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 حفل التكريم
 ))كلمة  اإلفتتاح (( 

 :احملتفي األستاذ عبد املقصود خوجه األمسية بالكلمة التالية افتتح
أمحدك ريب وأستعني بك، وأصلي على خري خلقك، احلبيب اهلادي           .   بسم اهللا الواحد األحد    -
أساتذيت األجالء، وزمالئي األفاضل، وأخي احملتفى به        .  ة اهللا وبركاته  السالم عليكم ورمح  .  األمني

 .يف بداية كلميت يسعدين أن أقدم ترمجة موجزة عن حياة الزميل أمحد حممود. األستاذ أمحد حممود
هـ، وحصل على ليسانس الشريعة من كلية       ١٣٦٤ ولد احملتفى به األستاذ أمحد حممود عام         -

هـ، وعمل بعد خترجه مدرساً، مث موظفاً بإدارة مراقبة          ١٣٨٥/  ١٣٨٤ عام   الشريعة مبكة املكرمة  
" زرب نيو ـع"دة  ـر جري ـة، فرئيس حتري  ـر جريدة املدين  ـاملطبوعات بوزارة اِإلعالم، فسكرتري حتري    

)Arab News  (              مث رئيس حترير جريدة املدينة، فمدير عام شركة دار العلم للطباعة، فمدير عام شركة
شارك يف إعداد الربامج    .   اختري أخرياً اختياراً موفقاً كرئيس لتحرير جريدة املسلمون          امة، وقد 

خاض غمارها   اِإلذاعية، وعرب رحلة طويلة تنقلت فيها سفينة األستاذ أمحد حممود من شاطئ إىل شاطئ،             
البحار ولكنها   وأحياناً تكتنفها عواصف     اًكثرياً من املشاق والصعاب، وكانت الريح خالهلا أحياناً رخاء        
 .يف جمملها رحلة ممتعة شيقة، هلا عطاؤها، وهلا الكثري من املواقف

 ومنذ البدايات كانت هوايته ترتع للصحافة، ولقد تعامل مع الكلمة منذ التحاقه بالعمل                -
وتنقلت سفينته من شاطئ إىل شاطئ،      .  بوزارة اِإلعالم، مث ازداد تعلقاً ا منذ عمل يف حقل الصحافة           

 خرياً، وكان من أكرب املوانئ اليت رسا عليها، وكان          اًمرسى إىل مرسى، وكان يف كل منها عطاء       ومن  
عطاؤه فيها مميزاً رئاسته لتحرير جريدة املدينة املنورة، فقد كان عطاء صدق وموضوعية والتزام، وال                

كة دار العلم   وبعد ذلك عمل كمدير عام لشر     .  يزال يذكره كل منا مبواقفه اليت تذكر فتشكر فتقدر        
خري من عمل، ومن خري من       للطباعة، وهي الشركة اليت تعمل حتت مظلة مؤسسة املدينة، فكان فيها من           

اختارته بعد ذلك شركة امة اليت جيب أالَّ منر على ذكرها           .  قدم، ومن خري من أعطى فاستحق الثناء      
در اجلامعي الذي تسلم    دون أن نشكر بعض أولوياا، فلها فضل توظيف الشباب السعودي القا            

مناصب إدارية كبرية يف حقل هذه الشركة، فأجاد وأعطى وأمثر، وأثبت أن الشاب السعودي دائماً                
 .جدير بالعطاء



 واختيار األستاذ أمحد حممود كمدير عام لتهامة دليل على ذلك، لقد كان عطاؤه مميزاً، وقد                 -
ء قبل مسؤولني، وقد ترك امة تاركاً وراءه أثراً         كان يف الفترة اليت عمل ا مكان تقدير اجلميع زمال         

واليوم عندما خيتاره الناشران السيدان الفاضالن هشام       .  محيداً ومسعة حسنة كدأبه يف كل موقع عمل به        
أحسب أن هذا املرفأ اليت ترسو عليه سفينة أخينا         "  املسلمون"وحممد علي حافظ كرئيس لتحرير جريدة       

 .أحب املرافئ إىل نفسه، ألنه صحفي من قمة رأسه إىل أمخص قدميهاألستاذ أمحد حممود من 
 فقد لبسته الصحافة ولبسها، وقد لبس ثوباً قشيباً زها به، وزهت به مؤسسة املدينة إبانَ                  -

 فاألخ أمحد كما نسميه يف الشلة شيخ الشلة، وهو شيخ            ،رئاسته لتحريرها، وله منهج وله أسلوب     
ب، الشيخ السمح، الرجل الصادق يف تعامله، الذي ينطق باملوعظة            ولكنه شيخ حيمل روح الشبا     

احلسنة، وبالكلمة الطيبة، وبالقول الصادق فيرتل األمور مرتلتها، واليوم وهو يتسلم هذا املنرب والذي               
 ،يتسلم منرباً له أمهيته بالنسبة للدعوة      "  املسلمون"هو من أهم املنابر، أعين به رئاسة حترير جريدة           

 .بة لِإلسالم واملسلمنيوبالنس
م وحممد علي حافظ    ا لقد أعطيت القوس باريها، وقد أحسن األخوان الكرميان السيدان هش           -

االختيار، وهنا ال بد من ملسة وفاء، فالطريق الذي يسلكانه وهو طريق والدمها السيد علي حافظ رمحة                 
إالَّ اقترن   ما ذكرت الصحافة السعودية   اهللا عليه وعمهما السيد عثمان حافظ أمد اهللا يف عمره، اللذَين            
 .امسامها ا، فلهما أياٍد بيض على الصحافة وصحافيي هذا البلد

 جاء الناشران فأكمال املسرية، فشكر فضلهما، ليس فقط على الصحافة السعودية، وإمنا حىت              -
ود، لقي صدى طيباً عند     على الصحافة العربية، وهذا القرار الذي اختذاه بتعيني الزميل األستاذ أمحد حمم           

محد حممود، ألنه ذو مسعة حسنة عند الكبري والصغري، وعند املواطن قبل املسؤول،             أكل من يعرف األخ     
 ".املسلمون"وله اجتاه يتفق ورئاسة جريدة 

وبعد ذلك نئتنا له بأن يدم اهللا       .  برئاسته"  املسلمون" فهنيئاً هلما به وهنيئاً هليئة حترير جريدة         -
خوان ال تفوتين هذه الفرصة دون أن أشكر لألساتذة الكرام واإلِ         ..  توفيقه، وأن يكمل عليه نعمته    عليه  

االحتفاء هو احتفاء منهم     الزمالء الذين شاركوا يف هذه األمسية حبضورهم، فهذا احلفل حفلهم، وهذا          
 .فشكر اهللا هلم سعيهم. مجيعاً ألخيهم وأخي األستاذ أمحد حممود

 األستاذ أمحد حممود الذي قبل استضافته يف هذه االثنينية ليعطي لنا هذه                كما أشكر األخ   -
الفرصة هلذا اللقاء الطيب، ويسعدين يف هذه األمسية بأن أرحب مبعايل الشيخ أمحد الشامي الذي                  

أذكِّر  يسعدنا حضوره، كما أرحب بسعادة السفري األستاذ أمحد املبارك الذي يسعدنا بتشريفه، وأود أن             
. يسعدنا أن حنتفي به مجيعاً    .  ثنينيتنا القادمة هو عمر قاضي أمني العاصمة املكلف        اع بأن ضيف    اجلمي

  .وشكراً لكم



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

مد هللا، أكمل الدين،    والسالم عليكم مجيعاً ورمحة اهللا وبركاته، واحل      .   بسم اهللا الرمحن الرحيم    -
قبل أن أبدأ   .   والسالم على نيب الرمحة، سيدنا حممد، وعلى آله وصحبه وسلم           ،وأمت النعمة، والصالة  

كلميت عن أمحد حممود أجدين سعيداً بني هؤالء األمحديني، أمحد الشامي، أمحد الشيباين، أمحد املبارك،                
ا عرفته من قبل، ولكين عرفته بعد فإذا يب أنشد          األخ أمحد حممود م   .  أمحد حممود، وكل منهم امسه أمحد     

 :قول العباس بن مرداس
 ــر ــد مزيـ ــوابه أسـ ويف أثـ
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ــزور  ــالة نـ ــقر مقـ وأم الصـ
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ــب   ــري ل ــبعري بغ ــم ال ــد عظ لق
. 

ــر ــى اخلســف اجلري وحيبســه عل
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ــه  ــل وج ــيب بك ــرفه الص يص
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  ــري ــال ِغ ــه ف ــريلدي وال نك
. 

وتضــربه الولــيدة باهلــراوي   
. 

 

ولكونه أيضاً منا حنن    .   أمحد حممود لدي عاطفة حنوه ألنه من أهل شنقيط الذين حفظوا القرآن            -
أكرمه صحفياً، ومل يكن زحفياً وإن زحف عليه بعض من شكاه أو من تشكى منه، فإذا                أبناء هذا البلد    

أمحد حممود ليس فيه ورم، عاطفته ليس فيها ورم، ونفسيته ليس فيها ورم، وعقليته              .  هو طريد الشكوى  
 يف  فهذا االعتدال نفسياً وعقلياً وعاطفياً وجسدياً أكسب هذا الرجل أن يكون معتدالً           .  ليس فيها ورم  

 .سلوكه
 

 الغريب أن بعض الذين ال يتوافقون مع بعض مل يجفُه أحدهم، بل اعتىن به، وال أقول اقتناه،                   -
وإمنا اغتىن به، وال أدري هل تعاطف معايل الشيخ أمحد مججوم معه يرجع إىل أن آل بيت مججوم كان                    

ولية رئاسة حترير جريدة    واآلن وقد أسندت إليه مسؤ    .  رمبا كان ذلك فلنحسن الظن    .  بيت الشناقيط 
جيابيات، فإنين أنصحه أالَّ ينشر اخلالف، وأن يقلد اِإلمام أمحد بن حنبل فال ينشر إالَّ اإلِ               "..  املسلمون"

ومع اِإلجيابيات وقليل من تفنيد السلبيات إذا ما وجد األمر سيكتب له النجاح، وإين لسعيد بنجاحه،                 
يب السعودي، املدين جريدة، ومواطناً، وبلداً وحرماً، والتهامي أيضاً         سعيد ذا املوريتاين املكي املدين العر     

 ".ناملسلمو"إدارة، واملسلم بكل إسالمه، حمرراً ورئيساً لتحرير جريدة 



من أمحد حممود؟ وملاذا تكرمونه؟ فأنشد البيت الذي قاله           :   أشكره وأحييه وإذا قيل يل      -
 :عنه مع شيء من التحريفالفرزدق يف مدح علي زين العابدين رضي اهللا 

ــم    ــوح والقل ــرفه والل ــرف يع احل
                                                            . 

ــائره    ــذا بض ــن ه ــولك م ــيس ق ول
. 

  . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-
 

  )) مججومحكلمة معايل الشيخ أمحد صال( (
 :عطيت الكلمة ملعايل الشيخ أمحد صالح مججوم حيث قالمث أُ
 ، والسالم على أشرف املرسلني    ،احلمد هللا رب العاملني، والصالة    .   بسم اهللا الرمحن الرحيم    -

 بنبأ هذا   فقد فوجئت منذ نصف ساعة فقط     :  سيدنا حممد النيب األمي، وعلى آله وصحبه أمجعني وبعد        
االجتماع املبارك، وبالتكرمي الذي يقيمه األستاذ عبد املقصود ِإلخواننا وزمالئنا وأصدقائنا والبارزين،             
من وجوه اتمع السعودي، والذي يسجل له بالفخر ألنه ذلك من البوادر الطيبة اليت حرمت منها                  

 للمالزمة واملزاملة يف عمل توجه      البالد، وأخشى أن تكون شهاديت لألخ أمحد حممود فيها بعض الطعن          
أقل ما يذكر فيها التعاون الصادق، ارد       .  اهللا سبحانه وتعاىل بالتوفيق والنجاح فترة طويلة من الزمن        

 .اهلادف الذي يقوم على أساس املصلحة العامة بدون أن يكون للعامل الشخصي أي دخل فيه
 تصل إىل عشر سنوات مبنية على شيء من          ولئن كانت عالقتنا يف طول تلك الفترة اليت رمبا         -

التعاون الصادق نتيجة لتقابل األهداف، أو على ما ذكره الشيخ حممد حسني زيدان ألننا وكالء                  
 .وال يزال لنا ضلع إىل اآلن يف هذا اال وهللا احلمد. الشناقيط منذ عشرات السنني

شك أنه صحفي متمرس جيري يف       ولكن حقيقة األمر أن األخ أمحد حممود يف جمال عمله ال أ             -
دمه العمل الصحفي، والقدرة الكاملة على السيطرة يف إخراج اجلريدة أو الة أو العمل الصحفي                 

حاطة أو التقدير، ما ينبغي أن يقوم به الصحفي يف           الذي يتواله بصورة جيدة ومتناسقة فيها من اإلِ        
 .عمله

كل ما حيتاج ليتفرغ هلذا العمل وأمحد اهللا          ولعلي كنت أيضاً ذلك اِإلداري الذي يوفر له           -
سبحانه وتعاىل أنه قام بذلك على خري وجه وسجالت جريدة املدينة تشهد بذلك، لكن الظروف ال تأيت                 

 .دائماً كما تشتهي السفن
 وتبدلت األحوال نتيجة عوامل سياسية واجتماعية، وحنمد اهللا سبحانه وتعاىل أن عاد األخ               -

انية إىل جمال عمله، ويف مكان أكثر ما يكون قرباً من نفسه وتربيته الدينية أال وهي                 أمحد حممود مرةً ث   
خوان آل حافظ وهم أيضاً     ، وإنين أتوقع له إن شاء اهللا مبؤازرة اإلِ         "املسلمون"رئاسة حترير جريدة    

 .يعاًخوان مجصحفيون تسري الصحافة يف دمائهم، ويف أعصام، ويف رؤوسهم، وجناحهم بارز لكل اِإل



 أرجو أن يكون التعاون بني الطرفني حيقق أهدافاً سامية خلدمة املسلمني عامة عن طريق هذه                 -
سالمي سالمي يف كل مكان، واليت تربز مشاكل العامل اإلِ        اجلريدة األسبوعية العظيمة اليت يتابعها العامل اإلِ      

. إبراز هذه املشاكل   ة كاملة يف  بشكٍل فيه من الدقة والوضوح واالهتمام ما يعطي لكل مسلم غيور راح           
شيء واحد أقوله لألخ أمحد يف جماله اجلديد أرجو أن ينكب، وأن يتخصص، وأن خيصص نفسه يف جماله                  
الصحفي، وال أزيد على ذلك، متمنياً له وللمسلمني وآلل حافظ وللجميع توفيقاً وجناحاً وسؤدداً،                

  .والسالم عليكم

  ))كلمة السيد هشام علي حافظ(( 
 :مث حتدث األستاذ السيد هشام علي حافظ فقال 

 . بسم اهللا الرمحن الرحيم-
 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، وأصلي، وأسلم على حبيبنا حممد، وعلى آله وصحبه                -
 .أمجعني

 الذي أريد أن أقوله عن أمحد حممود أشياء ال تعرفوا عنه، أول هذه األشياء أن تارخيه                    -
نية وعشرون عاماً حيث بدأ وأذكر ذلك جيداً يف جريدة املدينة، أو يف مدرسة                الصحفي عمره مثا  

  .جريدة املدينة، وهو طالب يف كلية الشريعة كمصحح غري متفرغ، هو واألخ نعمان طاشكندي
 يف ذلك الوقت كان يعمل يف اجلريدة أيضاً األخ األستاذ عبد اهللا جفري كمحرر للصفحة                  -

 يعمل حمرر الصفحة الرياضية األستاذ بدر كرمي، وعندما ترك بدر كرمي الصفحة             وكان.  الثقافية والفنية 
 .الرياضية توىل مهمتها األستاذ هاشم عبده هاشم

 واحلقيقة أن مدرسة جريدة املدينة تفخر أا أخرجت صحفيني سعوديني بارزين مثل األستاذ               -
مبا كنت وأخي حممد نعرف نقطة الضعف        أمحد حممود ر   ...أمحد حممود، ومثل األستاذ هاشم عبده هاشم      

 (Arab News) عندما فكرنا يف إصدار جريدة    .  فيه، ولذلك كنا دائماً نشهر هذه النقطة فيستسلم       

أول جريدة باللغة اِإلجنليزية يف اململكة العربية السعودية، فكرنا أول ما فكرنا يف اختيار رئيس حترير هلا                 
على األستاذ أمحد حممود نفس املنصب يف جريدة أخرى،          هو األستاذ أمحد حممود، كان قد عرض         

 .(Arab News) ولكننا نعرف نقطة الضعف فيه، فسلم ووافق ليكون أول رئيس لتحرير
 وعندما احتاجت جريدة املدينة إىل رئيس حترير هلا حنن الذين رشحنا أمحد حممود كرئيس                 -

أبرز رئيس حترير يف تاريخ جريدة املدينة، يف         الصحفية، وكان    لتحرير جريدة املدينة يف عهد املؤسسات     
وعندما فكرنا يف   .   وأصبحت يف عهده أول جريدة سعودية توزيعاً وعمالً صحفياً          .عهد املؤسسات 

اختيار رئيس لتحرير جريدة املسلمون، وقع اختيارنا على السيد أمحد حممود، وكان وقتها يشغل وظيفة               



دير عام لتهامة ألن عالقتنا بتهامة عالقة عمل، ووجود أمحد           مدير عام امة، كنا نريده أن يبقى كم        
ولكن رئاسة حترير جريدة    .  عالن الكربى مفيد جداً ملطبوعات شركتنا     حممود كمدير عام لشركة اإلِ    

وسلَّم أمحد حممود وقبل رئاسة حترير        ،املسلمون كانت يف نظرنا أهم، فأشهرنا مرة أخرى سالحنا         
كر أخي األستاذ عبد املقصود وصديق والدي وحبيبه اهللا يرمحه، الذي كان            أنا أش ".  املسلمون"جريدة  

وشكراً لكم،  .  حيبه كما حيبنا، أشكره على الفرصة اليت أتاحها يل أن أقول هذه الكلمة القصرية                
 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 

  ))كلمة معايل السيد أمحد حممد الشامي(( 
  :حممد الشامي يف تلك األمسية فقالمث حتدث معايل السيد أمحد  

بسم اهللا الرمحن الرحيم، واحلمد هللا رب العاملني، والصالة، والسالم          .   السالم عليكم ورمحة اهللا    -
لو .  على سيدنا حممد األمني وعلى آله الطاهرين، وصحابته الراشدين والتابعني بإحسان إىل يوم الدين              

 تكرمي أخي وصديقي األستاذ العامل أمحد حممد حممود،          كنت أعرف أنين سأدعى إىل إلقاء كلمة يف        
 .لزورت كالماً طويالً، وحلاولت شعراً ونثراً

 وعالقيت باألستاذ أمحد حممود ومعرفيت به منذ عشرات السنني، ولقد عرفته، فعرفت املثل                -
اختيار الناشرين  األعلى للمثقف املسلم الذي يهتم بأمور دينه أكثر مما يهتم بأمور احلياة، وهلذا فإن                 

 .اختيار يهنآن عليه" املسلمون"الكرميني للسيد أمحد كرئيس حترير جلريدة 
 أنا ال أهنئ األستاذ أمحد حممود ذا املنصب اخلطري ذي املسؤولية الكبرية، بل أهىنء جريدة                 -

يف نظري أن   .  سالةواملسلمني أيضاً يف مجيع أقطار العامل ممن يقرؤون هذه اجلريدة ذات الر            "  املسلمون"
 :ذلك البيت الشعري الذي نصه

ــا ــلح إالَّ هلـ ــك يصـ )١(ومل يـ
. 

فلـم تــك تصلــح إالَّ لــه 
. 

 

يصح االستشهاد به يف هذه املناسبة وأعين بذلك منصب رئاسة التحرير جلريدة املسلمون، ألن               
 .ا عرفته دائم اهلموم والشجون لشؤون املسلمني يف مجيع أحناء العاملاألستاذ أمحد حممود كم

                                           
 : هذا البيت من قصيدة أليب العتاهية يف مدح اخلليفة املهدي، ومطلعها)١(

أدال فأمحــــــــل إداللَهــــــــا
. 

ــا  ــا هلــ ــيديت مــ ــا لســ إال مــ
. 

 :ي يأيت قبل البيت الذي ذكره معايل السيد أمحد الشامي فهووأما البيت الذ
ــا ــر أذياهلــــ ــيه جتــــ إلــــ

. 

ــنقادة  ــة مـــ ــته اخلالفـــ أتـــ
. 

 :وأما البيت الذي بعده فهو
لزلـــــــزلت األرض زلـــــــزاهلا

. 

ــريه  ــد غــ ــا أحــ ــو رامهــ ولــ
. 

 



 وعندما أمسعه أحياناً أختيل أولئك الصحابة، والتابعني هلم بإحسان، والذين ال يوجد منهم إالَّ                -
نا ذا االختيار، وهنيئاً للناشرين، ونتمىن ألخي     "  للمسلمون"القلة، وال نقرأ عنهم إالَّ يف الكتب فهنيئاً         

وأديبنا التوفيق والنجاح، والسالم عليكم على أين قبل أن أترك هذا الالقط أحب أن أقدم الشكر                  
اجلزيل للشيخ عبد املقصود الذي يهتم بتكرمي العلم أينما كان، لليمين وللمصري وللسعودي ولسائر               

 .أبناء املسلمني يف كل مكان، فله الشكر اجلزيل عنا مجيعاً
 
 

  ))بي تراب الظاهريقصيدة الشيخ أ(( 
 :مث ألقيت قصيدة للشيخ العالّمة الكبري أيب تراب الظاهري هي

وداـه املقص ـاء بيت اخلوج  ـقد ج 
. 

ــودا  ــئ أمحــد احملم ــا شــعر هن ي
. 

ــت    ــيه رف ــنة عل ــا املدي كم
. 

ــ  ــيه زفَّـ ــلمون إذ إلـ تباملسـ
. 

ــيه ــيمة فـ ــال ولـ ــه جتـ لـ
. 

ــبد  ــال  فع ــام احلف ــود أق مقص
. 

ــوابغا ــاهم سـ ــاله تغشـ أفضـ
. 

ــنوابغا    ــرم ال ــرمي يك ــهم ك ش
. 

ــومي  ــى ق ــب ذو حج ــو أدي فه
. 

ــرمي     ــذا التك ــل ل ــد أه وأمح
. 

ــو الســنن    ــة قادتــه حن ثقاف
. 

لــه للقُــننِ  مســا بــأخالق  
. 

ــري  ــل جـ ــراعه مسترسـ يـ
. 

فهــو لبــيب فطــن ذكــي    
. 

ــنع ــو م ــافةوه ــذي احلص وت ب
. 

ــر يف اِإل  ــحافة مه ــالم والص ع
. 

ــياء   ــي احل ــرى ه ــيمة أخ وش
. 

ــوفاء    ــنا ال ــفات خل ــن ص وم
. 

ــاغرا   ــل األصـ ــره جيلـ وبـ
. 

ــل األكابـــ   ــر األفاضـ رايوقـ
. 

وقــد أمــاط عــنه حــب اللــدد
. 

ــد   ــواله داء احلسـ ــبه مـ جنـ
. 

ــتمهل  ــبعد بالـ ــأوه يـ وشـ
. 

ــتعقل   ــالعلم وبالـ ــنحاز بـ يـ
. 

ــود ــرى  هبع ــد أث ــه ق ــا ب  مل
. 

فالتهنـــئات للصـــديق تتـــرى 
. 

ــم  ــهاه تفعـ ــلمون بلـ واملسـ
. 

ــنم  ــثله يغتــ ــثله ملــ فمــ
. 

ــنعكَا    ــدين ي ــت ي ــا فعل فإمن
. 

و صنعكا ـ يتل ـةُا خوج ـوالشكر ي  
. 

  . والسالم عليكم-



  ))كلمة األستاذ حممد صالح الدين(( 
مث ألقى األستاذ حممد صالح الدين كلمة مشاركة منه يف االحتفاء باألستاذ أمحد حممود                

 :فقال
إن مما  .   بسم اهللا، والصالة، والسالم على سيدي رسول اهللا، وعلى آله وصحبه ومن وااله              -

نه كان يتشدد يف قضية تعريف الناس، ويستوثق كثرياً يف أمر تزكيتهم             يؤثر عن اخلليفة الراشد عمر أ     
بعضهم لبعض، وقد كان رضوان اهللا عليه يوصي ذا التشدد وهذا التوثيق كل من تعرض هلذا األمر                  

ويف احلديث عن شقيق الروح األخ األستاذ أمحد حممود أزعم أين أحتدث عنه مستوفياً               .  من املسلمني 
مرية، فقد سعدت بالعمل مع أخي أيب أنس، طيلة اثين عشر عاماً قضينا فيها سوياً من                هذه الشروط الع  

مث اتسعت جماالت التعاون واحملبة     .  األوقات، وحتت سقف واحد، أكثر مما قضينا مع أهلينا وأسرنا          
ولعل ذلك يشفع يل أن أجتاوز يف       .  واألخوة، وامتدت حىت أكملت حوايل مخسة وعشرين عاماً اآلن         

ديث عن أخي أيب أنس ما عرف عنه بفضل اهللا سبحانه وتعاىل من عصامية يف النشأة، واستقامة يف                   احل
السلوك، وكفاءة يف العمل، وحب كبري وتقدير من الناس إىل سجايا نادرة ومزايا نفسية كرمية ال يطلع                 

 .ءعليها وال يعرفها إالَّ من كان لصيقاً به، قريباً إليه، وأحسب أين واحد من هؤال
 أوىل هذه اخلصائص اليت أثرت يف نفسي كثرياً من مصاحبيت هذا احلبيب أنه رجل يأخذ                   -

األمور جبد صارم، ودأب نادر، وأنه ليختار لألمور أفضل السبل املؤدية هلا مهما كانت مرهقة،                   
  يؤديوأمر آخر يف أخي أيب أنس أنه دائماً. ويتلمس هلا أكرم الوسائل حىت وإن كانت باهظة التكاليف

 .واجبه بإنكار أصيل غري متكلف للذات
 أخي أيب أنس كما عهدته ال يدور حول نفسه أبداً، وال يقيس األمور مبقياس ما جتره عليه من                   -

 .نفع أو تدفع من ضر
 

 ولعل من السجايا اليت حيسن يب أن أذكرها لضيفكم هذه الليلة، أنه رجل صاحب رأي يترته                 -
ن اهلوى، وصاحب مواقف يترفع ا دائماً عن صغائر األمور، وهو دائماً يف             دائماً عن الغرض، ويعلو ع    

ولقد شهدته يف أكثر من موقف تناول فيه         .  احلقيقة ال يشغل نفسه وال من حوله بسفاسف األمور         
احلاضرون بعض هؤالء الذين ناصبوا أبا أنس العداء، وتلمسوا له املعايب، فإذا به ينربي دفاعاً عنهم يف                 

وأخرياً فإن مما ينبغي أيضاً     .  وال شكوراً اً  ال يريد من ذلك جزاء    .  م باحلق، ويثين عليهم مبا هم أهله      غيبته
إن أبا .. أن أذكره أليب أنس وهي كلها صفات كما أسلفت أثرت فيه كثرياً، وأمتىن أن أحظى جبزء منها                

ة يف إعالن رأيه مهما كان قاسياً       أنس له قدرة عجيبة يف احلقيقة باجلهر باحلق، وقد آتاه اهللا شجاعة نادر            



على الناس، وأعلم متاماً من طول الصحبة أنه يفعل ذلك على نفسه وأقرب الناس إليه، بل يكون على                  
 .نفسه وذوي قرابته أشد كثرياً منه عن اآلخرين

فأرجو له كل اخلري، وأدعو له معكم باضطراد التوفيق والنجاح،          .   أعتقد أن يف ذلك الكفاية     -
 .م عليكم ورمحة اهللا وبركاتهوالسال

  ))كلمة األستاذ عبد ا القصيب(( 
 :مث أعطيت الكلمة لألستاذ عبد اهللا القصيب فقال

احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على سيدنا حممد،         .   السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته     -
 :وعلى آله وصحبه أمجعني وبعد

كلَّم عن صفات األخ احلبيب األستاذ أمحد حممود، بعد أن أفاض            ال أجدين يف حاجة إىل أن أت       -
اِإلخوة قبلي يف احلديث عنها، ولكنين أجد من املناسب أن أشري إىل أن ما وصفه به أخونا األستاذ                    

عرفت األخ أمحد قبل مخسة وعشرين عاماً، يوم كان          .  صالح الدين كان أقرب إىل نفسي ممن سبقه        
املدينة يف أوائل عهد املؤسسات الصحفية، وكنت يومها مسؤوالً عنها، وكان           سكرترياً لتحرير جريدة    

 أين أود أن أضيف إىل ما قاله من سبقين أن اجلميع كان يلحظ يف ذلك                ريغ.  شاباً طموحاً صلباً يف احلق    
 يسلك الطريق القومي يف هذه املهمة الصعبة، فرشحته         يالشاب تطلعات جاحمة، ويرى فيه الصحفي الذ      

سسة املدينة للذهاب إىل إجنلترا ليزور إحدى صحفها، ويبقى هناك ستة شهور للتدرب والدراسة                مؤ
 .والتمرس على العمل الصحفي، مث ذهب مرة أخرى

 ال أريد أن أضيف إىل ما قاله اِإلخوة أن الرجل صحفي بالفطرة، مث درس الصحافة ومارسها                  -
قول وصل القمة ألنه يف عمله اجلديد سوف يعمل         وصعد سلمها من الدرجة األوىل حىت وصل القمة، أ        

مع أناس يقدرون الصحافة، بل هم أهل الصحافة الذين ترعرعوا يف أحضاا، ولذلك فاملناخ اجلديد                
وهلذا فأنا أتطلع إىل جناح كبري له يف هذا اال اجلديد، وال بد يل أن أشري                 .  يتفق وثقافته، يتفق وهواه   

ليت أتشرف باالنتساب إليها قد بلغت كما قال معايل الشيخ أمحد مججوم يف عهد              إىل أن جريدة املدينة ا    
فإذا كان الرجل قد وصل جبريدة املدينة يف وقت مل جيد به املناخ               .  األستاذ أمحد حممود ذروة جمدها    

خ يقوده  املالئم، ومل تكن وفق ثقافته وميوله مائة يف املائة، فكيف به وهو يعمل يف جمال هو جماله ويف منا                  
 اِإلخوان هشام وحممد علي حافظ؟

وأدعو هلم مجيعاً بالتوفيق، والسالم عليكم ورمحة اهللا          "  املسلمون" أهنئهم وأهنئ جريدة      -
 .وبركاته
  



  ))قصيدة األستاذ علي أبي العال(( 
ها  باألستاذ أمحد حممود استهلَّ    اًمث ألقى الشاعر األستاذ علي أبو العال قصيدة شعرية احتفاء         

 :بالكلمة املختصرة التالية
لقد أمسعنا األستاذ أبو تراب الظاهري القصيدة اليت شنفت أمساعنا،          :   أخي األستاذ أمحد حممود    -

ألن أخي  ..  وكان لكل كلمة ألقيت ما يعرب عن قصيدة يف فحواها، وإنين أهديك قصيدة من ديواين               
تحدثني، فأهديك هذه القصيدة وعنواا      األستاذ عبد املقصود خوجه أصر على أن يقحمين مع امل           

 :)١("اِإلنسان على دروب احلياة"
وفــــيم تعاودنــــا الذكــــريات

. 

ــياة   ــذي احلـ ــد هـ ــالم نكابـ عـ
. 

ــاٍض وآت   ــالم مـ ــارع أحـ نصـ
     .                                                        

نـــروح صـــباحاً ونغـــدو مســـاء 
. 

مطـــامح ال تنتهـــي للممـــات  
. 

ونعطـــى املـــزيد فنبغـــي املـــزيد 
. 

 احلـــظ كـــنا الطغـــاةموإن بســـ
. 

ــه     ــقنا ب ــر ض ــنا الده ــإن عض ف
. 

علــى غــرة يف عمــيق الســبات   
. 

ــأة    ــنا فجـ ــياة بـ ــي احلـ ومتضـ
. 

 باألمنــــياتزمــــان التشــــبث
                                                            . 

ــرنا    ــن عم ــات م ــد ف ــحو وق ونص
. 

ونعطـــى البـــنني فنبغـــي البـــنات
            .                                                 

ونعطـــى البـــنات فنبغـــي البـــنني 
. 

شــكونا الكــثري مــن الضــائقات   
. 

فــــإن خصــــنا اهللا باحلســــنيني 
. 

ـ  ــز واجلــ ــياتوال العـ اه واملعطـ
. 

ــنا   ــبع أطماعـ ــال يشـ ــال املـ فـ
. 

ســـعى يف احلـــياة خلـــري احلـــياة
. 

ـ   ي مبـــنتلفـــت يف األرض علِّــ
. 

ــو ــثقاة  وكان ــوا ال ــوفاء وكان )٣(ا ال
                                                            . 

مــن أخلصــوا قلــة   )٢(فأبصــرت 
. 

ــالة ــوته الفـ ــراباً حـ ــان سـ وكـ
. 

ولـــهي ق ــرنـن أخ س  ــم م ـوك 
. 

ثــــراٌء ويلبســــين املعجــــزات
. 

ــان يل    ــدح إن كـ ــيل يل املـ يكـ
. 

تفـــنن يف الــــذم والشــــائعات 
. 

ــي    ــل ثرائ ــي وق ــاع جاه ــإن ض ف
. 

نِحــــن ملــــاٍض ونصــــبو آلت
                                                            . 

     وفــر مــا بــني كــر كالَــيود
. 

أليســت رؤى األنفــس الظامــئات؟  
. 

ــنهها   ــا كُـ ــعادةُ مـ ــن السـ وأيـ
. 

                                           
 .١٠٧صفحة " سطور على املاء"هذه القصيدة موجودة بديوان الشاعر  )١(
 ".فأبصرت"بدالً من " فالقيت"جند كلمة " سطور على املاء"يف ديوان الشاعر  )٢(
 ".الثقاة"حلَّت حمل " األباة"جند كلمة " سطور على املاء"يف ديوان الشاعر  )٣(



وكــيف حيــس اجلمــال الغفــاة؟   
. 

ــاة   ــن غفـ ــي وحنـ ــتأيت ومتضـ فـ
. 

فنأســى وهــل تــنفع الذكــريات   
. 

ــها   ــحرنا ظلــ ــن مث يســ ومــ
. 

وتشــــقى لتــــنعم بالطيــــبات
                                                            . 

ــى األ  ــنفوس عل ــيا ال ــو حت ــل احلل م
. 

ــون ــى صــفحة الك ــياة )١(عل ــر احل س
. 

ــيوب  ــطرته الغـ ــا سـ ولكـــن مـ
. 

فكــل املــىن يف الرضــا والثــبات   
. 

ــئس     ــنفس ال تبت ــي ال ــش راض فَع
. 

 . والسالم عليكم-
 
 

  ))كلمة األستاذ أمني عبد ايد(( 
 :مث أُعطيت الكلمة لألستاذ أمني عبد ايد فقال

 

 مساء اخلري مجيعاً لقد كنت صباح اليوم يف أيب ظيب، وجئت ألحضر تكرمي الظيب، ظيب                   -
واحملبة، .  ال تستغربوا فبيين وبني أمحد حممود عالقة مخس وعشرين سنة من الصداقة واِإلخوة            الصحافة،  

بطريق مكة،   حني كنت أحبو يف دنيا القلم، كان أمحد حممود فارساً ا وكنا نلتقي يف مقر جريدة املدينة                
لك القسوة على   وكانت تشدين إليه وهو مبتسم ت     .  ويف أي وقت أذهب إىل هناك أجده مكباً على عمله         

نتاج والتقدم، وكثري من إخواننا وزمالئنا مل يتوقعوا ألمحد حممود           وجهه قسوة املصر على العمل واإلِ     
املستقبل العريض الذي حققه غري أين كنت ذات يوم مع الشيخ عثمان حافظ، ندعو اهللا أن ميد يف                    

 ينتظر منه   -اً إىل أمحد حممود      مشري -إن هذا الشاب    :  عمره، وكان يومئٍذ رئيس حترير اجلريدة فقال      
بعد عشر سنوات أو مخس عشرة سنة إن        :  ماذا تعين بغد؟ فقال   :  أن حيقق الشيء الكثري غداً فقلت له      

 .شاء اهللا
 

 إن كالمي عن أمحد بعد الذي قاله اِإلخوة املتحدثون الذين سبقوين، رمبا كان فيه شيء من                  -
ورأفته   -  ٢.  عطفه على أقربائه    –  ١:  محد حممود هي  التكرار، لكن هناك ثالث صفات أعجبتين يف أ       

 ،وإصراره على العمل يف أي موقع من املواقع         -  ٣.  نسان فوق طاقته مطلقاً   بأصدقائه، فال حيمل اإلِ   

أمحد حممود فيه وفاء، غريب لكل من عرفه         ..  فكان ذا فلسفة خاصة يف التنقل من عمل إىل عمل          
اغتر يوماً بكالم يقال له، أو بوعود، لكنه يعرف طريقه، ويعرف           والتصق به، وهو ذو ميزة فريدة، فما        

 .ماذا يريد أمحد حممود

                                           
 ".الكون"حتتل مكان " العمر"جند كلمة " طور على املاءس"يف ديوان الشاعر  )١(



بك، وهنيئاً لك ا وبقراءك الذين      "  املسلمون"هنيئاً جلريدة   :   ختاماً أقول لألخ أمحد حممود     -
يهم سيتابعونك أينما كنت وحيثما حللت، وبإخوانك احملبني، وبأصدقائك الذين يسعون إليك وتسعى إل            

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته. دائماً يف الشدائد

  ))كلمة األستاذ حممد معروف الشيبا�ي(( 
 :مث حتدث بعد ذلك األستاذ حممد معروف الشيباين حيث قال

يف الواقع أن من سبقين من األساتذة األفاضل أوىف كثرياً مما جيول يف             .   بسم اهللا الرمحن الرحيم    -
خوة الزمالء احلضور يف هذا احلفل الكبري، الذين يكنون وال شك لضيف هذا احلفل              ذهن كثري من اإلِ   

الكثري من الود، والكثري من املعرفة عن قرب، وما ميكن أن أقوله عن األخ أمحد حممود قد يكون شهادة                   
 وهو أن   جمروحة فيه، ألنين أعترب األستاذ أمحد حممود أخاً أكرب بالنسبة يل إالَّ أنين قد أكشف سراً                 

الشركة السعودية لألحباث والتسويق مل ختطب ود األستاذ أمحد حممود منذ فترة قريبة، وإمنا منذ فترة                 
أطول مما يظنه البعض، إالَّ أنه من منطلق وفائه ألعبائه الوظيفية يف ذلك الوقت، وحرصه على أن يقدم                  

ىت يقف ذاك العمل على يديه، فال       لكل عمل تقلد عبئه ومسؤوليته كلَّ ما يستحقه من جهد وتفاٍن ح           
 .يكون انتقاله إرباكاً وال عرقلة ملسرية ذلك العمل

 آثر التريث كثرياً حىت يتخذ القرار الذي وال شك عزيز على نفسه ليس فقط من منطلق أنه                   -
 عمل صحفي يتواكب مع حياته العملية الطويلة ومع شغفه مبهنة املتاعب، وإمنا أخذاً يف االعتبار أنه                 
عمل فيه أجر كبري ألنه عمل يرتبط بعقيدة هذه األمة، وعمل خيدم شرع اهللا عز وجل، وبأسلوب أكثر                  

وهو ال شك يعترب أنه يف هذا العمل الكثري من األجر والثواب            .  التصاقاً، وأكثر وضوحاً، وأكثر تركيزاً    
 .الذي يفرض عليه القيام به

عترب أنفسنا مل نكسب زميالً جديداً وإمنا كسبنا         حنن يف الشركة السعودية لألحباث والتسويق ن       -
 الشركة الفتية بكل ما فيه من خربة طويلة وإخالص وكفاءة نادرة ووضوح يف               هذه أستاذاً لنا مجيعاً يف   

 .الصورة
 لقد تفضل األساتذة الكرام فذكروا عن ضيف هذا احلفل غيضاً من فيض لكن يف هذا الزمن                 -

. يه عناصر الصدق مع اهللا أوالً، مث الصدق مع النفس، والصدق مع اآلخرين            يندر أن جتد إنساناً تتوفر ف     
ال شك أننا نقبل نئة     .  الصدق يف الكلمة، والصدق يف التعامل، والصدق يف املعاملة مع كل شخص            

 .كل أخ عزيز يف هذه األمسية الطيبة بضيف هذا احلفل وانضمامه إىل قافلة هذه الشركة
ضيف هذا احلفل األستاذ عبد املقصود خوجه حرصه على تكرمي             وأشكر جزيل الشكر مل    -

 .وشكراً جزيالً. ضيفنا، وحرصه على تكرمي أهل العلم والعمل يف بلدنا الطيب املبارك



  ))كلمة األستاذ عزيز ضياء(( 
 :مث أعطيت الكلمة لألستاذ عزيز ضياء فقال

، مث بسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة،        أسعد اهللا مساَءكم، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته        -
 :والسالم على سيد املرسلني وبعد

لي، ومما يعجبين دائماً يف     ب فما شدين إىل أن أسارع إىل هذه الكلمة هو إعجايب مبن تكلم ق              -
املتحدثني أن ال خيطئوا يف اللغة العربية، وأن ال يلحنوا تلك اللحنات اليت تؤملين وتوجعين، وإن كنت                  

 .ل الناس علماً باللغة العربية وحنوها وصرفهامن أق
إعجايب مبن تكلم قبلي، وثقوا أين ال أعرف        :   فالكلمة اآلن اليت خطر يل أن أقوهلا هي أوالً          -

امسه، ولعلي مل يسبق يل أن رأيته أو عرفته، واعذروا جهلي فأنا رجل عجوز، وقال عين الدكتور مناع                   
 . أن متحو كل شيء وكل ذكرىكثرياً أن يف ذهين مساحة قادرة على

 فيما خيتص باألستاذ الذي يستضيفه األستاذ عبد املقصود خوجه هذه الليلة، يل معه ذكريات               -
أفضل أن يذكرها هو إذا كان ال جيد يف ذلك ضرياً، وال أظن أنه جيد ضرياً يف أن يتذكر أننا كنا زمالء                      

اناً دقيقاً بالغ الدقة يف عمله ويف أدائه لواجبه،         من ذكريات هذه الزمالة معه أنه كان إنس       .  يف وقٍت ما  
وال تنسوا أنه كان يف ميعة الصبا أي أنه كان قد بدأ حياته يف الصحافة، ولكنه كان دقيقاً ليس فقط يف                     
احلضور إىل مقر اجلريدة اليت كنا نعمل فيها، وليس فقط يف اخلروج يف املوعد أو بعده، وإمنا فيما هو                    

 .أهم من ذلك
ه كان ال يسمح لعاموده الذي يكتبه أو للصفحة اليت أرجوه أن يراجعها ويصححها ال                  إن -

يسمح خبطأ، وكان املكلفون جبمع احلروف يشعرون بأنه يضايقهم أشد املضايقة ألن التصحيح كثري،               
 وهلذا السبب لعل كثريين ال جيهلون أنه جاء أصالً من بلد           .  وألن عملية املراجعة دقيقة إىل أبعد حد      

حريص على اللغة العربية، حريص عليها حرصاً عجيباً، يندر فيمن رأيت من قومه أن خيطىء يف اللغة                  
 .العربية

 يقولون إنَّ الصورة تغريت اآلن كثرياً وليس ذلك غريباً، فالصورة كثرياً ما تتغري حىت يف                  -
ءات وامليمات، فأهنئه بعمله    أهىنء األستاذ أمحد حممد حممود، يتعبين امسه ألنه متكرر يف احلا           .  حياتنا

حاجة إىل أن    اجلديد يف جريدة املسلمون وهو خري من يستطيع أن يضطلع بعبء جريدة كهذه، ليس يف              
 .أقول أنه مبا ذكرت عن صدقه، وعن حرصه، وعن دقته أنه سيكون خري من خيرج جريدة املسلمون

 

 ألين أكره اجلرائد اليت من هذا        أنا آسف إذا كنت نادراً ما أعىن بقراءا، وليس ذلك طبعاً            -
النوع، وإمنا ألن وقيت مزدحم بالكثري الذي يالحقين وجيعلين أغض النظر عن كثري من الصحف اليت                 



الليلة أين   جتيئين، أو اليت أستوردها، أو أشتريها من السوق، ولكين أعد األستاذ رئيس التحرير هذه              
 .ورمحة اهللا وبركاتهسأشرع يف احلرص على قراءا، والسالم عليكم 

 

  ))كلمة األستاذ عبد ا بغدادي(( 
منه يف تلك األمسية فقالث األستاذ عبد اهللا بغدادي مشاركةًمث حتد : 

 أنا لست من أهل الفكر الصحفي، ولست من أقطاب الصحافة املعاصرة، الذين              . بسم اهللا  -
وباعتبار أن أمحد حممود    .  ن أهل التعليم   ولكنين م  ، عداد الشعراء  يفجيلسون عن مييين ومشايل، ولست      

قد جاءين متتلمذاً يف كلية الشريعة قبل ربع قرن، رأيت أن أتناول خط سريه اِإلمياين وتكوينه العلمي،                  
 كنت أقلب بعض األوراق فعثرت على ثالثة       "..  املسلمون"له ليكون رئيساً لتحرير جريدة      والذي أه

وهو من النماذج اِإلنسانية الفائقة، وهذه األبيات يف اعتقادي أا           ابن سينا،     اِإلسالمي أبيات للحكيم 
 :أبيات ابن سينا. مياين وتكوينه الفكريمتثل خري متثيل خط سري األستاذ أمحد حممود اِإل

وكــل فهــي للكــل بــيت   الِع د
. 

ذِّب الــنفس بالعلــوم لترقــى  هــ 
. 

ضــــياء وحكمــــة اهللا زيــــت
                                                            . 

ــم     ــزجاجة والعل ــنفس كال ــا ال إمن
. 

وإذا أظلمــــت فإنــــك مــــيت
. 

ــي   ــك حـ ــرقت فإنـ ــإذا أشـ فـ
. 

 

أيرجع األمس غضاً طرياً يوم أقبل على التعليم العايل هذا الفىت املقدام طري              ..   ليت شعري  -
العود، ونضري الشباب، منحدر من أصالب عدنانية يعربية، ومتِشحاً بثياب موريتانية، لريوي ظمأه               

حياض الشريعة    ويبل صباه باملعرفة، فأقبل على مورد من املوارد العدنانية الزاهية، وحوض من             للعلم،
 دفاقاً وفرياً، فيمم وجهه شطر      اًالباهرة ميتاح منه دالء متراعات، ورشاء جامعات، وحسيباً غزيراً وماء         

قالع العربية بكلية   مكة املكرمة واستقر دارساً فوق صرح من صروح الشريعة ا، وحتصن يف قلعة من               
وتسربل هذا الفىت اليعريب    .  والسالم سالم، ومنطلق رسالة حممد عليه الصالة     قامت مبكة عاصمة اإلِ   

العدناين برداء الشريعة، وتكلل بأكاليل العربية فأشرقت نفسه باِإلميان، وقذف العلم يف قلبه عطية                
 .وهدية من عند اهللا سبحانه

وجاء احملمود  .  مام أيب حامد الغزايل    العبقرية الفذة من مقولة لإلِ      أقوهلا وأكررها بتلك الكلمة    -
منطاً إميانياً وسلوكاً إنسانياً متحلياً بلباس التقوى مشرقاً بنور العلم، ومرتدياً عمامة العلماء، ومطرزاً               

صالة ال  جببة الفقهاء، متشحاً بلفاع العربية واألدب، متسربالً برداء الرزانة، مستمسكاً بعروة من األ             
 .متوت



 وذه الصحوة الفكرية قضى أمحد حممود حملقاً يف دنيا الفكر وعامل األدب والصحافة، منطلقاً               -
كالشعاع، مشرقاً كالديباجة، واستجاش وفاؤه لرسالته األدبية، فطاب علمه، وأينع مثره، ومنا طلعه،              

ويوم .  عالم واملطيبة يف عامل الصحافة    فكان من األمساء املتحلية يف دنيا اإلِ      .  واخضر ورقه، وزكت سريته   
تقدم الذئاب والضباع إىل مائدته بأنياب وأضراس وأظافر مسنونة، وخمالب ضارية وأيٍد ضاوية رجع إىل           

مث .  وعباد الرمحن الذين ميشون على األرض هوناً وإذا خاطبهم اجلاهلون قالوا سالما            :  قوله تعاىل 
عالمية، فتربع على   طموحه الصحفي ونزعته الفكرية واإلِ    مضى إىل ميدان رحيب أغزر مادة لريضي         

دارة يف امة، وتطيب بطيب سلفه، وتعطر مبسك خلقه، فطاب وأزهر وأينع وأمثر، ومن قبل                رأس اإلِ 
ميانية عليها،  عالمية، وسكب روحه اإلِ   ومن بعد وظف احملمود فكره، وسخر قلمه يف خدمة الرسالة اإلِ          

 .كلماته يف خدمة اِإلميان وخدمة اِإلنسانوأشعل قلمه لتكون حروفه و
عالم رسالة، والفكر   اِإلميان عقيدة، واإلِ  .  ميانمة من الدعائم اليت يقوم عليها اإلِ      ا فالفكر دع  -
ويوم يؤمن أهل الفكر الصحفي يف زماننا برسالتهم، ويوم يوظف احلرف وتكون الكلمة يف                .  دعامة

وتنبت  البنيان، وتورق األغصان، ويزرع الورد والرحيان،       يعتلي اِإلنسان، ويرتفع      ،خدمة اِإلميان 
اراألوراق اجلميلة، وتنمو األزهار املنعشة، ويصري اجلوربيعاً وأزهاراً كجنات جتري من حتتها األ . 

 ويتشوق  ، فمرة أخرى يعاوده احلنني إىل مهنته اليت عشقها ويشتعل الشوق يف قلبه             .. وبعد -
منرب الصحافة والعود أمحد، وإىل موقع      إىل   عقله، ومألت شغاف قلبه فعاد       إليها ألنه أحبها ومازجت   

وأذكرك يا أخي أمحد بأن     .   ومركز مرموق يف عامل اِإلسالم هو به جدير، وله مؤهل ومكون            ،متقدم
عملك اجلديد يف موقع العايل يقتضي منك مثالية فائقة، وتكريساً ذاتياً، وعمالً عقلياً منظماً، ويتطلب                

وأنت حبكم تكوينك الثقايف واِإلمياين مؤهل له، ومن خالل         .  ة واألمانة، واجلد واملثابرة، والتضحية    الدق
عطائك وحياتك املثلى اليت وقفتها على خدمة الرسالة الصحفية، فكان عطاؤك عطاء اِإلنسان املتميز،               

 العظيمة اليت شربتها نفسك     وأتطلع أن تنسكب روحك اِإلميانية اخلرية املمتلئة باملثل الفائقة واملبادئ          
 .الطموح شاهداً أميناً على عطاء متميز تبتغي به مرضاة اهللا ورفعة اِإلنسان املسلم يف أي مكان

 طلبنا العلم لغري اهللا فأىب أن يكون إالَّ       :   وأذكرك وأنا أختم حديثي معك مبقولة اِإلمام الغزايل        -
  .هللا

  ))كلمة األستاذ أمحد حممود(( 
 :ستاذ أمحد حممود حيث قالمث حتدث األ

 بسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم، على أشرف األنبياء واملرسلني، سيدنا ونبينا               -
 :حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني وبعد



 فإن من نافلة القول أن أزجي الشكر للشيخ األستاذ عبد املقصود خوجه على تفضله ذه                  -
أتوقع أن أقابل ذا املوج من العاطفة اجلياشة الصادقة األخوية، اليت            األمسية اجلميلة اليت ما كنت      

اِإلنذارات  وإن كان املقام اآلن هو مقام االختصار بعد        .  تفضل ا علي أساتذيت وزمالئي وإخواين      
 :املتكررة بسرعة الدخول إىل املائدة فال يفوتين إالَّ أن أذكر ثالثة أيام

ه إىل العمل الصحفي عامالً باان، فقد كنت أدرس يف كلية             اليوم األول الذي دخلت في     -
الشريعة، وكانت بيين وبني زميلي األستاذ نعمان حممد طاشكندي صداقة وحمبة يف اهللا، فقد كان من                 
الطالب العلماء يف ذلك الوقت فقيهاً ومؤلفاً، وكان يعمل يف جريدة الندوة حتت رئاسة أستاذنا الفاضل                

وحبكم اتصالنا وزمالتنا كنت أذهب معه إىل مقر        .  ، كمدير للتحرير يف ذلك الوقت     حممد صالح الدين  
وعندما انتقل األستاذ نعمان إىل جريدة املدينة انتقلت معه،         .  جريدة الندوة، أساعده يف التصحيح جماناً     

لي األستاذ  وعملت بضع أسابيع يف جريدة املدينة أيضاً معاوناً بدون مقابل، وكنا ال نفترق، مث اقترح ع               
حممد علي حافظ يف ذلك الوقت أن يستفاد مين يف حترير باب يف جريدة املدينة، يف عهد صحافة                     
األفراد، وأسند إيلَّ إعداد صفحة دينية حبكم دراسيت يف كلية الشريعة أسبوعياً، وفرحت أميا فرح                 

 ريال  ٤٠٠ملهم أنين سأتقاضى    سابق إنذار، وثانياً هو ا     أوالً ألنين اقتحمت هذا اال بدون     :  لسببني
 .اية كل شهر، وكان ذلك مبلغاً كبرياً حل معظم أزمايت املالية

  من  وهكذا بدأت عملي الصحفي بإعداد صفحة دعوة احلق يف جريدة املدينة، ولقيت               -
األستاذين هشام وحممد علي حافظ منذ البداية دعماً وتشجيعاً كبريين، وتعلمت الصحافة على يد                

 . الكبري حممد صالح الدين، فعلى يديه درست حروف هجاء الصحافةأستاذنا
 فقد كان يعلمين كيف أكتب اخلرب، وكيف أحرره، وكيف أعنونه، وكيف أتابعه؟ وألنه مل                 -

يكن عندي من االهتمامات إالَّ العمل والدراسة، فقد كان العمل مناصفة بني الدراسة يف كلية الشريعة                
 يف األسبوع، وبني العمل يف جريدة املدينة، وكان مكان نومي ووقته هو سيارة              يف مكة املكرمة ستة أيام    

األجرة اليت نستقلها من جدة إىل مكة للدراسة، ومن مكة إىل جدة للعمل وما بني هذين الوقتني عمل                   
صابة مبرض فقر الدم، وأوصاين الطبيب باالستراحة التامة        مستمر، ونتيجة لذلك فقد تعرضت إىل اإلِ      

 .سني الغذاءوحت
 أما اليوم الثاين فهو انتقالنا إىل عهد املؤسسات جاء أستاذنا عزيز ضياء وتسلم مسؤولية                  -

فعند تسلمه املسؤولية قام بتقومي     .  جريدة املدينة، ولألستاذ عزيز ضياء بال شك فضل كبري علي شخصياً          
ريال، وهو   ه ألف ومخسمائة  اجلهاز، ولقد فوجئت من تقوميه بأنين كلفت بالعمل براتب شهري مقدار          

 . للهجرة، فكان ذلك انطالقة صاروخية يف جمال الدخل٨٤مبلغ مل مينح ألحد من احملررين غريي عام 



 واحلقيقة أن رحليت يف جريدة املدينة كانت سلسلة من الدفعات غري املتوقعة بالنسبة يل،                  -
للجريدة كل ما أستطيع من وقت وجهد       وكنت دائماً أشعر أين أالقي تقديراً أكثر مما أستحق، ووهبت           

 .املقل على كل حال
 والفضل بعد اهللا يعود     . وعملنا يف جريدة املدينة أسرة عز نظريها يف الصحافة يف ذلك الوقت            -

دارية املتفهمة، وأعين ا فترة قيادة معايل الشيخ أمحد، األوىل للجريدة، وإىل روح              أوالً إىل القيادة اإلِ   
يت استطاع أستاذنا األستاذ حممد صالح الدين أن يضيفها باعتباره مديراً للتحرير يف              العمل اجلماعي ال  

حىت دخل فريوس اخلالف للمؤسسة، وليس كخالف داٌء يبدد اجلهود          .  ذلك الوقت على العاملني معه    
هـ، عندما شعرت أن اجلو غري       ١٣٩٤فتركت جريدة املدينة عام      .  ويفسد األخالق والعالقات  

قبل أن  .  طريفة بال شك   وكانت جتربة  (Arab News) جريدة املدينة انتقلت إىل جريدة    مناسب، ومن   
عرض علي أن أتوىل رئاسة التحرير يف جريدة إجنليزية أخرى لكنين آثرت             (Arab News) أنتقل إىل 

العمل مع األخوين هشام وحممد علي حافظ لسابق العالقة من جهة، وملعرفيت م وسابق فضلهم يف                  
عي عندما كانا مسؤولني عن جريدة املدينة قبل عهد املؤسسات، وبالنسبة لألستاذ حممد علي                تشجي

 .حافظ يف بداية عهد املؤسسات
 ولكن أن يأيت إنسان ال يعرف اللغة اِإلجنليزية ليكون رئيساً للتحرير، فهذه كانت جتربة                  -

يجة عدم إتقاين للغة ولسرعة العمل      تستحق أن تذكر، ولعل من بني املطبات القاسية اليت وقعت فيها نت           
وضغطه، وقلة اجلهاز العامل باجلريدة يف ذلك الوقت نشرنا شرحاً حتت صورة ممثلة اعتقاداً منا أنه                  
شرح للصورة فتبني يف اليوم التايل أنه نص آية قرآنية، وكان هذا من الكوارث األوىل واألخرية اليت                  

يا إخواين ويا أصدقائي    :  ت إىل الناشرين وقلت هلم    وبعد شهور جئ  .  مرت يب يف جريدة عرب نيوز     
. هذه اجلريدة إىل األحسن    أحسنتم الظن، وقامت اجلريدة وأنا أجد نفسي اليوم غري قادر على قيادة            

أوالً أنا ال أحسن اللغة اِإلجنليزية فمن املستحسن إسناد مهمة رئاسة حترير هذه اجلريدة إىل شخص يتقن                 
لك وقد جيء به ومشت اجلريدة واحلمد هللا، فإذا هي اليوم واحدة من أبرز                اللغة، ويكون مهيئاً لذ   

 .الصحف اِإلجنليزية الصادرة يف العامل العريب
 حتدث أستاذنا األستاذ عبد اهللا القصييب فذكر بأن املدينة اختارتين للدراسة يف اخلارج،                 -

ساب مؤسسة جريدة املدينة وإمنا     والواقع أن تلك الرحلة اليت ذهبت فيها إىل اخلارج مل تكن على ح             
على حسايب الشخصي، وطلبت من معايل الشيخ أمحد صالح مججوم احتساب مدة غيايب لدراسة اللغة               
اِإلجنليزية إجازة بدون مرتب، شعوراً مين يف ذلك الوقت املبكر من عملي الصحفي أن الصحفي بدون                

فق غري أين فوجئت عندما ذهبت لدراسة اللغة        لغة إجنليزية ال قيمة له على األقل خارج اململكة، فوا          



دارة، اِإلجنليزية على حسايب وعدت فوجدت أين قد كوفئت بالفصل من جريدة املدينة، نظراً لتغري اإلِ               
 .لكن حمبة اِإلخوان يف اجلريدة أعادتين مرة أخرى إليها

ألخطاء، تعكس   بعد جتربيت الشخصية الفاشلة يف قيادة عرب نيوز لتكون جريدة نظيفة من ا              -
العمل الصحفي اِإلجنليزي اجليد، عدت للعمل يف جريدة املدينة املنورة بضغط من معايل الشيخ أمحد                 

وأشهد هللا أن النجاح    .  صالح مججوم، واألستاذ حممد صالح الدين، عندما عاد مرة أخرى لتويل قيادا           
شيخ أمحد صالح مججوم مسؤوالً عنها      الذي أصابته جريدة املدينة يف السنوات العشر اليت كان معايل ال          

ذلك النجاح يعود أوالً بفضل اهللا، كما ذكر معاليه، ويعود ثانياً لتفهم معاليه لدور الصحافة ودور                  
 .اِإلدارة يف دعم التحرير

 لقيت من معاليه كرئيس لتحرير املدينة كل دعم وكل عون، ولوال ذلك الدعم، ولوال ذلك                 -
نة يف املشاكل كما تتخبط لألسف الشديد بعض املؤسسات الصحفية كما           العون لتخبطت جريدة املدي   

 للهجرة، ما كنت أتصور أنين      ١٤٠٤وعندما خرجت من جريدة املدينة يف ربيع أول          .  نسمع اليوم 
سأعود ثانيةً للصحافة، ولكن الرياح جتري أحياناً مبا ال تشتهي السفن، فإذا يب أعود مرةً أخرى إىل                   

وأرجو .   وعن املسلمون لن أتكلم ولكنين أقف موقف املستمع واملسترشد والناصح          "املسلمون"جريدة  
من كل أساتذيت وإخواين وزمالئي أن ال يبخلوا علي بالنصح أو التوجيه أو التقومي، وإين ألتقبل ذلك                  

يف أحسن هيئة يريدوا، ولتؤدي تلك الرسالة اليت         "  املسلمون"بكل صدر رحب، لتكون جريدم      
 .عون إليهايتطل

 ويف اخلتام وقد أطلت عليكم أكرر الشكر لألستاذ عبد املقصود خوجه، وألساتذيت وإخواين               -
 .ممن تكلموا يف هذه املناسبة مبا ليس يفَّ من صفات، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 

  ))ختام األمسية(( 
ألمسية حيث انصرف   اعتربت كلمة احملتفى به األستاذ أمحد حممود هي مسك ختام تلك ا           

 .احلاضرون بعد االستماع إليها إىل موائد طعام العشاء
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