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 حفل التكريم
 ))كلمة  األستاذ عد�ان صعيدي (( 

 :األستاذ عدنان صعيدي األمسية بكلمة ترحيبية جاء فيها قوله افتتح
. احلمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا، وأصحابه ومن وااله         .   بسم اهللا الرمحن الرحيم    -

أصحاب السعادة، أيها احلفل الكرمي، السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته،           أصحاب الفضيلة واملعايل،    
باسم صاحب االثنينية وبامسكم يسرنا أن نرحب بضيفنا يف هذا األسبوع           .  وأسعد اهللا أوقاتكم بكل خري    

األستاذ الشيخ عبد اهللا بن مخيس أحد روادنا يف األدب والصحافة وأحد احلائزين على جائزة الدولة                 
 .رية، كما يسرنا أن نرحب بكم يف هذا امللتقى األسبوعي على مائدة الفكر والثقافةالتقدي

 ضيفنا الشيخ عبد اهللا بن مخيس ولد يف قرية امللقى من ضواحي الدرعية، وتعلم مبادئ القراءة                 -
ة دار  والكتابة ا، مث قرأ على والده طرفاً من علوم اللغة والشريعة واألدب والتاريخ، وملا فتحت مدرس               

التوحيد بالطائف التحق ا وأخذ شهادا الثانوية مث حتول إىل كلييت الشريعة واللغة مبكة املكرمة                  
وحصل على شهادما، وفور خترجه عين مديراً ملعهد األحساء العلمي، مث مديراً لكلييت الشريعة واللغة               

يالً لوزارة املواصالت ورئيساً ملصلحة     كذلك عين مديراً عاماً لرئاسة القضاء آنذاك، فوك        .  بالرياض
املياه بالرياض، مث طلب من اجلهة املسئولة أن يتفرغ للبحث والتأليف فجرت املوافقة على ذلك، ويف                 

 سنوات، وملا جاء نظام املؤسسات صدرت       ٤تلك الفترة أصدر جملة اجلزيرة اليت ظلت تصدر حوايل          
ة والنشر وظل مديراً هلا مث انتقل إىل عمل آخر وبقي            جريدة أسبوعية تبعاً ملؤسسة اجلزيرة للصحاف     

 :عضواً لس إدارا، وقد أصدر عدة مؤلفات يف ذلك الوقت منها
؛ أهازيج احلرب أو شعر العرضة؛ راشد اخلالوي؛ فواتح اجلزيرة؛ من           )ثالثة أجزاء ( الشوارد   -

؛ بالدنا  )جزءان(درعية؛ معجم اليمامة    أحاديث السمر؛ ااز بني اليمامة واحلجاز؛ على رىب اليمامة؛ ال         
 .؛ األدب الشعيب يف جزيرة العرب)سبعة أجزاء(والزيت؛ حماضرات وحبوث؛ تاريخ اليمامة 

-  وقد ع وعضواً يف جملس الدارة             ي ن نائباً لرئيس مجع التربعات لفلسطني، وعضواً جلمعية الِبر .
          مع العراقي العلمي، وحصل على عدة أومسة       وهو عضو يف جممع القاهرة العلمي، وعضو أيضاً يف ا

 . ونياشني وميداليات من جهات متعددة



  ))كلمة األستاذ حممد حسني زيدان(( 
 :مث أعطيت الكلمة لألستاذ حممد حسني زيدان، فقال

 بسم اهللا جامع الشمل، الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على خامت الرسل سيدنا حممد وعلى               -
 .نيآله وصحبه أمجع

عصر الفرقة، أن أتكلم وأنا التهامي عن هذا         :   أليس من الغرابة يف هذا العصر الغريب        -
اليمامي؟ بينما يف اجلاهلية اجلهالء كانت اليمامة مصدر اإليالف يف رحلة الشتاء إلغاثة مكة بالتجارة،               

 فإذا اليمامة   وحينما مت نور اإلسالم وانتشر وتوحدت كلمة العرب، كلمة التوحيد، وتوحيد الكلمة            
وامة بلد واحد وقد من اهللا علينا اآلن فإذا امة واليمامة أيضاً بلد واحد وشعب واحد، فليس غريباً                   
وال بدعاً أن أتكلم وأنا التهامي وال جيزع مين صاحب امة حممد سعيد طيب بل هو سيفرح بذلك،                   

 بن علي، ومثامة بن أثال، والرحال،        هودة -:  عن هذا اليمامي أريد أن أذكر رجاالً من اليمامة هم          
؟ هودة بن علي رأس من رؤوس       هؤالء الثالثة، ماذا صنعوا لإلسالم؟ وماذا قال عنهم رسول اهللا            

 يعين  اليمامة، من رؤوس بين حنيفة ما أسلم ولكنه أرسل صدقات اليمامة من احلنطة إىل رسول اهللا                  
 املشركني، زلّة مين أن أقول أهل مكة وإن كانوا هم           أنه قلل على أهل مكة ذلك املتاع أي على قريش         

 بيديه الكرميتني يقلب    صحيح أهل مكة ولكن كان ينبغي يل أن أقول مشركي مكة، أخذ النيب                
نعم، كالمها عدناين، حممد رأس يف مضر       !  ابن عمي كيف؟  ..  هذه صدقات ابن عمي   :  احلنطة ويقول 

ومضر احلمراء أخوان ابنا نزار كالمها من عدنان، عدنان         وهودة بن علي رأس يف ربيعة، وربيعة الفرس         
املكية أصبحت جندية، عدنان املكية ضاق عليها احلجاز فلم تتسع هلا مكة حىت أن األحابيش شاركوا                 
قريشاً يف مكة وكل من حول مكة سواء يف السراة يف أكثرها ويف احلجاز أكثرهم قحطانيون، ولكن                  

 جنداً فعمروا جنداً، فإذا هم متيم ومزينة وأسد وغطفان وتغلب وبكر ووائل،             العدنانيني مضر وربيعة أموا   
كل وائل وعرتة وأسد وبنو حنيفة ومن إليهم، إذن فنجد األرض ذا االسم املرتفع هي حجازية                   
العرق، حجازية اإلنسان، حجازية العريب، حجازية القبائل، امية القبائل، فال بدع وأنا التهامي أن                

اآلن نترك هودة بن علي الذي مل يسلم وأراد ذه احلنطة أن يشارك النيب يف حكم                .  هذا اليمامي أكرم  
 .العرب

 نتركه إىل مثامة بن الرأب بن أثال، من هو مثامة بن أثال؟ رجل من بين حنيفة جاء على فرسه                     -
 سواري املسجد ومر     فربطه النيب يف سارية من     يدور حول املدينة املنورة، أمسكت به خيل رسول اهللا          

،ما أنا صانع بك يا مثامة اليوم؟       كيف بك يا مثامة؟ كيف تراين أو كما قال          :  عليه أول يوم وقال له    
، فرد  ويف اليوم الثاين قاهلا     .  قال مثامة بشمخة العريب إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعف تعف عن شاكر             



ويف اليوم الثالث قاهلا مث أطلقه فركب فرسه وما         .  مثامة إن تقتل تقتل ذا دم وإن تعف تعف عن شاكر          
 يعلن إسالمه، يعلن إميانه، ليس هذا بالغريب إمنا الغريب األكثر           غاب طويالً حىت عاد إىل رسول اهللا        

أنه أقسم ميينه أمام رسول اهللا أن يذهب إىل مكة ينادي يف قريش املشركة بأنه قد أسلم، أنه قد آمن                     
انه وأراد بعض املتحرشني أن يؤذوه فمنعهم كبار القوم، خافوا أن متنع عنهم             فذهب إىل مكة وأعلن إمي    

مرية اليمامة، مرية الشتاء، رحلة اإليالف يف الشتاء، ولكن مثامة ما كاد يصل إىل اليمامة حىت منع املرية                  
 .عن قريش فأجهدها، فإذا هو إرهاص للفتح املبني، وأرسل كل املرية إىل رسول اهللا

رحال فصاحب، األخ عبد اهللا بن مخيس حيبه، فقد ارتد مع مسيلمة ولكنه رجع إىل                  أما ال  -
اإلسالم، وكان قد قتل زيد بن اخلطاب أخا عمر بن اخلطاب رضي اهللا تعاىل عن عمر وعن أخيه                     

أنا ال أحبك ألنك    :  ورضي اهللا عن الرحال، أسلم الرحال واإلسالم جيب ما قبله فقال له عمر يوماً              
ال، قال إمنا يبكي على     :  وهل ينقص ذلك من عطائي أو من قيميت شيئاً، قال         :  أخي زيداً، فقال  قتلت  

 .احلب النساء
 هؤالء الثالثة من اليمامة يف اجلاهلية اجلهالء ال فرق بني حجازي وجندي، واليوم وحنن شعب                -

م األخ عبد اهللا بن     واحد أخشى من الشلل وأقوهلا صرحية اللهم أبعد عنا كل شلة متارس اهلمس، أكر              
مخيس ليس ذه الكلمة ولكن بأنه العامل الكبري، وقد نسي الذي قدمه أنه عضو يف دارة امللك عبد                    
العزيز، زميل يل يف إدارة هذه املؤسسة اليت أرأس حترير جملتها، والذي هو العون يل واملدد يل يف كثري                    

 .من األمر
 

ن األدب الشعيب، هلذا إذا كان من احلاضرين أساتذة          والعجيب أين مفتون حبديثه يف اإلذاعة ع       -
من اجلامعة أو من مديري اجلامعة، أرجو أن تكون هناك حماضرات يف كلية اآلداب يف كل جامعاتنا عن                  
األدب الشعيب ألنه أدب لغتنا، أدب شعبنا ولو كان باللهجة العامية فإن فيه من املعاين اجلميلة الشيء                  

 . الكثري
 

  ))ستاذ حسن أشعريكلمة األ(( 
 :مث حتدث احملتفي األستاذ عبد املقصود خوجه فقال

هللا بن    إن األستاذ حسن أشعري زميل دراسة وزميل صف بالنسبة لضيفنا الكرمي الشيخ عبد             -
مخيس، ولذلك أود أن تكون له الكلمة حبق هذه الزمالة قبل أي من اإلخوان الكرام الذين سيتفضلون                 

ثنينيات وباإلضافة إىل ذلك فإن األستاذ حسن أشعري قليل احلضور إىل اال          .  سيةباحلديث يف هذه األم   
 .ونعد تشريفه يف هذه األمسية تكرمياً وسعادة بالغة لنا مجيعاً، فالكلمة لألستاذ حسن أشعري



 :فتناول األستاذ حسن أشعري الالقط وقال
هل لم، واحلمد هللا القائل       السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، احلمد اهللا الذي علم بالق            -

 ومن منطلق تكرمي العلم، وحيث أن األستاذ الشيخ عبد           يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون     
املقصود قال عين إين زميل للشيخ عبد اهللا، وهذه حقيقة أتشرف اآلن بأن أعلنها، فأنا زميل له يف                    

يلني يف فصل واحد، وأنا فخور بل جد         الفصل الدراسي لعدة أعوام يف الكلية يف مكة، لقد كنا زم           
فخور أن أحظى هذه الليلة بالتحدث عن زميلي وصديقي وأخي العامل األديب الشاعر ااهد ليعلي                 

وأنا ال ألقي القول جزافاً وليست بضاعيت النفاق، ولعلي         .  كثرياً من األهداف النبيلة واملواقف الشريفة     
 .أستطيع الليلة أن أيف الرجل بعض حقه

 قدم إلينا الشيخ عبد اهللا من دار التوحيد من الطائف، وإذا أعاد األستاذ زيدان أطال اهللا يف                   -
عمره أصول جند إىل احلجاز فإن جزءاً من تكوين الرأي والفكر لدى الشيخ عبد اهللا هو حجازي أيضاً،                  

اليت ألفها يثين فيها    درس يف الطائف يف دار التوحيد، واليوم كنت أقرأ له كلمة وفاء يف كتاب من كتبه                 
على الشيخ جت البيطار الذي أنشأ وجاهد وكون وتعب مع طلبة دار التوحيد، وهذه القصة نتوسم                

 .من الشيخ عبد اهللا أن يرويها لنا
عندما :   لقد كان الشيخ عبد اهللا طالباً جاداً ملتزماً ذا فكر ومبدأ وهدف، وأضرب لكم مثالً               -

رمني ألقى الشيخ عبد اهللا قصيدة تعد من عيون الشعر ملا فيها من فكر               توىل وزارة املعارف خادم احل    
 :وهدف ومبدأ نبيل مطلعها يقول فيه

ــهباً  ــيداً مس ــيا نش ــأل الدن وام
. 

ــربا     ــناً مط ــام حل ــل األنغ رت
. 

 

من طالب يوجهها لوزير العلم ويل األمر        ويف هذه القصيدة تصدر أول دعوة إىل تعليم البنات           -
 :خادم احلرمني، حيث يقول يف هذه القصيدة

متـــنع التعلـــيم عـــن ذات اخلـــبا
. 

ــ   ــن ِش ــل م ــم ه ــا نصــري العل رعةي
. 

كـــي حتـــاذي بالـــرجال املنكـــبا
                                                            . 

ــرجها   ــأن خنـ ــو بـ ــا ال أدعـ أنـ
. 

 

 إن هذا الشاعر الفحل هذا احلجازي فكراً وعلماً والنجدي مولداً ونشأة وال فرق بني                  -
 يف تلك املناسبة، أحتدث فيها عن الكلية اليت مجعتنا وقد ألقيتها            يذكرين بقصيدة قلتها  ..  حجازي وجندي 

 :أمام وزير املعارف مبناسبة توليه أول وزارة للمعارف جاء فيها
جنـــداً فكـــان كالمهـــا أبـــناءها

                                                            . 

ــمت جــ   ــيا ض ــاز مؤآخ واحنها احلج
. 

 ومنذ ذلك اليوم وصداقتنا وأخوتنا تزداد أواصرها قوة ومتانة وبقيت قائمة ودائمة ومستقيمة              -
 .على سواء السبيل



 والشيخ عبد اهللا بن مخيس رجل جريء صاحب مبدأ وجماهد يف خدمة وطنه، فقد دعا عندما                 -
 .إىل أن يستفيد البلد من هذا الغاز احملرق) اجلزيرة(حترير كان رئيس 

 وبقدر فخري باحلديث عن الشيخ عبد اهللا بن مخيس فأنا فخور أيضاً ذا املكي أخي عبد                   -
املقصود إذ يكرم رجالً له من العلم ومن اخللُق ومبا قدم ما يستحق ذلك وهو معروف على املستوى                   

 . فيها ومعروف أيضاً مبواقف الرأي املختلفةالعريب يف اامع اليت يشارك
 

 واألخ عبد املقصود املكي مولداً يكرم الشيخ ابن مخيس يف جدة، ولقد كرمت جدة الشيخ                 -
 .عبد اهللا بن مخيس قبل تكرمي الشيخ عبد املقصود له، وجعلت أحد الشوارع املعروفة فيها بامسه

 

سرده حىت يتاح الكالم لغريي، لذلك فأنا         إن يف صدري حديثاً طويالً ولكنين أعتذر عن           -
أعتذر عن تقصريي يف عدم إيفاء احملتفى به حقه من الثناء وأختم حديثي ببيتني لزميل لنا من شعراء                    

، )١(الكلية وكان زميالً ألخي الشيخ عبد اهللا، وهو الشاعر املريب األخ األستاذ حممد السليمان الشبل               
 :ولبعث ببيتني لصديقه يعتذر فيها يق

أهــــوى أعــــرب عــــن شــــعوري يف مصــــابيح مطلــــه     
. 

ــية مدل     ــي عاصــ ــيـان علــ ــيـد البــ ــأرى مقالــ ــفــ هـــ
. 

فلــــــتعذروين إن عيـــــــيت فـــــــلم أُدن إال أقلَّــــــه   
. 

 .  وشكراً، والسالم عليكم-
 

  ))كلمة معايل الدكتور حممد عبده ميا�ي(( 
 :مث تعطى الكلمة ملعايل الدكتور حممد عبده مياين فيقول

 بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا وسلم على سيدنا حممد أشرف                  -
مرحباً بالشيخ األديب الشاعر الشيخ عبد اهللا بن حممد بن مخيس، مرحباً به يف ليلة                .  املرسلنياألنبياء و 

ولست بزميل  .  اإلخاء واملودة هذه، اليت نعتز بأن نلتقي معه فيها لنجدد العهد، عهد الوفاء واإلخاء              
لإلعالم، وبطبيعة  لألستاذ عبد اهللا بن مخيس ولست بشاعر، ولكين تشرفت مبزاملته عندما كنت وزيراً              

احلال كانت لنا احتكاكات دائمة باألدب واألدباء، وهو أحد الرجال األفاضل الذين أفاضوا على                
فقد كان حاضراً دائماً بكل عون، مسارعاً بكل كلمة خري، وإين           .  وزارة اإلعالم فضالً وتعاوناً وترشيداً    

                                           
املكرمة، وعمل بعد خترجه مدرسا مث مديراً        هـ، وخترج يف كلية الشريعة مبكة        ١٣٤٨ولد بعنيزة عام    :  حممد السليمان الشبل   )١(

 قام بطبعه   ؛"نداء السحر "له ديوان شعر مطبوع عنوانه      .  هـ، وظل ا حىت أحيل على التقاعد      ١٣٧٦للمدرسة الرمحانية الثانوية عام     
 .هـ١٣٩٩النادي األديب بالرياض عام 



الم ويف جمالس اإلعالم، وأعتز مبا قرأت لألستاذ        أعتز بتلك األيام الطيبة اليت قضيناها معاً يف رحاب اإلع         
عبد اهللا بن مخيس من كلمات مضيئة طيبة، ذكر جوانب من تارخيها األستاذ حسن أشعري جزاه اهللا                  
عنا كل خري، ولعلكم تذكرون مواقف األستاذ األديب الشيخ األستاذ عبد اهللا بن مخيس النبيلة من                  

عوة صادقة خملصة وصل يف بعض األحيان إىل درجة النقد الذي            القضية الفلسطينية، وما قام به من د      
أراد به استمرار املسرية، وقد تقبله اإلخوة الفلسطينيون بصدر رحب ألنه صدر من إنسان يعتزون به،                

 .ويدركون هدفه ومغزاه وأمهيته بالنسبة لقضيتهم
إن اإلنسان  :  حب أن أقول   وإنين يف مثل هذه الليلة ألتقي فيها باألستاذ عبد اهللا بن مخيس أ              -

. يستحي أن يؤرخ ألدب اململكة أو ألدباء اململكة دون أن يذكر علَماً مثل األستاذ عبد اهللا بن مخيس                  
مرحباً بك بيننا الليلة، وجزاك اهللا خرياً لتلبية الدعوة وإلعطائنا هذه الفرصة الطيبة لنلتقي بك، ونسأل                

 . ى خري إنه مسيع جميب، والسالم عليكم ورمحة اهللاهللا سبحانه وتعاىل أن جيمعنا دائماً عل
 

  ))كلمة معايل الدكتور راشد الراجح(( 
مث يعلن عريف احلفل أن الكلمة اآلن ملعايل الدكتور راشد الراجح مدير جامعة أم القرى                

 :الذي يرجتل كلمة معربة جاء فيها قوله
صالة والسالم على أشرف األنبياء       بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني، وال           -

 .واملرسلني سيدنا ونبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
 أيها اإلخوة الكرام، ماذا أقول بعد أن حتدث اإلخوة عن ضيفنا يف هذه األمسية سعادة                   -

األستاذ عبد اهللا بن حممد بن مخيس، فقد حتدث أستاذنا األستاذ حممد حسني زيدان حديثا ضافياً، مث                   
دث زميله األستاذ حسن أشعري زميل الدراسة وال ينبئك مثلُ خبري، كما حتدث أستاذنا معايل                  حت

الدكتور حممد عبده مياين عن جهود ضيف هذه االثنينية املباركة يف ميدان اإلعالم ويف ميدان الدفاع                 
 .عن كثري من قضايانا اإلسالمية والعربية

 بن حممد بن مخيس يشرفنا أنه أحد خرجيي كلية            الذي أريد أن أقوله إن األستاذ عبد اهللا         -
 ١٣٧٣الشريعة جبامعة أم القرى مبكة املكرمة وكان من طالا الناني، وقد خترج فيها حوايل عام                  

تقريباً بعد اهلجرة، وكان من زمالئه كما تفضل األستاذ حسن أشعري واألستاذ صاحل العلي رمحه اهللا،                 
ا الساحة العلمية والساحة الفكرية والساحة األدبية والثقافية إثراء كبرياً،          وكثري من العلماء الذين أثَرو    

 .سواء يف ميدان العلوم الشرعية أو يف ميدان األدب، أو يف ميدان الفكر والثقافة
 يل عتاب رقيق على ضيفنا األستاذ عبد اهللا بن مخيس أنه وهو خريج كلية الشريعة مبكة                    -

ا، شغل باألدب وال أعتقد أن هناك منافاة بني األدب والشريعة، الشريعة             املكرمة فهو قليل الوصال هل    



هي األدب واألدب هو الشريعة، لعل له عذراً وحنن نلومه، شغل بكثري من القضايا، فهو جياهد بلسانه                  
قضايا فلسطني، وقضايا األمة اإلسالمية واألمة العربية، وله قصائد         :  وبقلمه، يدافع عن كثري من القضايا     

هو شيخ قبل أن يكون أديباً أو شاعراً، ولكن أعتب عليه أن عطاءه مليدان املشيخة إن صح                  .  عظيمة
التعبري ليس مماثالً لعطائه وإسهاماته العظيمة يف ميدان األدب والثقافة، ال سيما وهو خريج كلية                  

كان جيمع بني   الشريعة وليس خريج كلية اللغة العربية، ولكن منهاج كلية الشريعة يف ذلك الزمن                
ويف تلك الكلية خترج وزراء     .  العلوم الشرعية وهلا قصب السبق والعلوم العربية والتارخيية إىل آخره          

 .وأدباء، وعلماء كغريها من الكليات اليت حلقت فيما بعد
 وكما أن كلية األستاذ عبد اهللا بن مخيس اليت خترج فيها رائدة يف ميدان التعليم اجلامعي فهي                  -
 .ائدة يف ميدان الفكر والثقافة واألدبأيضاً ر

 ال أريد أن أطيل ولكين أقول إن لسعادة الضيف الكبري الفضل بعد اهللا فيما كتبه وما ألفه عن                   -
وأشكر صاحب االثنينية سعادة    .  احلركة األدبية يف البالد العربية واململكة العربية السعودية بوجه خاص         

املقصود حممد سعيد على استضافته لضيفنا يف هذه األمسية، كما          األستاذ الصديق الزميل األستاذ عبد      
تعودنا أن يستضيف كل عامل وكل مفكر وأديب ومثقف، وهكذا تنمو احلركة الفكرية والثقافية                 
والعلمية يف بالدنا بتوجيهات خادم احلرمني الشريفني حفظه اهللا مث إين أقترح أن تسجل هذه احملاضرات                

يب أو يف كتاب ليوزع على األندية وعلى اجلامعات وعلى معاقل الفكر واألدب،             مث يتم إصدارها يف كت    
وأعتقد أن ذلك قيم ومفيد وقد جتلى الوفاء يف هذه األمسية فأرى وجوهاً نرية يف هذا اللقاء مما يدل                    

 .على أننا ما زلنا خبري وهللا احلمد
 من أمثاله وأن يوفقنا ملا حيبه         ويف اخلتام أسأل اهللا أن يطيل يف عمر احملتفى به وأن يكثر              -

 . ويرضاه، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  ))كلمة األستاذ عبد ا احلصني(( 
 :مث يتحدث األستاذ عبد اهللا احلصني فيقول

 . بسم اهللا، والصالة والسالم على رسول اهللا-
ن شيخنا الشيخ حممد     يف الواقع أعتقد أن الكثري من جوانب احلديث قد استكملت ابتداء م             -

حسني زيدان، وحىت الكلمة اليت قدمها معايل الدكتور مدير جامعة أم القرى، ورمبا أجد يف زوايا                   
إنين أعترف  .  الذاكرة كلماٍت قالئلَ تذكرين بأستاذية ضيفكم يف هذه الليلة، أستاذنا عبد اهللا بن مخيس             

سة العلمية، وللحقيقة وللتاريخ فإن دار       بأن هلذا الرجل فضالً على احلركة الفكرية يف تلك املؤس           
التوحيد سامهت إىل حد كبري يف ختريج جمموعة من الشباب مت اختيارهم دون نظرة إىل السن اختياراً                  



وقد بذل الشيخ جت البيطار ومن جاء من بعده جهوداً موفقة لتظل هذه الدار على مستوى                 .  دقيقاً
 .من التعليم للتأهيل لكلية الشريعة

ن األستاذ عبد اهللا بن مخيس يقود شباب الدار عندما أنشأ نادي دار التوحيد األديب، ولقد                 كا -
استطاع يف ذلك الوقت وهو يف مقتبل العمر والشباب أن جيذب االنتباه إىل هذه املؤسسة عرب هذا                   

ا وهبه اهللا من    وقارئاً بنهم، كنا نرى فيه أستاذنا، ومن موجهي اجليل، مب          ..  النادي، كان دؤوباً قارئاً   
ام ـقدرة وتواضع وخلُق، ولقد استطاع بعصاميته أن حيفر امسه يف تاريخ احلركة الفكرية منذ ع                 

 .هـ، وهي السنة اليت التحقت فيها بالسنة األوىل املتوسطة بدار التوحيد١٣٧٠
أن  ولقد استمعتم من عريف األمسية إىل السرية الذاتية اخلاصة به وال داعي لتكرارها، غري                 -

اجلديد يف األمر هو أنين علمت من بعض املقربني إليه قبل أيام أنه يعمل اآلن يف أحدث كتاب يعتزم                    
، وهذا كتاب سوف يضاف إىل املكتبة العربية مع ما قدمه           "لعربيةاجبال اجلزيرة   "إصداره حيمل عنوان    

 .أستاذنا عبد اهللا بن مخيس
 

ارخيه الناصع، ولكن الذي أود أن يذكره له          أتوقع أنين مل أجد ما ميكن أن أضيفه إىل ت            -
لقد نقب  .  اآلخرون أنه حمب هلذه اجلزيرة العربية، شغوفاً بأدا، بفكرها، بشعرائها، بسهوهلا، بودياا            

يف كل صغرية وكبرية، مجع الشوارد والنوادر، وحتدث عنها حبديث الشوق، حديث احملب هلذا التراب               
 . ره، وشكراً لكمالطاهر، وفقه اهللا وأمد يف عم

 

  ))كلمة الشيخ عبد ا بن مخيس(( 
 :عطيت الكلمة للمحتفى به األستاذ عبد اهللا بن مخيس الذي قالمث أُ
وبعد، فأحييكم بتحية اإلسالم، وأشكر لكم هذا       .   بسم اهللا، والصالة والسالم على رسول اهللا       -

األساتذة األجالء الكرام الذين كسوين     االجتماع املبارك وأشكر لكم هذا الترحيب الكرمي الطيب من          
ثوباً فضفاضاً واستسمنوا يفَّ ذا ورم، فقد حتدث األستاذ الزيدان فأطال وأكثر، وحتدث من بعده الزميل                
األستاذ حسن األشعري فأطال وأكثر، وحتدث من بعده األستاذ الدكتور معايل األخ الكرمي حممد عبده               

راشد الراجح مدير جامعة أم القرى، وحتدث من بعده األستاذ األخ           اليماين، مث حتدث األستاذ الدكتور      
الزميل عبد اهللا احلصني، وكلهم كما قلت ألبسوين ثوباً أعجز عن أن ألبسه، وأضفَوا علي من الثناء                  

 .ومن الذكر الشيء الكثري والكبري، فأشكر هلم هذا الشعور الطيب وأثين عليهم مبا هم أهله
اد منتداكم الكرمي أن يستمع إىل ترمجة ولو موجزة للضيف وأن يتبعها               وأما بعد، فقد اعت    -

 :الضيف مبا يتيسر من الكالم فها هي الترمجة واملتيسر من الكالم سوف يتبعها



 . املتشرف مبخاطبتكم هو عبد اهللا بن حممد بن مخيس-
 . هجرية يف قرية امللقى من ضواحي الدرعية]١٣٣٩[ ولد عام -
 .والد متزوج وله أ-
 .٤٨٢٤٤٥٥، هاتف رقم ١٧٩٨ب .  اإلقامة الدائمة يف الرياض ص-
 . املؤهالت العالية من كلييت الشريعة واللغة مبكة املكرمة-
 . تقلب يف عدة وظائف-
 : حصل على عدة أومسة ونياشني وميداليات منها-

 ميدالية  - وشاح وميدالية من منظمة فتح       - وسام الثقافة من تونس      -وسام الشرف الفرنسي    
 خنجر  - ميدالية ذهبية من جامعة امللك سعود         -ذهبية وأخرى فضية من جامعة امللك عبد العزيز          

 - حاز على جائزة الدولة التقديرية لألدب         - درع نادي اجلبلني     -ذهيب من مجعية الثقافة والفنون      
يس اللجنة الشعبية جلمع     نائب رئ  - عضو يف امع العلمي العراقي       -عضو يف امع العلمي بالقاهرة      

 عضو يف   - رئيس مجعية الدرعية متعددة األغراض       - عضو يف مجعية الرب بالرياض       -التربعات لفلسطني   
 . عضو يف جملس إدارة جملة الدارة- عضو يف جملس إدارة الة العربية -جملس إدارة مؤسسة اجلزيرة 

 :املؤلفات
 شهر  - ااز بني اليمامة واحلجاز      -)  الثة أجزاء ث( الشوارد   -األدب الشعيب يف جزيرة العرب      

 من أحاديث السمر    - بالدنا والزيت    - راشد اخلالوي    -)  ديوان شعر ( على رىب اليمامة     -يف دمشق   
 من القائل   - أهازيج احلرب    - الدرعية   -)  ثالثة أجزاء ( من جهاد قلم     -)  جزءان( معجم اليمامة    -
 معجم جبال اجلزيرة، صدر اجلزء األول منه واألجزاء         -)  ة أجزاء سبع( تاريخ اليمامة    -)  أربعة أجزاء (

) اجلزيرة( أصدر جملة    -الباقية حتت الطبع، وهو الذي أشار إليه األستاذ عبد اهللا احلصني بارك اهللا فيه                
 .وظلت تصدر أربع سنوات مث حتولت إىل مؤسسة وأصبحت جريدة

ية وهذا الشعور األخوي الذي قابلتموين به،        وبعد، فإنين أشكر لكم هذه احلفاوة وهذه العنا        -
وأبارك هذا املنتدى يف أهدافه وغاياته ومسو قصده، وأحيي القائم عليه األستاذ الكرمي عبد املقصود                 
خوجه، الذي مل تنسه مشاغله وجالئل أعماله أن يسهم يف إقامة هذا املنتدى، ومواالته واحلرص على                 

وم وأرباب البيان والفكر، فحياه اهللا وبياه، وحيا هذه الوجوه           تطويره حىت أصبح مقصداً لعلية الق      
الكرمية اليت أحظى مبشاهدا وأعتز بلقائها، وإنين وأنا أجد نفسي بني هؤالء اإلخوة األجماد ُألعيد                 

 .لنفسي تاريخ نشأيت وتعلمي



حصلت  فلقد تلقيت تعليمي يف احلجاز، فحصلت على الثانوية يف الطائف بدار التوحيد، و               -
على العالية بكليتي الشريعة واللغة مبكة املكرمة، وحظيت بصحبة إخوان يل يف مراحل الدراسة أعتز                

 .بصحبتهم وزمالتهم وأعتد، من أمثال األساتذة حسن األشعري وحبيب خبش، وغريهم
 وبعد أن دخلت ميدان احلياة العامة مل تنقطع صليت بإخوان يل يف الصحافة واألدب أمثال                  -

ساتذة عبد اهللا عريف وأمحد الغزاوي وأمحد مجال وصاحل مجال، والعواد، والطيب، وعبد القدوس               األ
األنصاري، وأمحد العطار، والسرحان، وعبد العزيز ساب، والعمودي، وعزيز ضياء، وزيدان، ورمبا             

ولكنين حينما حصلت هذه األمسية الكرمية والتقيت م          .  غريهم كان هو أخص بالذكر فنسيته      
وعرفت وجوههم نسيت يف احلقيقة أن أذكرهم ضمن من ذكرم، فحياهم اهللا وبياهم وأرجو أن ال                 

 .يؤاخذونين يف عدم ذكر أمسائهم ها هنا
 

 وال أنسى ما جرى بيين وبني بعض من ذكرت، ومن مل أذكر من مساجالت ومطارحات                  -
ب سليمة وعن إخاء وحب ومثالية،      ونقاش، ولقد كان رائد ذلك النقد الرتيه احلر الذي ينفض عن قلو           

 .ولو طال النقاش وكثر
 

 وال أنسى ما جرى بيين وبني الشاعر أمحد الغزاوي رمحه اهللا من مبادالت وتقاريظ ومعارضات                -
 ."على رىب اليمامة"ضمنتها ديواين 

 

 . أقول فإنه كما كان تعليمي يف احلجاز فإنين أركن إىل هذا الوطن يف ثقافيت وفكري وشعري                -
وعسى أن أوفق يف هذه األمسية الكرمية ألستشهد مبا أحفظه، أقول مبا أحفظه من شعر احلجاز                    
ولشعراء احلجاز، وما قيل عن بعض مظاهر اجلمال يف احلجاز، فأذكر نزراً مما قيل يف العيون احلجازية،                 

 :قال أحدهم: مثالً
ــل   ــية الكف ــراف روم ــراقية األط ع

. 

حجازيــة العيــنني جنديــة احلشــا    
. 

ــتهل    ــام هللا واب ــد ص ــب ق إىل راه
                                                            . 

ــا     ــرت ــا نظ ــو أ ــة ل ــا مقل هل
. 

ــل    ــوماً ومل يص ــم هللا ي ــأن مل يص ك
. 

ألصـــبح مفـــتونا معنـــى حبـــبها 
. 

 

 : وقال اآلخر-
ــتتترا  ــد اس ــيد اآلب ــناص إن رام ص ق

. 

ـالا وكذا   ـي خدره ـرمتك واستترت ف   
. 

يف البــيت حــني أكــبت تلــثم احلجــرا
                                                            . 

ــر     ــه حج ــىن أن ــب مت ــرب ص ف
. 

ــ ــولدة يف األعـ ــوراأرض مـ ني احلـ
. 

ــة    ــقاه اهللا غاديـ ــاز سـ إن احلجـ
. 

 



 : وقال الثالث-
ــر  ــراء وال هج ــي ال ه ــيم احلواش رخ

. 

ــنطق     ــر وم ــثل احلري ــر م ــا بش هل
. 

فعــوالن باأللــباب مــا يفعــل الســحر
                                                            . 

وعيــنان قــال اهللا كــونا فكانــتا    
. 

 

 : وقال الرابع-
ــاق   ــم ونفـ ــار دائـ ــيه نفـ فـ

. 

ــرض    ــة مع ــياق ويف األكلّ ــى الن عل
. 

ــاق   ــيون نط ــن الع ــيه م ــراً عل خص
                                                            . 

ــه   ــاء إال حاربـــت أردافـ ــا نـ مـ
. 

ــراق  ــها إطـ ــا فلكلـ ــإذا رنـ فـ
. 

تـــرنو العـــيون إلـــيه يف إطـــراِقه 
. 

 

 والرقة واجلمال واحلالوة اليت تتمثل يف الشعر يتغىن باحلجاز لشعراء احلجاز ولغريهم تشدين               -
تبعثين إىل روايتها وحتملين يف هذه األمسية أن أستشهد ببعضها، فامسحوا يل إذا وقفت عند               إىل حفظها و  

 .ذلك قليالً واستعرضت بعضه
 عش مع ابن الفارض يف هذه النفحات وتابع هذا السمو الشعري يأيت لصويف موغل يف                   -

 :صوفيته مبا أعجز شعراء الوجدان وأخرس أعالم الوصف
ــتم إرادي  ــاه حــ ــبني قضــ بــ

. 

ــر   ــم الده ــاز إن حك ــيل احلج ــا أُه ي
. 

ــدمت ودادي وو ــا عهــ دادي كمــ
                                                            . 

فغرامــي القــدمي فــيكم غرامــي    
. 

ــوادِ  ــل السـ ــيت حمـ ــن مقلـ ومـ
. 

ــؤاد ســ    ــن الف ــكنتم م ــد س ويداهق
. 

ــعادي  ــبت يف إسـ ــادياً إن رغـ شـ
. 

حـــييـــا مســـريي روح مبكـــة رو 
. 

ــيل ِوردي وزادي  ــبيل املســ وســ
. 

فـــذراها ســـؤيل وطـــييب ثـــراها 
. 

ومقامـــي املقـــام والفـــتح بـــادي
                 .                                            

ــي   ــراج قدس ــي ومع ــيها أنس ــان ف ك
. 

ــدم أورادي واردايت ومل تــــــــ
. 

نقلــتين عــنها احلظــوظ فَجــذَّت    
. 

ــود يل أ  ــى أن تعـ ــياديفعسـ عـ
. 

وٍدآه لـــو يســـمح الـــزمان بعـــ 
. 

ر واملـــروتني مســـعى العـــبادِ   
. 

ــرب(  ــتا )فَِب ــركن واألس ــيم وال  احلط
. 

جار للقصــــــادب واملســــــت
                                                            . 

ــزا    ــر واملي ــناب واحلج ــالل اجل وظ
. 

ــعادِ   ــن سـ ــيه مـ ــؤادي حتـ لفـ
. 

ال وأهــدىمــا مشمــت البشــام إ   
. 

*   *   * 

ــبطحاء؟   ــاكين ال ــا س ــا ي  ــيا أح
                                                            . 

يـا سـاكين الـبطحاء هـل مـن عودة           
. 

ــائي  ــم أحش ــت بك ــد كلف ــم لق قس
. 

ــو يل    ــة وه ــل مك ــا أه ــرببكم ي ف
. 



ــي   ــد والئـ ــواكم أَريب وعقـ وهـ
                                                            . 

ــذهيب   ــحى م ــناس أض ــبكُم يف ال وحل
. 

ــي  ــز عزائ ــدي وع ــد يب وج ــد ج ق
. 

ــا الئمــي يف حــب مــن ِمــن أجلــه  ي
. 

خفّــض علــيك وخلــين وبالئــي   
. 

ــذرتين    ــتين لع ــيم عذل ــدِر ف ــو ت ل
. 

غــدروا ونــوا، هجــروا رثَــوا لِضــنائي
. 

واـدوا دنوا وصلوا، جفَ   ـم ص ـم ه ـفه 
. 

ــيت   ــاطح إن رع ــل األب ــيح  إخائ
                                                            . 

ــن  ــديث م ــنين حب ــي وغ ــعد أخ أُس
. 

ــباء  ــرتاح باألنـ ــدى تـ ــد املـ بعـ
. 

ــند مســ   ــده ع ــروح إنوأَِع امعي فال
. 

ــي   ــاز دوائ ــاب احلج ــذا أعيش فش
. 

 ــيت أملَّوإذا أملَّ أذى  مبهجــــــــ
. 

ــي  ــراه ثرائـ ــروي ويف ثـ وردي الـ
. 

وتـــرابه نـــدي الذكـــي ومـــاؤه 
. 

يل جــنةٌ وعلــى صــفاه صــفائي   
                                                            . 

ــبابه   ــنة وقــ ــعابه يل جــ وشــ
. 

ــواطن اآلالء   ــويلُّ مـ ــقى الـ وسـ
. 

ــى    بــنازل والر ــك امل ــيا تل ــيا احل ح
. 

ســحاً وجــاد مواقــف األنضــاء   
. 

ــن مــىن  وســقي املشــاعر واحملصــب ِم
. 

ســــامرم مبجامــــع األهــــواء
. 

ــيحايب اُألىل    ــا أص  ــه ــى اإلل ورع
. 

!يـــوماً وامســـح بعـــده بفنائـــي؟
                              .                               

ــة   ــن أوب ــنا م ــي عيش ــلْ ملاض ــا ه ي
. 

 

 دخل النيب عليه الصالة والسالم على بالل وهو مريض باملدينة فقال كيف جتدك يا بالل؟                  -
 :)١(فقال

بـــواد وحـــويل إذِْخـــر وجلـــيل
. 

ــيلة    ــينت ل ــل أب ــعري ه ــيت ش أال ل
. 

ــيل   ــامة وطف ــبدونْ يل ش ــل ي )٢(وه
                                                            . 

وهـــل أَِردن يـــوماً مـــياه مجـــنٍة 
. 

 

 : والبن الصاحب-
ــي   ــك ختام ــيات كمس ــى حت وأزك

. 

علــى األبطــح املكــي طــيب ســالمي 
. 

ــنامِ  ــوب م ــمار ث ــى الس ــت عل خلع
                       .                                      

ــثه    ــيب حدي ــي ط ــروا يف احل إذا ذك
. 

ــي  ــيادي ودار هيامـ ــم أعـ وموسـ
. 

ــذيت     ــي ول ــي وأُنس ــنازل أفراح م
. 

 

 : ويقول آخر-
                                           

 رضوان اهللا عليهم ملا هاجروا إىل املدينة        ن أصحاب رسول اهللا      أ ٢٨٢ ورد يف اجلزء اخلامس من العقد الفريد البن عبد ربه صفحة             )١(
يا أبت كيف جتدك؟ ويا بالل كيف جتدك؟ وكان بالل إذا           :  قالت عائشة فدخلت عليهما فقلت    .  مسهم وباء فمرض أبو بكر وبالل     

 ".البيتني"بالل إذا أقلعت عنه احلمى يرفع عقريته ويقول 
 .الأمساء جب:  جمنة وشامة وطفيل)٢(



ــيل  ــهرناه ول ــيه س ــاق ف ــع العش م
. 

ــى  ــولت علــى اِحلم ــام ت ــن أي ــيا أي ف
. 

ــرعاه  ــوداد ون ــن ال ــم حس ــويف هل ن
                                                         .    

وحنـــن جلـــريان احملصـــب جـــرية 
. 

ممــات فــيا لــيت الــنوى مــا عهــدناه
. 

فهاتـــيك أيـــام احلـــياة وغريهـــا 
. 

 : ويقول كثير-
ــح  ــو ماس ــن ه ــان م ــح باألرك سوم

. 

ــلَّ حاجــة   ــى كُ ــن ِمن ــا قضــينا م ومل
. 

ــح  ــو رائ ــذي ه ــادي ال ــر الغ ومل ينظ
                                                            . 

الناوشـدت علـى هـدب املهـارى رح         
. 

ــاطح   ــي األب ــناق املط ــالت بأع وس
. 

ــنا    ــث بين ــراف األحادي ــذنا بأط أخ
. 

 

 عن بعض    وهذه بعض املقاطع لبعض الشعراء الذين حتدثوا عن احلجاز أو عن مدن احلجاز، أو              -
أهل احلجاز، فامسحوا يل إذا حتدثت عنهم أو إذا أوردت وهذه املقاطع من شعرهم ولعل ما ورد عن                   

 :عمر رضي اهللا عنه حينما مسع أن شاعراً يقول
ــثلم   ــغر املُتـ ــقين باألصـ وال تسـ

. 

ــدماين فباألكــرب اســقين  فــإن كــنت ن
. 

 

ال يا عمر وكان وقَّافاً عند كتاب اهللا، أمل         :  سوف أحدك لقد اعترفت بأنك شربت فقال      :   قال -
والشعراء يتبعهم الغاوون، أمل تر أم يف كل واٍد يهيمون وأم            :  تعلم أن اهللا سبحانه وتعاىل يقول     

 . فتركه عمر وشأنهيقولون ما ال يفعلون
 :يقول ابن النحاس

  ــطْح وش ــات ــيك خالع ــان يل ف ك
. 

صــبحتِك املُــزنُ يــا دار الِّلــوى    
. 

   ــح ــيش ِمل ــذاك الع ــا ل ــيح م مبل
                                                  .           

ــن    ــا مل يك ــي م ــيٍش ينقض ــل ع كُ
. 

يف تالقيــــنا ولألســــفار جنــــح
. 

 ِس يــــدلِلعــــي سالِعــــي ال أَذُم
. 

أنــين مــا دمــت حــياً لســت أصــحو
. 

وتعاهـــدنا علـــى كـــأس اللَّمـــى 
. 

 ــرح ــال ج ــرحاً س ج ــت ــا داوي كلم
. 

ــيليت    ــت ح ــب قلَّ ــم أداوي القل ك
. 

 

 :ات اململوءة باالستعارات والكنايات واجلناس وااز والبن معتوق هذه األبي-
ــبري   ــد درع تص ــرمح الق ــرت ب وفَ

. 

خفــرت بســيف الغــنج ذمــة ِمغفــري 
. 

ــرب    ــيل العن ــق ل ــر ش ــور فج كاف
    .                                                         

وجلـت لـنا مـن حتـت مسـكة خاهلا           
. 

ــر  ــور ورد الكوث ــنا احل ــت علي فحم
. 

وغـدت تـذب عـن الرضـاب حلاظُها         
. 

فــتكفلت حبفــاظ كــرت اجلوهــر   
. 

ودنــت إىل فمهــا أراقــم فــرعها    
. 



إيـــاك ضـــربة جفـــنها املتكســـر
. 

تـح إذا رن  ـف الصحي ـل السي ـيا حام  
. 

والـــبدر بـــني مقـــرطق ومخمـــر
                                                            . 

ــثماً    ــربق الح مل ــمنا ال ــرزت فش ب
. 

والغصـــن بـــني موشـــح ومـــؤزر
. 

ــوقاً    ــزال مط ــنا الغ ــر ب ــعت فم وس
. 

ــري  ــرام مبحجـ ــراه الغـ إالَّ وأجـ
. 

ــه     ــيق وأهل ــر العق ــا ذك ــاهللا م ت
. 

ــؤذر  ــة جـ ــته مبقلـ ــنت منيـ كمـ
. 

ــيغمٍ     ــِة ض ــن ملقل ــرية م ــا للعش ي
. 

ــفُرِ  ــاض العص ــت ري ــنا وزه ــن ليل م
                                                            . 

ملــا رأت روض البنفســج قــد ذوى   
. 

ــقر  ــهوة أش ــوق ص ــبل ف ــر أق والفج
. 

ــم    ــواد أده ــى ج ــار عل ــنجم غ وال
. 

ســكنت فــرائده غديــر الســكر   
. 

ــؤ    ــيق بلؤل ــت العق ــزعت فضرس ف
. 

ــر    ــا مل أنظ ــرت م ــدرها فنظ يف ص
. 

وتـــنهدت جـــزعاً فأثَّـــر كفُّهـــا 
. 

بصــحيفة الــبلّور مخســة أســطر   
                      .                                       

ــرب   ــتنب بعنـ ــرجاٍن كـ ــالم مـ أقـ
. 

 

 : والبن النحاس أيضاً-
ــناعه    ــه وامت ــروا إعراض ــال تنك ف

. 

رأى اللــوم مــن كــل اجلهــات فَــراعه 
. 

ــاعه    ــد أض ــه ق ــناً أن ــت يقي علم
                                                            . 

وال تســألوه عــن فــؤادي فــإنين    
. 

ــياعه  ــزيل ارت ــا ي ــيٍء م ــعب ش وأص
. 

ــاره   ــون نف ــا يك ــيب أدىن م ــو الظ ه
. 

ــه   ــي ذراع ــاف املط ــيرت أخف وص
. 

ــه   ــرباً ألجل ــرقاً وغ ــال ش ــت الف ذرع
. 

ــراعه   ــت ش فعــا ر ــر م ــبق حب ومل ي
. 

ــاطه   ــويت بس ــا ط ــر م ب ــبق ــم ي فل
. 

ــه  ــرى فأذاع ــي الس ــه واش ــس ب أح
                                                            . 

ر الــنوىكــأين ضــمري كــنت يف خاطــ 
. 

مــىت وجــدوا جــرحاً أحــبوا اتســاعه
. 

دىـانت الع ـدى مسعاً فال ك   ـت الع ـأحب 
. 

فــال تلــم الواشــي ولُــم مــن أطاعــه
. 

لكــل هــوى واش وإن ضعضــع اهلــوى 
. 

 

 : أما الشاب الظريف فيقول يف هذه املقطوعة-
واشــرح هــواك فكلــنا عشــاق   

. 

ــواق   ــك األش ــت ب ــا فعل ــف م خال ت
. 

ِلــــه فالعاشــــقون رفــــاقيف مح
                                                            . 

ه اهلوى ـل  وتـن شك ـك م ـفعسى يعين  
. 

ــداق   ــنات واألح ــه الوج ــتكت ب ف
. 

ــرمٍ   ــت أول مغـ ــزعن فلسـ ال جتـ
. 

ــالق    ــوى أخ ــال ولله ــاد الوص ع
. 

ــرمبا   ــيب ف ــر احلب ــى هج ــِبر عل واص
. 

ــار يب إحـــداق   ــى ولألفكـ ملْقـ
. 

ــا     ــي ــهرت أحداق ــيلة أس ــم ل ك
. 



  ــراق ــرفاق ف ــف ال ــد أل ــين وق ع
                                                            . 

   مهــب ــذين أُِح ــد ال عــد ب ــا رب ق ي
. 

أن ال يصـــح لـــديهم ميــــثاق  
. 

ــم    ــثاق هل ــح مي ــت أص ــرب رأي ع
. 

ــاق   ــم ونفـ ــار دائـ ــيه نفـ فـ
. 

   ــِرض عــِة م ــياق ويف األِكلَّ ــى الن وعل
. 

ــاق   ــيون نط ــن الع ــيه م ــراً عل خص
. 

ــه   ــاء إال حاربـــت أردافـ ــا نـ مـ
. 

ــراق  ــها إطـ ــا فلكلـ ــإذا رنـ فـ
                          .                                   

تـــرنو العـــيون إلـــيه يف إطـــراِقِه 
. 

 

 : وأليب فراس احلمداين-
ــنانه ــنه كَـ ــأٌ يف اجلفـــون مـ رشـ

. 

صــاح يف العاشــقني يــا لِكــنانه    
. 

ــتانه   ــتاكةً فــ ــت فــ فكانــ
                                                            . 

بـــدوي بـــدت طالئـــع حلظـــيه 
. 

عـــندما راح كاســـراً أجفانـــه  
. 

ــرات    ــوب منكسـ ــنا القلـ رد مـ
. 

ــه ــيافةً وذي طعانــ تلــــك ســ
. 

ــينٍ    ــٍة وبعــ ــزانا بقامــ وغــ
. 

ــه   ــف بان ــن معاط ــد ع ــائس الق م
. 

ــدرٍ    ــن ب ــن حماس ــوجه ع ــافر ال س
. 

ــنانه  ــي بـ ــر يدمـ ــس احلريـ وملـ
                                                            . 

خطــرات النســيم جتــرح خديــه    
. 

  هانــي ــيب ذات لَـ ــة كالقضـ قامـ
. 

قـــال يل والـــدالل يعطـــف مـــنه 
. 

ــل   ــت وه ــوى؟ فقل ــرفت اهل ــل ع ــوانه   ه ــل ه ــال فامح ــواه؟ ق ــر دع أنك
. 

 : والبن مطروح-
ــيو  ــوض الس ــدوا ع ــناوتقل ف األعي

. 

ــنا   ــر الق ــوا مس ــدود وأرهف ــزوا الق ه
. 

ــا ــه إال أنـ ــان لنفسـ أخـــذ األمـ
                                                            . 

للعاشـــقني فكلـــهم وتقدمـــوا  
. 

ــنا   ــناك إىل ه ــن ه ــتقلت م ــل ان ه
. 

ــره    ــة خص ــي ورقَّ ــبه القاس ــا قل ي
. 

ــنا قالــت غصــون الــبان مــا أبقــى ل
. 

ــندس     ــن س ــٍة م ــثىن يف حل ــا ان مل
. 

معــىن العقــيق وبــارق واملــنحىن   
. 

ــذاره  ــعره وعــ وحبــــده وبشــ
. 

 : هذا ولعل ما أفضت فيه من هذه الشواهد يشفع يل فيها قول القائل-
الســت أهــل الــوفاء والكــرم   ج

. 

ــإذا  ــة فـ ــباض ووحشـ ــي انقـ ِفـ
. 

ــم    ــري حمتش ــت غ ــا قل ــت م وقل
                                                            . 

فســي علــى ســجيتها  أرســلت ن 
. 

 فأنتم أهل الوفاء والكرم نثلت بعض ما يف كنانيت عليكم، فمعذرة على أنين أستأنس أحياناً                 -
 :ذا البيت



)١(وللهــو مــين والعالَلــة جانــب   
. 

ــيعه   ــب ال أُضـــ وهللا يفّ جانـــ
. 

 .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتهو -
 

 :ويعلق األستاذ عبد املقصود خوجه على حديث الشيخ عبد اهللا بن مخيس بقوله
 بعد أن سعدنا ويف احلقيقة انتشينا مبا أنشدنا ضيفنا الكرمي يف هذه األمسية يبدو يل أنَّ يف أعني                   -

 .تفهام كبرية، ماذا عند الشيخ من شعره يف الغزلاجلمع تساؤالً وعالمات اس
 

 : فيجيب األستاذ عبد اهللا بن مخيس قائالً-
 قد تكون هذه من املقبالت ومن املشهيات أمام استعراض بعض القصائد واملعارضات اليت                -

عبد سوف نستعرضها يف املستقبل إن شاء اهللا، من قصيدة أُلقيت يف حفل ختريج دفعة من كلية امللك                   
 :العزبز قلت

ــرب    ــن يث ــدى م ــي اهل ــا أبغ إمن
. 

ــدى   ــتوحي اهل ــني أس ــن بكِّ لســت م
. 

ــذهيب  ــذا مـ ــذا وهـ ــيب هـ نسـ
                                                  .           

شـــريف مـــا عشـــت أين مســـلم 
. 

 

 ومن أوائل الدعوات الصرحية اليت نادت بتعليم البنت يف زمن كانت الدعوة إليه جرمية، قيلت                -
 :مبناسبة تويل خادم احلرمني امللك فهد وزارة املعارف يف حفل أقيم له يف نزل مصر جبياد آنذاك

 التعلـــيم عـــن ذات اخلـــبامتـــنع
. 

ــرعةٍ   ــن ش ــل م ــم ه ــا نصــري العل ي
. 

إن خبيــــثاً أجنــــبت أو طيــــبا
                                                            . 

ــا  ــةٌ إــ ــا مدرســ  يف ذاــ
. 

ــتىب   ــنا تجـ ــو فيـ ــيةً للهـ دمـ
. 

ــنا   ــى بــ ــاذ اهللا أن تبقــ فمعــ
. 

ــربا ــاء احلَـ ــنوا ضـــد النسـ أعلـ
. 

ــ  ــنا وإذا مــ ــت فتيانــ ا ثقفــ
. 

ويعـــيش الشـــعب فيـــنا أعـــزبا
. 

وانـــربى كـــلٌ يقاســـي دهـــره 
. 

 

 : ومن قصيدة ألقيت بني يدي جاللة امللك عبد العزيز، حتث على العلم-
ــاف و ــيش الكف ــدوداع ــتوى حم مس

. 

ــلٌ    ــوهم جاه ــا ت ــياة كم ــيس احل ل
. 

أســداً يصــارع أَذْؤبــاً وأُســودا   
                                                            . 

ــي  ــا إن احل  ــن ــراع فك ــي الص اة ه
. 

 

 : ومن قصيدة قيلت يف التصايب واحلنني إىل الشباب-

                                           
 : هكذا١٢ جاء نص البيت يف العقد الفريد، اجلزء الثالث ص )١(

ــب ــبطالة جانــ ــين والــ ــو مــ وللهــ
. 

ــيعه  ــب ال أضــ ــين جانــ ــك مــ فللنســ
. 

 



ببــياين أدركــت أقصــى مــرادي   
. 

إن يفــتين شــرخ الشــباب فــإين    
. 

ع قـــياديمث يــأيت اجلمـــال طـــو 
                                                            . 

أســـحر الغـــادة اللعـــوب بفـــين 
. 

 

 : وهناك قصيدة قلتها يف جبل طويق، سوف أجتزئ قطعة منها-
ــ  ــزمان حت ــدى ال ــيت م ــالَّ ابتغ واله

. 

ــاً بالكـــربياء تســـربال  ــا جامثـ يـ
. 

الـك احلوادث كاه  ـت من ـا ضعضع ـم
                                                            . 

  ــراب ــاب الغ ــعش ــد ياف ــت جلْ وأَن
. 

ــداوال   ــور ت ــر العص ــى م ــرى عل تت
. 

ــين    ــولك ال ت ــيال ح ــرنو إىل األج ت
. 

ألقـــى بكلكلـــه وذاك حتمـــال  
. 

    ــِنني فقــادمتمــثل الضــيوف املُع
. 

ومتــر أحقــاب الســنني جــوافال   
. 

تنــتام ســود اخلطــوب عواتــياً    
. 

ــواثالَ  ــِرعان م ــم ال ــك الش ــبدو ب ت
                                                            . 

ــناكِب  ــتدلَ املـ ــامقاًوأراك معـ  سـ
. 

ــواحال   ــلتات ن ــيوف املص ــثل الس م
. 

ــت    ــا إذ أعرض ــراً خاهل مــأن ع وك
. 

ــاقال   ــنني معـ ــفحها للقاطـ يف سـ
. 

ــبد    ــرون ومل ت ــض الق ــاألمس مل مت ب
. 

ــاقال  ــوا يف ذُراك معـ ــن أقامـ عمـ
. 

ــربة     ــا خ ــالق زدن ــا العم ــا أيه ي
. 

ــائال   ــيب الس ــد جي ــن أح ــا مثَّ م م
                                                            . 

واقصــص عليــنا الــيوم مــن أخــبارهم 
. 

ــن  ــتباحت م ــا اس ــائالمل ــديس عق ج
. 

ــربوا   ــن ج ــنا وع ــِم حدث ــن طَس ع
. 

ــال   ــرغام مناص ــت ال ــم حت ــي هل ختف
. 

ــنهم    ــثأر م ــبت لت ــديس إذ ذه وج
. 

 .  آخر ما جاء فيها، والسالم عليكم ورمحة اهللا وإىل-
 

  ))كلمة األستاذ حممد سعيد طيب(( 
 :مث يعطي مقدم األمسية الكلمة لألستاذ حممد سعيد طيب الذي يقول

 ليست كلمة باملعىن املتعارف عليه، وإمنا هي توضيح ملا جاء على لسان الشيخ عبد اهللا بن                   -
فللتوضيح "  الطيب"ول الذين زاملوه، وجاء بني تلك األمساء اسم         مخيس عندما ذكر أمساء الرعيل األ     

كما أن لدي سؤاالً يتعلق بتاريخ ميالد الشيخ عبد اهللا فقد ذكر أنه             .  أعتقد أنه يقصد الطيب الساسي    
هـ وأن من زمالء فصله يف الدراسة األستاذ حسن أشعري، لكن إذا عدنا إىل                ١٣٣٩من مواليد   

قبل أن يدخل احلجاز    :  هـ يدخل ضمن فترة حكم الشريف حسني أي       ١٣٣٩التاريخ لوجدنا أن عام     
 .ضمن سلطان امللك عبد العزيز، واملطلوب توضيح دقيق لذلك

 



ويرد األستاذ عبد اهللا بن مخيس على ذلك قائالً موجهاً حديثه إىل األستاذ حممد سعيد                 
 :طيب

ا يف عهد الشريف    هـ وسيان كان هذ   ١٣٣٩ أما من حيث ميالدي فتارخيه كما ذكرت          -
حسني أو غريه، أما قولك إنين قصدت الطيب الساسي عندما ذكرت اسم الطيب أثناء حديثي عمن                 
عرفتهم خالل إقاميت مبكة للدراسة، فأنت مل تفتش ما بقليب لكي حتكم علي مبا قصدت، وللحقيقة                  

سي حضرتكم بالفعل،   وليعلم اجلميع أنين إمنا قصدت مع احترامي وتقديري وثنائي ألخي الطيب السا           
 . فال مؤاخذة طال عمركم

  ))كلمة األستاذ عبد الفتاح أبي مدين (( 
 :مث تعطى الكلمة لألستاذ عبد الفتاح أيب مدين حيث قال

أمحدك ريب كما ينبغي جلالل وجهك، وأصلي وأسلم على خري           .   بسم اهللا الرمحن الرحيم    -
 .خلقك حممد وعلى آله وصحبه أمجعني إىل يوم الدين

 : حينما مسع حنني بالل يف قوله يف البداية أريد أن أذكر أستاذنا بأن النيب -
 وحـــويل إذِْخـــر وجلـــيلفـــجب

. 

ــيلة    ــينت ل ــل أب ــعري ه ــيت ش أال ل
. 

 

 الليلة قد حركت األشجان، فهناك من ارتفع        وأنت يف هذه  .  يا بالل دع القلوب تقر    :   فقال له  -
 .حنينه وهناك من كتمه، حينما مسعوا هذا الغزل اجلميل من ذلك املوروث املاتع الرائع

 وتعرجية أخرى على الدكتور الراشد وهو يعاتب شيخنا، كنت أود أن يكون هذا العتاب يف                 -
 يعاتب ضيفه ولكنه رمبا فعل ذلك يف         مكة، يف النادي، أكرب الظن أن معايل الدكتور ال يستطيع أن           

ولكن الدكتور راشد حريص فقد أراد أن        .  اجلامعة اليت كانت يومئذ كليتني للشريعة واللغة العربية        
يكون هذا العتب يف جدة حيث يكرم شيخنا ابن مخيس، ومن حقه علينا وهو يكرم بيننا يف جدة أن                     

شريعة وإن الشريعة من األدب ولكن يف احلياة         ندافع عنه، لقد قال الدكتور راشد إن األدب من ال          
أشياء كثرية دخلت عليها متغريات يبدأ اإلنسان يف فن مث يتحول إىل غريه ويبقى ذلك الفن يف نفسه                   
وال سيما الشريعة، الشريعة جزء من حياتنا ألا كياننا، وال يعيب أستاذنا أن يشغل نفسه ذا األدب                  

 :أستشهد ببيت صاحب السينيةاملمتع اجلميل الرائع، ولعلي 
ــدائن عنِســـي   ــيض املـ )١(إىل أبـ

. 

ــوجهت    ــوم ف ــي اهلم ــرت رحل حض
. 

                                           
 : هذا البيت من سينية البحتري اليت مطلعها)١(

ــب    ــل جـ ــدا كـ ــن جـ ــرفّعت عـ سوتـ
. 

ــي  ــدنس نفسـ ــا يـ ــي عمـ ــنت نفسـ صـ
. 

 



 ال أعتقد أن أستاذنا ابن مخيس قد نسي مكة أو نسي كليته ولكنها شواغل احلياة واأليام،                   -
يصحح فيها أقوال بعض    .  ،"ااز بني اليمامة واحلجاز   " أتتبع كتاباته وال سيما       وأشهد أنين كنت  

املؤرخني وبعض الذين يسمون األماكن، ويقف على هذه األطالل، ويستشهد بشيء من الشعر الرائع،              
وحينما كان يفتش يف هذه الشوارد ويبذل من اجلهد الشيء الكثري الكثري، وحينما كان يفتش لريد                  

يف هذه الليلة، أحييه وأقدم له حتييت خالصة، والسالم          .  قائل، هذا اجلهد الكبري مل يكن سهالً       على ال 
 . عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 األستاذ عبد اهللا بن مخيس
 شكراً ألستاذنا الكرمي أيب مدين على تعليقه الكرمي وعلى ما جاء فيما أورده فالعتب من أخي                 -

 :على حد قول الشاعراألستاذ الدكتور راشد الراجح 
ــبه ــذي ال أعاتـ ــندي للـ وال ود عـ

. 

ــدر ودهِ   ــى قَ ــوى عل ــن أه ــب م أعات
. 

 

 فعلى كل حال أنا ال أعترب هذا منه عتباً مراً، وال مؤثراً، ولكن ما شغلين عنه أو عن مكة                      -
ليت أحبها وأكن هلا يف صدري من التقدير ومن القداسة ومن العظمة ومن كل أمور التبجيل                 املكرمة ا 

ااز بني اليمامة   "الشيء الكثري والكبري واحلقيقة هذا ال ينسى أعتقد أن ما تفضلتم به يف كتايب                  
 مكة  قد مررت على مكة بل ألقيت فيها عصا التسيار، وقلت ما قلته عن مكة وعن معامل                 "  واحلجاز

فهي يف  .  وعن آثار مكة، وعن قدسية مكة وعن كل شيء ميكن أو رمبا قدرت أن أصل إليه عن مكة                  
 .سويداء القلب قدمياً وحديثاً، فأنا لن أنساها ومل أنسها حبول اهللا وقوته

وما تفضلتم به عنه فهو نتيجة ملا تفضلتم به من حبث           "  ااز بني اليمامة واحلجاز   " أما كتاب    -
 بعض اِإلخوة يف الطريق بني مكة وبني الرياض أو بني احلجاز وبني الرياض، أعتقد أن من                  حصل من 

كانوا قد كتبوا يف هذا اال رمبا قد أخطؤوا الصواب يف بعض ما كتبوه وكما قلت يف مقدمة حبثي عفا                    
ح، ما كتبوه يف    اهللا عنهم وعفا اهللا عنا مجيعاً وكله نقد ونقد للنقد ال ألي جمال آخر، فأردت أن أصح                 

السعودية، ويف بعض الصحف األخرى، ولكنهم أصروا ومل يزالوا يعقبون، فأودعت ما            )  البالد(جريدة  
 .وشكراً" ااز بني اليمامة واحلجاز"كتبته يف هذا الكتاب 

 

 بعد ذلك طلب األستاذ شكيب األموي من احملتفى به أن ينشد بعض األشعار اليت قاهلا                -
 :ها، فريد الشيخ عبد اهللا بن مخيس بقولهعن فلسطني وقضيت

 لقد تفضل األستاذ األموي وطلب مين أن أقول شيئاً مما سبق أن قلته يف القضية الفلسطينية،                  -
جزء كبري خاص بفلسطني وقضية فلسطني، وقد ال أتذكر منه اآلن شيئاً            "  على رىب اليمامة  "ففي ديواين   

قرأ هذا الديوان أن يقرأ ما ورد فيه، ففيه طبعاً الكفاية            وأنا أحيل أخي األموي وأحيل من يود أن ي         
 . بالنسبة إيل، وشكراً



  ))كلمة احملتفي األستاذ عبد املقصود خوجه(( 
 :وقبل أن خيتتم عريف احلفل األمسية حتدث األستاذ عبد املقصود خوجه، فقال

عبد اهللا بن مخيس إلتاحة      يسرين بامسكم وبامسي أن أقدم الشكر اجلزيل لسعادة الشيخ األستاذ            -
هذه الفرصة لنا ولالستمتاع حبديثه الشيق، ونسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن ميد يف عمره وأن جيزيه خري                  

. اجلزاء لسعيه إلينا، هذا السعي الذي يدل على كرمي أخالقه، ونتمىن أن نلتقي به يف أمسية أخرى                  
م إن يتكرموا باحلضور مبكرين عقب صالة العشاء        وذه املناسبة أرجو من األساتذة واِإلخوان الكرا      

 وجيدون يف ذلك مشقة     ..مباشرة ألن التأخر يف احلضور إىل االثنينية يقلق اِإلخوان الكبار يف السن طبعاً            
عليهم، فأكون شاكراً ومقدراً لو استطعنا احلضور مبكرين لنبدأ األمسية عند الساعة الثامنة والنصف               

 .تقريباً
أعلمكم أن ضيف األمسية القادمة هو األخ الكرمي الدكتور حممد منصور               ويسرين أن    -

احلازمي، وذه املناسبة أود أن أشري إىل أن بعض اِإلخوان الصحفيني ينشر يف الصحف أخباراً عن                  
أمسيات االثنينية وخيتتم اخلرب بعبارة تفيد بأن رقاع الدعوة قد متَّ توزيعها على كثري من رجال الفكر                  

وقد تسبب يل هذه األخبار إثارة العتب       .  افة واألدب، يف حني أن احلقيقة غري ذلك كما تعلمون         والصح
. من بعض اإلخوان، إذ يعتقدون أنين قد وزعت بطاقات الدعوة أو اتصلت هاتفياً بالبعض دون اآلخر               

ثنينيات، الوإين أعلن اآلن إظهاراً للحقيقة بأنين مل أطلب نشر أي خرب بأية صورة أو بأي شكل عن ا                  
ما أرجوه من اِإلخوان الصحفيني إذا رغبوا أن يقوموا بنشر أخبار عن األمسيات عدم اإلشارة إىل                  وكل

 .. والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته. شيء من هذا القبيل ملا يسببه من إحراج أمام اجلميع
 

  ))اخلتام(( 
 :بقولهوخيتتم عندئذ عريف احلفل األستاذ عدنان صعيدي األمسية 

يف ختام لقائنا هذا املبارك إن شاء اهللا يسرنا أن نعلن لكم أن األستاذ الشيخ عبد اهللا بن مخيس                    
سوف يتفضل يوم غد الثالثاء يف متام الساعة الثامنة مساء بزيارة ملكتبة امة مبركز اجلمجوم جبدة                  

لزيارة، مرة أخرى شكراً    املعروف بشارع فلسطني والدعوة موجهة جلميع احلضور للمشاركة يف هذه ا          
لضيفنا الكرمي الشيخ األستاذ عبد اهللا بن حممد بن مخيس، وشكراً حلضوركم، وشكراً للمحتفي األستاذ               

 .عبد املقصود خوجه، والسالم عليكم مجيعاً ورمحة اهللا وبركاته

* * * 
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