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 حفل التكريم
 

  األمسيةفتتاحا
 :  التاليةافتتح األستاذ حسني جنار األمسية بالكلمة

بسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف املرسلني، ومرحباً بكم يف هذا اللقاء                 -
الذي حنتفي فيه بأستاذ له خدمات جليلة يف جمال الكلمة، فقد كان مربياً واحتل موقعاً يف عامل                 ..  املبارك

 .ن التوجيهالكلمة املقروءة، وكان من حماسنه أنه حيسن اختيار الكلمة وحيس
األستاذ عبد اهللا احلصني هو غين عن التعريف ملن كان يف سن أبنائه، فهو أستاذ له، ومن كان                    -

ويف احلقيقة موضوع السن جتاوز، والفرصة اليت أتيحت يف هذه األمسية إمنا هي             .  له  يف سنه فهو زميل   
وقع القيادي يف عامل الصحافة وعامل      مناسبة طيبة لكي نعرب له مجيعاً عن مدى امتناننا الختياره يف هذا امل            

الكلمة، ونسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن يكون على مقدمه وعلى يديه ما يدفع جبريدة املدينة املنورة اليت                  
 .هلا فضل الريادة يف عامل الصحافة مع زميالا وصديقاا من الصحف يف اململكة العربية السعودية

د حممد سعيد خوجه ذه املناسبة بالضيف احملتفى به الكرمي           اليوم حيتفي األستاذ عبد املقصو      -
 . األستاذ عبد اهللا احلصني، وله كلمة ترحيبية يف بداية هذا اللقاء

 كلمة احملتفي األستاذ عبد املقصود خوجه
 : مث حتدث احملتفي األستاذ عبد املقصود خوجه مرحباً بضيفه واحلاضرين فقال

 . والصالة والسالم على رسول اهللا واحلمد هللا،،بسم اهللا -
يطيب ..  اِإلخوان والزمالء األعزاء  ..  األساتذة الكرام ..  أخي الفاضل األستاذ عبد اهللا احلصني       -

يل أن أحييكم بأطيب حتية شاكراً لكم تشريفكم ومشاركتكم االحتفاء بالزميل األخ األستاذ عبد اهللا                
إنه تكرمي للقلم والكلمة    :  مي لنا مجيعاً، وأستطيع أن أقول     تكرمي األستاذ عبد اهللا احلصني تكر     ..  احلصني

 .واألدب واخللق الرفيع
كان يل شرف زمالة أخي األستاذ عبد اهللا احلصني منذ ما يقرب من ثالثني عاماً يوم كنا يف                     -

م إىل  املديرية العامة لإلذاعة والصحافة والنشر، ومع قصر مدة الزمالة يومها آثر أن يترك حقل اِإلعال               



وصداقة محيمة أعتز ا، لقد     ..  حقل التعليم، إالَّ أن تلك الزمالة القصرية تركت يف نفسي أثراً بالغاً            
أرضى زمالءه وأرضى مرؤوسيه قبل أن يرضي رؤساءه مبا جبل عليه من خلق رفيع وأدب جم ميتاز به                  

واليوم يتسلَّم  .   وجد وأجاد  لقد انتقل إىل حقل التعليم فاجتهد     ..  يف معاملته مع الصغري قبل الكبري      
.. رئاسة حترير جريدة املدينة املنورة بعد انتخابه من معايل وسعادة اِإلخوان الكرام أعضاء مؤسستها               

 .نئة هلم به، ونئة له م
األستاذ عبد اهللا احلصني ليس غريباً عن حقل الكلمة وال عن حقل الصحافة، عرفتموه مجيعاً                  -

أمتىن له يف عمله اجلديد مبساندة زمالئه       ..   عرفتموه املبدأً واملوقف والرجال مواقف     ذلك الكاتب املبدع،  
 .من أعضاء املؤسسة التوفيق الدائم، الذي هو جدير به

أنتهز هذه املناسبة ألقدم نئيت ملعايل األخ الشيخ عبد الرمحن أيب اخليل مبناسبة انتخابه مديراً                  -
ومما ال شك فيه أن اجلهود املتضافرة بينه وبني معايل الشيخ عبد اهللا بلخري              عاماً ملؤسسة املدينة املنورة،     

وبقية األعضاء من أعضاء مؤسسة املدينة سيكون هلا األثر البالغ بدفعها إىل األمام، فقد أعطي القوس                 
 .باريها

 بذل  وذه املناسبة أزجي الشكر مجيالً وموصوالً ملعايل األخ الشيخ أمحد صالح مججوم الذي              -
جهداً مشكوراً إبان إدارته ملؤسسة املدينة بصفته مديراً عاماً هلا، حيث بذل الشيء الكثري عمالً وماالً                 

 ..يستحق عليه كل التقدير
وذه املناسبة أجدين والواجب حيدوين إىل ذلك كما حيدونا مجيعاً لتقدمي الشكر ملؤسسي                 -

سيدين علي وعثمان حافظ، فلهما فضل كبري جيب أن          جريدة املدينة األستاذين الرائدين الفاضلني ال     
ال أود أن أطيل،    ..   ما ذكرت املدينة من أي موقع كان ويف أي مكان كان وكيف ما كان               ىتيذكر م 

فالشكر لكم مجيعاً وأخص بالشكر زميلي وصديقي األستاذ عبد اهللا احلصني الذي تفضل بتشريفنا يف                
 .. والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتههذه املناسبة فكان هذا اللقاء الطيب؛ 

 

 كلمة األستاذ حممد حسني زيدان
 : مث أعطيت الكلمة ألستاذ اجليل األستاذ حممد حسني زيدان فقال

 .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته -
وما كنت أزور لنفسي أين سألقي كلمة يف تقريظ أو يف اِإلشادة باألخ عبد اهللا احلصني، لئال                    -
لكن للصداقة حكمها ولألخ عبد     .   بأين أحد الذي يكتبون يف جريدة املدينة أتقاضى منه أجر الثناء           أُتهم

 .اهللا احلصني التقدير والشكر، فال بد وقد دعيت إىل الكلمة أن أُلقي الكلمة



له من امسه نصيب، فعبد اهللا كان يعبد اهللا سبحانه وتعاىل يف تذليل الصعوبات                عبد اهللا احلصني    -
فالرعاية للمبتعث والعناية به، أو اختيار املبتعث فيها أجل اخلدمة          .  م الطلبة حينما كان مديراً للبعثات     أما

فأحسن إىل عباد اهللا، واحلصني له أيضاً من امسه نصيب، فقد            ..  هلذا البلد، وعبد اهللا احلصني عبد اهللا      
 جلريدة املدينة فقط بل      حترير  ليس كرئيس  حتصن باخللق الكرمي فإذا هو بيننا مكرم وبيننا كبري، حنتفل به          

أتعرفون كيف حتررت من رقة التعذيب أو من رقة اللوم؟ عندما كان مديراً               ..  ِإلنه كان احملرر يل   
 ونسي أن يأخذ    - ال أريد أن أشرحها      -ناداين، فإذا به يقدم يل مذكرة كانت لديه          ..  للمطبوعات

ل يل هذا ما جرى يف هذا الكتاب، وقرأه يل فإذا           النصيحة من صاحب النصح أو صاحب العقاب، وقا       
دع عنك كل هذا وال جتزع، فليس وراء هذه النصيحة أي           ..  دع عنك هذا  :  الرمحة منه تنصحين بقوله   

 .عقاب أو أي جزاء
 

أنا أراجع عن مبتعث لعله     و  ههذا املوقف هو أول ما عرفت به عبد اهللا احلصني، ولكين عرفت             -
خرين، وكل مبتعث وكل متعلم أقسم باهللا أنه كولدي، ألين أعشق املستقبل            كان ولدي ولعله ولد اآل    

لقد كنت أخاصم بعض اآلباء، ولكين أقسم باهللا ما خاصمت          .  فما رزأت شاباً  ..  والشباب هو املستقبل  
هلذا أكرمه  ..  األبناء، ألن البلد يف حاجة إىل الشباب وعبد اهللا احلصني قد بذل الرعاية للشباب                

عطاًء نكربه له وحنترمه من أجله، ولعلي أيضاً أحترم         ..  ى للوطن عطاًء على قدر جهده     كشخص أعط 
احملتفي ابن عبد املقصود حيث مكننا من أن نؤدي واجباً علينا هو واجب الشكر؛ والسالم عليك                  

 ...ورمحة اهللا

 قصيدة الشيخ أبي تراب الظاهري
 : دة قدم هلا بقولهمث أعطيت الكلمة للشيخ أيب تراب الظاهري فألقى قصي

بل أُّبيات قلتها يف الصديق ذه      ..  ثريةنالسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، هي ليست كلمة           -
 :املناسبة اجلميلة لعلها تقع املوقع احلسن

ــوافـلُ  ر حــز ــيوم غُ ــذا ال ــاي ه ايحت
. 

ـــرنوهـــي حمامــــلُت ها األشـــواقح
. 

 
هلــا يف اِجلِرشــا هــزمـةٌ مســتدميـةٌ    

. 

ــل   ــو هاطـ ــزن إذ ه ــاء امل ــح كم تِس
. 

 
 صـــيإىل طـــيِب الصـــديقِِ ح فـــزنت

. 

 و ــؤاِدي ــه يف فُـ ــبادلُلـــ ده املتــ
. 

 



ــوة    ــحب حل ــه الص ــبت أخالق بــد ح لق
. 

ــلُ  ــو عـاِط ــِيها ه ــن حلْ ــن ِم ــيه وم إل
. 

 
زكــي لبــيـب ذو ِحجــى مــتـوقدٍ    

. 

ــلُ  ــفـات جـالَِئـ ــيه مستحصـ أَواخـ
. 

 
ــه  ــد عقْـِل ــن ِع ــتـاح م ــراعته تمـ ي

. 

ــلُ    ــني يفـاض ــرناِن ح ــلُوِبهـا اِمل ِبأُس
. 

 
ــثلوا     ــــان أن يتم ــل الش ــق أله فَح

. 

بشــعٍر قَــدٍمي ســاجلتـه احملـاِفـــلُ   
. 

 
ــذي ِبشــ  "  ــى ال ــم اَألعل ــك القل ـاتهبل

. 

ــلُ   ــى واملفاص ــِر الكُل اَألم ــن ــاب ِم تص
. 

 
ــه  ــاتالِت لُعـاَب ــي الق ــاب األفـاع لُع

. 

"وأَري اجلــىن اشــتارته أَيــٍد عواِســلُ   
. 

 
ـــاً    ــنة ناهض ــحب املدي ــه ص ــاز ب وفـ

. 

ــلُ   ــو آِهـ ــا وهـ ــالً هل ــبـائها أه بأع
. 

 
ــوانعـا  ــاراً ي ــنهـا ثـم ــنــا م ينولُ

. 

وفــيـها لــنا أَطْــيـارها واجلَــداولُ   
. 

 
ــا    ــو نِمريه ــديـانُ حن ــا ص ـــم أَيـ هلُ

. 

ــناهلُ   ــوماً م ــناِس ي ــتـعِذبت لل إذا أُس
. 

 
ــوجـ  ــطفي ةوهللا در اخلـ ــيوم يصـ  الـ

. 

  ال ي هـكْــِرميلُصــديقاً لــنا تاجـــؤ
. 

 
ــيناً    ــب حص ــرمت األدي ــت أَكْ ــإن أن ف

. 

لُفمــا أنــت فــيما قــد مضــى قــد تــباِخ
. 

 
    ــره ــوِدك عطـ كع احــو ــيلُك فَ جمـ

. 

وِتكْــراره كاِملســِك عــندي حاِصــلُ   
. 

 
ــه    ــتـها ِبـكَفِّ ــم طَيب ــييت ك ــلُوا ِلح س

. 

وضــمخت الِعثْــرونَ مــنهـا أَناِمــلُ   
. 

 



ــلُ     ــلٌ مؤص ــود أص ــود أيب املقص فَجـ
. 

ــلُ   ــيها يجـاِم ــانَ ف ــا كَ ــه م وأَفْعـالُ
. 

 
 

 كلمة األستاذ عزيز ضياء
 : مث حتدث األستاذ عزيز ضياء فقال

 ..السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته -
 أعين رئيساً   - احلصني جلريدة املدينة املنورة      الواقع أين استقبلت خرب اختيار األستاذ عبد اهللا         -

 استقباالً فيه من الفرحة بقدر ما كان فيه من التوجس والترقب، واستكناه املستقبل عما                -لتحريرها  
الكثري الذي ال أريد أن أهبط به       ..  يستطيع أن يفعله هذا احلصني يف جريدة عانت كثرياً منذ زمن طويل           

 أن أقول إنه قد جاء الوقت ألن تنهض هذه اجلريدة وأن تعطينا ما كانت                وال أن أصعد، ولكين أريد    
 رئيساً لتحريرها أليام    - أو اختري يل أن أكون       -تعطينا إياه يف تلك األيام، ومن تلك األيام أين كنت           

ذ فرضتها على نفسي ال تزيد على أربعني أو مخسة وأربعني يوماً، وكان من حمرريها يف تلك األيام األستا                 
يف تلك األيام تومهت أين أستطيع أن أفعل شيئاً أكثر من جمرد رئاسة              ..  هاشم عبده هاشم وآخرون   

 من  - وكان وزيرها األستاذ مجيل احلجيالن       -التحرير التقليدية، ويل فصول عجيبة مع وزارة اِإلعالم         
أية امرأة إالَّ أن    ..  اكان ممنوعاً أن ننشر صورة امرأة م      ..  تلك الفصول موضوع صور املرأة يف اجلريدة      

. فانتهزا فرصة، وكان انتهازي لئيماً وأعترف بذلك      .  تكون ملكة أو إمرباطورة أو شيئاً من هذا القبيل        
إذ جاءت مناسبة االحتفاء بذكرى اعتالء امللكة اليزابيت الثانية عرش بريطانيا واململكة املتحدة،                

 ونشرت  -األيام يف عزها مجاالً وتألقاً واشتعاالً        وكانت تلك    -فاخترت صورة هلا باملالبس امللكية      
إنك :  قال ما هذا؟ قلت   ..  الصورة على عمودين من أول الصفحة إىل آخرها، وعاتبين مجيل احلجيالن          

وجاءت مرة  .  هذه مرة وذهبت  ..  ال بأس :  إن لنا أن ننشر صورة امللكات وهذه ملكة قال         :  تقول
 ثريا اسفندياري إمرباطورة إيران، وجاءت مناسبة عيد ميالد         أخرى أردت فيها أن أعيد الكرة، وكانت      

اِإلمرباطور اِإليراين، أو حدثٌ له عالقة باِإلمرباطور، فنشرت صورة اِإلمرباطور وإىل جانبه صورة               
ما هذا؟  :  قال..  اسفندياري بالسواريه البديع اجلميل، فسرعان ما اتصل يب احلجيالن وصوته يرتعش           

 .ورةقلت له إا إمرباط
 

االحتفاء مبولد جون   :  ومضت األيام وجاءت مناسبة ثالثة كانت رديئة جداً لألسف، وهي            -
أو بعيد ميالده، حبثت عن صورة جلاكلني كيندي من السفارة أو من غريها فلم أجد إالَّ                  ..  كيندي



اراً خبتام  صورة واحدة هي وإياه على البحر باملايوه، فنشرت الصورة يف جريدة املدينة وكان هذا إنذ               
 .عملي فيها وانتهيت

وتلك ذكريات أسوقها لألستاذ عبد اهللا احلصني أرجو أن ال يقع يف مثلها، فاأليام غري األيام،                  -
واحلجيالن جزاه اهللا خرياً ساحمين، ولكين مل أستطع أن أستمر أكثر من ذلك؛ والسالم عليك ورمحة                  

 ... اهللا

 قصيدة األستاذ الشاعر حممد هاشم رشيد
 ألقى شاعر املدينة ورئيس ناديها األديب األستاذ حممد هاشم رشيد القصيدة التالية                مث

 : مشاركةً منه يف االحتفاء باحملتفى به سعادة األستاذ عبد اهللا احلصني فقال
بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني سيدنا                -

 . وعلى آله وصحبهحممد بن عبد اهللا
كان من الطبيعي وقد تلقيت الدعوة الكرمية اليت وجهها إيلَّ األستاذ            ..  أيها اِإلخوة األحباء    -

، أن أليب الدعوة، وكان من الطبيعي أيضاً أن تكون          ةالفاضل الكرمي أستاذنا العزيز عبد املقصود خوج      
وامسحوا يل بإلقاء هذه القصيدة بعنوان      فهذا هو الفن الذي أعتقد أنين قد أحسن به،           ..  حتييت شعراً 

 ": بورك احلرف"
ومهـاد الشمــوخ والعـنفـوان   

. 

إخوة احلرف يف رحــاب البيــان     
. 

الـدنا ويهفـو إليـه سـمع الزمـان       بـورك احلـرف تـستـضـيء بـه    
. 

     ـانـي      بـورك الفـكـر يسـتعز بـه احلـقـلُّ فـي شـذاه املعـضخوت
. 

ـ     يـضمـان شــاخمـات الـرعـان    نيبـورك احلـب والـوفاء جنـاح
. 

الفكـر ورواده ألسـمـى مكـان      بـورك املـلتقـى الـذي يـرفـع     
. 

يزجـــي روائــع األحلــان   
. 

بورك الشـاعر املغرد عبد املقصــود     
. 

وعــلى ثغره بـأحـلى األغـاين    
. 

وترف الرؤى على راحـتيــــه     
. 

يـروي مـشـاعـر الـوجــدان     بـورك الكـاتـب املفـكر عبد اهللا      
. 

الـسـحر تـرانيم شـاعـر فنـان       وبأسـلوبـه الـذي يـوشـحـه   
. 

بـخـيــال مـضـمـخ األردان     يـلتـقي الـواقـع الـمحلق فيـه
. 

خلفــايـا مرت عن األذهـــان    
. 

     وله حثــيا أطــل التـفــات
. 

ما انطوى خلـف ومضـها األرجواين    
. 

جيتـلي غـورهـا العميـق وجيـلو     
. 



وغـض احليـــاة غـض اـان    
. 

لسـت أنسى وحنن يف مطـلع العمر       
. 

مسـجد طـه تشــع بالعـرفـان   
. 

واللقـــاءات يف العقـيق وفـي     
. 

عبـر آفــاق دهـشـة وافتـتان    
. 

مل تكـن غري رحــلـة يف كتـاب       
. 

رمـوز سـحـريـة األلـــوان   
. 

وانطـالق جمنـح فـي غـيابـات     
. 

اٍن وتـلتقـي يف ثـوانِ    يف ثــو 
. 

وحواٍر تنــأى املسـافات فيـه      
. 

يتراءى على الضفـــاف احلواين     
. 

وشـروٍد وراَء ومـض خــيال      
. 

عميـق اِإلحسـاس مسـح البيـان       كنت يا صاحـيب وما زلـت فناناً
. 

ذُرى العرفــان  مستشــرفـاً   
. 

مفعماً بالطموح واحلب واحلكمة       
. 

طيـراً يـشـدو عـلى األفنـان        عشـت للفكِر والثقافة واِإلبداع      
. 

وبـأجفاـا طُيـوف األمـاين     
. 

 الـيوم تسعـى   فأتتــك املدينةُ  
. 

ِلنصـدح باحلـب ونسـدي إليـك أحلـى التهـاين          وأتينا هنـا     
. 
 ... والسالم عليكم -

 كلمة األستاذ حممد عبد القادر عالقي
 : مث أعطيت الكلمة لألستاذ حممد عبد القادر عالقي فقال

 .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته -
 

 رغب أن   ة املساء، ولكن صديقي األخ عبد املقصود خوج       مل يكن من املقدر أن أُلقي كلمة هذا         -
مناسبة عزيزة على نفسي، وهي الترحيب بأخي        ..  ال سيما وأن املناسبة   ..  أُلقي كلمة فرحبت ذا   

 . ما فيه الكفاية ممن هم أحسن مينمسأتكلم بإجياز، فلقد مسعت.. وصديقي األستاذ عبد اهللا احلصني
 

لقد مرت  .  يف حاجة إىل طراز من أمثال األخ عبد اهللا احلصني          حنن اآلن يف جريدة املدينة        -
جريدة املدينة بوضع مؤمل وقاس، فقد احندر توزيعها إىل مستوى مل يسبق إليه صحيفة أخرى، وحلسن                 
احلظ يف خالل شهر من الزمان استطاع األخ عبد اهللا احلصني أن يرتفع ذا التوزيع إىل نسبة عالية                    

 معايل مدير مؤسسة املدينة للصحافة األستاذ عبد الرمحن أيب اخليل، وزمالئي              جداً ومطمئنة، فباسم  
 نرحب باألخ عبد اهللا احلصني،      - وعدد كبري منهم متواجد هنا        -أعضاء مؤسسة املدينة للصحافة     

ونعلن أمامكم مجيعاً أننا نؤيده يف اختاذ كافة اخلطوات اليت يراها مناسبة يف حدود إمكانات املؤسسة                 
 . فأهالً وسهالً به، وبامسكم مجيعاً نرحب به وشكراً. الية للنهوض باجلريدة إىل املستوى الذي نأمل هلاامل



 مقطوعة شعرية للشريف منصور بن سلطان
مث طلب الشريف منصور بن سلطان أحد تالمذة احملتفى به الكلمة ليهنئ أستاذه يف ليلة                

 : لتكرميه بتوليه رئاسة حترير جريدة املدينة فقا
 

 .بسم اهللا الرمحن الرحيم، السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته -
 

وقرى الطائف، فأرجو   ..  له الفضل الكبري وبالذات على أبناء الطائف        األستاذ عبد اهللا احلصني     -
 : أن يقبل مين هذه الكلمات املتواضعة، وكان بودي أن تكون عدد أبياا أكثر من ذلك

ـــيداً يف ق  ـــم س ــان املعل ــومـهك ـ
. 

وهـــو الــزعيـم حبضــرة اآلبـــاء   
. 

 
ــتة     ـــم نك ـــار املعل ــد ص ــا وق أمـ

. 

ــاء    ـــالء يف الظلمـ ــا اجله  ــذي يه
. 

 
حــيث العقُــوق عـالمــة يف عصــرنا    

. 

ــاءِ  ـــالء والعلمــ ـــادة الفضـ للسـ
. 

 
ــي زمــن الطفـــولة والصــبـا     أمعلم

. 

ــي   ــع والئ ــأن أذيـ ــت ب ــالَّ مسـح ه
. 

 
يف الطائــف املأنــوس كــنت مـــربياً    

. 

ــنـاء   ــيـل دون عـ ــاً للجـ ومعلمــ
. 

 
 ِخصــلةفــيك التســـامح والــتفاهم   

. 

ِنعــم اخلصــال ســـجية الكــرمـاء   
. 

 
ــريتـه    ــٍل أثــ ــيـت حملفــ وإذا أتـ

. 

بشـــذا احلـــديث وشــــيمة النـــبالء
. 

 
ــع  ــرت مبوض ــا ذُك ــني م ــن احلص ــا اب ي

. 

ــاء  ــيب األمســ ــرت بـأطـ إالَّ ذُكــ
. 

 
 

 . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته -



 كلمة الدكتور حممد بن سعد بن حسني
مث حتدث سعادة الدكتور حممد سعد بن حسني، أستاذ األدب يف جامعة اِإلمام حممد بن                 

 : سعود اِإلسالمية، فقال
 .بسم اهللا الرمحن الرحيم -
 أشياء، ومن هذه األشياء أن صدر هذه الندوة قد فاتين ولكين            كثرياً ما يأسف اِإلنسان على      -

ولكن يكفي أن أظهر    .  أدركت أصمعياً وحبترياً وعكربياً، فما أظن أين سآيت خبري مما أتى هؤالء اِإلخوة             
 .شيئاً من الشعور الذي جيب علينا مجيعاً إبداؤه

ق إليه إالَّ من لدن أبيه، فله يف        يف الواقع، الشيخ عبد املقصود رجل فاضل عمل عمالً مل يسب            -
أما .  فشكراً له على هذا التكرمي الذي توج به جهود كثريين من روادنا           ..  هذا امليدان ما تعرفونه مجيعاً    

الشيخ عبد اهللا احلصني فلست أدري ما أقول لكم عنه، فهو زميل عزيز سبقين إىل دار التوحيد، وحني                  
 .وما زال طالباً" فيلسوف"ن عليه اسم التحقت بدار التوحيد مسعت أم يطلقو

 ترشيحه  ىويف بداية العام الدراسي طُِلب منا ترشيح رئيس للنادي األديب باملعهد فأمجعنا عل               -
ومن باب إرجاع الفضل ألهله فإن كان هناك من فضل ملا أحسنه من فن القول فهو لرجلني،                 .  ومت ذلك 

ستاذ عبد اهللا احلصين، أما الثاين فهو الدكتور عبد اللطيف          أحدمها هذا الزميل العزيز احملتفى به وهو األ       
 .سرحان رمحه اهللا

أكرر شكري وتقديري للشيخ عبد املقصود وأبارك لزميلي بداية جهاده اجلديد، أما بداية                -
 .جهاده حقيقة فقد كانت كما قلت لكم مذ كان طالباً

 .شكراً لكم؛ والسالم عليكم ورمحة اهللا -
 

 ى به األستاذ عبد ا احلصنيكلمة احملتف
 : مث حتدث احملتفى به سعادة األستاذ عبد اهللا احلصني فقال

 .بسم اهللا، واحلمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا -
 : وما ترك األقدمون للمتأخرين شيئاً، وقد قال أبو الطيب -

فليسعد النطق إن مل تسِعد احلال        
. 

ك ديها وال مال     ال خيل عنـد    
. 

فهل ميكن أن يسعدين النطق يف هذه الليلة بعد أن استمعت إىل الكثري والكثري مما غمرين به                    -
أساتذيت مث إخويت وزمالئي وأصدقائي؟ أتوجه بالشكر ألخي وزميلي سعادة األستاذ صاحب هذا املرتل              

حتية ألخي عبد   …  الرأي أو بالكلمة أو بالفكر    الذي طاملا عج باحلفالت، والتقدير للذين سامهوا ب        



وأثين على  .  املقصود الذي أصر على هذا التكرمي الذي أمتىن صادقاً أن أكون يف يوم من األيام أهالً له                 
كلمة أستاذي وحتيته الكرمية األستاذ حممد حسني زيدان، الذي أيضاً محلين مسؤولية أرجو أن أكون                

ستاذي أبا تراب وهو أستاذي فعالً ألنه علمين كيف أصحح، فقد عملت            وأشكر أخي وأ  .  أهالً لتأديتها 
مث ألخي الكبري وال أقول أستاذي حىت ال        .  معه يف جريدة البالد مصححاً فعلمين كيف أصحح الكلمة        

أمه بتقدمه يف السن، وهو أستاذنا الفيلسوف األستاذ عزيز الذي شرح لكم أو قدم لكم منوذجاً من                  
أخي وأستاذي  ..   التحرير، وأطلبه أو أطلب إليه العذر يف أن ال أغامر هذه املغامرة                ممارسته لرئاسة 

وجريدة ..   هي رسالة والتزام   - وهو يدرك هذا جيداً      -األستاذ عزيز ما من شك يف أن الصحافة          
 وهي حسن الظن،    - إضافة إىل مسؤولية رئيس التحرير       -املدينة اليت حتملوين يف هذه الليلة مسؤولية        

 .وحسن الظن مسؤولية
أرجو أن أمتكن يف يوم من األيام أن أحقق للذين تكرموا فزكوين ومحلوين إىل رئاسة التحرير                   -

أن أكون عند حسن ظنهم يف أن أخدم بالكلمة هذا الوطن، أخدم بالكلمة هذا التراب الذي حنبه ألنه                   
دكم صادقاً بأن أكون يف مستوى      أع.  وطننا وحنب أهله وساكنيه، وحنب قادته الذين محلوا مسؤوليته        

هذه املشاعر اليت غُمرت ا يف هذه الليلة، وأعدكم صادقاً أن أضع الكلمة يف مكاا املناسب، وأن                  
أضع اخلرب اجليد يف املكان املناسب، وأن أحتمل مسؤولية رئيس التحرير، ولكن ليس على حساب هذا                

وال على حساب القيادة الرشيدة، وإمنا أعدكم       الوطن وال على حساب القيم وال على حساب األمة،          
صادقاً أن أكون يف مستوى مسؤولية رئيس التحرير الذي يضع االلتزام يف مكانه ويضع األمانة يف                  

 .مكاا، ويضع الصدق مع الذات يف مكانه إن شاء اهللا
 . شكراً على هذه املشاعر؛ والسالم عليكم ورمحة اهللا.. وشكراً لكم -

 

 يةختام األمس
وبانتهاء كلمة احملتفى به انصرف املدعوون يتقدمهم احملتفي واحملتفى به إىل موائد طعام العشاء،               
وألسنتهم تلهج للداعي بالشكر والدعاء له باملزيد من الفضل، وللمحتفى به بالتوفيق يف عمله اجلديد                

لعلم، وميارسون فيها أمجل صور     ثنينية قادمة يواصلون معها رحلة املعرفة والثقافة وا       إوقلوم تتطلع إىل    
 .احلب والوفاء
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