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 حملات من حياة احملتفى به
 .هـ١٣٤٣ولد مبكة املكرمة عام  •
 .هـ١٣٥٩خترج من املعهد العلمي السعودي عام  •
ىت استقال عام   ـالشرعية ح بدأ حياته العملية موظفاً يف إدارة كاتب عدل مكة، مث باحملكمة               •

 .هـ١٣٦٥
 .بعد استقالته من العمل احلكومي اشتغل بالعمل الصحفي سكرترياً لتحرير جريدة البالد السعودية •
هـ عاد للعمل احلكومي مساعداً ملدير الثقافة والتعليم بوزارة الداخلية، مث مديراً             ١٣٧١يف عام    •

 .لشؤون اجلنسية واجلوازات بالوزارة
 .هـ عني مبرسوم ملكي عضواً يف جملس الشورى١٣٧٥يف سنة  •
 .سالمية جبامعة امللك عبد العزيزهـ اختري مدرساً للثقافة اِإل١٣٨٧يف عام  •
 .حضر عدة مؤمترات إسالمية، وشارك يف كثري من املواسم الثقافية •
 :له عدد كبري من املؤلفات نذكر منها •

 .على مائدة القرآن * .كرائم النساء *
 .دين ودولة * .بابمن أجل الش *
 .مع املفسرين والكتاب * .عقود التأمني *
 .حنو تربية إسالمية * .األمة الواحدة *
 .مكانك حتمدي * .حنو سياسة عربية صرحية *
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 حفل التكريم
 ))ح األمسيةافتتا(( 

 :افتتح األستاذ حسني جنار األمسية بالكلمة التالية
 .الة والسالم على سيدنا حممد عليه أفضل الصالة وأمت التسليم بسم اهللا الرمحن الرحيم، والص-
مرحباً بكم يف خط موصول، وأمسية مجيلة نعيش حلظاا مع رجل نذر            ..  خوة األفاضل  أيها اإلِ  -

نفسه للدعوة إىل اهللا أوالً، مث للرد على كل االفتراءات اليت يقوم ا أعداء الدين بني حني وآخر على                    
 .هو يرحل من أجل الدعوة إىل اهللا، ويقيم من أجل الدفاع عن دعوة اهللامنابر خمتلفة، ف

هـ مبكة املكرمة،   ١٣٤٣ ضيفنا يف هذه األمسية هو األستاذ أمحد حممد مجال، ولد سنة               -
مث يف إدارة   .  هـ، بدأ عمله الوظيفي يف رئاسة القضاء      ١٣٥٩وخترج من املعهد العلمي السعودي سنة       

هـ، ١٣٦٥كمة الشرعية الكربى، مث استقال من العمل الرمسي سنة            كاتب عدل مكة، مث يف احمل      
 واشتغل بالعمل الصحفي سكرترياً لتحرير صحيفة البالد السعودية، مث عاد إىل العمل الرمسي مرةً                

هـ مساعداً ملدير الثقافة والتعليم يف وزارة الداخلية، مث مديراً لشؤون اجلنسية             ١٣٧١أخرى يف عام    
هـ عني مبرسوم ملكي عضواً يف جملس الشورى وال يزال يف           ١٣٧٥لوزارة، ويف سنة    واجلوازات يف ا  

هـ وهو  ١٣٨٧سالمية جبامعة امللك عبد العزيز يف عام        اختري مدرساً للثقافة اإلِ   .  العضوية إىل يومنا هذا   
لبلدي سالمية يف جامعة أم القرى يف مكة املكرمة، وهو عضو بالس ا            اآلن يقوم بتدريس الثقافة اإلِ    

 .مبكة ومبجلس األوقاف
 هذه نبذة قصرية وسريعة عن أستاذنا األستاذ أمحد حممد مجال، وال يفوتين أن أذكر أنين أحد                  -

 .وكانت يومها جامعة أهلية.. سالمية جبامعة امللك عبد العزيزتالمذته عندما كان يدرس الثقافة اِإل
ه الصحفية الدينية اليت واكبت أحداث       واألستاذ أمحد حممد مجال غين عن التعريف بإسهامات         -
سالم، وجياهر بالدعوة إىل    سالمية، ولقد نذر نفسه كل هذا الوقت وال يزال يناهض أعداء اإلِ           األمة اإلِ 

 .وهذه لعمري مأثرة كبرية نرجو له التوفيق فيها واملثوبة من اهللا. اهللا يف كل حمفل ويف كل مكان
امسكم مجيعاً نرحب به ضيفاً متألقاً يف أمسيتنا هذه،           باسم األستاذ عبد املقصود خوجه، وب       -

ونسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن ميد يف عمره، وأن جيعله دائماً مقداماً يف كل عمل يقوم به ابتغاء مرضاة                    
ويف نفس الوقت نرحب بضيفني عزيزين حال       ..  سالمية يف كل مكان   اهللا وعمالً صاحلاً ترنو إليه األمة اإلِ      



سالمية يف   وسهالً ما، ومها الدكتور حممد مهدي األمني العام للمجلس الوطين للشؤون اإلِ            بيننا فأهالً 
 .سالم يف نيويوركأمريكا، واألستاذ غازي خانكان نائبه ومدير إذاعة صوت اِإل

 .  أهالً بكما ومرحباً باجلمع يف هذه األمسية الطيبة-
 

  ))كلمة احملتفى به األستاذ أمحد حممد مجال(( 
 : أعطيت الكلمة لألستاذ أمحد حممد مجال حيث قالمث
احلمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا، سيدنا حممد، وعلى           ..   بسم اهللا الرمحن الرحيم    -

يف البداية ال بد من الشكر اجلزيل مقدماً إىل         ..  آله وصحبه والتابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين وبعد        
قصود خوجه الذي تفضل ذه الدعوة أو هذه الندوة وأعتقد أن الثناء ال             األخ الفاضل األستاذ عبد امل    

 .يكفي وال بد من الدعاء اخلالص له باألجر العظيم
 ال شك أن هذا فضل كبري منه إذ جيمعنا هنا لنتالقى على حديث أرجو اهللا أن يكون نافعاً                     -

 من هذا املوقف ألنه حديث عن       أنا يف احلقيقة أعاين حرجاً شديداً     ..  وليس جمرد حديث عن النفس    
النفس، وعن التجارب أو املواقف اليت مرت يب خالل حيايت، ولكين أختذ ممن سبقين أسوة حسنة إن                  

 .وأبدأ بالناحية الدراسية. رجوهذا عزاء أجده خمففاً عين ما أجد من ح. شاء اهللا
لسعودي، وقد يتبادر   هـ يف املعهد العلمي ا    ١٣٥٩ األخ حسني جنار ذكر أين خترجت يف عام          -

إىل ذهن السامع أين خترجت من السنة النهائية من املعهد، واحلقيقة أنين خترجت من السنة األوىل                   
اضطراراً للعمل وللتكسب، وقد سبقين إىل هذا االضطرار للعمل والتكسب أخي األستاذ صاحل، وقد              

 ين كنت حريصاً على أن أمتَّ     ظللت أعاين من هذا االضطرار، وظللت أرى يف منامي رؤى متتابعة أل            
دراسيت الثانوية، ولكين مل أستطع حيث اضطررت إىل العمل والتكسب ألشترك مع أخي صاحل يف أن                 

لكن كان ما أعانيه من أسى ومن أسف لتركي الدراسة مبكراً دافعاً             .  نعول أسرتنا، والدينا، وإخوتنا   
 .حصيلوعامالً ومؤثراً قوياً يف أن أتوىل بنفسي الدرس والت

 اختذت مبدأ أو شعار طالب علم من املهد إىل اللحد، وال أزال إىل اليوم، ما زلت إىل اليوم                    -
أعترب نفسي طالب علم مهما وصفين الوصافون، وبالرغم من قيامي خالل عشرين سنة بتدريس مادة                

أنا ثابت على هذا املبدأ     .   طالب علم من املهد إىل اللحد      سالمية يف جامعتني فال أرى نفسي إالَّ      الثقافة اإلِ 
ال يف اختاذ هذا املبدأ أو هذا الشعاروقد كان كما ذكرت حلرماين من إمتام دراسيت األثر الفع. 

 كنت أحلم أو أمتىن أن أظفر بالشهادة الثانوية، مث الشهادة اجلامعية، ولكين مل أستطع كما                  -
وأكتب وأحبث، وما زلت كما ذكرت       إىل اليوم أدرس وأقرأ      ٥٩ظللت أطلب العلم من سنة      ..  أسلفت

        ى وأنتظر من يصوب خطئي ويذكر نسياين       أعترب نفسي وأعدها طالب علم، أسأل وأحبث وأحتر .



وعندما أختلف مع أحد يف الرأي ال أشعر بأية خصومة بيين وبينه وكذلك إذا اختلف أحد معي يف                    
 .الرأي ألين أرى أن االختالف يف الرأي ال يفسد للود قضية

 شك أن طلب العلم مهم وواجب على كل مسلم وخباصة الشباب وهكذا بدأت عملي                 ال -
كان رئيس القضاة الشيخ عبد اهللا بن حسن آل الشيخ والد            .  الوظيفي كاتب آلة يف رئاسة القضاء     

وزير التعليم العايل اآلن، مث انتقلت إىل إدارة كاتب العدل مبكة، مث إىل احملكمة الشرعية الكربى، مث                   
استهواين األدب والفكر والصحافة أن أترك الوظيفة الرمسية إىل العمل          ..  ت أو استهوتين الصحافة   رأي

الصحفي، فعملت رفيقاً لألستاذ عبد اهللا عريف رمحه اهللا، كان رئيساً لتحرير صحيفة البالد السعودية                
 .اليت تصدر يف مكة، وكانت اجلريدة الوحيدة

 وكنا االثنني نقوم بالتحرير والتصحيح وبالتوضيب، أي         ا معه سكرترياً للتحرير،      عملت -
١٣٧٧وشاء اهللا يف سنة     .  العمل، وتتسخ ثيابنا وأيدينا باحلرب    )  مصاطب(نقف مع العمال على مراتب      

هـ أن أكتب ثالث مقاالت يف جريدة حراء عن القضية الفلسطينية، وكيف أن أهلها والعرب خسروا                
م فسيء  ١٩٤٧يقضي بتقسيم فلسطني بني اليهود والعرب عام         هذه القضية برفضهم للقرار الذي      

الظن ذه املقاالت، وصدر األمر امللكي بإاء خدمايت يف جملس الشورى، وكنت يومها مدعواً إىل                 
فسافرت خالل هذه الفترة، وعدت بعد عشرين يوماً، فوجدت أن          .  مؤمتر إسالمي يف جامعة البنجاب    
 . إىل عضوية جملس الشورىاألمر قد صدر مرة أخرى بإعاديت

 عندما كنت أعمل يف البالد السعودية كتبت مقاالً يف جملة مصرية تسمى             ٦٨ وقبل ذلك عام     -
الرابطة كان يصدرها أحد النواب املصريني يف الربملان املصري امسه األستاذ محزة شاهني، وكان عنوان                

ستشفى العام يف أجياد فسيء الظن ذا       انتقدت فيه أوضاع امل   "  صور من املستشفى العام   "ذلك املقال   
املقال أيضاً وصدر أمر امللك عبد العزيز رمحه اهللا بسجين سبعة أيام، فقضيت هذه املدة، وحدث أن                   

               كثرياً، ويشجعين   تشفع يل أحد علماء جند الشيخ عمر بن حسن رمحه اهللا، وكان كوالد يل يعطف علي 
لك عبد العزيز، وأطلق سراحي بعد سبعة أيام عشتها مع           فيما أكتب وفيما أقرأ، فتشفع يل لدى امل        

ي بصراحة وهذا ال أقوله جماملة وال مداهنة أحببت امللك عبد العزيز             لكن.  القتلة واللصوص وارمني  
 .كثرياً وبكيت يوم مات

 أحببته غري متأثر مبا حدث معي من سجن، أحببته ألنه أسس هذه اململكة الكربى املتباعدة                  -
هذا الرجل أسس هذه اململكة اآلمنة، وعندما نراجع خطاباته         .  اف املختلفة األجناس والقوميات   األطر

وتصرحياته األوىل يف بداية تأسيس اململكة، نتيقن أن الرجل كان عبقرياً، خلقه اهللا تبارك وتعاىل وهيأه                 
ليوح   فكانت هذه اململكة املثل     صادقة،   د هذه الشعوب، وليقيم هذا الدين إقامةً      د هذه اململكة، ويوح

فأنا مل أتأثر مبا صدر من امللك عبد العزيز يف سجين فلقد             .  سالميةاألول واألكرب واألمسى، للدولة اإلِ    



هذه جتربة من   .  أحببته وما زلت أحبه حىت اليوم وأترحم عليه، وأرجو أن حيافظ خلفه على ما أسلف               
 .والنقد األديب أو الفكريجتارب الصحافة والكتابة يف االت أو املعارضة 

 التجربة الثانية اليت سبق ذكرها قبل هذه التجربة سهواً وهي جتربة الفصل من جملس                   -
إن العرب أخطأوا عندما رفضوا قرار      :  كنت أقول .  الشورى، مث العودة إليه من أجل القضية الفلسطينية       

وكل مبادرة إىل أن تطورت     التقسيم وما زالوا يرفضون منذ ذلك التاريخ حىت اليوم كل مشروع              
القضية واكتسحت إسرائيل كل فلسطني أوالً، مث اكتسحت أو احتلت األراضي العربية سيناء،                

: فلذلك كنت قلت يف تلك املقاالت     .  واجلوالن، والضفة الغربية، وغزة، واآلن احتلت جزءاً من لبنان        
إن العرب  :   السياسية، وأقول  إن العرب أخطأوا وما زلت أكتب هذا حىت اآلن يف كلمايت ومقااليت            

 .خيطئون يف سياسة الرفض
 ال بد أن نأخذ ونطالب، وعلى ذكر مبدأ خذ وطالب، كانت يل رحلة إىل تونس، رحلة                    -

، عندما كنت أشارك أخي األستاذ صاحل يف حترير الندوة، كان هو رئيساً للتحرير،               ٨٢صحفية سنة   
تونس، كان معنا األستاذ غالب أبو الفرج ممثالً         بعثت يف وفد صحفي إىل       .  وكنت مديراً للتحرير  

ذاعة، واألستاذ عباس غزاوي، ومن الرياض األستاذ عبد الكرمي اجلهيمان، واألستاذ عمران                لِإل
العمران، واألستاذ فؤاد شاكر رمحه اهللا كان ميثل جريدة أم القرى، وأتيحت لنا زيارة الرئيس احلبيب                 

 .بورقيبة
ي وحتدث إلينا وكان من حديثه أيضاً هو اعتراضه على السياسة             اجتمعنا معه كوفد صحف    -

العربية ورفضها ملا يعرض عليها من مبادرات أو مشروعات، وكان يقول إن سياسيت يف استرداد حرية                
أما أن  .  خذ شيئاً من حقك وطالب بالباقي     .  تونس أو إجالء الفرنسيني عنها هو هذا املبدأ خذ وطالب         

 .ىكله فهذا ال يتأتتشترط أن تأخذ احلق 
 وعندما عدت إىل بلدي، كتبت يف الندوة مقاالً أحتدث فيه عن هذا اللقاء مع الرئيس احلبيب                 -

وال بأس  .  بورقيبة، وأذكر مبدأه وأنادي العرب بأن يتخذوا هذا املبدأ طريقاً إىل حل القضية الفلسطينية             
تها مصر يف عهد الرئيس السابق باسترداد       أيضاً أن أذكر هنا أن أقارن بأن اخلطوة املصرية اليت خط           

نأخذ بعده  .  سيناء أيضاً تعترب من مبدأ خذ وطالب، ألا خطوة إىل أخذ شيء من احلقوق العربية                 
 .اجلوالن، نأخذ بعده الضفة الغربية

 

 املهم أن نبدأ، إما أن نقف مجيعاً وقفة واحدة ونقول إما أن ترد لنا إسرائيل كل فلسطني، ال                    -
 . من ذلك شيءلَّحمن فلسطني فلن يجزءاً 

 



. هـ أنادي وأدعو إىل أن يأخذ العرب حقوقهم شيئاً فشيئاً         ٧٧ وخالصة القول فأنا منذ عام       -
 .وأن يتركوا سياسة الرفض يف حماولة استرداد احلق العريب من العدو املغتصب

 

 دعتين جامعة   ٨٧يف سنة    نترك هذه الناحية السياسية ونأيت إىل ناحية تربوية أيضاً وهي أين              -
 خطاباً  امللك عبد العزيز يف بداية تأسيسها، وكان األمني العام هلا األستاذ السيد حمسن باروم فوجه إيلَّ                

سالمية فلبيت الدعوة وبدأت العمل، وقد بدأت اجلامعة بستني         يدعوين فيه إىل أن أدرس مادة الثقافة اإلِ       
مة جداً، فسارعت إىل تلبية هذه الدعوة وما زلت أنظر إىل           ورأيت أن مهمة التدريس مهمة عظي     .  طالباً

نسان هاوياً ال حمترفاً، ألن أداء املدرس هذا العمل حمترفاً لن ينفع، فينبغي             هذا العمل كرسالة يؤديها اإلِ    
أن املدرس ينبغي أن يكون     "  سالميةعن التربية اإلِ  "ي وهذه نظرية أخرى كتبت عنها يف كتايب          للمرب

أما أن حيترف فلن جيدي، ولذلك ما زلت أدرس حىت اآلن،       .  ب طالبه وحيب مادته اليت يدرسها     هاوياً حي 
 أين  ظللت حنو تسعة عشر عاماً أو عشرين عاماً بني جامعة أم القرى وجامعة امللك عبد العزيز، إالَّ                  

 .أم القرىتركت اآلن التدريس جبامعة امللك عبد العزيز منذ ثالث سنوات تقريباً واكتفيت جبامعة 
 

 وإمنا أدعو إىل هذا املبدأ، أو هذه النظرية يف التربية والتعليم ألين أؤمن أو أرى أن املدرس كما                   -
".  األنبياء مل يورثوا ديناراً وال درمهاً إمنا ورثوا العلم         العلماء ورثة األنبياء، وإنَّ   "جاء يف احلديث النبوي     

ت املادة دينية فهنا دافع آخر خريكم من تعلم القرآن           فاملدرس عامل طبعاً وهو يعلم وخباصة إذا كان        
 .والدروس الدينية تشتمل على القرآن ال شك يف ذلك، واحلديث النبوي وغري ذلك. مهوعلَّ

 

 فتجربيت التربوية التعليمية جعلتين أمتسك ذا املبدأ، أن املدرس أو املعلم ينبغي أن يكون                 -
وهذا واحلمد هللا مبدئي    .  مة، وأن ينظر إىل الطالب كأوالده متاماً      هادياً وأن خيلص يف هذه املهنة العظي      

 .وشعاري وعملي فعالً
 

منهجي يف التدريس هو أن أوجز املادة       ...   ولعل من املهم أن أشري هنا إىل منهجي يف التدريس          -
             م أو دررية، ستهم مبنتهى احل  أو املوضوع أو احملاضرة للطالب، مث أتركهم يناقشونين فيما حاضر

يسألون ويناقشون وحياورون ويعارضون، حىت ال يروا يف األستاذ غوالً مرعباً يهابونه أو خيافون منه، بل                
ينبغي أن يتخذوا منه صديقاً ورفيقاً مع االحترام واهليبة طبعاً، لكن ال خيافون منه وال يرهبون منه وال                   

سني يأتون فيلقون عليهم الدرس من أول        كثري من أن بعض املدر     وقد شكا إيلَّ  .  حيذرون من مناقشته  
احلصة إىل آخرها وهم يقرؤون عليهم من الكتاب أو ميلوم من أول احلصة إىل آخرها، فال يتركون                  

 .هلم جماالً للسؤال، وال إىل النقاش، وال إىل الفهم أيضاً
 



األمري فيصل،   اختارين   ٨٢ واآلن دعونا ننتقل إىل فقرة أخرى أيضاً وهي جتربة مهمة، يف عام              -
    لس الوزراء وولي ًهذه اللجنة  .  اً للعهد، أن أكون عضواً يف جلنة النظام األساسي للحكم         وكان رئيسا

تألفت يف الرياض وكان الباعث هلا أن األمري طالال كان يدعو إىل وضع نظام حكم للدولة، فتأسست                  
ها الشيخ إبراهيم السويل رمحه اهللا،      هذه اللجنة برئاسة األمري مساعد بن عبد الرمحن وكان من أعضائ          

واألستاذ أمحد زكي مياين، واألستاذ حممد بن جبري، واألستاذ عبد الرمحن أبو اخليل الذي كان وزيراً                  
اجتمعنا يف الرياض، مث قدم كل منا مشروعاً فوضعت         .  للعمل والشؤون االجتماعية مث سفرياً يف مصر      

ل مشروعاً آخر، واألستاذ حممد بن جبري مشروعاً        ذ السوي  مادة، ووضع أيضاً األستا    ٦٤مشروعاً من   
طبعاً أنا اطلعت   .  ثالثاً، واختري مشروعي ليكون هو األساس للنظر والدراسة والتعديل والزيادة والنقص          

سالمية فوضعت هذا النظام، وكان أهم ما يف هذا         على كل الدساتري األوروبية واألمريكية والعربية واإلِ      
د وأحكام أين طالبت بفصل السلطة التنفيذية عن السلطة التشريعية، ألن جملس الوزراء             النظام من موا  

 فيما أذكر أصدر نظاماً لس الوزراء مجع فيه بني            ٧٣بعد وفاة امللك عبد العزيز رمحه اهللا سنة          
ا طلبت  فطلبت يف هذا النظام املقترح وجوب الفصل بني السلطتني، كم         .  السلطتني التشريعية والتنفيذية  

كعاصمة مقدسة، وقلت ينبغي أن     ..  فتاءأن يكون مقر جملس الشورى يف مكة املكرمة إىل جوار دار اإلِ           
فتاء واقتديت بذلك بدولة إسالمية كربى وهي باكستان        يبقى جملس الشورى يف مكة املكرمة ودار اإلِ       

 .عندما انفصلت عن اهلند وكانت دولتني شرقية وغربية
 

اكستاين يقيم يف باكستان الشرقية قبل االنفصال، وكانت الوزارة يف باكستان            كان الربملان الب   -
الغربية وقلت ذلك يف مذكريت التفسريية أننا نقتدي بباكستان فال بأس أن يبقى الس التشريعي يف                 

وأن مكة العاصمة األوىل اليت اختارها امللك عبد العزيز عاصمة مللكه عندما أنشأ هذه اململكة العظيمة،                
وأي ..  تبقى الوزارة يف الرياض، وجعلت من اختصاصات جملس الشورى النظر يف ميزانية الدولة              

أحكام أو قرارات أو أنظمة ال بد أن تعرض على جملس الشورى قبل صدورها وأن خيتار الس نصفه                  
 .باالنتخاب ونصفه بالتعيني

 .يع املناطق فيه واقترحت أن يكون عدد أعضائه مائة عضو، وأن يتم متثيل مج-
 يف تلك الفترة كانت الصحف تتمتع مبقدار من احلرية، فكانت تتحدث عن هذه األمور،                 -

 .فنشب بيين وبني األستاذ عزيز ضياء خالف
 فقد أبدى اعتراضه على أن يكون جملس الشورى باالنتخاب وخشي أن يكون أكثر املنتخبني               -

كان اململكة ستة ماليني، أربعة ماليني منهم أميون أو من          من البادية أو األميني، ومما ذكره أن عدد س        
فكيف يكون انتخاب ومستوى البالد ذه الطريقة؟ ومتت دراسة مشروعي الذي           .  البادية أو من القرى   



خوة قدمته فحذفت منه مواد كثرية، واستبدلت مبواد أخرى بأحكام من املشروعات اليت تقدم ا اإلِ               
 . إىل الصمتاآلخرون، مث انتهى األمر

 واستمر جملس الشورى على وضعه القدمي، ومع أن جملس الشورى هذا قد ساء الكثري به                  -
الظن، لكنه يف واقعه وعلى أساس إنشائه بأمر امللك عبد العزيز كان جملساً مهماً ال يقل عن أي جملس                   

ئه وأعطاه حقاً كبرياً    برملان يف أي بلد آخر إذا نظرنا إىل القرار أو األمر امللكي الذي صدر بإنشا                
 . بعد أن يوافق عليه جملس الشورىوعظيماً يف أن ال تصدر الدولة أي نظام أو أي قرار إالَّ

 وظل جملس الشورى يف بداية العهد السعودي يف عهد امللك عبد العزيز يسري على هذا                   -
يف النيابة كما كانت تسمى     املنوال، ومن نظامه القانوين أنه ال جيوز أن يظل قراره يف جملس الوزراء أو              

فمجلس الشورى يف حقيقة أمره ويف حقيقة       .  أكثر من شهرين، وينبغي أن يعاد باالعتراض أو املوافقة        
تأسيسه جملس عظيم، وقد تعجبون أن تكون اململكة يف بداية تأسيسها تتبع هذا النظام، وتعطي هذا                  

وت أعضاؤه عضواً بعد عضو، وينتهي إىل       احلق مث يترك جملس الشورى على مر الزمن ومر السنوات مي          
 .ما انتهى إليه اليوم

 

 فهذه بعض الذكريات الصحفية والتربوية والرمسية يف جملس الشورى، وإن كان يل من زيادة               -
فقد :  بسيطة كي ال أطيل عليكم فهي حادثة تدل على أن الدولة حتترم رأي أعضاء جملس الشورى                 

وعند ..  لب اجلنسية السعودية، فنظر الس يف هذه القضية        تقدمت إحدى السيدات األجنبيات بط    
التصويت رفضت املوافقة بينما أعلن بقية األعضاء موافقتهم وكان رفضي مبنياً على معلومايت اليت                

إذ ال جيوز أن متنح     .  حصلت عليها من خالل عملي بوزارة الداخلية مديراً لشؤون اجلوازات واجلنسية          
سية السعودية إذ خيشى أن تستغل الزوجة سعوديتها يف أمور كثرية، بينما يظل             الزوجة دون الزوج اجلن   

          د وجهة نظري، ورفض املوافقة على منح       زوجها أجنبياً حراً، وعندما رفع القرار إىل جملس الوزراء أي
ه وهذا يدل على أن الس كانت له مكانة وينظر له وآلرائه وآلراء أعضائ            .  الزوجة اجلنسية السعودية  

 .أيضاً
 

 وال أريد أن أطيل عليكم، وإنين ألشعر حبرج شديد أن قصصت عليكم هذه التجارب، ولكن                -
التاريخ الصحفي لبالدنا، والتاريخ التربوي، والتاريخ       .  لعل فيها شيئاً من العرب وشيئاً من التاريخ        

لص الشكر لكم مجيعاً    ويف اخلتام أعيد خالص الدعاء لألستاذ عبد املقصود خوجه، وخا         .  السياسي أيضاً 
 . على أن تفضلتم وشرفتموين باحلضور واالستماع، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته



  ))تعليق األستاذ مصطفى عطار (( 
وبعد انتهاء احملتفى به من حديثه علق األستاذ مصطفى عطار تعليقاً تناول فيه قضية كامب               

 من آثار سلبية قاست الشعوب العربية منها         ديفيد، وما تبعتها من أحداث، وما ترتب عليها        
كثرياً، واحتدم النقاش بني احملتفى به واألستاذ مصطفى حول املوقف العام للعامل العريب من تلك                
القضية، ومن دعوة رئيس مجهورية تونس السابق احلبيب بورقيبة، واليت حتمل مبدأ خذ وطالب،              

 .وهو ما ينادي به احملتفى به
 

 إىل نتيجة إجيابية يقبل ا الطرفان، وإمنا دعا احملتفى به حماوره األستاذ              مل ينتهِ  غري أن النقاش  
مصطفى عطار إىل أن ينتظرا معاً حىت يريا ما سوف تتمخض عنه األيام املقبلة من وسائل عملية                  
تتخذها الدول العربية قادرة على إخراج إسرائيل من األراضي الفلسطينية وجنوب لبنان إذا مل               

 . لح من سياستها وتتخذ مبدأ خذ وطالب وسيلتها األوىل يف سبيل استرجاع حقوقها املغتصبةتص
 

  ))قصيدة فضيلة الشيخ عبد الرمحن حبنكة(( 
وشارك األستاذ عبد الرمحن حبنكة يف االحتفاء بتكرمي األستاذ أمحد حممد مجال بالقصيدة              

 :التالية فقال
 قصيدة مبعىن الكلمة، ولكنها عاطفة حنو أخي وحبييب         هي ليست ...   بسم اهللا الرمحن الرحيم    -

 .هي كلمة تعبري أكثر من كلمة أدب... األستاذ أمحد مجال
م عددناه يف الرجال رجاال    ـك

. 

ـاٍمـن رجال مكة س   ـعلم م  
. 

مســه وصــفه ثَــنا ومجــاالفا
. 

ديرـاء ج ـو باحلمد والثن  ـه 
. 

ــري ــاال مث ــنا أعم اً مكتبات
. 

ــياً  ــباً أملع ــرفناه كات ــد ع ق
. 

ــواال  ــوهاً مق ــباً مف وخطي
. 

ــباً    ــثاً وأدي ــرفناه باح وع
. 

ــزاً فَ  ــياً ومنج عــاالأرحي
. 

وشجاعاً يف احلق شهماً أريباً      
. 

عرف الفضل من غدا مفضاال     
. 

هـمن يكرمه يكِْرِم الفضل في      
. 

ف الترحاال ـه تستوق ـكم لدي 
. 

فلعـبد املقصـود بـرج بدور       
. 

ه إجالال ـمنح الشرق شخص  
. 

ه شيخ ـه، وخوج ـه خوج ـإن 
. 

من زهور الشعور جاءت مقاال    
. 

ايلـة على قدر ح   ـذه باق ـه 
. 



  ))كلمة األستاذ غازي خا�كان(( 
 :مث أعطيت الكلمة لألستاذ غازي خانكان فقال

أرجو أوالً املعذرة إذا صدر عين      ..   بسم اهللا الرمحن الرحيم، السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته         -
رن، ومل  بعض األخطاء اللغوية ألننا كنا نعيش يف الواليات املتحدة األمريكية ملدة تزيد على ثلث ق                

. خوة الكتاب والشعراء  تسنح لنا الفرص بالتحدث يف جملس مثل هذا الس الكرمي، حيث األدباء واإلِ            
سالم واملسلمني، والدعوة   فنحن يف الواليات املتحدة األمريكية ألن عملنا هناك مقصور على خدمة اإلِ           

ا يف سبيل حتقيق أهدافنا إذاعة مسيناها       وقد أنشأن .  إىل اهللا سبحانه وتعاىل يف بلد ال يتكلم أهله العربية          
سالمي هو الدعوة هللا سبحانه وتعاىل، وتعريف        سالم، والغرض من هذا الربنامج اإلِ     إذاعة صوت اإلِ  

سالم إىل احلضارات يف العامل أمجع، وبالتايل       املستمعني األمريكيني بتعاليم الدين احلنيف، وما قدمه اإلِ        
 .نسانيةرسالة متكاملة يف حياة املسلم ويف حياة اِإلسالم واملسلمني كللدفاع عن اِإل

جنليزية لكي يفهمها األكثرية، لكن مع األسف فرقعة االستماع إىل هذه            تقدم الربامج باللغة اإلِ    -
الربامج رقعة ضئيلة إذا قيست بالنسبة للقارة األمريكية، ورغم أن هذه املنطقة اليت تصلها برامج                  

ـ  إذاعتنا ويقدر عدد املسلم     مليون نسمة، فإنه يعيش ا حوايل عشرين مليون نسمة من           ١/٤  ني ا ب
 .األمريكيني
سالم يف الواليات املتحدة األمريكية شبكة       وغاياتنا وأملنا بإذن اهللا تعاىل أن يكون لصوت اإلِ         -

حدة برامج إعالمية إسالمية مسموعة ومرئية، ألننا نؤمن بأن هناك فراغاً روحياً يف الواليات املت                 
سالم برسالته السمحة، ونأمل أن يكون لدينا شبكة تغطي مجيع الواليات            األمريكية ال بد أن ميأله اإلِ     

املتحدة األمريكية، حيث يوجد يف الواليات املتحدة األمريكية ما يقارب مثانية آالف حمطة إذاعية مسعية،               
 جملة دورية، وثالثة    ٢٠,٠٠٠ جريدة يومية، و   ١٨٠٠وهناك أيضاً ستة آالف حمطة مرئية، وهناك         

أقول هذه األعداد الكبرية لكي نتمكن من فهم أو استيعاب احلجم األمريكي             .  آالف جامعة علمية  
فال بد أن يكون لدينا جبهة إعالمية إسالمية وعربية لكي          .  سالميةالذي جيب أن خناطبه يف الدعوة اإلِ      

الً من قطع رأس األفعى الصهيونية يف       نتمكن من أن نكسب الرأي العام األمريكي، ولكي نتمكن فع          
 :وأختتم كلميت بقول الشاعر. أمريكا بعد أن يصبح لدينا يف أمريكا املاليني من املسلمني

)١(إن كنـت شهمـاً فاتبع رأسها الذنبا     
. 

ال تقطعــن ذنــب األفعــى وتتــركها 
. 

 ... والسالم عليكم-
                                                           

 : هذا البيت من قصيدة أليب أذينة يغري فيها األسود بن املنذر بقتل آل غسان، ومطلعها)١(
ــبا ــا وهـ ــدار مـ ــوغه املقـ وال يسـ

. 

ــبا  ــا طل ــرء م ــنال امل ــوم ي ــلَّ ي ــا ك م
. 

 



  ))كلمة الدكتور حممد مهدي(( 
 :مث أعطيت الكلمة للدكتور حممد مهدي فقال

أحب أوالً أن أشكر مضيفنا الكرمي على دعوته لنا، فنحن          ..   السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته     -
سعداء وشاكرون جداً، مث أحب أن أشكر أستاذنا الكبري األستاذ أمحد حممد مجال مبقدرته ودراساته،                

 وطالب الذي نادى به الرئيس احلبيب بورقيبة، والشك أن           واجتهاده وشكراً له على إثارته مبدأ خذ      
فلسفة خذ وطالب فلسفة حمترمة إنسانية إسالمية موضوعية، لكنها لن جتدينا نفعاً يف تعاملنا ا مع                  
إسرائيل، ألن هذه الفلسفة رمبا تكون صاحلة لألخذ ا عند تعاملك مع مستعمر ألرضك معترف                  

رى أن اهللا أعطاها أرض فلسطني، وأن املسلمني اغتصبوها فإا تعتقد أا            بذلك، أما مع إسرائيل اليت ت     
 .األجدر باتباع مبدأ خذ وطالب وهو ما تقوم به فعالً

 إن معركتنا احلقيقية مع إسرائيل هي معركة إعالمية، فمىت استطعنا أن نسمع صوتنا جلميع                -
 ميكننا أن    ونكسب أصوام إىل جانبنا فعندئذٍ     األمريكيني واألوروبيني، ونقنعهم بصحة مطالبنا وحقوقنا،     

وشكراً للمضيف وشكراً للمحتفى به الذي أثار هذا          .  نسري خبطى ثابتة إىل غاياتنا اليت ننشدها       
 . املوضوع، وشكراً لكم أيها احلضور الستماعكم، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 

  ))كلمة األستاذ عبد ا بغدادي(( 
 :ستاذ عبد اهللا بغدادي فقالمث حتدث األ

ولكن واجب الوفاء      أي كلمة تقال بعد هذا النقع الذي أثارته الزوابع واألعاصري السياسية؟           -
نساين العظيم،  إنه املفكر اإلِ  .  حنو أخي وصديقي وزميلي يدعوين إىل أن أقول كلمة يف ليلة تكرميه             

سهم وافر يف كل فن من فنوا، آخذ من كل          والبحر احمليط، مشويل املعرفة، عامل بكل شعبها، ضارب ب        
ما .  نسانية يف كل فنوا وأشكاهلا    فهو العامل اجلامع لدوائر املعرفة اإلِ      .  أفانني القول زهوراً ورياحني   

 وخطر ببايل رجال متعددون لكل واحد منهم قدرته وأقداره، وقيمته ومعرفته، وثقافته              ذكرته يوماً إالَّ  
نسان، واألديب املبدع الفنان،    م اجلسام، خطر بالبال أمحد مجال الشاعر اإلِ        وفعاليته، وأفعاله العظا  

وكأنه جبل راسخ من العلم ال      .  والصحفي الكاتب الرصني الذي يكتب دائماً مبداد الفؤاد ونور اليقني         
 .حييد وال مييد

مائدته وقد جلسنا معه سوياً حول      .   فهو مكني رزين، وهو احلافظ املفسر لكتاب اهللا العظيم         -
الربانية لتهتدي العقول يف ظالله نوراً وعلماً ويقيناً، وتغترف ما تشاء من العلوم واملعارف إىل أن ينتهي                 

. دورنا يف احلياة، وحىت تأيت أجيال بعدنا لتغمر هذا الكوكب األرضي بنعم العلم والثقافة واحلضارة               



نفس وإيصال احلقائق العلمية إىل العقل ما       فهذا الكتاب املعجز اخلالد فيه من وسائل االستحواذ على ال         
 .تعنو له حياة أويل الفكر واألبصار

 فهو حبر فياض كلما وقفت منه على بصرية أو علم هداك هذا العلم إىل مكامن غزيرة لعلوم                   -
هذا الكتاب املعجز اخلالد الذي صنع لنا حىت اليوم أربعة عشر قرناً من الثقافة                  .  عجيبة أخرى 
جر كتباً بل مكتبات وأثراها وأغناها، وأعجز أكادمييات العامل جمتمعة على أن تضع سورة              واحلضارة، وف 

 .من مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهرياً
 إن كل العلوم اليت اشترطها العلماء يف املفسر قد درسها أمحد مجال وكان عطاؤه على مائدة                  -

فقد .  سالم الشيخ حسن البنا   كار شهيد اإلِ  القرآن أصيالً ومتميزاً، وهو يف هذا السبيل مقتبس من أف          
سالمية العلمية، وهو من الرجال املؤمنني املذكورين الذين        أخذ عنه قبساً غري يسري من أصول الثقافة اإلِ        

سالم يف محاسة ونشاط يتميز ما      أثّروا يف تكوينه العقلي والروحي، فأخذ مثله سبيل العاملني خلدمة اإلِ          
 .د حسن البنا رمحه اهللاكل متأثر مبدرسة الشهي

-                 أما أمحد مجال املعلم اجلامع األصيل فهو يف القمم العالية علماً وتعليماً وعمق دراية، ومن عِلم 
وعلّم فهو الذي يدعى عظيماً يف ملكوت السماوات فإنه كالشمس تضيء لغريها وهي يف نفسها                  

. ملصباح تضيء للناس وهي حتترق    مضيئة، وكاملسك الذي يطيب غريه وهو يف نفسه طيب، وكذبالة ا          
ويعطي أمحد مجال أمثلة على مفهوم القدوة       .  ومن اشتغل بالتعليم فقد تقلد أمراً عظيماً وخطراً جسيماً        

 عزوت خيبة التربية    املثالية الشاخمة من مائدة القرآن، وفيه آيتان ما تلوما أو استمعت إليهما إالَّ              
آلباء واملعلمني والرؤساء القدوة من أنفسهم ملن وكل إليهم األمر يف           والتعليم يف الناشئة إىل عدم إعطاء ا      

 أتأمرون الناس بالرب وتنسون أنفسكم    :  هاتان اآليتان مها قوله تعاىل    .  تعليمهم وتربيتهم وتشغيلهم  
 .كرب مقتاً عند اهللا أن تقولوا ماال تفعلون: وقوله تعاىل

 

لق كثري، ويزل بزلته عامل كثري ولذلك كان وزر          وأقول فعندما يصلح العامل يصلح بصالحه خ       -
العامل يف معاصيه أكرب من وزر اجلاهل، وأكثر الناس مقلدون ينظرون إىل حال القائل، واحملقق الذي ال                  
ينظر إىل حال القائل بل يقصر النظر إىل ما قاله فهو نادر، وبذلك قال املعلم املريب أمحد مجال فلتكن                    

أعماله أكثر منه بتحسني علمه ونشره، فالعمل مدرك بالبصر والعلم بالبصرية،             عناية املعلم بتزكية    
 .بصار أكثر من أرباب البصائروأصحاب اِإل

 

 إن املعلم اجلامعي املاهر املبدع مثل معلمنا أمحد مجال هو الذي ميلك اخلصائص واملقدرات                 -
. سالمية على يديه  ن لوا من الثقافة اإلِ    سالمي، وثروتنا من الشباب الذي    األمينة الغالية يف رصيدنا اإلِ    

إن املعلم  :  وقد قال بعض أهل العلم من املربني      .  فهو مرشد األجيال، ومربي الرجال، وصانع األبطال      



وأمتىن أن  .  الصاحل جيب أن يكون حكيماً ورسوالً ومصلحاً اجتماعياً مثالياً، وكذلك كان أمحد مجال             
 .ينسج على منواله كل املعلمني

هو معلم أصيل عمالق، وظف فكره يف خدمة التعليم فجاء عطاؤه يف التربية إجيابياً وتقدمياً                 ف -
وخري ما يعجبين تركيز الصديق أمحد      .  سالم، وفيه ما عجزت النظريات احلديثة أن تتخطاه       فيه أصالة اإلِ  

وهي .  إفساد الشباب مجال على مسؤولية املدرسني يف هذا الصدد إذ يعتربهم أكرب أثراً من املنافقني يف               
قولة صدق من حقها أن ز ضمائر هؤالء الذين يقول فيهم أمري شعراء العصر شوقي الذي وقف الدنيا                  

ي املعلم، ولكنه نبه أيضاً إىل مكامن األخطار يف رسالته قال شوقيواستوقفها لتحي: 
ـُر ح ـده البصائ ـجاءت على ي   والـ

. 

ـــاء حلــظ بصــري  ــم س ةوإذا املعل
. 

ــئيال  ــباب ض ــة يف الش روح العدال
. 

ــرى  ــدالً س ــن ع ــم مل يك وإذا املعل
. 

 وحنن معك أيها الصديق العزيز يف تقريرك احلكيم الذي حيصر مسؤولية البناء االجتماعي                -
 .املنشود يف أعناق العلماء ورثة األنبياء

صالح والتوجيه يف هذا    جيل الرسالة، ورسل اإلِ    واملعلمون هم علماء هذا العصر، وورثة         -
ووارثاً له أن يكون عاملاً ألن اهللا أرسل          وشرط املعلم الذي يصلح أن يكون نائباً لرسول اهللا          .  الزمان

 .شدوا إىل اهللا تعاىلرفقد خلف اخللفاء يف مكانه حىت ي رشاد إىل سبيله، فإذا ارحتل للعباد رسوالً لِإل
نين حينما أنظر إىل مثالية املعلم ألتفت ألرى املثال الذي يتضح به املقال يف أمثال                واحلق أقول أ   -

العامل املعلم أمحد مجال، فهو االمتداد العملي الواقعي لنفر من العلماء زاولوا هذه الصناعة الفريدة أو                 
كرامة هلذه  فكان الشموخ والعزة وال   .  هذه الرسالة إن شئت أن تسميها اعتماداً على منهج القرآن          

نسانية وحسبه رضاًء من اهللا وسناًء عليه من إمام املعلمني كلهم، وكتاب العلماء، ومدرسة               الرسالة اإلِ 
وحني دوى صوته للناس يف كل أرجاء الدنيا مباهياً ومفاخراً           .  نسانية مجعاء األجيال قاطبة معلم اإلِ   

 . علمني، أو كما قال صلوات اهللا وسالمه عليهومعتزاً لو مل أبعث نبياً من املرسلني لبعثت معلماً من امل

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

أمحد مجال كان القريب القريب إىل نفسي، وكنت البعيد البعيد عن           ..   بسم اهللا لرمحن الرحيم    -
وثاً بالوظيفة فأتعس أيامي أن كنت موظفاً،       ذلك ألنه صاحب خلق وسلوك، وقد كنت مل       .  وضعي معه 

 .وأسعد أيامي أن كنت معلم الصبيان
 أمحد مجال حبيبه قليل، والذين يكدرونه كثري ذلك ألنه مع احلق وأنصار احلق قلة، وذلك أنه                 -

 .ضد الباطل وأهل الباطل كثرة



ة وانتصر على العيش فإذا      أمحد مجال أراد أن يتعب احلياة لئال تتعبه احلياة فانتصر على املعيش            -
 .هو كاتب إسالمي بارز

 ال أريد أن أرفعه إىل فوق كما هي عاطفة األستاذ عبد اهللا بغدادي، وإن كنت أنا معه يف                     -
أكثر ما قال، وإمنا أريد أن أتواطن معه ألنه بكل التواضع أدى ما أداه على أساس من خلق كرمي ونشأة                    

 .وتربية مكية صاحلة
كل ..  ي شيئاً واحداً مقال الزمان، وأمسيه مقال الزمان وهو مقال كتبه يف حراء             أمحد مجال نس   -

.. املقاالت اليت ذكرها وكل األحوال اليت ذكرها قد كنت أعرف بعضها ألين فضويل أحب االطالع               
املقال الذي نسيه أمحد مجال مقال حراء عن الدوالر والريال، هذا املقال كان صرحياً كان جريئاً، قد                  

فهو مرتاح حينما كان الدوالر بسبعة رياالت، وملا جاء األمري فيصل وزير للمالية،              .  دث ما بعده  أح
 .فأرجع األمور إىل نصاا

 كان أمحد مجال هو الصيحة، فذكر الصيحة السياسية، والصيحة التربوية، ومل يذكر الصيحة               -
يف ذلك اليوم شعرت    .  ان حازماً وصرحياً  من يومها وأنا أقرظ أمحد مجال ألنه ك       .  االجتماعية واالقتصادية 

 يوم كنت رئيساً لتحرير جريدة البالد، وكانت املعركة بيننا وبني الوضع يف مصر حينذاك                 حبنينه إيلّ 
 .كثرية

ماذا صنعت بعماراتك     :قال يل .   جاءين مشفقاً أو مباهياً كال األمرين أعترف به وأشكره عليه          -
أبنائي :  ت يف مصر، وأشفق على أبنائي فسألين عن مصريهم قلت         اليت يف مصر؟ فأجبته ليس يل عمارا      

 .ال أملك عمارة يف مصر، وال عتبة يف شقة، فلست بطالً وإمنا أؤدي واجيب أنا. كلهم هنا
 أمحد مجال كان حيضنا، ال أريد أن أقرظ أمحد مجال بأكثر من ذلك فهو مفتاح شخصيته احلق،                  -

عرفته شاباً نشأ يف طاعة اهللا، أسأل اهللا أن         :  ريد أن أقول كلمة   هل أ .  ونصرة احلق، واخللق، والسلوك   
 . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته. يكون هو وأمثاله من الذين يظلهم اهللا حتت ظل عرشه

  ))ختام األمسية(( 
 :مث اختتم األستاذ حسني جنار األمسية قائالً

-     األستاذ أمحد حممد مجال، وأن أشد على        ي مرة أخرى ضيفنا املعطاء     أجدها فرصة طيبة أن أحي 
 وفيما يقوم به من     ،ه وترحاله، ويف سفراته، ويف إقامته     يده فيما خيوضه يف سبيل الدعوة إىل اهللا يف حلِّ         

أدائه يف واجب العلم يف جامعة أم القرى، وأسأل اهللا له التوفيق والسداد والنجاح، وأن يكثر من أمثاله                  
 .صغائكم، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتهوشكراً جلمعكم، وشكراً ِإل. بيف هذا البلد الكرمي الطي
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