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 حفل التكريم
 ))كلمة  اإلفتتاح (( 

 :األستاذ عدنان صعيدي االثنينية بالكلمة التالية افتتح
  بسم اهللا الرمحن الرحيم، أصحاب املعايل، أيها احلفل الكرمي، السالم عليكم ورمحة اهللا                -

وبركاته، وأهالً ومرحباً بكم إىل هذا امللتقى األسبوعي والذي يسرنا يف هذه الليلة أن حنتفي فيه بأحد                  
فبامسكم مجيعاً نرحب به ضيفاً على هذا اللقاء،         "  الشيخ إمساعيل أبو داود   "رواد الصناعة يف اململكة     

 . عاشور البحراويوبآيات بينات من كتاب اهللا الكرمي نبدأ هذا اللقاء، تالوة الشيخ 
 

  ))�بذة موجزة من السرية الذاتية للمحتفى به(( 
 :وبعد أن تال الشيخ عاشور ما تيسر من كتاب اهللا عاد األستاذ إىل الكالم مرة أخرى فقال

 أيها احلفل الكرمي، قبل أن أقدم لضيفنا كما عودناكم يف كل لقاء، يسرنا بامسكم أيضاً أن                   -
أما بالنسبة لضيفنا الشيخ إمساعيل علي سليمان أيب         .  ستاذ فاروق جويدة  نرحب بالشاعر املتألق األ   

داود، فهو من مواليد مدينة جدة عام ألف وثالمثائة ومخسة وثالثني، التحق مبدارس الفالح وهو يف                  
السادسة من عمره، عام ألف وثالمثائة وواحد وأربعني، كان مِجداً يف دراسته، وكان ترتيبه األول بني                 

رانه، وعند التخرج وضع امسه يف قائمة الشرف ومت تعيينه مدرساً باملدرسة نفسها بدون راتب خالل                أق
يف عام ألف   .  السنتني األوليني، مث منح راتباً شهرياً قدره عشرون رياالً، خالل السنتني األخريتني             

ظيفة مساعد مأمور   وثالمثائة وأربعة ومخسني، ترك العمل مبدارس الفالح ليلتحق بعمل جديد وهو و            
أدوات سيارات بالشركة الشرقية احملدودة اليت ميلكها املستر فيليب الذي أسلم يف عهد امللك عبد                 
العزيز ومنح امتياز استرياد سيارات الفورد احلكومية، فعمل معه حىت عام ألف وثالمثائة وسبعة ومخسني               

.  جنيهات مصرية  ٦دع، وكان الراتب حوايل     هجرية، مث انتقل إىل نقابة التعدين يف وظيفة مأمور مستو         
ويف عام ألف وثالمثائة وتسعة ومخسني هجرية نشبت احلرب العاملية الثانية ولكن الشركة استبقته                 
وزادت أعباءه يف عام ألف وتسعمائة وأربعة وأربعني ميالدية زاد راتبه لثمامنائة ريال، وهو مبلغ مل يكن                 

ف الشركة السعودية للتعدين حىت وصل إىل أعلى وظائفها، وقام          يتقاضاه أي سعودي، وتدرج يف وظائ     



بتدريب العديد من الشبان السعوديني، وبعد ثالثة عشر عاماً من خدمة الشركة تنحى عن العمل                  
 .خلالفات مع اإلدارة األجنبية

 يف عام ألف وثالمثائة وأربعة وسبعني هجرية زار أوروبا والواليات املتحدة ليتعرف على                 -
ول العمل التجاري وكانت تلك اجلولة هي البداية احلقيقية لعمله التجاري، وتزوج يف نفس العام                أص

ورزقه اهللا بأربعة أبناء وبنتني، يف عام ألف وثالمثائة وستة وسبعني هجرية املوافق عام ألف وتسعمائة                  
 مع شركة   وستة ومخسني ميالدية بدأ التفكري يف العمل الصناعي لظروف حرب السويس وتعاون             

بروكرت وجامبل األمريكية لبداية إنشاء مصانع إلنتاج مسحوق الصابون داخل اململكة بالتعاون مع               
شركاء آخرين، رغم الصعوبة اليت اعترضته يف البداية واليت كادت تقتل األمل يف قيام صناعة، وهكذا                

 ثراه بافتتاح املصنع مما     صقلته التجربة وأفاد ا اآلخرين، وقد تفضل جاللة امللك فيصل طيب اهللا             
 .أعطى الصناعة والقائمني عليها حافزاً كبرياً

 يف عام ألف وتسعمائة وواحد وسبعني ميالدية بدأ العمل يف مصنع مبيض الغسيل والصناعات               -
 .اخلاصة بالتعبئة

 

 :أما املهام العملية اليت يتوالها فهي
 . رئيس مؤسسة إمساعيل أيب داود-
 . شركة الصناعات احلديثة جبدة رئيس جملس إدارة-
 . رئيس جملس إدارة شركة الصناعات احلديثة بالدمام-
 . رئيس جملس إدارة شركة املنتجات احلديثة جبدة-
 . رئيس جملس إدارة شركة حممد علي أبو داود للتجارة والصناعة جبدة-
 . رئيس الغرفة التجارية والصناعية جبدة-

 

ة وليست كاملة عن حياته احلافلة بالعمل والنشاط، ونرجو من           وأعتقد أن هذه النبذة خمتصر     -
خالل لقائنا به إن شاء اهللا يف اية احلديث أن نتعرف على جوانب عديدة لضيفنا الكرمي، والكلمة اآلن                  

 . للمحتفي األستاذ عبد املقصود خوجه

  ))كلمة األستاذ عبد املقصود خوجه(( 
 : قائالًمث يتحدث األستاذ عبد املقصود خوجه

 بامسك اللهم أمحدك، وأستعني بك، وأصلي على حبيبك وخري خلقك اهلادي األمني، أصحاب              -
 .الفضيلة واملعايل والسعادة، السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته



 سيدي الشيخ إمساعيل أبو داود، من موقع االعتزاز بك، واإلعزاز لك يطيب لنا يف هذه                  -
إتاحة هذه الفرصة لنا يف هذا اللقاء الطيب، شاكراً يف نفس الوقت             األمسية الكرمية أن نشكر لك      

ما لدي قليل، لكن أرجو أن يكون كثرياً يف معناه إحساساً           .  للسادة احلضور مشاركتهم يف هذه األمسية     
 .ومشاعر
 الرجل الذي حنتفي به زرع يف قلوبنا الكثري من احلب، ويف صدورنا الكثري من التقدير                   -

حق له علينا يف هذه األمسية أن ديه من بضاعته باقات من احلب، وآيات من التقدير                  واالحترام، ف 
 خملصاً صادقاً بال حدود وال مثن، وهو        اً وفاقاً ملا قدم لوطنه ومواطنيه عطاء      اًوعبارات من االحترام جزاء   

اً، كما خدمه على    أحلى أنواع العطاء وأمثنه، ال أود أن أطيل فالشيخ إمساعيل أبو داود خدم وطنه حملي              
الساحات الدولية يف مؤمترات ومهرجانات فرفع اسم وطنه عالياً فاستحق منا دائماً التقدير والتكرمي،               
وسيبقى أنشودة على ألسنتنا، سيتوارثها أبناؤنا تقديراً وتكرمياً للرجال العاملني، ورمزاً صادقاً ملا جيب               

 عطاء هلذه الوطن، درة لكل خملص صادق أمني، وهنا          أن تكون عليه املواطنة الصاحلة، سيبقى يف الصف       
ابلغ املاء يا حبييب، عمراً مديداً يف طاعة اهللا جملَّالً         "  :ختطر ببايل مقولة طاغور لغاندي، فبامسكم أرددها له       

باحلب والتقدير، فإمساعيل أبو داود أتى من هذه األرض، وعمل هلا وعاش ألجلها، هلذا يستحق منا هذا                 
التكرمي، وما الذي حنن فيه الليلة إال كلمة شكر ورد مجيل لقليل من كثري له علينا، والسالم                  التقدير و 

 . عليكم ورمحة اهللا
 

  ))كلمة معايل الشيخ حممد العوضي(( 
 :مث ألقى معايل الشيخ حممد العوضي كلمة ذه املناسبة قال فيها

ه، ويكافئ مزيده والصالة والسالم على خري        بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا محداً يوايف ِنعم         -
األنام الذي هدى البشرية وأخرجها من الظلمات إىل النور، أنا لست من فوارس املنابر، ولكن املناسبة                

 .اجلميلة هذه حفزتين أن أقول كلمة متواضعة
ن هذا اجلمع    ال أدري هل أبدأ بالثناء على املكرم أو بالثناء على املكرم، املكرم ال شك أ                 -

الكبري املوجود هنا ومجع أكرب منه جداً يف خارج هذا املكان يعرفون فضله وأدبه ووطنيته وإخالصه،                 
 .فليس يل مزيد على ذلك

 أما املكرم صديقي وأخي الكرمي، وقد تكون شهادة األخ يف أخيه جمروحة ولكن من يكتم                  -
ه مدة طويلة عندما تشرفت بزمالته يف الغرفة         الشهادة فهو آمث قلبه، إنه صديقي وأخي الذي الزمت         

التجارية، ولدخوله الغرفة حكاية أظن من املناسب أن أذكرها، فحينما قررنا مع بعض الزمالء ترشيح                
أنفسنا يف انتخابات الغرفة التجارية وكان ذلك عام ألف وثالمثائة ومثانني هجرية، توجهنا إىل الشيخ                



يكون معنا يف هذا املشوار بل أن يكون يف مقدمتنا، وقد اعتذر حينذاك             إمساعيل أيب داود، ورجوناه أن      
 .لكثرة أعماله، ولكننا أصررنا عليه حىت تفضل وقبل، وأظن أننا خرياً فعلنا

 يف حقيقة األمر إن الشيخ إمساعيل أبا داود عاصر الغرفة يف عهدها ايد مدة طويلة، وقد                   -
اته الشيء الكثري، يعاونه يف ذلك زمالء كرام هم أعضاء           وهبها من جهده ومن ذات نفسه ومن طاق       

جملس إدارة الغرفة، وكانت جلهوده هذه نتائج ال ختفى على أحد منكم، وال أعتقد أنين يف جمال                    
ذكرها، فأصبحنا اآلن أمام صرٍح عاٍل من صروح التجارة واالقتصاد والصناعة، ليس ذلك فحسب               

رض الدويل الذي أقامته الغرفة والذي يعترب يف احلقيقة فخاراً لنا مجيعاً،            هذا املع :  إمنا أذكر من باب املثال    
هذه مراكز التدريب اليت أنشؤوها وخرجت العديد من الشباب متمرنني يف كثري من األعمال اليت                 
تساعدهم يف احلياة واليت خيدمون ا وطنهم ودينهم، هذه النشاطات الكبرية اليت تقوم ا الغرفة يف                  

الا العديدة واملستمرة، وهذه النشاطات اليت يقومون ا ال داخل اململكة فحسب، بل ويف آفاق               اتصا
 .العامل

 إين أسأل اهللا تعاىل لسعادة الشيخ إمساعيل أيب داود رئيس الغرفة التجارية الصناعية وصاحب               -
 أن يهبه مزيداً من التوفيق      الصفات الكثرية اليت تفضل األخ الكرمي بذكر بعض منها، إين أرجو اهللا تعاىل            

ومزيداً من النجاح وأن جيعل خطواته مع زمالئه يف جملس إدارة الغرفة خطوات مسددة خلري البالد                  
 . وخلري اموعة التجارية، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 

  ))كلمة سعادة الشيخ سعد املعجل(( 
غرفة السعودية ورئيس الغرفة الصناعية     مث حتدث سعادة الشيخ سعد املعجل رئيس جملس ال        

 :بالدمام، فقال
 بسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على النيب األمني، أصحاب املعايل أصحاب                -

األخ الكرمي األستاذ   ..  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته    .  الفضيلة، أصحاب السعادة، اإلخوة احلضور    
الكرمي، األخ العزيز الشيخ إمساعيل أبو داود رئيس غرفة جتارة          عبد املقصود خوجه مضيف هذا احلفل       

 .وصناعة جدة، السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 يسرين أن ألتقي بكم يف هذه األمسية املباركة، ويف مناسبة طيبة كرمية كهذه، كما يسعدين                  -

الشكر والتقدير ألخينا وزميلنا    باسم الغرف التجارية الصناعية السعودية ممثلة مبجلسها أن أتوجه جبزيل           
الكرمي األستاذ عبد املقصود خوجه على مبادرته الكرمية كما أتوجه خبالص التهنئة لزميلنا الكبري وأخينا               
العزيز الشيخ إمساعيل أيب داود على هذا التقدير الذي هو أهل له، ذلك أن دوره يف مسرية الغرف                    

، ليس خباٍف على أحد، فقد كان وال يزال من الرواد             التجارية الصناعية منذ بدايتها وحىت اآلن      



املؤسسني، ومن الداعمني لدور الغرف يف خدمة رجال األعمال، وما يزال عطاؤه مستمراً بال حدود                
 .ومسامهته فاعلة يف دعم مسرية جملس الغرف، أمتىن له مزيداً من العطاء مقروناً بدوام الصحة والسعادة

ا وزميلنا الكرمي األستاذ عبد املقصود ألتقدم له خبالص الشكر             أعود مرة أخرى إىل أخين      -
ثنينيته الكرمية والشهرية باستضافتها للعديد من رجاالت الدولة وأرباب العلم والفكر            اوالثناء على   

واألدب ورجال األعمال وغريهم ليثبت ا ومن خالهلا كرجل أعمال أننا يد واحدة يف خدمة هذا                  
ختاماً أرجو ملضيفنا الكرمي دوام الصحة والتوفيق، والثنينيته الكرمية العامرة دوام           .  اءالبلد الطيب املعط  

 . االستمرار، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 

  ))كلمة سعادة األستاذ صاحل مجال(( 
مث تعطى الكلمة لسعادة الشيخ صاحل مجال رئيس الغرفة التجارية الصناعية مبكة املكرمة              

 :الذي قال
 بسم اهللا الرمحن الرحيم، وصلى اهللا وسلم وبارك على أشرف املرسلني سيدنا حممد وعلى آله                -

قبل أن أبدأ كلميت أُريد أن أشكر األخ        .  وصحبه أمجعني، أيها اإلخوة السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته        
كنا حناول دائماً أن    عبد املقصود الذي كشف لنا عن عمر أستاذنا الكبري الشيخ إمساعيل أيب داود فقد               

يا عم إمساعيل، ألين أخشى أن يكون أصغر مين، ولكن هذه الليلة             :  نعرفه، وكنت أتردد أن أقول له     
 .كشفت احلقيقة وأصبح من حقي أن أقول له ذلك

 احلديث عن الصديق احلبيب الشيخ إمساعيل أيب داود حديث متشعب اجلوانب، ال أستطيع أن               -
اجلوانب، فهو أوالً وقبل كل شيء رجل تربية، تعلم على يده أجيال من              أتناول سريته من كل تلك      

شباب جدة عندما عمل يف التعليم يف مطلع حياته كما علمت، وهو رجل أعمال من بيت جتاري من                   
بيوت جدة، مل يتوقف عند التجارة وحدها، فأحلقها بالصناعة اليت أقدم عليها يوم كان الكثريون منا                 

كثرياً قبل اقتحام هذه اخلدمة الوطنية، ذات األثر البالغ يف اقتصاد أي بلد من                حيجمون ويترددون   
البالد، وهو رجل ثقافة وخلُق، يفرض عليك احترامه وتقديره عندما يتحدث إليك أو يتعامل معك،                

 "الدين النصيحة "  ملتزم بالكثري من مبادئ الدين احلنيف كمبدأ حسن املعاملة كما نص عليه قوله               
 :دأ األخالق الفاضلة كما قال الشاعرومب

ــبوا  ــم ذه ــبت أخالقه ــم ذه ــإن ه ف
                                                            . 

ــيت    ــا بق ــالق م ــم األخ ــا األم وإمن
. 

 

 :األخالق السيئة كالغيبة والنميمة والكذب كما قال الشاعر ومبدأ ترك واجتناب -
ــن    ــناس ألس ــورات ولل ــك ع فكلّ

                                                            . 

ــرئ   ــورة ام ــه ع ــر ب ــانك ال تذك لس
. 



 . ذلك من مبادئ األخالق االجتماعيةوأمثال
 أجل، ال أستطيع أن أتناول كل هذه اجلوانب ألن الوقت احملدد يل ال يسمح بذلك، فأنا                   -

أعرف أن مكانة رئيسنا الشيخ إمساعيل أيب داود يف قلوب احلاضرين، إن مل يكن كلهم فجلُّهم                    
جلميع، لذلك سأقتصر يف كلميت     ستدفعهم للتحدث عنه، ألنه معروف وموضع تقدير واحترام من ا          

هل تعرف فالناً؟ فإذا    :  على جانب واحد هو جانب الرفقة، رفْقة السفر، ففي أمثالنا الدارجة يقولون            
ال، كان الرد إنك ال تعرفه، ويف هذا املثل دليل على           :  هل سافرت معه؟ فإن قلت    :  نعم، قيل لك  :  قلت

 حسن حظي أن قُدر يل أن أسافر مع الصديق أيب            أن السفر حمك للرجال وكشف عن معادم، ومن       
داود سفراٍت متعددة، منضوياً، حتت لواء رئاسته لوفود جتارية وصناعية حلضور مؤمترات ولقاءات مع              
رجال أعمال يف خمتلف األقطار عربية وإسالمية، فكان نعم الرفيق يتفقد الرفاق ويسأل عنهم وحييطهم               

    اً رغم ما يكون يف بعض الرحالت من طول سفر أو مواالة اجتماعات              برعايته وال يلقاهم إال هاشاً باش
 .يتحمل مسؤولياا وحده باعتباره رئيساً للوفد

 هذا اجلانب، مع حسن التمثيل لبالده، والقدرة على التعبري عن سياستها ومواقفها املشرقة               -
بار والتقدير، فالرفيق قبل الطريق كما      عندما حتني له فُرصة التعبري، هذا اجلانب يف نظري جدير باإلك           

وأنا أعترب أن تكرمي صديقنا العزيز أيب حممد سعيد للرئيس الشيخ إمساعيل أيب داود              .  يقولون يف األسفار  
تكرمي جلميع رجال األعمال باململكة، ألن الصديق أبا داود أصبح رمزاً لرجل األعمال الصادق                 

سنة اليت استنها الصديق الكرمي األستاذ عبد املقصود منذ          الصدوق املخلص لبلده وجمتمعه، وهذه ال     
سنوات يكرم فيها من رجاالت هذا البلد الطيب ممن يستحق التكرمي سنة حسنة تسجل له، ولن يهملها                 

 .التاريخ
 أستميح مجيع إخواين املكرمني يف هذه األمسية وأمثاهلا من السابقني والالحقني أن أقدم عنهم                -
والتقدير والثناء على إحياء هذه األمسيات وما يتجلى فيها من كَِلٍم وتقدير لكل من قدم هلذا                 الشكر  

الوطن عمالً أو خدمة يف أي جمال من ااالت املختلفة، وأسأل اهللا أن جيزيه عنها أحسن اجلزاء،                    
 . وشكراً لكم مجيعاً، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 

  ))عبد ا دحالنكلمة سعادة الدكتور (( 
مث يطلب األمني العام للغرفة التجارية الصناعية جبدة الدكتور عبد اهللا دحالن الكلمة               

 :مشاركة منه يف هذا االحتفاء فيقول
اللهم .   بسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني             -

خر واالعتزاز أن يتاح يل هذا اليوم أن أقول كلمة عن هذا الرجل             أبعدين عن النفاق والرياء، إنه ملن الف      



الذي أحببته معلّماً، ومل أكن أحب معلّماً قبله، وأحببته أباً حىت شارك أيب يف احملبة واألبوة، وأحببته                   
، رئيساً ومل أك أحب وأعتز برئيس مثله، إذا كنا نكرم هذا الرجل يف هذه األمسية ذا احلشد الكبري                  

ؤالء الناس الذين أتوا من مشرق اململكة وجنوا ومشاهلا كي يسامهوا حبضورهم يف تكرمي رجل من                 
رجاالت العمل، من رجاالت القطاع اخلاص الذين شاركوا مراحل النمو والتطور يف هذه اململكة الفتية               

 .منذ احلرب العاملية وقبلها
 ا هذا الرجل فكلٌّ منا يشعر ا، ويعرف عنها،           ال أريد أن أكثر من تلك الصفات اليت يتميز         -

ويالمسها مالمسة كل يوم، وإذا كان هناك من نشاط ومن دور ومن تقدير ومن اعتبار لنشاطات هذه                 
الغرفة التجارية الصناعية جبدة، فإن هذا الرجل هو وراء كل هذا النشاط، وراء كل ذلك اإلجناز، إذا                  

ل فال بد وأن نسعد كلنا كرجال أعمال بأن كل من يسري على هذا               كنا نفتخر هذا اليوم ذا الرج     
الطريق وذا اخلُلُق وذه املبادئ وذه األهداف فسوف يكون له يوم للتكرمي وللتقدير، وإن يف بالدنا                
من سيسجل هلم التاريخ كل تقدير واحترام، إنين يف هذا اليوم قد أكون حراً طليقاً وأنا بعد أن قضيت                   

عشر عاماً يف هذه الغرفة، قد أوشكت على الرحيل عنها، إال أنين وددت أن أشارك والدي                   أحد  
وأستاذي الشيخ إمساعيل أبا داود بكلمة من األعماق أمثل ا كل من يتعامل مع هذا اجلهاز وأنقل له                   

 العامني،  حتيات كل من يعمل يف األجهزة التنفيذية يف الغرف السعودية، بامسي وباسم زمالئي األمناء              
إننا نفتخر بك رئيساً، نفتخر بك معلماً، نفتخر بك رجالً من رجاالت               :  نقول لك كلمة صدق   

األعمال، وفقك اهللا، متمنني لك عمراً طويالً خلدمة هذه البالد، وخلدمة الغرف السعودية، وخلدمة                
اليوم يف االحتفال   القطاع اخلاص بأكمله، ولكم مين أيها السادة احلضور كل شكر وتقدير ملشاركتكم             

 . ذا الرجل العظيم، والسالم عليكم
 

  ))كلمة الشيخ هاشم زواوي(( 
 :مث يتحدث الشيخ هاشم زواوي قائالً

 بسم اهللا الرمحن الرحيم، لقد سبقين األخ الصديق حممد صاحل مجال يف التحدث عن سن                  -
سة وثالثني، وأنا كذلك، وسبقين     الرئيس الشيخ إمساعيل أيب داود، فهو من والدة ألف وثالمثائة ومخ           

أيضاً األخ صاحل مجال يف التعريف بأن السفر وسيلة ملعرفة الرجال، فقبل حوايل مخسة وثالثني سنة                  
" أرامكو"سافرت مع األخ إمساعيل أيب داود إىل املنطقة الشرقية، تلبية لدعوة وجهت لنا من شركة                  

ذ شكيب األموي، وكانت رحلة فيها بعض املشاق، ولكن         دعانا إليها الصديق املوجود حالياً معنا األستا      
ق وصفاء النية وحسن السريرة،     أضفى عليها األخ إمساعيل أبو داود شيئاً كثرياً من املرح وسعة اخلُلُ            

وهذه طبائع عرفتها يف األخ إمساعيل أيب داود فيما بعد، متزاملة معه يف حياته اليومية وأعماله التجارية،                 



ولقد حدثين عنه كثرياً الصديق     .  ، صايف السريرة، ذو قلب أبيض ينبض باحلب والعطاء        فهو صايف النية  
العزيز األستاذ الشاعر، حممود عارف، وكلكم تعرفونه، فقد زامل أخاه حممداً رمحه اهللا يف مدرسة                  

 .الفالح عمراً طويالً
وأمته، أنشأ من    واألخ إمساعيل أبا داود، طيب القلب نشيط دؤوب على العمل خلري بلده               -

الصناعة ما عرف باملبيضات أو اليت تضفي على الثوب بياضاً ناصعاً، وهكذا عرفنا نشاطه التجاري                 
 .متناسقاً مع روحه الطيبة الصافية

 أنا أعترب أن تكرمي األخ إمساعيل أيب داود ليس فلتة من فلتات األخ عبد املقصود خوجه، فقد                  -
لعلماء واإلداريني واألدباء، ولكنه اآلن يكرم رجال املال، ورجال األعمال           عرفناه وعودنا أن يكرم ا    

فهذه بادرة طيبة وأرجو أن حنضر تكرمي الرجال من الناس الذين سامهوا يف النهضة الصناعية والتجارية                
 .يف هذا البلد

عاملني  ال أحب أن أطيل عليكم، فإين أكرر شكري لألخ عبد املقصود على تكرمي الرجال ال                -
ويف مقدمتهم األخ إمساعيل أيب داود، وأرجو لألخ الصديق إمساعيل أيب داود حياة طيبة مديدة، يف                  

 . خدمة بالده وأمته، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 

  ))كلمة سعادة األستاذ عبد العزيز أمحد ساب(( 
العزيز أمحد ساب قدم    مث ألقى األستاذ عدنان صعيدي كلمة نيابة عن سعادة األستاذ عبد            

 :هلا بالكلمة التالية
 من املدينة املنورة يساهم أيضاً يف االحتفاء بضيفنا الكرمي األستاذ عبد العزيز أمحد ساب رئيس                -

الغرفة التجارية الصناعية باملدينة املنورة والذي اعتذر عن احلضور نظراً لسفره، وبعث بكلمة ألقيها                
 :نيابة عنه
ثرة مليئة بالعمل والبناء، وحيق يل      :  الم إن شخصية الشيخ إمساعيل أيب داود       بعد التحية والس   -

أن أقول ذلك وقد جبت معه كثرياً من اآلفاق، وتعاونت معه يف الداخل لتحقيق كثري من أهدافه                    
الكبرية، والشيخ إمساعيل أبو داود رجل عمل وخري، وهو رجل مقدام يعرف كيف يتصرف، ملساته                

ة جوانب احلياة التجارية الصناعية يف بالدنا فهو رائد من رواد النهضة الصناعية، كما              واضحة على كاف  
أن الفضل يرجع بعد اهللا إليه وإىل زمالئه بالغرفة التجارية الصناعية مبدينة جدة فيما وصلت إليه من                   

 وهو  تقدم ووض، وما تؤديه من خدمات جلّى للقطاع التجاري والصناعي والزراعي يف بالدنا،               
صاحب أولويات كان هلا أثر كبري يف دفع عملية التقدم والرقي يف بالدنا، فهو صاحب فكرة مؤمترات                 
رجال األعمال السعوديني، وهو مؤسس ورئيس الغرفة اِإلسالمية اليت أعطاها الكثري من جهده ووقته               



 وكانت الرئاسة   وماله لكي تصبح حقيقة واضحة املعامل، وقد أسهم يف دعم جملس الغرف السعودية             
األوىل لسعادته، وقد وضع الكثري من القواعد اليت قام عليها الس ومنا وكرب حىت أصبح صرحاً يشار                 
إليه بالبنان وللرجل مكانته لدى األوساط التجارية والصناعية يف عاملنا العريب واِإلسالمي، وحضوره              

 للبالد العربية قوي وتأثريه يف اختاذ القرارات        مؤمترات االحتاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة      
 .واضح وبدونه يكون املؤمتر باهتاً ال روح فيه

-حيي ضيفنا الكرمي الشيخ إمساعيل أبا داود باسم األستاذ عبد العزيز أمحد ساب ن . 
 

  ))كلمة احملتفى به الشيخ إمساعيل أبي داود(( 
 الكلمة اليت بعث ا الشيخ عبد العزيز ساب         بعد انتهاء األستاذ عدنان صعيدي من إلقاء      

 :طلب من احملتفى به أن يلقي كلمته فقال
 بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني سيدنا               -

أصحاب املعايل، أصحاب السعادة، حضرات اإلخوة الكرام، وعلى         .  حممد وعلى آله وصحبه أمجعني    
 .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته. خص مضيفنا الكرمي األخ عبد املقصود، جزاه اهللا عنا خرياًاأل

يف احلقيقة أنا يف حرية من أمري كيف أدافع عن نفسي، أوالً يف موضوع السن، فأنا ال أعترف                   
 .مبا كُتب، وما قيل إين من مواليد عام ألف وثالمثائة ومخسة وثالثني

يف هذه الليلة باستضافة األخ الكرمي، وبرؤية هذه الوجوه الكرمية اليت سامهت             لكنين أنا سعيد     -
 يف هذا التكرمي الذي مل أصل إليه بعد، ورمبا ال أستحقه، ولكن هذه تعترب مكرمة                - وجزاها اهللا خرياً     -

تلزم من اِإلخوان أم أحبوا أن يسامهوا ببعض الشيء، وما بذلته يف خدمة بلدي هو واجب وطين يس                 
ا أن يقوم به، خصوصاً إذا أوكلت إليه مهمةعلى كل فرد من. 

 معايل الشيخ حممد العوضي ذكر أين رفضت يف البداية االشتراك يف الغرفة التجارية، فعالً هذا                -
صحيح فقد رفضت أن أدخل الغرفة، وعينت بالقوة، عينين األخ عايد شيخ رمحه اهللا وزير التجارة، ومل                 

وعندما قبلت التعيني ظننت أنين سأظل عضواً ملدة ال تزيد عن فترة سنة              .  رضيت واحتجاجي يقبل معا 
واحدة فإذا باألمور تتطور، فاختارين اِإلخوان نائباً ملعايل الشيخ حممد العوضي الذي كان رئيسنا،                 

ام وبعدها تشرف الشيخ حممد العوضي بأن أصبح وزيراً للتجارة، وحبسب التسلسل أو طبقاً للنظ               
ومل أستطع اخلروج، وكلما حاولت أن أطلق سراحي من هذه           ..  شغلت مهمة الرئيس وهكذا وقعت    

الرئاسة رجاين األخوة أن أظل مبنصيب فترة أخرى، حىت أصبحت املدة اليت قضيتها يف الغرفة تزيد على                 
أن ست وعشرين سنة، وأنا أعتقد أن أي موظف حكومي ميكنه إذا خدم عدداً من السنوات كهذه                   



يتقدم بطلب تقاعد ويرتاح، لكن هذا األمر خرج عن إراديت، وسلَّمت أمري هللا، ومازلت اآلن يف هذا                 
 .املوقع أسأل اهللا سبحانه وتعاىل لنا ولكم التوفيق

 احلقيقة أن اإلنسان يف بعض األوقات رغم ما جيد من تعب ومشقة إال أنه جيد لذة يف إجناز ما                     -
خدمة وطنه وبالده، وحنمد اهللا أن هذه الغرفة اليت كانت تشغل أربع غرف             يريده يف خدمة الناس ويف      

أصبحت حتتل مبىن جديداً يعترب إجنازه مفخرة وهو معلم حضاري بارز من معامل النهضة العمرانية                  
باململكة العربية السعودية ويرجع الفضل يف ذلك إىل تشجيع خادم احلرمني امللك فهد منذ كان ولياً                 

منذ كان وزيراً للداخلية، ومنذ أصبح ملكاً على هذا البلد، يساهم ويسأل وحياول بصفة                للعهد، و 
مستمرة أن يدفعنا إىل األمام، وأن يطلب منا أن نؤدي العمل ونستشريه يف كل وقت ويبدي رأيه،                   
ولذلك فنحن نسري على نفس االجتاه الذي خططه خادم احلرمني، ونسأل اهللا له وِإلخوته التوفيق                  

 .السدادو
 

يطلب فيها إجياد مكتبة وطنية     "  جريدة املدينة "خوان يف    قبل يومني قرأت كلمة كتبها أحد اإلِ       -
جلدة، وأعتقد أن رجال األعمال يف جدة قد أعطاهم اهللا اخلري الكثري، ويستطيعون مىت ما جد األمر أن                  

ي سيبقى خالداً هلذا االجتماع     يبنوا هذه املكتبة، وسأكون أول مساهم يف هذا البناء وهذا الصرح الذ           
، وأعتقد متاماً أن خادم احلرمني      )وهنا تضج القاعة بالتصفيق استحساناً هلذه البادرة احلسنة        (الكرمي،  

 . وشكراً لكم واهللا حيفظكم ويرعاكم. الشريفني سيكون أول من يؤيد هذه الفكرة ويباركها
 

  جويدة، ليلقي بعض قصائده     مث يقدم عريف األمسية الشاعر الكبري األستاذ فاروق         
 :ويستجيب األستاذ فاروق جويدة للطلب ويقول

 

حقيقة أنا سعيد أن أشارك يف تكرمي رمز من رموز الصناعة السعودية            .   بسم اهللا الرمحن الرحيم    -
ورجال األعمال وأن أكون ضيفاً على الشيخ عبد املقصود خوجه، هذا األخ العزيز الذي حيتوينا دائماً                

نا إىل اململكة حبسن كرمه ورعايته، فأنا أشكره على أن أتاح يل االلتقاء ذا احلفل الكرمي                  كلما هبط 
وإن كنت أعتقد أن الشعر ليس بغريب على الصناعة، فصناعة الكلمة مثل صناعة العمران، وكالمها                

 .يشارك يف صنع إنسان وزمان أفضل
 

 :أقول فيها" أريدك عمري"قصيدة كتبتها عنواا 
ــ ــم ي ــدى فل ــري الص ــن غ بق للحس

. 

ــيايل   ــيك اللـ ــق فـ ــايل أعانـ تعـ
. 

حتكــــم يف العمــــر واســــتعبدا
                                                            . 

زن ضـــيفاً ثقـــيالًوآه مـــن احلـــ 
. 

فقـــد آن للقلـــب أن يســـعدا  
. 

ــزمان   ــف الـ ــيه خلـ ــيا لنلقـ فهـ
. 



فـــبني يـــديك عـــرفت اهلـــدى
. 

 عمـري ضالالً   إذا كـنت قـد عشـت       
. 

ــيدا  ــا شـ ــوت مـ ــدم باملـ ويهـ
. 

ــرمال    ــور ال ــبين قص ــر ي ــو الده ه
. 

ــداً  ــاداً غـ ــراه رمـ ــوف نـ فسـ
                .                                             

ــنني   ــيق السـ ــم رحـ ــايل نشـ تعـ
. 

تعـــايل منـــد إلـــيه الـــيدا   
. 

ــوداع   ــع ال ــكب وق ــام يس ــو الع ه
. 

ــتدا  ــاذا ابــ ــأليه ملــ وال تســ
. 

ــى    ــيف انته ــن ك ــأيل اللح وال تس
. 

ــدا    ــا ش ــري عم ــأيل الط ــال تس ف
. 

ــاين  ــالطري بـــني األمـ نحلِّـــق كـ
. 

ــيد  ــا سـ ــراب هلـ ــيبقى التـ اسـ
                                                            . 

ــيداً     ــارت بع ــافري ط ــا العص فمهم
. 

ــردا  ــا غـ ــري مـ ــبلك عمـ فقـ
. 

ــين     ــايل نغ ــنا تع ــام م ــى الع مض
. 

ــوعدا   ــنا مـ ــنايا لـ ــى املـ وتبقـ
. 

ــوعد   ــى مـ ــياة علـ ــيء احلـ جتـ
. 

ــدى   ــي س ــرك مثل ــاع عم ــد ض فق
. 

دفاتـــر عمـــرك هـــيا احـــرقيها 
. 

رمــــته عــــيونك فاستشــــهدا
                                                            . 

ومـــاذا ســـيفعل قلـــب جـــريح 
. 

ــندى  ــس ال ــر مه ــق الزه ــا يعش كم
. 

ــون   ــافري دفء الغصـ ــب العصـ حتـ
. 

وبـــيت اخلطايـــا غـــدا مســـجدا
. 

ــريف     ــى يف اخل ــربيع أت ــيف ال فك
. 

ــردى  ــيك الـ ــق فـ ــايل أعانـ تعـ
. 

غــداً يأكــل الصــمت أحالمـــنا    
. 

 غــدافمهمــا ضــحكنا ســنبكي  
                                                            . 

أراك ابتســــامة عمــــر قصــــري 
. 

ــدى   ــول امل ــر ط ــنفع العم ــن ي فل
. 

ــاعة   ــو سـ ــري ولـ ــدك عمـ أريـ
. 

ــتدى  ــيك مث اهــ ــبل عينــ لقــ
. 

ولــــو أن إبلــــيس يــــوماً رآك 
. 

 
 
 

  ))كلمة الشيخ حممد علي الصابو�ي(( 
بعد القصيدة اليت شدا ا الشاعر فاروق جويدة تقدم الشيخ حممد علي الصابوين ليلقي               

 :كلمة مشاركة منه يف االحتفاء بالشيخ إمساعيل أيب داود قال فيها
 

مال فأنا لست من     بسم اهللا الرمحن الرحيم، أراين يف هذه األمسية طفيلياً على رجال األع              -
رجال األعمال، إمنا أنا من رجال الكتب، ولكن تذكرت أن بيين وبني سعادة الشيخ إمساعيل أيب داود                 

حيي ذكرى أجدادي،   فأنا جئت ألْ  !  وأجدادي اشتغلوا بالصابون  "  بالتايد"نسب عريق وهو أنه يشتغل      
 وسالمه عليهم وهم النموذج     والصناعات واحلرف كلها شريفة قدسها اإلسالم، واألنبياء صلوات اهللا        



الكامل للبشرية، كانوا أصحاب ِحرف، مل يكونوا مثلنا ننتظر الراتب يف آخر الشهر، لنقبض مرتبنا                 
على التعليم، كانوا أصحاب أعمال وحرف، فنوح عليه السالم كان جناراً، وداود عليه السالم كان                

، وشعيب عليه السالم كان بزازاً، فأنا أيضاً حمترف         له احلديد وأَلَنا  :  حداداً يعمل بيديه، قال اهللا تعاىل     
 .إن شاء اهللا لطلب العلم وخلدمة العلم وبيين وبني الشيخ إمساعيل كما ذكرت نسباً وصلة وقرابة

 

 ما جئت أيها اإلخوة خطيباً وال واعظاً يف هذه الليلة إمنا أنا مذكّر إلخواين من أهل احلرف                   -
 حنن جئنا إىل هذه الدنيا فقراء       وذكر فإن الذكرى تنفع املؤمنني    :  بارك وتعاىل يقول  واألعمال واهللا ت  

ال حنمل معنا شيئاً، ال حنمل من حطام الدنيا شيئاً، وسنرحل عن هذه احلياة وليس معنا شيء، وصدق                   
) مأي أعطيناكم وملكناك  (ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم            :  اهللا

 .وراء ظهوركم
 

 فأنا أحب أن أذكر، وجئت هلذه الغاية أيضاً، تكرمياً للشيخ، وتذكرياً إلخواننا ولنفسي، أنا                -
أذكر بأن واجبنا أن نبحث ال عن األعمال فحسب وإمنا عن الرجال الذين ميوتون جوعاً، وقد قرأت                  

ددون باملوت جوعاً، فمن املسؤول     منذ أيام يف جملة أن هناك مليون واحد ما بني رجل وطفل وامرأة مه             
ما آمن يب من بات شبعان وجاره إىل جنبه جائع          ":  عن هذا؟ ورسول اهللا عليه الصالة والسالم يقول       

 ."وهو يعلم
 

 فأنا جئت أذكّر، ال نريد أموالكم اآلن، إمنا أريد أن أذكّركم بأن الزكاة اليت فرضها اهللا علينا                  -
 نبخل، وأن نسعف هؤالء قبل أن تنتشلهم اجلمعيات           لينا أالَّ تكفي فقراء املسلمني، فالواجب ع     

 يذكّرنا فيما رواه البخاري عنه يقول صلوات اهللا وسالمه          التبشريية أو التنصريية، وسيدنا رسول اهللا       
مث يوم القيامة     )٢(، يطوقه )١(ثل له ماله يوم القيامة شجاعاً أقرع      من أتاه اهللا ماالً فلم يؤد زكاته، م       ":  عليه

وال حتسنب الذين يبخلون مبا أتاهم اهللا       :   قول اهللا تبارك وتعاىل    أنا مالك أنا كرتك، مث تال       :  يقول له 
 ."من فضله هو خرياً هلم بل هو شر هلم، سيطوقون ما خبلوا به يوم القيامة

 

راً، وإن   نسأل اهللا أن ينقذنا من أهوال يوم القيامة، ومن شدائد يوم القيامة، فأنا جئت مذكّ                -
شاء اهللا ستنشرح صدوركم وتأكلون ألن مثل هذه األحاديث قد تضعف الشهية، لكنين مطمئن أنكم                
ستأكلون ولكن ال تنسوا إخوانكم الفقراء، وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه ومن تبع                 

 . سنته إىل يوم الدين

                                           
 .اها ثعبان كبري تساقط شعرهمعن: شجاع أقرع )١(
 .يلتف حول عنقه كالقالدة: يطوقه )٢(



  ))كلمة اخلتام(( 
 :بالكلمة التالية" نيةاالثني"مث خيتتم السيد عدنان صعيدي 

 ذه النصيحة القيمة خنتتم أمسية هذه الليلة، آملني للجميع التوفيق والسداد إن شاء اهللا،                 -
واإلفادة مما قاله فضيلة الشيخ، وبالنسبة لضيفنا القادم فهو معايل الدكتور حامد الغابد األمني العام                 

على تأسيس املنظمة والدعوة مقدمة لكم مجيعاً        ملنظمة املؤمتر اإلسالمي مبناسبة مرور عشرين عاماً         
 .للحضور واملشاركة

 بامسكم مجيعاً نرحب، بضيفَينا الكرميين الشيخ إمساعيل أيب داود، والشاعر فاروق جويدة،               -
 .ومن ثَم إىل العشاء، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته" االثنينية"واآلن إىل لوحة 

* *  * 
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