسامهتكم معي هذه الليلة وهذا الوفاء الذي أحسسته منكم، والذي حاولت              

أبت إال أن تترقرق يف عيوين ذلك ألين رجعت إىل سنوات طويلة             أن أغالب فيه قطرات من الدمع       
وتذكرت وفاء الرجال، وتذكرت وفاء الناس وتذكرت تقصريي يف حقوق الكثريين، وتذكرت ظلمي             
لكثري من الناس يف ظروف العمل اإلعالمي القاسي؛ على قدر ما استطعت حاولت أن أسدد وأقارب ما                 

 .استطعت إىل ذلك سبيالً
 اهللا سبحانه وتعاىل أن يغفر يل ما مضى، وأن يوفقين فيما سيأيت، وأن يعينين وإياكم                   أسأل -

لألخذ بيد هذه البالد حنو مستوى أفضل دائماً حىت تكون كلمة اهللا عز وجل هي العليا، وكلمة الذين                  
 ، ويعلمنا األدب معه عليه أفضل      كفروا هي السفلى، وأن يربط على قلوبنا مبحبة سيدنا حممد             

الصالة والسالم، ومع آل بيته الطيبني وصحابته الكرام، وشكراً لكم، والسالم عليكم ورمحة اهللا                
 . وبركاته



  ))كلمة فضيلة الشيخ حممد علي الصابو�ي(( 
 :وتتاح الكلمة لفضيلة الشيخ حممد علي الصابوين فيقول

 غرابة أن حيظى أخي      وبعد، ال عجب وال    - احلمد هللا، والصالة والسالم على رسوله الكرمي         -
العزيز الكرمي الدكتور حممد عبده مياين ذه احملبة الصادقة؛ من إخوانه وأبنائه، فإن هذا مثرة حمبة اهللا عز                  

: إن اهللا إذا أحب عبداً نادى جربيل      ":   حني قال  وجل له بشهادة الصادق املصدوق سيدنا رسول اهللا         
ويوضع :  إن اهللا حيب فالناً فأحبوه، قال     :  يل يف املأل األعلى   يا جربيل إين أحب فالناً فأحبه، فينادي جرب       

هذه احملبة اليت التقينا عليها لتكرمي أخينا العزيز املفضال الدكتور حممد عبده مياين             .  "له القبول يف األرض   
لم ، وحنن نع   أو نفاقاً إمنا هي نابعة من القلب، ألن اهللا عز وجل أحبه مبحبته لرسول اهللا                 اًليست رياء 

أن رسولنا صلوات اهللا عليه أمرنا أن حنثو التراب يف وجوه املداحني، ولكنه قصد بذلك الذين ميدحون                 
اإلنسان عن غري استحقاق، وميدحونه بغري الواقع، وأما املؤمن الصادق إذا مدح فهي شهادة من رسول                

من يف وجهه ربا اإلميان يف      إذا مدح املؤ  ":   له باإلميان كما صح عنه صلوات اهللا عليه حيث يقول          اهللا  
منا اإلميان ألنه يعلم حق العلم أنه عبد هللا، فنحن نسأل اهللا عز وجل مبحبته رسول اهللا أن                   :  ، أي "قلبه

يكرمه ويكرمنا مجيعاً ذه احملبة الصادقة وجيعلنا من أنصار هذا النيب العظيم احلبيب الكرمي، وجيمعنا                 
نون إال من أتى اهللا بقلب سليم، ونسأل اهللا أن جيمع قلوبنا دائماً             حتت لواء قدسه يوم ال ينفع مال وال ب        

 .على اخلري واهلدى وأن نتأسى بالكرام ونقتدي ؤالء األعالم
إن التشــــبه بالكــــرام فــــالح

. 

ــثلهم   ــوا مـ ــبهوا إن مل تكونـ فتشـ
. 

 . سالم عليكم ورمحة اهللا وال-

  ))قصيدة الشيخ ضياء الدين الصابو�ي (( 
 :مث ألقى شاعر طيبة الشيخ ضياء الدين الصابوين قصيدة شعرية قال فيها

 :وبعد.  احملمود اهللا جل جاللُه، واملصلى عليه حممد وآلُه، واملدعو له اإلسالم ورجالُه-
يف الــدعاة الكــرام أهــل البــيان   

. 

ــيماين  ــثل الـ ــا أن تـــرى مـ قلمـ
. 

أن غــدا ذكــركم بكــل ِلســانِ   
                                                            . 

  كــب ســول ح ــب الرس ــا حم ــراًي  فخ
. 

وأصـــوغ البـــيان عقـــد جمـــان
. 

ــايل  ــئ املعــ أؤهنــــيك أم أهنــ
. 

مســـتثرياً كَـــواِمن الـــوجدان  
. 

حـــني تدعـــو يف حكمـــة وأنـــاٍة 
. 

ــدوان ــوم والعــــ ال باهلجــــ
. 

ــني    ــرفق والل ــنفوس بال ــتجيب ال تس
. 

أنــت يف احلــب صــادق اإلميــان   
                                    .                         

أنـــت يف الصـــرب قـــدوة ومـــثال 
. 



ــاين   ــاٌء ثـ ــبة لقـ ــل إىل طيـ هـ
. 

يــا أبــا ياســر وأنــت حمــب     
. 

ــان  ــى مكـ ــيها أمسـ ــبوأت فـ وتـ
. 

ــأواً   ــبة شـ ــذه احملـ ــت يف هـ نلـ
. 

ومــىن خاطــري ومهــوى جــناين   
. 

ــؤادي    ــراح فـ ــبة مـ ــا طيـ إـ
. 

ــدناين  ــنة العــ ــباع لســ واتــ
                                                            . 

ــه    ــبة طـ ــومت إىل حمـ ــم دعـ كـ
. 

أشــرف املرســلني فخــر الــزمان   
. 

ســـيد الكائـــنات تـــاج املعـــايل 
. 

ــان  ــن اإلميـ ــنيب مـ إن حـــب الـ
. 

ــوزوا    ــول تف ــب الرس ــوهم ح علم
. 

ــدواين    ــوف ال ــب بالقط ــر احل يثم
. 

ــه   ــبة طـ ــيهم حمـ ــوا فـ واغرسـ
. 

ــاين  ــِهي اـ ــنا شـ ــتين بالثـ جتـ
                                                            . 

    ــريب ــيب ق ــة احلب ــت يف روض أن
. 

ــرمحن  ــة الـ ــب نفحـ ــا احلـ إمنـ
. 

ــودوه     ــا ع ــثل م ــل م ــأ الطف ينش
. 

*     *     * 
ــعال  ــنهم مش ــان م ــن ك ــيما م ال س

. 

ــى   ــاب العل ــي أرب ــدعاة وح ــي ال ح
. 

مشـــاء مل تضـــعف ومل تتزلـــزال  
. 

ــة   ــاملني مـ ــدعاة العـ ــي الـ حـ
. 

مل يســـتكينوا للطغــــاة تــــذلّال 
                                                            . 

ربــــاهم اإلســــالم يف حــــرية 
. 

هلــم صــاب احلــياة ومــا حــال وحــال
. 

ــردد     ــم دون ت ــتون العل ــبوا م رك
. 

ــال  ــبارة وحتمــ ــزمية جــ وعــ
. 

حـــي الـــيماين داعـــياً وجماهـــداً 
. 

  ــت ــاده متبــ ــياً جبهــ المتفانــ
. 

ــراً   ــتاً ومثابـ ــيماين ثابـ ــي الـ حـ
. 

أعطــيت للــداعني درســاً أمــثال   
                        .                                     

هللا درك داعـــــياً متواضـــــعاً  
. 

فلقـــد حـــبانا بالـــدعاة تفضـــال
. 

ــه   ــى نعمائـ ــوالنا علـ ــداً ملـ محـ
. 

وألنــت أهــل للفضــائل والعــال   
. 

ــرميه     ــود يف تك ــا مقص ــوركت ي ب
. 

وتكـــرم العلمـــاء حتيـــي احملفـــال
. 

ــص     ــد خمل ــل جه ــبذل ك وأراك ت
. 

ذلّالأربابـــه جعلـــوا الطـــريق مـــ
                                                            . 

واـــد أجـــدر بالـــدعاة فـــإم 
. 

ملقامــك العــايل ودمــت مكلّــال   
. 

ـ    ي داللــةيف حفلــة التكــرمي وهـ
. 

ــال     ــوق الع ــوره ف ــق ن ــم تألّ جن
. 

ا لنشـــكركم علـــى تكـــرميهإنـــ 
. 

والشــمس والــبدر املــنري تعلّــال   
. 

ــ  ــألت أرب ــىوس ــيان أويل النه اب الب
. 

بلــى: املخلصــني لــرم؟ قالــوا  
                                                            . 

أولــيس عــز الــدين يف علمائــه    
. 

ولقــد عهــدتك مــنعماً متفضــال   
. 

   ــجي ــيك س ــل ف ــٍر والفض ــا ياس ةٌأب
. 



ــبة أوال   ــرها احملـ ــدت أواصـ شـ
. 

ــودةٌ     ــي م ــا أُخ ــنك ي ــيين وبي ب
. 

ــال  ــا ح ــبة م ــن احمل ــت م ــد رزق فلق
. 

ــق   ــل موف ــعار ك ــول ش ــب الرس ح
. 

وهــو ارتــباطٌ باحلبــيب مكمــال   
                                                .             

حــب الرســول عقــيدة فياضــةٌ    
. 

ــى  ــا قل ــني وم ــن املع ــب م ــل احمل 
. 

ــذي     ــب ال ــه احل ــي إن ــأيب وأم ب
. 

ــؤمال   ــون م ــراً أن تك ــاك فخ وكف
. 

ــبه     ــام حم ــن يض ــب ول ــت احمل أن
. 

ــال  ــوفاَء مجلّ ــك ال ــت ب ــد ملس ولق
. 

ــبِة صــادقاً     ــرفتك يف احمل ــد ع ولق
. 

ـ    الَوغرســت يف أبنائــنا حــباً حـ
                                                            . 

ولَكَـــم دعـــوت إىل حمـــبة أمحـــٍد 
. 

الللـــنشء كـــيما يشـــب مكمـــ
. 

ــاً    ــبة خملص ــرس احمل ــعيت يف غ وس
. 

ــنهال   ــثك م ــدنا يف حدي ــد وج ولق
. 

ــوةً    ــرعاية حل ــقيه ال ــت تس ــا زل م
. 

ــال  ــل املَ ــى ك ــراً عل ــه فخ تســمو ب
. 

ــيك ال  ــربت ف ــذيأك ــم ال ــبل والعل ن
. 

ولقــد تحلّــى بالفضــائل مقــبال   
                                                            . 

ــبارةٌ   ــةٌ جـ ــيماين ِهمـ ــذا الـ هـ
. 

لكـــم تـــبوأ يف املكـــارم مـــرتالو
. 

ــه   ــن أَعالم ــالم م ــنت يف اإلع ــد ك ق
. 

ـ    ــدعماً ومسلسـ ــيان م ــى الب الوأت
. 

ــه     ــدق يف كلمات ــنا الص ــد ملس ولق
. 

ــال  ــاب الع ــني أرب ــك ب ــت مقام رفَع
. 

ــرموقةٌ    ــةٌ م ــوب مكان ــك يف القل ل
. 

ــال   ــن تكس ــزميةٌ ل ــين وع ــت ت ليس
                                      .                       

هـــذي حـــياتك دعـــوةٌ عملـــيةٌ 
. 

ــادقاً ومــبجال    ــد عــرفتك ص ولق
. 

فلقـــد عـــرفتك خملصـــاً متفانـــياً 
. 

ــال    ــد ع ــايل ق ــاين للمع ــبده مي ع
. 

ــارهم  ــوا وطــاب ِنج ــن معشــر طاب م
. 

ــال  ــول تغلغـ ــب للرسـ أدب وحـ
. 

ــنا    ــف بين ــب يؤل ــرق نس )١(إن يفت
. 

ــال    ــنا األفض ــامي بلغ ــه الس ودي
                                                            . 

وإمامــنا اهلــادي البشــري حممــد    
. 

ــأفال  ــن ت ــجاعة ل ــنك ش ــرب م والص
. 

ولقــد دعــوت حبكمــة ودرايــة    
. 

للواقــِع املُــر األلــيم وكــيف ال   
. 

ــراً    ــق ثائ ــو خيف ــبك وه ــيب كقل قل
. 

ــبال  ــاً مس ــيك دمع ــن عين ــيل م فتس
. 

ـ فــإذا جــراح امل   هاســلمني تِحسـ
. 

 معضــالاًوشــفيت يف األعمــاق داء 
                                                            . 

ــوعهم  ــداك دم ــو مســحت ي ــود ل وت
. 

                                           
هذا الشطر صدر بيت أليب متام ورد ضمن عدة أبيات ذكرها صاحب األغاين يف اجلزء السادس عشر عند احلديث عن أخبار أيب متام                        )١(

 :والبيت هو
ــوالد ــام الــــ أدب أقمــــــناه مقــــ

. 

ــف ب   ــب يؤلــ ــرق نســ ــناأو يفتــ ينــ
. 

 



ــتال خــيث حــىت ي ــرياض الغ شــكر ال
. 

ــنا  إنـــا لنشـــكركم مبـــلء قلوبـ
. 

 .  والسالم عليكم-

  ))كلمة اخلتام(( 
 :مث خيتتم األستاذ حسني جنار األمسية بالكلمة التالية

ا ياسر يف هذه األمسية اليت أنت عريسها، ورجاؤنا وأملنا           لك التحية يا معايل الدكتور، يا أب       -
دائماً أن حتظى برضاء اهللا وتوفيقه يف كل األعمال اليت ذكرناها، وكثري منها مل يذكر، ألنك ال ترجو                   
فيما تعمل إن شاء اهللا إال وجه اهللا، شكراً إلتاحتك الفرصة ألحبائك يف هذه األمسية بأن يكونوا                    

صافية، وشكراً هلم على هذه االستجابة الكرمية الطيبة اليت تعبر عن مشاعرهم              حولك كوكبة نقية    
 .الفياضة واجلياشة، وأملنا أن يتجدد مثل هذا اللقاء يف مناسبات، وأنتم مجيعاً يف خري وهناء وسعادة

ثنني القادم إن شاء اهللا هو األستاذ عبد اهللا بن مخيس             تذكريي هو أن ضيفنا يف أمسية اال        -
 . وبركاتهديب العالّمة املعروف، ومرحباً بكم وبه، والسالم عليكم ورمحة اهللاأل

مث يهدي املصور خالد خضر لوحة تذكارية ذه املناسبة للمحتفى به رمزاً حملبة رسول اهللا                
. 

* * * 
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