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 حفــــل التكريـــــم
  ))كلمة االفتتاح(( 

 :فتتح األستاذ حسان كتوعة األمسية بالكلمة التاليةا
الة والسالم على خري خلقه،     بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد اهللا الذي توحد باحلمد لنفسه، والص          

 .وصفوة رسله سيدنا ونبينا وحبيبنا حممد وعلى آله أمجعني وصحبه
أصحاب السعادة السادة احلضور، حميب االثنينية، السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، وأسعد اهللا              

مي، ويسرنا هذه   ليلتكم بكل خري، ها حنن نلتقي جمدداً يف رحاب اثنينيتكم اثنينية الوفاء والود والتكر              
الليلة أن نلتقي مكرمني أستاذاً وشيخاً فاضالً هو سعادة السيد حممد علي خزندار فأهالً وسهالً به                  

 .وبصحبه األفاضل وعلى بركة اهللا كما عودناكم نبدأ هذا اللقاء املبارك بتالوة أٍي من الذكر احلكيم
رية الذاتية لفارس اثنينية هذه      أيها السادة إىل حضراتكم نبذة خمتصرة عن الس         :عريف احلفل 

 : الليلة األستاذ السيد حممد علي خزندار

  ))السرية الذاتية(( 
 .هـ١٣٣٠وِلد مبكةَ عام  -
 .درس بالكتاتيب اليت كانت منتشرة يف مكة املكرمة آنذاك -
) ياطاخل(ومبدرسة  )  اخلريية(اليت كانت تسمى أيضاً باملدرسة       )  املسعى(التحق بعد ذلك مبدرسة       -

 ).الرمحانية(ومسيت يف العهد السعودي باملدرسة 
هـ باملدرسة  ١٣٤١هـ، مث التحق يف أول عام        ١٣٤٠بنهاية عام   )  املسعى(خترج يف مدرسة      -

 .وهي قمة التعليم يف ذلك الوقت ومدة الدراسة فيها أربع سنوات) هندي(يف قلعة جبل ) الراقية(
هـ إىل مكة املكرمة    ١٣٤٦جبدة، مث عاد منها عام      )  الفالح(هـ التحق مبدرسة    ١٣٤٣يف عام     -

 .أيضاً) الفالح(وأكمل الدراسة مبدرسة 
كان ترتيبه األول يف فصول الدراسة، كما كان خطيب املدرسة دوماً أمام الشريف احلسني وأمام                  -

 .امللك عبد العزيز رمحهما اهللا تعاىل
 .هـ١٣٤٧، يف أول عام )زبيدة(عني عمل موظفاً بإدارة ) الفالح(بعد أن خترج يف مدرسة  -



يف ديوان احملاسبة   )  خمصصات( للهجرة بوزارة املالية، بوظيفة كاتب        ١٣٥٤التحق يف أول عام       -
 ).ميزانيات(تعين كاتب ) خمصصات(العامة، وكانت كاتب 

ري قضى يف وزارة املالية مخسة وعشرين عاماً متنقالً بني خمتلف وظائفها، وصدر خالهلا قرار وزا                  -
بتعيينه مديراً ملطبعة احلكومة خلفاً ملديرها السيد ياسني طه، الذي عني مديراً ملالية ومجارك خط                 

 .عفي منهاألنابيب، غري أنه اعتذر عن قبول املنصب وأُ
متت إعارته أثناء عمله بوزارة املالية إىل الشركة العربية للسيارات حماسباً للمركز الرئيسي ا، وكان                 -

 . رمحه اهللا-كة آنذاك الشيخ حممد سرور الصبان رئيس الشر
عمل باملكتب اخلاص ملعايل وزير املالية خلفاً ملعايل األستاذ عبد اهللا بلخري الذي أستلحقه جاللة امللك                  -

 .عبد العزيز بالديوان امللكي، وقد سافر مع معايل وزير املالية لعدة دول
 .ما كان مرافقاً للملك عبد العزيز يف زيارته ملصرحصل على وسام من امللك فاروق ملك مصر عند -
 .حصل على وسام من امللك حسني ملك األردن عندما كان مرافقاً للملك سعود -
عمل يف آخر أيامه الوظيفية مكلفاً بالعمل بوظيفة وكيل وزارة املالية األوىل إىل جانب قيامه مكلفاً                   -

 .أيضاً بوظيفة مدير املالية العام
 وحٍب كبريين   العمل يف جمال بيع الكتب، بعد التقاعد واشترى مكتبة استطاع تطويرها جبهدٍٍ           اختار    -

 .إىل أن صارت تعرف بشركة اخلزندار للتوزيع واخلدمات الطبية
أهالً وسهالً باألستاذ السيد حممد علي خزندار فارساً لالثنينية وبصحبه الكرام وبكم أنتم إخواين              

 . احلضور

 الثنينية سعادة كلمة صاحب ا(( 
  ))هالشيخ عبد املقصود حممد سعيد خوج

ن ِإو:  بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا على آالئه ونعمه اليت بصرنا ا يف حمكم الترتيل بقوله               
تعوا نِ دعمالَ  اهللاِ ت   تحصاوه.            والصالة والسالم على خري خلقه وخامت أنبيائه وحبيبه وصفيه سيدنا 

 .د وعلى آله وصحبه أمجعنيحمم
 : األساتذة األفاضل، السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته.. األخوان األكارم
  بكم يف هذه االثنينية اليت حنتفي من خالهلا باألستاذ الفاضل الشيخ السيد حممد              يسرين أن أرحب 

لكبري، لذلك يسعدين أن    علي خزندار، وقد شهد يف صباه الباكر البدايات اليت قام عليها هذا الكيان ا             



أقف معه يف لقطاٍت سريعة تعود بذاكرتنا إىل العبق املكي األصيل الذي عِرفَت به املدينة املقدسة                   
 .وعِرف ا

مكة املكرمة يف منتصف القرن اهلجري الرابع عشر كانت حاملة بني شعوا وودياا، متور باحلياة               
 ن تعود إىل وترية حياا اهلادئة الوديعة، فأم القرى تدور          والضجيج خالل موسم احلج، مث ال تلبث أ        

 إىل  ، يبدأ يومها بآذان الفجر النقي الندي ينساب       )الكعبة املشرفة (كلها حول مركزها ومركِز األرض      
كلِّ املنازل عرب النوافِذ املشرعة لنسماِت السحر، مث يبدأ اليوم ملئات األطفال بالتوجه حنو الكتاتيب اليت              

نت تشرف عليها بعض النساء الفاضالت، وتلك من اِحلكَم البسيطة اليت اهتدى هلا الناس بالفطرة،               كا
من حيث يكون الطفل يف تلك املرحلة املبكرة أقرب إىل حنان األم وبيئة املرتل، فكانت الفقيهات يقُ                

لك سابقاً يف   ذا الدور على أكمل وجه، والدليل على ذلك أنه كان مبكة املكرمة ـ وقد ذكرت ذ                
 كان يف مكة املكرمة وحدها يف القرن السابع اهلجري أكثر من             -موقف من املواقف على ما أذكر       

مائتني ومخسني عاملةً وفقيهة اشتغلن بشىت العلوم الفقهية والتدريسية، وقد كان ضيفنا الكبري من ضمن               
 .الباكرةأولئك التالميذ الصغار الذين استفادوا من تلك احللقات التعليمية 

اليت مسيت فيما بعد    )  املسعى( أمهها مدرسة    أما التعليم النظامي فقد كان حمصوراً يف مدارس قليلةٍ        
أيضاً، واملدرسة  )  اخلياط(وكانت تعرف آنذاك مبدرسة     )  الرمحانية(كما ذكر عريف احلفِل املدرسة       

 صولة النساء من اهلند، عام      /أا السيدة اليت تعترب أول مدرسة نظامية يف مكة املكرمة أنش        )  الصولتية(
، وتعهدها من بعده أبناؤه      )رمحت اهللا ( من اهلجرة، وعِهدت بإدارا إىل مؤسسها الشيخ           ١٢٩٠

 - ويقوم اآلن حفيد الشيخ ماجد بإدارا        -رمحهم اهللا -املشايخ حممد سعيد مث حممد سليم مث مسعود         
سة أكثر قضاة مكة املكرمة وعلمائها، كما كانت توجد          أمد اهللا يف عمره، وقد خترج من هذه املدر         

) الفالح( من اهلجرة، باإلضافة إىل ذلك قامت مدرسة          ١٢٩٨اليت أنشئت عام    )  الفخرية(املدرسة  
هـ، ويف مكة املكرمة سنة     ١٣٢٣يف جدة سنة    )  رمحه اهللا (بفرعيها حيث أسسها احلاج حممد علي زينل        

امي يوجد كُتاب الشيخ إبراهيم اخللوصي الذي كان يركِّز على          هـ ويف جمال التعليم غري النظ     ١٣٣٠
أنشأها السيد أمني   )  املاحي(تعليم اخلط واحلساب، ونسيت أن هناك كانت مدرسة يف الشبيكة تسمى            

 .املاحي
أما حلقات احلرم املكي الشريف وحصاواه كانت غاصةً بالطالب واملستفيدين من علوم الفقِه              

كانت املدارس تعىن عناية كبرية بالنواحي التثقيفية        .  ِة والنحِو والصرِف وغريها   والتفسِري والبالغ 
                 وتساعد الطالب البارزين على تنمية مواهبهم خاصة يف جمال اخلطابة وإلقاء الشعر، وكان فارس

 جتد  أمسيتنا يقوم خطيباً عن تالميذ مدرسته يف كل املناسبات، وبالتأكيد مل تكن أوقاِت الفراغ العريضِ              
ما يسدها غري االطالع احلر يف الكتب واالت اليت كانت تصل ملاماً من بعض الدول ااورة، ولعلَّ                  



 ذلك اجليل يترمحونَ على أيام كان الكتاب يتم تداوله بني عشرات األيدي الصغرية والعيون اليت                 أبناَء
 .يشع منها ظمأ املعرفة وبريق الذكاء

 يسمى بالرجولة املبكرة، خييل للكثريين أن الطفولة كانت مرحلة متر           تقودنا هذه الصورة إىل ما    
كالطيف يف حياتنا، وسرعان ما جيد الطفل نفسه يف رجولة مبكرة تستوعب طاقته وتوجهها لالستثمار                
يف عمل اقتصادي يفيد األسرةَ ويساهم يف سد مصروفها، سيما وأن السلم التعليمي كان حمدوداً للغاية                

ح لغالبية الطالب إكمال دراستهم العليا خارج حميط بيئتهم احملدودة، لذلك جند معظم الصبيان              وال يتا 
يتوجهون للعمل مع آبائهم وإخوام أو أقارم الكتساب حرفة، وكم طرق أمساعنا املثلُ الشعيب                 

حرفة مؤسسها  وكانت بعض العائالت الشهرية يف مكةَ تأخذ لقبها من          )  صنعة أبوك ال يسبقوك   (الشهري  
وهكذا وجدنا ضيفَنا الكبري    ...   والفقيه وغريها  ،مثل السقا، واخلياط، والنجار، واخلوجه، والعطار      

يدخل عامل الوظيفة وهو يف السابعة من عمره املديد إن شاء اهللا، ويعتربه اتمع رجالً يتحمل كامل                   
كانت الطفولة حملة، والشباب الغض     املسؤولية، وهناك من عاركتهم احلياة وهم أصغر منه بكثري، حيث           

ومل يكن العملُ جماالً للقفز حنو الرفاهية والعبث وتبديد النقود، بل            ..  هو وقود احلياة وسند األسرة    
 .مسؤولية حقيقية جتسدها إرادة األب وشخصية األم والفهم اجلمعي النابع من قيم اتمع

ين لألسرة يسعى الشاب لتكوين شخصيته      ومبجرد احلصول على الوظيفة أو العمل يف اخلط امله        
اخلاصة وحياول اكتساب املزيد من اخلربات ويوسع مداركه، واجلميل يف األمر أنْ يظلَ الباب مفتوحاً                
لطلب العلم من خالل احلرم املكي الشريف الذي يشكل جامعة مفتوحة لكل األعمار تقريباً، حيث جيد                

ي طموحه، وعلى يدي الشيخ الذي حيب طريقته يف التدريس           طالب العلم ضالّته يف احللقة اليت ترض      
وهكذا دون كلل أو ملل،     .  ..ويتابع معه التحصيل إىل أقصى مدى ممكن، مث ينتقل إىل حلقة أخرى            

ودون أن يتعارض ذلك مع ساعات عمله أو أسلوبه يف كسب العيش، ورغم ضيق فرص العمل، إال أن                  
ك بقليٍل من اجلهد يستطيع املتعلم أنْ حيصلَ على وظيفٍة مناسبة،           نسبة التعليم نفسها كانت ضئيلة، لذل     

وال يقف الطموح عند درجة حمددة، بل يستطيع اتهد أن يسعى للحصول على وظيفة أفضل بدخل                 
أحسن، لذلك نرى تقلب كثري من البارزين يف عدد غري قليل من الوظائف ألن كلَّ إدارٍة حتاول                    

وإغرائهم مادياً أو اجتماعياً للعمل حتت مظلتها وبالتايل االستفادة من خربام           استقطام للعمل لديها    
ومل يكن ضيف أمسيِتنا بدعاً يف ذلك، إذ تقلب يف عدِة وظائف إىل أن استقر يف وزارة املالية                  ..  السابقة

 .ملدة ربع قرن
عاملني يف القطاع   مل يكن السفر يف تلك األيام متاحاً لكثري من موظفي الدولة ناهيك عن ال               

اخلاص، أو أوساط التجار واحلرفيني، فكانت فرصة مواتية لضيفنا الكبري لكي يرى العامل من خالل                 
عمله يف املكتب اخلاص ملعايل وزير املالية، سيما وقد نال ترقية وضعته يف وظيفة رئيس مكتب تنقالت                  



 يف معية مسو األمري مشعل بن عبد العزيز         معايل الوزير فتمكن من السفر إىل فرنسا، وإجنلترا، وأمريكا،        
الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع يف ذلك الوقِت، مث سافر إىل مصر واألردن واهلند وباكستان،                 

.. والشك أا فرصةً نادرة لدراسة ومقارنة احلياة والتقاليد السائدة آنذاك، عندما كان للقمر ضياء               
 .وللنجم اجتاه

 :األخوان األفاضل
عاصر بدايات التعليم، وإرهاصات العمل احلكومي،      )  شاهد عصر ( هذه األمسية لنحيي     نلتقي

خطوة، حىت شارف عتباته األخرية، أدى واجبه يف تفان وإخالص           ..  وصعد السلم الوظيفي خطوة   
 .وحب ونكران ذات، وكلها صفات مل تكن غريبة عن رجاالت ذاك الزمن البهي

ن يف قاموس هؤالء النفر األفاضل ومن بينهم ضيفنا احملتفى          ال أعتقد أن لكلمة التقاعد أي مكا      
به، فعندما ترجل عن صهوة الوظيفة احلكومية اجته فوراً إىل نشاط طاملا حلم به وأحبه، فدخل شريكاً                  
بالثلث يف مكتبة معروفة آنذاك يف شارع امللك عبد العزيز جبدة كان ميلكها أحد األخوة اللبنانيني من                  

 للتواصل مع    وجسراً الكرمية، وبعد فترة استخلص املكتبة بالكامل لنفسه وجعلها متنفساً        "  دبوس"عائلة  
اخلارج يف جمال بيع الكتب واالت بعد أن كانت معظم املكتبات تعمل يف جمال القرطاسية                    
واالحتياجات املكتبية واحتياجات الطالب، واستطاع أن يضع بصمته يف هذا العمل، وأنشأ مؤسسة              

شركة اخلزندار  (اليت حققت جناحاً كبرياً بكل املقاييس، وواصلت تطورها لتصبح فيما بعد            "  داراخلزن"
لينظر ضيفنا الكبري من خالهلا للمجهود الذي بذله عرب سين عمره املديد             )  للتوزيع واخلدمات الطبية  

شامخ الذي وضع لبناته     ويرى يف منظومتها وجناح أبنائه يف إدارا امتداداً لعطائه وبنائه ال            ،بإذن اهللا 
األوىل قبل أكثر من سبعني عاماً، واألهم من ذلك أنه استطاع ببعد نظره أن يعلم أبناءه وبناته ألرقى                   
املستويات املمكنة، نسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن ميتعه بالصحة والعافية وجيعل ما قدمه خلدمة وطنه                  

املسرية، مع أمنيايت لكم بأمسية مانعة يف صحبة ضيفنا         ومواطنيه يف ميزان حسناته، ويوفق أبناءه ملواصلة        
 .الكبري

ضيف االثنينية القادم سعادة األستاذ الكبري عبد الكرمي اجلهيمان، األديب والشاعر والكاتب             
 ،الصحفي املعروف، فأهالً وسهالً ومرحبا بكم وبكل حميب احلرف على بساط الوفاء واحملبة واإلخاء              

الثنينية وأا مفتوحة لكل من يتعامل مع الكلمة واحلرف، فأهالً وسهالً بكم             وأكرر أن ال دعوة يف ا     
 .مجيعاً، وأمتىن لكم أمسية طيبة مع ضيفنا الكرمي

 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته



 كما هو معلوم لكثري من احلضور فإننا نتلقى األسئلة واستفسارات احلضور بعد              :عريف احلفل 
 أن تارس االثنينية، نتمىن أن يكون سؤاال واحداً حىت نعطي الفرصة لعدد كبري من               ى الكلمة لف  طَع

 . حضراتكم

  ))كلمة سعادة األستاذ السيد عد�ان الدباغ(( 
 .بسم اهللا الرمحن الرحيم، أخوكم عدنان الدباغ موظف باخلطوط السعودية، أعمل يف العمليات

 . على سيدنا حممد وعلى آله وصحبهاحلمد هللا، املستحق للثناء وحده، والصالة والسالم
عندما دعيت ألن أشارك يف هذه األمسية شعرت بالغبطة الشخصية لنفسي، والتكرمي             :  أخويت

الشخصي لنفسي وليس تكرمياً لفارس احلفل، فلرمبا تعرفون الناس كل الناس تعرف اآلخرين بطرق               
وهذا تعرفه يف جمال اجتماعي،     ..   الزمالة خمتلفة، فهذا تعرفه بأواصر الرحم والقرىب، وهذا تعرفه بأواصر        

ويف صحبة إن كانت جيدة أو على غري ذلك ولكين عرفت فارس هذه االثنينية معرفة باهللا، فقد تعرفت                  

 وآمل أن نكون ممن يستظلون بظل عرشه يوم ال ظل إال ظله، وقبل أن                ، هللا ورسوله    عليه مبحبةٍ 
رس احلفل أود أن أسجل الثناء لصاحب هذا احلفل الذي          أبدأ ألفضي ما أشعر به وما أحس به حيال فا         

ابتدع سنة حسنة، لتكرمي أهل هذه البالد خاصة أهل العطاء منهم، وآمل وأدعو اهللا سبحانه وتعاىل أن                 
 .تستمر هذه السنة ليستمر هذا العطاء ويقلده بعض من إخواننا لتكرمي تراث هذه البالد

إنسان فقيه يف الدين، فقيه يف اللغة، فقيه يف الكلمة،           عم حممد علي خزندار تعرفت عليه فهو         
حاضر البديهة وخفيف الظل، وعندما يبدأ أي حديث فيما يتعلق باألمور الدينية ترى منه كشوفات                 
وفتوحات مما يدل عليه أنه سبحانه وتعاىل قد فتح على هذا الرجل الذي أمتىن وأتشرف بأن أتعرف                   

يف جملس علم   .   عمره، وكل أسبوع أتشرف باالجتماع إليه مرة على األقل          يف  اهللاُ عليه وأمتىن بأن يطيلَ   
أو جملس ذكر، واهللا إن شيوخ هذه االس خيرجون بتعلٍّم من فارس هذه االثنينية عم حممد علي                    

 .خزندار
لكم يعين دخل يفّ السرور مرة عندما أراين مقالة كتبها أطال اهللا يف عمره              :  أيها السادة األفاضل  

أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم، بسم اهللا الرمحن         :  واليت تقول )  النساء( تتكلم عن شرح آلية       وهي
 الرّسولُ لَوجدوا اهللا توّاباً     ُءوك فَاستغفَروا اهللا واستغفَر لَهم    آولَو أَنهم ِإذ ظَّلموا أَنفُسهم ج     الرحيم  

ِحيماًر،    يف عمره يدل على حتليل ثاقب ومعرفة وفتح إهلي عظيم، أمتىن بأن ال               ففي مداخالته أطال اهللا 
أطيل عليكم يا أخوان ولكن أريد أن أصبغ صورة ثانية من زاوية أخرى، وهي خلق عم حممد علي                    
خزندار وهو رجل يكرب أكثرنا قدراً وسناً ولكنه يف كل جملس تراه حيترم الصغري والكبري، العظيم                  

نَّ كل واحٍد ضيف عنده وأن احلفل قد        أ عندما ندخل يف ضيافته العامرة ال نشعر إال ب         واحلقري، ويف بيته  



أقيم له خاصة، فهنيئاً له ذا اخللق، وهنيئاً له ذا العلم وهنيئاً لنا من تعرفنا عليه ذه الطريقة، وأنه                    
، والسالم عليكم   لشرف يل يا أستاذ عبد املقصود بأن يطلب مين أن أتكلم حبق هذا الشيخ العظيم                

 .ورمحة اهللا وبركاته
 .  جزاكم اهللا خري:الشيخ عبد املقصود

 

 كلمة سعادة األستاذ السيد سعيد منصور ((
  ))كبري مدراء الشؤون املالية السابق باخلطوط السعودية

فيلماً سينمائياً،  ...   بسم اهللا الرمحن الرحيم، قبل أن أبدأ كلميت          :األستاذ سعيد منصور  
 احلميدية وخلفها مطبعة احلكومة أم القرى وعم حممد         املكرمة وكانت   يف جياد مبكة  مضت  لذكريات  

هذا املكان وكانت مطبعة احلكومة تتبع وزارة املالية إذاً فوالد األستاذ              سعيد عبد املقصود يدلف إىل    
 لزميل  عبد املقصود خوجه كان زميالً لعم حممد علي خز ندار، وهذا وفاء من األستاذ عبد املقصود                 

ملكي والده وفاء مكي. 
بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا والصالة والسالم على سيدنا حممد رسول اهللا، وعلى آله                 
وصحبه األبرار تسليماً كثرياً، شكراً من األعماق للمكَرم واملُكَرم وجزاكم اهللا خري اجلزاء على مجع                

ركة لتكرمي شيخ هو ضيف الشيخ عبد املقصود، ذلكم هو           هذه الوجوه اخلرية، يف هذه الليلة املبا       
 ".عتيق اهللا"أستاذنا وشيخنا العم حممد علي خزندار 

هو يف الواقع شاب يف عشرة التسعني أمد اهللا يف عمره، وحباه بالصحة والعافية وطاعة اهللا                   
، وهو شاب يف    وحبكم اتصايل به وجماوريت له، فقد ملست يف شيخنا روح الشباب هو شاب يف تفكريه               

ال أثقل عليه يف هذه األمسية اجلميلة لطلبت          كاته، لو أسلوبه وطرحه، وهو شاب يف مرحه وقفشاته ونِ       
دكة باب  (منه أن يتحفنا بذكرياته عن بيعة املغفور له بإذن اهللا امللك عبد العزيز وقد كان حاضراً عند                  

ليس عزفاً ولكن كالماً عن     "  الرصد"م  ولوال أثقل عليه لطلبت منه أن يطرب احلضور من مقا         )  الصفا
رمحهم اهللا، هو يا    "  حممد سرور صبان  "و  "  بن عدوان "و  "  بن سلطان "معايشته مع املؤسس وأعوانه     

لذا نطمع من شيخنا أن يسمعنا من        )  القشاشية(ساديت ابن مكة وجار احلرم، فقد كان يسكن حبي           
 محزة شحاته وحممد حسن عواد، ودور        ومناوشات املرحومني )  السطوح(خمزون ذكرياته عن بشكة     

الصهبة (السفري بينهما املرحوم األستاذ عبد السالم الساسي، عن الشعر احلميين وأبطاله يف مكة، عن                
 .عندما كان يتغىن ا والده رمحه اهللا فقد كان من عشاق الفن) والدهنة



 هذه األمسية؟ إا خالصة     ما الذي جعلين أسهب يف هذه األشياء اليت استخلصتها منه ونثرا يف           
مجالسة وحمبة هلذا الرجل الوضيء الوجه احللو احلديث، كم متنيت أن أملك احلس الصحفي ألجري                

 صحفياً مستفيضاً عن ذكرياته، ولكن أحيل هذه األمنية لإلعالميني وأخص بالذكر             مع شيخنا حديثاً  
لعاطر لسعادة الشيخ الفاضل عبد املقصود      الدكتور أمين حبيب، راجياً أن يستجيب، والشكر والثناء ا        

خوجه لتكرميه شيخنا اخلزندار، والكرم من معدنه ال يستغرب، فالكل يعرف كرمه وتكرميه فجزاه اهللا               
 . عديدةخري اجلزاء وأمد يف عمره، راجياً أن يدوم هذا التكرمي الذي سنه سعادته أجياالً

 . والسالم عليكم ورمحة اهللا
 

  ))ستاذ الكاتب واملفكر األستاذ عابد خز�داركلمة سعادة األ(( 
بسم اهللا الرمحن الرحيم، اللهم أعن وساعد، رب اشرح يل صدري ويسر يل أمري، واحلل                 

 :عقدة من لساين يفقهوا قويل وبعد
 راجحة يف معيار املعرفة     ولكنها  واألحكام،  يقال أن شهادة االبن جمروحة يف ميزان القضاء       

، فهل هناك من يعرف األب خرياً من ابنه؟ فهو أي األب الذي أنبته وأنشأه ورعاه                 التارخيية  والشهادة
طفالً يف املهد ويافعاً يتلقى العلم، وشاباً يسعى يف مناكب األرض، وأحياناً كما يف حاليت وحال أخويت                  

اتمع، زال يف حاجة إىل حب الوالد ودعائه ونصرته، وأنه مهما بلغ من شأٍو يف                  شيخاً يشعر أنه ما   
ورفعة بني الناس فإنه لن يبلغ شأو أبيه، وال يرقى إىل مراقيه، وال يسمو إىل مدارجه، إال إذا كان الوالد                    
راضياً ومباركاً خلطواته، وحفياً بنجاحه، واالبن قد ال يعتد برضاء الناس حىت لو كان غاية يسهل                   

 لو كلفه ذلك خرط القتاد ووعثاء       إدراكها ولكنه حريص كل احلرص على أن يفوز برضاء الوالد حىت          
املسري، واالبن حني ينجح يف الوصول إىل غاية من الغايات فإن أول ما يتطلع إليه هو فرح الوالد                     

      ح وتضمر إذا مل جتد التربة الطيبة واملنبت الكرمي،          لفرحه، واحتفاؤه به، واالبن كالبذرة تذوي وتصو
ألرض وتتسامى إىل السماء إذا وجدت البيئة الصاحلة والثرى         ويف املقابل تز وتربو وتتجذر مث ختترق ا       

الطيب واهلواء النقي واملناخ املالئم والرواء املعني، وهذا ما وجدته ووعيت عليه حني تفتحت عيين                 
للحياة، وقد متثلت هذه البيئة الصاحلة يف احلب الذي يفعم به الوالد حياة كل من حييط به ويعيش يف                    

 حبه لوالدته ووالئه هلا، وحبه لزوجته، مث حبه ألخوته، ورعايته هلم فكان هلم األب                كنفه، فهناك أوالً  
الذي فقدوه وهم صغار، مث أخرياً حبه لنا حنن أبناؤه، وهو حب ال تسعه الدنيا على رحابتها وسعتها،                   

شفى ال  حب متثل يف السهر علينا حني منرض وكان ميرض ملرضنا بل وأكثر من مرضنا، وكنا نتمىن أن ن                 
كي ننعم بالشفاء بل لكي يشفى قبلنا، مث كان جيوع لننعم حنن بالشبع، ولن أنسى يوماً اختلست فيه                   



      ا إذا كان يريد منها أن حتضر غذاءه فقال هلا إغريف لألوالد            السمع وهو خياطب والديت حني سألته عم
 .أوالً وبعد ذلك نأكل أنا وأنت أي شيء، وكانت تلك أيام جوع ومسغبة

انت احلرب الثانية يف أوج ضرامها، وكانت رحاها تطحن العامل طحناً، وكانت وقودها الناس              ك
  حىت حنن سكان هذا البلد     .   على األخضر واليابس ومل يسلم من شررها ولظاها أحد         بِقواحلجارة، فلم ت

اليومية ال تزيد   فقد انقطع احلجيج عنا، وانقطعت سبل االتصال والرزق بيننا وبني العامل، وكانت مؤنتنا              
           مدة احلارة خنلطها صباحاً بالقليل من       عن قريصات من اخلبز األسود توزعها احلكومة عن طريق ع

الشاي الذي يوزعه علينا التموين مع السكر األمحر وخنلطها يف الضحى بشيء من املاء والبصل وهو ما                 
لوالد وحبه جعلنا ال نشعر يف أي       ، كانت احلياة قاسية وضروساً ولكن حنان ا       )بفتة اهلواء (كان يسمى   

 .يوم من أيامها بقسوا وضراوا
واليوم وأنا أتذكر تلك األيام أشعر أنين أريد أن أال على يده ألقبلها عرفاناً جلميله واعترافاً                 

هيا عبد احلميد   (بفضله وخافضاً جناح الذل واملسكنة له، وأنا ال أريد أن أغمط حق الوالدة الشريفة                
رمحها اهللا، فهي أيضاً قد غذتنا بغذاء احملبة وروتنا بروائها، وقصارى ما ميكن أن يقال عن                  )  عنقاوي

 . الوالدين هو ما قاله شوقي يف مدح املصطفى
هـــذان يف الدنـــيا مهـــا الـــرمحاء

. 

ــت أم أو أب   ــت فأنـ ــإذا رِحمـ فـ
. 

وإذا كانت البيئة اليت نشأت فيها قد أُشِبعت باحلب، فإا أيضاً قد أينعت باألدب، وحينما                 
 واالت حتيط يب من كل جانب وكانت الكتب يف تلك           على احلياة وجدت أن الكتب    فتحت عيين   

جبانب كتب أيب كانت هناك كتب عمي حسني،        بيتنا كان غنياً ا خاصة وأنه         األيام عملة نادرة، ولكن   
الذي أشرف  "  وحي الصحراء "وهو من أدباء الرعيل الثاين يف احلجاز وله مقاالت منشورة يف كتاب              

على مجعه وتبويبه ونشره األستاذان عبد اهللا بلخري، وحممد سعيد خوجه، وكان صدور هذا الكتاب يف                
يف مسرية احلركة األدبية يف احلجاز، وقد عكفت على قراءته أنا           تلك األيام حدثاً هاماً ومنعطفاً تارخيياً       

 غري مرة، وكان الذي حيثنا على قراءته أن يعرب عن وعي جديد               -رمحه اهللا -  وصديقي مجيل ششه  
والوعي هو بداية التاريخ، فالتاريخ ليس حروباً ومعارك وسرية دول، وإمنا التاريخ هو إحساس أمة ما                 

سالتها يف احلياة ووعيها مبا تفرضه عليها هذه الرسالة من أعباء ومهمات               بشخصيتها املتميزة ور  
: وغايات، وسعيها بكل محاس واندفاع يف حتقيق هذه الغايات، وهلذا مل يكن أدباء الرعيل األول ومنهم               

حممد سرور الصبان، وأمحد إبراهيم الغزاوي، وحممد عمر عرب، وحممد حسن عواد، ومحزة شحاته،               
 برج عاجي أو مثقفي صالونات كما يقال عن مثقفي هذه األيام، بل خاضوا غمار احلياة من                 منعزلني يف 

حوهلم وأسهموا يف خدمة اتمع وساعدهم على ذلك املراكز الكبرية اليت توالها بعضهم، وجاء                 
الرعيل الثاين من بعدهم كمحمد عمر توفيق، وحسني عرب، وحممد سعيد عبد املقصود خوجه، وعبد               



 بلخري، وحسن كتيب وحممد حسن فقي وحسني خزندار وبالطبع والدي حممد علي خزندار، وهو                اهللا
وإن مل يكن له نتاج أديب إال أنه كان واحداً من مؤسسي الوعي اجلديد الذين أخلصوا يف حتويله إىل                     

نية وأعقبتها،  مشروع بناء أمة، ومل يكن ذلك باألمر السهل يف تلك األيام اليت سبقت احلرب العاملية الثا               
يف اململكة ال خيتلف عن      فلم تكن هناك أي بنية حتتية وكان االنتقال من مكان إىل مكان آخر                 

 اهللا  الرحالت اليت وصفها ابن بطوطة وكان على والدي الذي كان يعمل مديراً ملكتب عبد                
لعيش املريح  السليمان املتنقل أن يقضي جزءاً من كل عام يف اخلرج اليت مل تكن فيها أي وسائل ل                   

والسكن املناسب، فكانت حياته فيها شظفاً ومعاناة، ولكنه حتمل ذلك بصرب وإصرار وإحساس                
بالسعادة يغمره ويشعره بأنه يؤدي واجباً وطنياً، وهذا أي حب الوطن هو الشيء الثالث الذي تعلمته                

 .من والدي بعد احلب وعشق األدب
 خدمته، بل يعين أيضاً التضحية والصرب على األذى         وحب الوطن ال يعين اإلخالص له والتفاين يف       

الذي ال يسلم منه أي مواطن حقيقي، وهو ما تعرض الوالد له وما تعرضت له أيضاً، ولكننا حنتسب                   
كل ذلك عند اهللا وعند الوطن وعند التاريخ، وحنن مل نكن يف أي يوم من األيام من الذين وصفهم اهللا                     

وِمن الناِس من يقُولُ أمنا باِهللا فَِإذَا أُوِذي        :  لعاشرة من سورة العنكبوت   سبحانه وتعاىل يف هذه اآلية ا     
           بن رم رصلِئن جاَء نذَاِب اللَِّه واِس كَعةَ الننلَ ِفتعأَ     يف اللِِّه ج كُمعا ما كُنإن قُولُنلي كلَ و ي   لَمِبأَع اللَّه س

وِر العدِبما يف صالَِمني. 
وهو اآلن بعد أن أدى الرسالة وقام بالواجب يتطلَّع إىل لقاء ربه واملؤمن جيب أن يتطلع إىل لقاء                  
ربه يف كل حلظة من حلظات حياته بنفس راضية وقلب مطمئن وضمري نقي وروح مفعمة باإلميان وآخر                 

 يف  اِطر السمواِت واَألرِض أنت وِلي     فَ َألحاِديِثتين ِمن املُلِْك وعلَّمتين ِمن تأويِل ا      تيَءارِب قد   :  دعواه
  .ماً وأحلقين بالصاِلِحنيةِ توفَّني مسِلِخرالدنيا واَأل

 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 .  اهللا حيسن إليك، اهللا حيسن إليك:الشيخ عبد املقصود خوجه

صعب جداً أن يتحدث االبن عن أبيه، يبدو يل أن           هل توافقوين الرأي بأن من ال      :عريف احلفل 
 . الدموع دائماً تسبق هذه الكلمات، أمد اهللا يف عمر األب واالبن

  ))كلمة فارس االثنينية سعادة األستاذ السيد حممد علي خز�دار(( 
ت بسم اهللا الرمحن الرحيم، السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، الواقع أين مل أعد كلمة، وقد مسع               

من الثناء املستطاب ما ظننت أنه موجه لغريي فأمحد اهللا على ما من به علي األستاذ عبد املقصود الذي                   
عم بفضله الكثريين، مئتني ومخسني حفلة تكرميية أقامها ألدباء وعلماء هذه البلدة الطاهرة، هذه البالد               



بشكري هللا أوالً مث له مث للسادة احلاضرين،        الكرمية، أسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن أبدأ هذه الكلمة هذه           
 .وأرجو عدم املؤاخذة على القصور، والسالم عليكم ورمحة اهللا

هل أحدثكم عن شيء مثالً يعين جييب مرح عن أيام احلسني، عن أيام امللك عبد العزيز                 
 . شيءاألوىل أو أيام

الفائت قدمتك حتت    يا سيدي الكرمي عندما قدمتك األسبوع         :الشيخ عبد املقصود خوجه   
وأنت يف احلقيقة شاهد عصر ولديك من الذكريات ما ال يعلمه الكثري منا، أتى               )  شاهد عصر (مسمى  

عرضاً أنك حضرت بيعة امللك عبد العزيز، إذن أنت شاهد على قيام هذا الكيان وقبل هذا الكيان،                  
بأيامها يف الشوارع،   أنت حضرت أيام امللك احلسني ومسعت أنك حضرت ما يقال عنه سحب كامل               

من هو هذا كامل بيك؟ ما هي القصة؟ نريد أن تأخذ حريتك يف احلديث وأن ال تكون األمور                      
متسلسلة ألا قد تعيق التفكري، آتنا حبديثك كيف شئت وبالشكل الذي تراه، حنن متأكدون كل                 

، فأترك لك أن تنطلق كما تشاء       التأكيد أننا سنخرج الليلة بصور ووثائق هلا قيمتها يف تاريخ هذه األمة           
 .وكيف تشاء ولك الشكر مقدماً

 كامل بيك هذا الذي أشار إليه سيدي األخ عبد املقصود كان أحد             :األستاذ حممد علي خزندار   
هـ بدأها يف تسعة شعبان     ١٣٣٤قادة الترك، ملا قام الشريف احلسني بالنهضة ضد األتراك يف عام             

امل هذا يف قلعة أجياد وظل يطلق منها قذائف كل يوم على قصر             بأول طلقة من مسدسه، فاستعصم ك     
الشريف، ذات يوم كان والدي والشيخ عراق الدين حتت البيت جالسني وإذا بطلقات رصاص جتيء،               
دخل أيب البيت الذي أمامنا والشيخ عراقي دخل بيتنا، أقول ألمي بيت أبوي دخل عندهم عراقي راح                 

كان أسري عند الشريف    )  صاحل خزندار (هناك واحد من العائلة يسموه      هناك ليش كده طيب، بعد ذلك       
احلسني، عمل ترتيب هاجم فيه القلعة مع ناس من أهل البلد، وأخذوا كامل قتلوه وسحبوه على وجهه                 

احلسني قام بالنهضة هذه وأبناؤه انتشروا إىل عرب الشارع إىل أن أحضروه إىل بيت الشريف، الشريف 
فيصل على الشام، وكان زمان        والشريف املدينة  علي على   عبد اهللا والشريف    الشمال، الشريف 

نسميه زمن الذرة ألن العيشة كانت تعبانة ال يوجد شيء من وسائل العيش املرفه، الشريف نفسه هذا                 
الشريف احلسني كان شيء عجيب يف التفكري ويف األساليب مرة أحب أن يعني شيخ ملشائخ اجلاوة،                 

 مشائخ اجلاوة، فجمعوهم له جلسوا يف جملسه كل واحد على هواه، الشريف مل تناسبه                قال امجعوا يل  
هذه اجللسة يريد الناس املقربني الذين حيبهم يريدهم جبانبه، قال صاحل خزندار قم يا سيدي هنا تعال                  

:  وقال من هنا، رتب له الس على هواه أحضر له الشيخ الزبيدي جبانبه لزم يده الشيخ الزبيدي هكذا                
قال هيا مبارك يا شيخ، مبارك يا شيخ، هذه         .  يا سيدي الزبيدي  :  قالوا.  يا مشائخ اختاروا لكم شيخاً    
 .يلزم يد الرجل ويقول يا مجاعة اختاروا لكم شيخاً. طريقة من طرق االنتخاب



 . وضعهم جتاه األمر الواقع:الشيخ عبد املقصود خوجه
ت ظروف قبل البترول    لك عبد العزيز كذلك مر     نعم، زمن امل   :األستاذ حممد علي خزندار   

ظروف كانت ضيقة جداً، ضيقة جداً جداً، كانت الرواتب تتأخر وكنا نعاين شظف شديد، مرة من                 
املرات يريد أن خيرج من الرياض إىل مكة للحج فطلب من ابن سليمان الذي كان وزير املالية طلب                   

خ القبائل يف الطريق من الرياض إىل مكة وكان          منه عشرين ألف ريال ألجل أن يوزعها على مشائ         
السفر بالسيارات، ولكن سليمان عجز، حنن جالسني يف الضحى يف دار الضيافة بالرياض ومعانا الشيخ               
عبد اهللا لنجاوي اهللا يرمحه رئيس أموال الرياض، ومعانا الشيخ الشايقي رافق اإلمام عبد الرمحن جاء                 

ذهب اللنجاوي مث صرخ يا حممد علي       .   على التليفون يريدونك   يا لنجاوي الشيوخ  :  الساعي يقول 
 قال أووو صوت جاءين كما      ،نعم:  حممد، قلت :  جئت قال .  الشيوخ يريدونك أنت ال يريدونين أنا     

وقعت !:  مأمور السنترال ما علمك مبوضوع الدراهم؟ قلت اهللا          :  نعم قال :  قلت...  صوت الرعد 
ه خالص حممد هذه حيضرها لك إذا قلت له ال أدري مشكلة إن             الواقعة قلت أكيد بن سليمان قالوا ل      

: أنطق، قلت لك أقول لك ال أدري ال أدري قلتها بلهجة من يقول            :  قلت له أدري مشكلة سكت قال     
    يا ريب سجل عندك هذا اللقب، هذه النقود املطلوبة، واهللا مل            :  ك، قال، قلت  دخيل اهللا اتركنا من شر

ليمان وابن فوزان يساعدوه مل يستلفوها من جتار الرياض ومل يأِت إال الساعة             فها بن س  حتضر كان يتسلَّ  
 .السادسة من الليل، من الضحى إىل الساعة السادسة من الليل

 . السادسة من الليل عريب:الشيخ عبد املقصود خوجه
 عريب، بن سليمان يقول يل ترى على بن فوزان خليه جييب لك              :األستاذ حممد علي خزندار   

ل ترى امللك إذا قام للتهجد الساعة الثامنة من الليل يعين قبل الفجر بثالث                عج..  لفلوس عج ال
 جاءت النقود،   عن الدراهم، الساعة السادسة قبل أن يقوم امللك بساعتني         ساعات أول ما يسأل     

وع قبل أن   وأنادي على األمني بالتليفون، أمني، يا أمني تعال خذ الدراهم، جاء بن سليمان كما املصر               
 .انظر السند خالص: يقوم امللك من النوم ماذا فعلت قلت

رحلنا مع امللك عبد العزيز إىل مصر بدعوة من امللك فاروق يف اليخت احملروسة، صادف ثاين                 
يوم من السفر عيد جلوس امللك عبد العزيز، كان عضو بعثة الشرف عباس حممود العقاد، فاملصريون                 

اً وجاءوا هكذا للملك بشكل يعين كبري جداً وجاء العقاد ألقى قصيدة، مل أرها              أقاموا هلذا احلفل موكب   
 :يف ديوانه أخذا منه خبطه ولكن بعدين أقول لكم، القصيدة يقول يف مطلعها

ــحراء   ــد الص ــك قائ ــر راض ــا حب ي
. 

ــاء    ــيل امل ــوض غ ــرين خي ــد الع أس
. 

فاغــنم حتــيـة يـــوم الــوفـاء   
. 

حــياه ماضــيها وحاضــرها معــاً    
. 



اصـة اليت فيها األشياء وال أدري      أخذا خبطه ولكن يف اآلخر املرحومة والدة األبناء ضاقت بامل         
 ريال مثن ماذا    ٣٩غري أرسلتها على احلراج، جئت يا بوي ما هذا؟ جئت الدالل يقول يل باقي عليك                

كذا وكذا، فيها   :  أيش اللي بعتها قال   .  هذه بعنا لك هذه األشياء لكن ما وفيت حبقنا        :  يا أبوي، قال  
 من احلسني وفيها القصيدة هذه وفيها أشياء من           النياشني اليت جاءتين من فاروق ونيشان جاءين       

 اهللا يرمحها رمحة األبرار     -خصوصيايت ماذا أقول إذن للمرحومة وال كما قال عابد أحبها احلب الكبري           
 . سكت-

وصلنا مصر وطلبوا الشيخ أمحد الغزاوي وكنت أتذاكر مع سيدي األخ عبد املقصود هناك                
ن يف مصر فيها بيت أعجبين       أمام امللكي  - رمحة اهللا عليه     -زاويقصيدة قاهلا الشيخ أمحد إبراهيم الغ     

 :جداً يقول
أــا تنافســنا فــيك اهلــوى فنـضــيع

. 

ــر   ــن مص ــاه م ــذي أخش ــى ال وأخش
. 

 .ةسيدي األستاذ عبد املقصود أن ال هذا قاله يف مك: بيت حلو، لكن يقول يل
 واهللا آسف أنا، حنن اآلن بصدد نشر ديوان شاعرنا الكبري الشيخ            :الشيخ عبد املقصود خوجه   

أمحد إبراهيم الغزاوي فوجدنا هذه احلاشية، أن هذه القصيدة ألقيت يف امليناء بوجود األستاذ عباس                 
 صفني من   وبني...  العقاد، وحىت هناك وصف إذا ما ختوين الذاكرة أنه كان امللك عبد العزيز يقف               

األخوة املصريني الذين يزورون اململكة آنذاك وأن الشيخ الغزاوي يف نزوله من مكة إىل جدة كتب                  
الصدر ومل تسعف القرحية بالعجز من البيت فأتى بالعجز ودوى املكان           ...  هذه القصيدة وأنه ردد البيت    

لكن بالتأكيد ما قاله الشيخ حممد علي       بالتصفيق، هذا ما وجدته مكتوباً وهذا ما أيضاً ثبتناه يف احلاشية،            
 نقلناه على ما أعتقد عن الدكتور العطوي وال       ...  هي احلقيقة ألن ما نقلناه    )  شاهد عصر (خزندار وهو   

بد أن هذه الصورة اليت نقلها سيدي الشيخ اخلزندار الليلة جتعلنا نعود مرة ثانية ونثبت احلقيقة كما                  
 .رويت

وأخشى الذي  :  ا البيت من الشعر يدل على أن هناك مثالً يقول          هذ :األستاذ حممد علي خزندار   
 .ملاذا هذا معناه أا قيلت يف مناسبة يف حفلة من املصريني للملك عبد العزيز... أخشاه من مصر أا

 من الروضات اليت كان يذهب هلا أيام        مرة كان امللك عبد العزيز يف روضة خرمي أو روضة          
 اخلرج كنا نعيش معه تسعة شهور من كل عام، ال يوجد يف اخلرج إال                بن سليمان يف    املقناص، كان 

املزارع وكان ما يعطينا إفطار ما يف إفطار، يقول يف الصباح خذوا دلة وخذوا مترة ويف الظهر نرمي                    
، والتبسي هذا حق الرز مسنه قليل، إذا نزلنا الرياض           )تبسي(م  كويف الليل نرمي علي   )  تبسي(عليكم  

نة يف القمقم وبعدين نضعه على الرز نرشه ونأكله، تسعة شهور من كل عام نقضيها                نشتري شوية مس  
لكن عادة احلياة كانت تقتضي هذا، هذا كان بن سليمان مريضاً يف اخلرج ومسع امللك عبد العزيز قال                  



ها له ال أقنع إال تأتيين يف الروضة هذه حىت أراك وأطمئن عليك، كان الشيخ حممد سرور الصبان أيام                  
اب األخ أمحد بامشاخ والسيد نوري عباس كان كاتب الشيخ          تعندنا يف اخلرج، قمنا أنا ومعي من الكُ       

موا على  حممد سرور الصبان، جئنا وصلنا إىل املخيام دخل بن سليمان ودخل حممد سرور الصبان يسلِّ              
ل، دخلنا امللك قال له     يعين أدخ )  أقلط(حممد  :   امللك قال  ظهر خوي مـن خوي   )  دهة كِ ويش(امللك،  

يا ابن سليمان أنا مل أفطر، أخرت فطوري إىل أن تأيت أفطر معك، هيا نادي ربعك، دخلنا حنن مخسة                    
أربعة أنفار مع امللك وهو اخلامس، نتناول اإلفطار سوية يقول يل نوري العباس كان اإلفطار                ..  أنفار

ابن سليمان هذا األكل الذي تراه واهللا خدادمينا        عادياً ليس شيئاً كثرياً ويقول امللك البن سليمان يا           
يأكلو منه، يعين هذا يف مقام الفخر أنه حىت اخلدامني يأكلوا من هذا األكل الفاخر، كان شوية مراصيع                  

قال يل هو ما يشوف نفسه بيين       )  أمخش(وأيضاً شيء ثاين وشوية لنب، يقول يل نوري عباس أنت متني            
واهللا يعين شيء كثري بعضها عفا عليها الزمن، وبعضها ما يزال حي            مرت يب كثري    وبينه، ذكريات   

 .  كذلكيف الذاكرة، ماذا أقول لكم
 .هناك أسئلة -

 احلوار مع احملتفى به
 . هيا أسألوين إن كان يف أسئلة:الشيخ حممد علي خزندار

 لصور   أعتقد من وحي األسئلة رمبا نستطيع أن نتوسع أو تعطي حملطات            :الشيخ عبد املقصود  
 .أكثر لكم فتخربونا عن وقائع تكون حميطة ذه األسئلة

أمامي سؤال يطلب أن تتفضلوا باحلديث عن حضوركم يوم البيعة بباب الصفا وبالتحديد             
من الذي تال كتاب البيعة؟ أو كيف كان وصف هذه البيعة ومن تذكرون من حضورها؟ كيف                 

 كان احلفل؟
 احلاج  -اهللا يرمحه -  أبدأ أقولكم ما مسعته من الشيخ      طيب خليين    :الشيخ حممد علي خزندار   

حممد زينل ولد احلاج عبد اهللا علي رضا، قال اجتمع أهل مكة وراحوا للملك عبد العزيز كان أيامها                   
امللك عبد العزيز قد دعا إىل مؤمتر إسالمي وفعالً جاء ناس من اهلند شوكت علي وحممد علي من                     

لك كثري من زعمائها، وجاءوا من الشام وجاءوا من هنا، وكان            زعماء اهلند، وجاءوا من مصر كذ     
يقوهلم تعالوا تداولوا يف أمر احلجاز ألن هذا احلجاز قبلة املسلمني، أنا ما أحب أن أحد يستبد بأموره،                  

واهللا -العزيز الظاهر مل يكن يود ذلك،          فكان املؤمترون هؤالء انساقوا يف هذا اخلط، امللك عبد         
نقبل أنه يف بالد اآلفاق       حنن ال :  هم ذهب كبار أهل مكة امللك عبد العزيز قالوا له           ألنه امل  -أعلم

يتحكموا يف بالدنا، هذه بلدنا وحنن ارتضيناك ملك علينا، أقول الذي مسعته من احلاج حممد عبد اهللا                  



 أن حممد سرور الصبان هذه شخصية امسها زي اسم الشيخ حممد سرور الصبان وزير             :  علي رضا يقول  
شوية، لكنه على   )  حروية(املالية لكن كان هذا الرجل من أهل الندى وكان يتحزم وكأنه يعين له نزعة               

منط عادي فقال للملك أنه حنن نبايعك طال عمرك على السمع والطاعة وأن تكون ملكاً على احلجاز                  
 البلد، قال   مثالً تكون احلجاز عاصمة   ...  ما هي؟ قال يعين كذا كذا     :  ولكن لنا عليك شروط، قال    

طيب زين هذه لكم، اخلالصة عينوا يوماً إلجراء البيعة، كانت املسألة يف رواق باب الصفا يف احلرم                  
الشريف، وقام السيد عباس املالكي جد السيد حممد علوي ألقى خطاب البيعة وكان أول من بايع ذا                 

ا وقبلها منا على أن يكون ملك       اخلطاب، قال حنن عرضنا البيعة على هذا امللك احملبوب ثقة لنا منه            
احلجاز، قام الناس كلهم يتقاطرون ملبايعة امللك، وكان أيامها صار ملك احلجاز وسلطان جند، مث بعد                 

 صار يعين ملك احلجاز وجند وملحقاته،       ،لك علينا ذلك قام أهل جند كذلك قالوا حنن كذلك نبايعك باملُ         
 .هذا ما يتعلق بالبيعة

 . تفضلت، صار ملك احلجاز وجندتغري اللقب مثل ما -
 .طيب يا سيدي السؤال الثاين.. نعم..  نعم:الشيخ حممد علي خزندار

 تذكروا أشخاص معينني يف حضوركم البيعة؟ غري حممد سرور           :الشيخ عبد املقصود خوجه   
 .الصبان

حممد سرور الصبان مل يكن معهم، حممد سرور الصبان حق           ...   ال :الشيخ حممد علي خزندار   
 .نعم كان يف موجود) لندىا(

 آخذ بايل أنكم ذكرمت أنه غري حممد سرور الصبان األديب ووزير            :الشيخ عبد املقصود خوجه   
 املالية املعروف هل تذكرون أي شخصيات أخرى؟

 واهللا يا طويل العمر كان عمري يومها أربع عشرة سنة وما كان يف              :األستاذ حممد علي خزندار   
 . أشوف مني الذي حضر ومني الذي ما حضربايل أن أمتلى يف الرجال

  جزاك اهللا خري، وأمد اهللا يف عمرك أديين سؤال إذا مسحت؟:الشيخ عبد املقصود خوجه
هذا يا شيخ من الكاتب الصحفي خالد أسعد، بأنه هناك كم وفري معارض             :  عريف احلفل 

 جتربتكم ما هو    الكتاب وكذا، وقلة املؤلفات بالنسبة للخليجية والسعودية خاصة من واقع           
السبب ما هي أسباب الظاهرة هذه قلة املطبوعات اخلليجية عامة والسعودية خاصة؟ يف معارض              

 .الكتاب
 املطبوعات يف أي زمن؟: الشيخ حممد علي خزندار

 اخلليجية والسعودية ما أسباب قلتها؟. حالياً يف هذا الزمن اهللا يسلمك -



ى باإلجابة على هذا السؤال ألنه أكثر مين عالقة          عابد االبن أحر   :الشيخ حممد علي خزندار   
 .باألدب واألدباء والكتب

 احلقيقة كان جيب أن يقرأ السؤال ألن السؤال مهم كنص، هناك            :الشيخ عبد املقصود خوجه   
زخم وكم وفري وكثري يف معارض الكتب يف اخلليج واململكة وال مير شهـر إال وتصلنا دعوة حلضور                  

ناك شح ونقص كبري يف املؤلفات واملؤلفني اخلليجيني عامة، والسعوديني خاصة،           معرض للكتاب، لكن ه   
 هل نطمع يف تشخيصكم ألسباب الظاهرة وطرق         ،من واقع جتربتكم العريضة يف عامل املطبوعات       

 عالجها مبا يكفل عودة العافية إىل أقالم األساتذة الكتاب وعودة الروح إىل الكتاب؟
زلت أكرر أن هذا السؤال أحرى البين عابد باإلجابة عليه             ما  :الشيخ حممد علي خزندار   
 .لعالقته الكبرية باألدب واألدباء

  . ما يف شيء مينع أن حنيل امليكروفون إىل األستاذ عابد:الشيخ عبد املقصود خوجه
 واهللا احلقيقة السؤال صعب جداً، لكن املشكلة الكربى بالنسبة للكتاب،           :األستاذ عابد خزندار  

طبعاً النشر معظمهم أو كلهم ما عندهم قدرة        :  ب ومؤلفات هي أوالً   ت سبعة كُ  ا واحد منهم، أنا يلّ    وأن
مالية على أساس أم يقدروا ينشروا كتبهم، والنوادي األدبية يؤسفين أن أقول أن عندها نوع من                  

احلقيقة الكاتب  الشللية، ختتار أشخاصاً معينني وتنشر هلم الكتب، بعد ذلك تأيت مسألة التوزيع، ف              
السعودي ال جيد أي موزع لكتبه، مثالً الشركة الوطنية للتوزيع توزع جمالت يف الغالب، حنن يف                   
اخلزندار غامرنا فترة من الفترات ووزعنا كتب لكن نالقي صعوبة ألن املكتبات منها كتيب يعين                  

الطالع والنجوم  :  ه الكتب املكتبات ال تقبلها، املكتبات تدور على الكتب اليت تباع، يعين مثل هذ             
بد أن الدولة والناشر اجلريء أي أحد من          واألشياء هذه يعين، فهذه املشكلة احلقيقة عويصة جداً، فال        

 .شكراً. هذا يتوىل املوضع هذا وإال فإن مصري الكتاب السعودي هو احلقيقة البوار
 . واهللا أود أن أدلو بدلوي:الشيخ عبد املقصود خوجه

 .ك جمهودطبعاً أنت ل -
 ..أنا أعتقد أن القضية أكرب بكثري من. العفو جمهود متواضع...  ال:الشيخ عبد املقصود خوجه

 .أنت حري باإلجابة عن هذا السؤال احلقيقة -
العفو السؤال إجابته أكرب بكثري إننا خنتصر أو نبتسره          ...   ال :الشيخ عبد املقصود خوجه   

ويطرح بالشكل  ..  تبار ما جنلس جلسة مع أدباء إال ويطرح       بكلمات، أنا أعتقد أن هذا املوضوع باع      
اب؟ هل الكتب ممنوعة غري ممنوعة، أعتقد أن الكالم من شخص           تهل هناك أزمة كتاب أو أزمة كُ      :  اآليت

 ملاذا املثقفون يف بالدنا عندما: تصل بنا إىل حل، السؤال الذي أطرحهوأشخاص وكلمات متناثرة لن  



السابق؟ كنت أالحظ يف السابق عندما تكون هناك مشكلة           ادون كما كانوا يف   تعتريهم مشكلة ال يتن   
يتنادوا ويطرحوا املشكلة ويضعوا هلا حالً، ملاذا ال يتنادون ويطرحون ما لديهم وال بد بالتأكيد لكل                 
مشكل حل؟ أما أن نتكلم عن املوضوع ذا الشكل، أو كلٌ منا يأيت برأي أو فكر، ألنه بدون                      

بدون بصراحة طرح موضوعي أعتقد أنه نكون ظلمنا الكتاب والكُتاب وال خنلص إىل               إحصائيات  
نتيجة، هذا رأيي، أنا أعرف أن هناك يف أزمة، الكتاب اجليد ال جتد من يأخذه ببالش، إذا كان األستاذ                   

تصلنا مبن  عابد بيشكو ويقول أن كتبه السبعة ما أحد يقرأها أقدر أفهم متاماً أن كتب االثنينية طبعاً ا                 
من األدباء من املثقفني مل يكلف خاطره حىت احلضور الستالمها مـجاناً،           )  بعض طبعاً ال أعمم   (نسميهم  

حنن ال نأخذ نقوداً، فلذلك هناك مشكلة، ما هي املشكلة بالتحديد؟ ال أعتقد أنه بالسهولة هكذا نتكلم                 
 .عنها ونؤطرها يف هذه الكلمات القليلة

  طيب هذه املشكلة خاصة بنا أو تشمل مصر وسورية؟:رالشيخ حممد علي خزندا
باً وجند  تألن ما مسعنا شكوى، وبدليل حنن جند كُ        ...   ما أعتقد  :الشيخ عبد املقصود خوجه   

اباًكُت. 
 . حركة النشر قوية يف بريوت ويف الشام:الشيخ حممد علي خزندار

لكن املشكلة  .  ون من شق القلم    وبدليل أنه هناك ناس كثريين يعيش      :الشيخ عبد املقصود خوجه   
عندنا هنا فعالً، نشكو من دور النشر ومن قيمة الطبعة الكبرية والبيع القليل، إذاً هناك مشكلة ال بد                   

 .من حبث هذه املشكلة، تفضل
 :ي يقولف سؤال من األخ غياث الشري:عريف احلفل

 وجمالت اإلثارة   شباب اليوم هجر الكتب والقراءة، وانصرف إىل الفضائيات وكرة القدم         
والفن الرخيص وغريها، كيف ترون هذه الظاهرة اخلطرية وكيف يكون إنقاذ رجال الغد من هذا   

 الواقع املرير؟
 . سؤال عويص ال أملك اإلجابة عليه:الشيخ حممد علي خزندار
  ملاذا؟:الشيخ عبد املقصود خوجه
إلجابة على هذا، هذه نزعات      وال أعتقد أنه يعين يف من يستطيع ا        :الشيخ حممد علي خزندار   

تكتب عنها  !!  ظاهرة حقيقةً ظاهرة  ..  الشباب اآلن آخذة يف االستشراء، ما احلل؟ صارت كأا ظاهرة         
 الصحف، يكتب عنها الكثريون ولكن املسألة تزداد وتتوسع، هل هذا حقهم أم غري حقهم؟

 . طيب الكرة يا شيخ حممد، الوحدة وغري الوحدة:عريف احلفل
  ماذا؟:مد علي خزندارالشيخ حم



  ملاذا تعين الوحدة فقط الكرة بصفة عامة؟:الشيخ عبد املقصود خوجه
  كيف كان الشباب بالنسبة للكرة؟:عريف احلفل

 أنا واحد من هؤالء الذين كنت ال أعرف الكرة إىل اآلن، مرة               :الشيخ حممد علي خزندار   
ت نفسي فاضياً، مع أنه كان الوقت كان        جاءتين فرصة وأنا أعمل مع ابن سليمان يف العصرية وجد          

العمل يأخذ كل أوقاتنا ليل وار فقلت أروح أتفرج على الكرة هذه يومها كان يلعبون االحتاد                   
تعال يا عمدة أنا أسلم عنك التذكرة       :  أبو شاشية قدامي قلت له    )  حقَّت(والوحدة، وجدت عمدة احمللة     

.. حرامي:  ذكرة دفعتها، شوية والعمدة يصيح     وندخل سوى مع بعض، قال طيب، أربعة ريال الت          
قوم ما دام ما تعرف كرة جئت هنا ليه؟         :  حرامي، قلت ماذا حدث يا عمدة من الذي سرق؟ قال يل          

 ن أنا ما عرفت حرامي يعين إيه؟ولآل
 . يقصد أوف سايد ميكن:عريف احلفل

 عضو الشرف    من ين ولكن لآلن الشيخ الصبان يرسل يل كتباً على أ         :الشيخ حممد علي خزندار   
 أو ال أعرف إيه؟

  قصدك عبد الوهاب الصبان؟:الشيخ عبد املقصود خوجه
  ماذا؟:الشيخ حممد علي خزندار
 تفهم يف الكرة يا سيدي أنت؟: الشيخ عبد املقصود خوجه
 .واهللا أفهم جداً أا حاجة مدورة بس: الشيخ عبد املقصود خوجه

 . كمان وحداوي الشيخ عبد املقصود:عريف احلفل
واهللا رغم أين عضو شرف ويل سنوات        ..   ترى ما أقوله حقيقة    :الشيخ عبد املقصود خوجه   

طوال ولو إين اآلن انسحبت من العضوية ألين ما يل دور مؤثر، فعالً ما أعرف يف الكرة أكثر من أا                     
 .شيء دائري

 . طيب احلمد اهللا الذي وجدت يف ناس ما شاء اهللا:الشيخ حممد علي خزندار
 ، أنت تدري أن الوحدة غلبت مثانية؟... واهللا يا شيخ أنت استوقفت:عريف احلفل

 يا سيدي أظن أن جوايب واضح، فال تدخلونا يف أمر ما لنا فيه               :الشيخ عبد املقصود خوجه   
 .اآلن

 األستاذ عدنان حممد حسن فقي حمامي مستشار قانوين يبدو يل هذا السؤال               :عريف احلفل 
 .لنسبة ملبايعة امللك عبد العزيزجاوب عليه الشيخ با

 . ما يف هلا ذيول ما يف هلا شيء بعد البيعة مثالً:الشيخ عبد املقصود خوجه



 بعد البيعة، واهللا أنتم كلكم تعرفون أنه تغري احلال عما كانت عليه             :الشيخ حممد علي خزندار   
ايعة للملك عبد العزيز، لكن عندما      أُسس البيعة، ما عدا أنه كان مثالً احلجاز خمتص تلك األيام ذه املب            

م األسس اليت قد جعلوها من شروط البيعة أنه يكون          هكلها حتت قيادة وحدة راحت أ       توحدت اململكة 
احلجاز مثالً هذا عاصمة البلد وهلذا استبدلت اآلن بكلمة العاصمة املقدسة، فهذه كانت من مجلة                  

 الشمل واقتضاه االجتماع احلمد هللا على       ماه لَ الذيول، لكن هذا وضع طبيعي اقتضاه التوحيد واقتض       
 . صرنا خالص نعرف هذه البلد كلها ما نفرق بني مشاهلا وجنوا وشرقها وغرا،خري

 . شيخنا هذا سؤال من األستاذ عبد احلميد الدرهلي حىت ال نثقل على الشيخ:عريف احلفل
ير إىل الظالم؟ وهل من سبيل      ملاذا انتكست حركة التنوير النهضوي حيث انتقلنا من التنو        

أن ترتفع األمة العربية وترقى إىل حتقيق النهضة املنشودة لتستعيد جمدها التليد؟ هل هناك بصيص               
 أمل؟

 واهللا هذا الكالم كان من أيام الكواكيب، وغريه من األسالف كانوا            :الشيخ حممد علي خزندار   
لرجوع، ولكن أنا أعتقد أنه بأمر اهللا        هم يتكلمون عن أسباب اخلمول وأسباب النشاط وأسباب ا         

مقبلني على خري، أعتقد متام االعتقاد أننا مقبلني على خري، وأن األمة             ..  الواحد األحد إننا إىل خري    
هناك صحوة، أسأل اهللا أن تعطي مثارها ونعود        ..  العربية إن شاء اهللا مقبلة على خري، هناك صحوة اآلن         

 وإن جئنا من ناحية الدين      ...بناء أبنائنا إن شاء اهللا كل شيء أصبح سهالً        غداً إن شاء اهللا يرى أبناؤنا وأ      
أيضاً نعرف أنه إن شاء اهللا لنا الغلبة على اليهود يف يوم ما حىت لينطق الشجر ويقول ورائي يهودي                     

يف املهم أن األمة العربية     .  سيدنا املسيح وسيدنا املهدي   ...  ويأيت كذلك أشياء تعرفوا كلكم    .  فاقتله
 .اعتقادي أا آخذة يف أسباب النهوض، غداً إن شاء اهللا بأمر اهللا يصبح هلا شأن كبري جداً

كانت ..  بلدة فقرية، وال منلك من وسائل احلياة شيئاً، ليس عندنا طرق          ...  أول كنا بلدة فقرية   
ل ِب ن  يف رمضان كنا   ،وال يوجد كهرباء ال يوجد ثلج وال يوجد شيء من وسائل الراحة             ..  ترابية

الشراشف باملاء ونضعها على وجوهنا من شدة احلر والقيظ، لكن ما شاء اهللا البلد أصبح يقوم ا بنية                  
واآلن إن شاء اهللا بأمر اهللا أعتقد أا يف طريق خري، ماذا تقولون أنتم؟              ..  حتتية وأصبح فيها كذا وكذا    

 .أحب أمسع كلمة
 . إن شاء اهللا،نعم -

 . هل هذا صحيح أن البلد مقبلة على خري:الشيخ حممد علي خزندار
 .إن شاء اهللا -

 . واهللا تفاءلوا باخلري جتدوه:الشيخ عبد املقصود خوجه



 . نعم:الشيخ حممد علي خزندار
 وأما قرآننا   الدعاء،..   فنسأل اهللا منكم أنتم مشائخنا الكبار      :الشيخ عبد املقصود خوجه   

، يفكرون، يعملون، يعلمون،    مونَ والََّذين ال يعلمونَ   هلْ يستوي الَّذين يعل   :  لنا  الكرمي أوضح 
يتدبرون، فيجب علينا أن نعمل وأن نفكر وأن نتدبر، فالقضية حتتاج حبل من اهللا وحبل من الناس،                   

 .فاللَّهم اجعلنا من هؤالء
مث ما كانت مدارس عندنا إال حمدودة، تكلم عنها سيدي          .   صحيح :الشيخ حممد علي خزندار   

بد املقصود، ولكن اآلن أصبح هناك جامعات وأصبح هناك ابتعاث يف شيء يدل على إنه شاء                األستاذ ع 
 .اهللا يف بداية الطريق خري كبري

 . اللهم آمني:الشيخ عبد املقصود خوجه
 هذا سؤال من املهندس عبد العزيز بن علي الكريدا رئيس جمموعة األرقب               :عريف احلفل 

 :للالستشارات والدراسات العلمية يقو
حينما نتحدث عن املاضي نتحدث عنه من خالل الصورة الطفولية الربيئة اليت ال حتمل               
على كاهلها ثقل املسؤولية إضافة إىل ما أنعم اهللا به علينا من نعمة النسيان اليت ال حتمل بطياا                   

اضر غري األيام احللوة واجلميلة، متناسياً أيام الفقر وضعف احليلة بينما حني نتحدث عن احل               
نتحدث من خالل واقعنا املرير يف هذا العصر، عصر الويالت، عصر الصور املأساوية يف الكثري                
من الدول اإلسالمية، هذه البوسنة واهلرسك، وهذه الشيشان وفلسطني والفلبني والكثري من              
الدول اإلسالمية، واملسلمون غثاء كغثاء السيل فماذا جيب علينا عمله لنظهر بشموخ األوائل              

 األخيار؟
 أرجو من األساتذة أن خيتصروا األسئلة ألن السؤال عندما يكون           :الشيخ عبد املقصود خوجه   

ذا الشكل يضيع الضيف ونضيع حنن وتصري القضية خطبة فأرجو أن يكون السؤال خمتصراً حىت نقدر                
 .نستطيع أن نقرأ أكثر أسئلة وتكون القضية أكثر تركيز، تفضل يا سيدي

 هذه أسئلة عامة كما تفضلت يعين ال تأيت اإلجابة عليها يف جملس              :لي خزندار الشيخ حممد ع  
 .يوم واحد مثل هذا

 . هات سيدي الذي يتيسر اهللا يطول يل بعمرك:الشيخ عبد املقصود خوجه
 .واهللا ما عندي ما أقوله أفضل مما تقوله أنت يا سيدي: الشيخ حممد علي خزندار

 يا سيدي األمسية أمسيتك وأنت فارسها وأنت عريسها           العفو :الشيخ عبد املقصود خوجه   
 .الليلة



 . أبدأ بالقليل:الشيخ حممد علي خزندار
  ال أبداً السؤال هنا باختصار ما هو السؤال هنا؟:الشيخ عبد املقصود خوجه

 مث يقول عندما    عن املاضي واحلاضر    الكرمي يتكلم    باختصار يقول السائل   :عريف احلفل 
نتحدث عنه من خالل واقعنا املرير يف هذا العصر، عصر الويالت، عصر الصور             احلاضر    نتحدث عن 

املأساوية، طبعاً بعد أن مثَّل بالبوسنة واهلرسك وفلسطني والشيشان والفلبني وكثري من الدول اإلسالمية              
 يقول ماذا جيب علينا عمله لنظهر كما األوائل من الناس؟

مل األوائل فيصل إىل نفس النتائج، أما إذا نام ونريد           أبداً يعمل ع   :الشيخ عبد املقصود خوجه   
أن نصل لنتائج األوائل، بالتأكيد األوائل كانوا أهل عقيدة وأهل عمل وأهل اجلهاد فوصلوا إىل ما                  
وصلوا إليه بالعقيدة، فنحن حباجة بصراحة إىل التمسك بعقيدتنا والعمل بأمانة وبإصرار وأي عمل                

 .صول إىل اهلدفو نتيجته احلتمية الوراءه عقيدة فيه إصرار إال
 . وال يصلح أمة إال مبا صلح به أوائله:الشيخ حممد علي خزندار
 . أنا هذا يعين جمرد فتح، أرجو منكم أنتم تكلموا:الشيخ عبد املقصود خوجه
 ال واهللا هذا الكالم صحيح نعم العقيدة هي اليت مكنت ألوائلنا             :الشيخ حممد علي خزندار   

 . وهي الطريق الوحيد لعودتنا إن شاء إىل عزة وسؤددسيادة العامل
 يا سيدي هنا عندي سؤال قد يكون فيه زوايا توثيقية منا، مثالً             :الشيخ عبد املقصود خوجه   

 كانت هناك مدارس منها املدرسة الراقية، ما هي معلوماتكم عنها؟
 يف زمن الشريف احلسني،      املدرسة الراقية هذه كانت اية التعليم      :الشيخ حممد علي خزندار   

كانوا يقدمون إليها اخلرجيني من املدارس االبتدائية كانت هناك ثالث مدارس ابتدائية أو أربع بزمن                 
 .ومنها واحدة يف سوق املعال) املسعى(الشريف احلسني منها 

  من مؤسس مثالً املدرسة الراقية؟:الشيخ عبد املقصود خوجه
 .امللك حسني مؤسسها :الشيخ حممد علي خزندار
 . امللك حسني نفسه:الشيخ عبد املقصود خوجه
 ألنه يف زمن األتراك، كانوا األتراك حيبون أال ينتشر التعليم يف              :الشيخ حممد علي خزندار   

كان يف املدرسة يف سوق املعال كان املدرس يدرس شيئاً بسيطاً وأرغمت احلكومة التركية               ...  احلجاز
 . اللغة التركيةالشيخ محدوه أن يعلم الطالب 

 . يف املدرسة:الشيخ عبد املقصود خوجه
 . يف مدرسة الفالح:الشيخ حممد علي خزندار



 . يف مدرسة الفالح:الشيخ عبد املقصود خوجه
لكن ترى يا عيال اللغة التركية يعين كل شيء باآلخر           :   قال هلم  :الشيخ حممد علي خزندار   

وال رضي، فكانت احلكومة التركية     )  إيش(شاء اهللا   وكذا وال أدري ماذا، قولوا الكلمتني هذه إن          
اخلالصة أا تضيق على احلجازيني ال تريدهم يتعلموا بالذات حىت ال ينربي منهم صوتاً يطالب بشيء،                

وكان يأيت يتفقد   )  الراقية(فالشريف احلسني هو الذي أسس املدارس االبتدائية وهو الذي أسس املدرسة            
مرة جاءنا ورأى املياه يف الطرقات من أثر شرب الطالب، فقام           )  املسعى(سة  املدارس عندما كنا يف مدر    

وضرب املراقب ضربة أثرت يف خده، جلست أيام، كان يأتينا يف القلعة يف مدرسة الراقية هذه كذلك                 
 .يفاجئنا بالليل يدخل علينا حصص الدراسة الفصول

 .ت املدرسة الراقية إذن مدرسة القلعة هي اليت كان:الشيخ عبد املقصود خوجه
 نعم هي كانت فيها الراقية وهي مؤسسها الشريف احلسني وكان            :الشيخ حممد علي خزندار   

يفاجئنا ويأيت الفصول عندنا مرة كان مدرسنا يدرس كتاب يسموه آداب الفىت مطالعة وكان فيه                  
 .ملاذا ال تعربوا هذه؟ كان يتدخل هكذا: كلمات أعجمية قال

 ف عن املدرسة العالية؟عر طيب ماذا ت:وجهالشيخ عبد املقصود خ
خبالف ما عرفت يف    )  رياضيات( هذه كانت الدراسة فيها أغلبها       :الشيخ حممد علي خزندار   

 .مدرسة الفالح أخرياً أغلب دراستها واجتاهها اجتاه علمي ديين
  أين كان مقرها؟:الشيخ عبد املقصود خوجه
  مدرسة القلعة؟:الشيخ حممد علي خزندار

 . العالية:يخ عبد املقصود خوجهالش
 العالية هذه كانت يف نفس جبل هندي، اليت صارت مقراً لتحضري            :الشيخ حممد علي خزندار   

 .البعثات فيما بعد
  من أسسها؟:الشيخ عبد املقصود خوجه
 أسسها الشريف احلسني كانت قلعة تركية، ولكنها واسعة األاء،          :الشيخ حممد علي خزندار   

وكانت تستوعب أربعة فصول واحد     .   وجعل الشريف احلسني فيها املدرسة الراقية       واسعة الفصول 
 .واثنني وثالثة وأربعة

 احلقيقة األسئلة هذه ليست أسئليت، من الدكتور عمر حسني            :الشيخ عبد املقصود خوجه   
 :عطاس أرسل سؤال من عدة نقاط يقول



رسة العالية، التحضريية يف املسعي كنا  حتدثتوا عنها، املد اليتماذا لديكم عن املدرسة الراقية
 تكلمنا عنها، التحضريية يف الشبيكة، ماذا عندكم عن مدرسة الشبيكة؟

كان يف مدرسة   )  املسعى( أنا أمسع بس أنه يوجد فيها غري مدرسيت          :الشيخ حممد علي خزندار   
 .يف الشبيكة ومدرسة يف سوق املعال
  والشامية؟:الشيخ عبد املقصود خوجه

 . الشامية، ما كان فيها إال يف زمن امللك عبد العزيز:حممد علي خزندارالشيخ 
  املعابدة؟:الشيخ عبد املقصود خوجه
زمن امللك عبد العزيز صارت جنب      .   املعابدة، ما كان فيها مدرسة     :الشيخ حممد علي خزندار   

 .بازار الشامية املدرسة وخترج منها الكثريون أيضاً
 ما أدري تذكر املدرسة العزيزية؟ :الشيخ عبد املقصود خوجه
 . أي نعم:الشيخ حممد علي خزندار

 كانت بقرا جريدة البالد، جنب البازار يف الشامية معروفة،           :الشيخ عبد املقصود خوجه   
 .تفضل

 : هذا الشيخ عبد اهللا القرين يسأل يقول:عريف احلفل
 اشر؟هل الشعراء املنتشرون يف هذا العصر يؤثرون على األدب بشكل مب

 واهللا أنا إن قلت إين ما أستوعب مجيع شعر الشعراء هذه األيام ما               :الشيخ حممد علي خزندار   
أكون كاذب، أوالً ال أرى شيئاً من الشعر ينشر يف الصحف واالت اآلن، تعال خد صحيفة عكاظ                  

م شيء  نازلة علينا بالشعر احلميين تسوي فيه عشرين صحيفة فالن كسرة وفالن ما أدري إيه وكال                
لكن يف قصيدة مثالً طيبة تنشر يف غزل يف أدب فنون من أفانني الشعر ما يف شايفني                 )  الصمرقع(جييب  

 شيء؟ يف الصحف واالت واجلرائد؟ يف الصحف السعودية شايفني شيء من هذا؟
  من الشعراء القدامى الذين تعرفهم أنت؟ الذين حلقت م؟:عريف احلفل

 واهللا كان بزمانا زي ما قال، كان يف األستاذ أمحد إبراهيم غزاوي،             :الشيخ حممد علي خزندار   
كانوا قبلها يف شعراء على النمط البديعي الذي كان سائراً عليه الشعر قدمياً يعين، كان يف شعراء يف                   

 :احلجاز وكان يف بعضهم يف الشعر احلميين واحد بديوي كان هذا يقول قصائد ممتازة
الوشــبنا وعفــنا بعــض األحــو   

. 

ــابت   ــبها ش ــم نعات ــيايل ك ــنا والل أيام
. 

 .وكان شعره كله حكمة
  تذكر امسه؟:الشيخ عبد املقصود خوجه



 . بديوي:الشيخ حممد علي خزندار
  امسه البديوي؟:الشيخ عبد املقصود خوجه
 . نعم البديوي:الشيخ حممد علي خزندار
وكان يف كذلك شعراء آخرين كنت أقول لعابد        .  الوقداين البديوي   :الشيخ حممد علي خزندار   

 احلجاز القدامى   عراءأنه كان الشيخ عبد اللطيف عامل كان ما شاء اهللا مجيل الصورة، فكان واحد من ش               
 :يقول... هذا املشجر الذي يبدأ كل بيت حبرف من احلروف) مشجر(يقول فيه 

   وال فخــر ِر قــدروإال فمــا للــد
. 

درـم ال ـذا الظيب فلينظ  ـد ه ـى جي لـع 
. 

ــبدر ــيلة نصــف الشــهر مل يطلــع ال بل
. 

ــا     ــىت كأمن ــو ح ــاء اجل ــدا فأض ب
. 

 ــر ــبه احلج ــثىن وحاج ــر امل ــو احلج ه
. 

دعـــوين وتقبيلـــي خلـــاٍل كأنـــه 
. 

م األمر ـه خيت ـبر  ـن أم ـيطف فال بد م   
. 

ــن   ــبعاً وم ــايل س ــذاك اخل ــوف ب أط
. 

 ...وهذا ال بد من أمر به خيتم األمر تقبيل احلجر األسود تقبيل الـ
 . األسئلة ترى االت كثرياً وحنن يبدو أثقلنا على الشيخ:عريف احلفل

 .تفضل... ال تفضل...  ال:الشيخ عبد املقصود خوجه
 طيب أليس لك شعر أنت يا شيخ؟ يعين ما لك شعر ما قد كتبت؟ ما حاولت                  :احلفلعريف  

 تكتب؟
 واهللا يل كتابات حول الشعر، كنت أعجب جداً أنا يعين مثالً بشعر             :الشيخ حممد علي خزندار   

عمر بن أيب ربيعة بأنه ميثل احلياة، كان أغلب شعره غزيل، والغزل يلمس ناحية مهمة يف حياة كل                    
  ألن األنثى يف حياة كل إنسان هلا شأن كبري هام جداً، الكالم هذا صحيح إال ليس صحيح؟إنسان،

 .صحيح جداً -
 وكنت معجب بشعره كثري، وكان البن عباس رضي اهللا عنه كذلك            :الشيخ حممد علي خزندار   

ده نافع  مر عليه يوم وكان عن    :  بشعره أستنشده كان من شعره يف املسجد النبوي الشريف قال له           أعجب  
 اخلارجي هذا الذي يعترب رئيس اخلوارج، فجاء رأي عمر بن أيب ربيعة قال له تعاىل يا عمر                   بن األزرق 

 :أنشدنا آخر ما قلت قال
غـــداة غـــٍد أم رائـــح فمهجـــر

. 

   ــر ــاٍد فمبك ــت غ ــم أن ــن آل نع أم
. 

 أكباد اإلبل من العراق إىل هنا تقوم ختذلنا تتركنا وتسمع            فقال له يا ابن العباس نضرب لك      
 :بشاعر يقول

   ــي فيخســر ــى ومــا بالعش فيخش
. 

رأت رجـالً أمـا إذا الشـمس عارضـت     
. 



 :قال مل يقل هكذا إمنا قال
  ــر ــي فيخس ــا بالعش ــحى وأم فيض

. 

رأت رجـالً أمـا إذا الشـمس عارضـت     
. 

وكانت هي احلقيقة من    .  وإن شئتم سأتلو عليكم القصيدة كلها من أوهلا آلخرها وتالها عليهم          
يف واحد شاعر أخذ منط عمر بن أيب ربيعة هو الظاهر أنه علي ابن               .  أحسن قصائد عمر بن أيب ربيعة     

لى منط عمر بن أيب     عبد اهللا ابن عمر الذي توىل إمارة مكة قبل الشريف احلسني أنشأ قصيدة نبطية ع               
 :ربيعة يصف كل واحدة منهم وصف يقول

هوى يوم يسرون  ـل ال ـل أه ـوسريت مث 
. 

ــيل   ــر اهل ــن العط ــيئاً م ــذت يل ش أخ
. 

وال أدري واحدة من فوق، قال كالماً مجيالً كانت القصيدة هذه عندي مث فقدت ونسيت أكثر                 
ل الوادي قلت هلم دخليكم هذه القصيدة مسعتها        هألم كانوا هم من أ    أبياا وطلبت آل زيين متوكل      

ما عندنا ضاعت، فكان يف شعراء قدمياً قبل ما يأتينا مثالً أول            :  عندكم؟ قالوا ...  ألول ما مسعتها منكم   
ما عرفنا قبل أمحد إبراهيم غزاوي، األدباء الذين كتب عنهم الشيخ حممد سرور صبان يف أدب                   

خ عبد الرؤوف وهو كذلك كان له شعر الشيخ حممد سرور الصبان وعمر عرب، حسن               احلجاز، الشي 
 .عواد

  لكن أنت يا الشيخ أنت أليست لك حماولة أنت ما حاولت تكتب؟:عريف احلفل
 حماولة شعرية ما عندي، يل بعض الكتابات، لكن حماولة شعرية ليس            :الشيخ حممد علي خزندار   

 .عندي
 :ل من األستاذ حسني عاتق الغرييب يقول طيب هذا سؤا:عريف احلفل

عاش األستاذ حممد سعيد عبد املقصود يف وسط أديب كان ميثل النخبة املميزة للرعيل األول         
كانت مكانته بني األدباء هل أنصفه أدباء زمانه؟ وما هو األثر الذي تركته مقاالته الصحفية    كيف

 ؟"بالالغر"يوقعها حتت اسم  يف جمتمعه آنذاك واليت كان
واهللا كانت ما كانت ز الشعور، كنا نتعقبها كل           "  الغربال"  :الشيخ حممد علي خزندار   

أسبوع، ألا كانت تنتقد أمناط احلياة اليت كانت سائدة عندنا انتقاد صميمي، وكان هو من اجلرأة                  
يام مل يكن   حبيث ما يتأخر، يقول الكالم هذا كله وكان الناس يطربون لسماع هذا الكالم، يف تلك األ               

، "أم القرى "أحد يقدر يطرق هذه املواضيع لكن هو الوحيد الذي كان يطرقها، وكانت مكانته يف                 
وكانت تطلع يف مطبعة أم القرى، كانت تساعده على النشر، وهو كذلك له مركز أديب كبري متثل يف                   

 .الكتاب اليت سبقت اإلشارة إليه، الذي عمله هو والشيخ عبد اهللا بلخري
 ).وحي الصحراء (:يخ عبد املقصود خوجهالش



 . هل حضرت جملسه يا شيخ:عريف احلفل
 أعرف جده الشيخ عبد املقصود      - اهللا يرمحه    - أنا أعرف أبوه   :الشيخ حممد علي خزندار   

كان موظف يف مالية الشريف احلسني وكانت املالية التابعة للشريف حسني كلها عبارة عن               .  خوجه
م أمحد باناجة الوزير كان يطلق عليه وكيل، ما كان الشريف يعين يقبل يطلق               مثانية موظفني، مبا فيه   

 .لقب وزير على أحد من رجاله
  ما هو االسم الكامل للشيخ باناجة؟:الشيخ عبد املقصود خوجه
 . أمحد باناجة:الشيخ حممد علي خزندار

السم ألن الشيخ أمحد تذكر من الثمانية أحد با  .   الشيخ أمحد باناجة   :الشيخ عبد املقصود خوجه   
 .إبراهيم غزاوي كان قال أنه أحد املوظفني يف املالية

 الشيخ أمحد إبراهيم غزاوي كان موظفاً يف دار الفتوى عند الشيخ            :الشيخ حممد علي خزندار   
 .عبد اهللا سراج، رئيس جملس الوكالء وقاضي القضاة

 .حسني سراج نعم، أبو الشاعر الكبري األستاذ :الشيخ عبد املقصود خوجه
 . نعم:الشيخ حممد علي خزندار

ه أن والد الشاعر املعروف     نو أنا يعين فاهم هذا بس حبيت أن أُ        :الشيخ عبد املقصود خوجه   
 ).وحي الصحراء(الشيخ حسني سراج وهو أحد شخصيات 

 .قصة من قصصه الرائعة) دة بنت املستكفيوالَّ( له شعر جداً مجيل :الشيخ حممد علي خزندار
. تذكر من الثمانية غري الشيخ أمحد باناجة      .  مسرحيته املشهورة، نعم  :  يخ عبد املقصود خوجه   الش

 .وغري جدي أحد من األمساء
 . واهللا كان يف الشيخ يوسف قطان:الشيخ حممد علي خزندار
 . الشيخ يوسف قطان:الشيخ عبد املقصود خوجة
 كان له شان وحظ كبري، خدم         كان هذا أمياً ولكن ما شاء اهللا        :الشيخ حممد علي خزندار   

 .الشريف عون الرفيق، وخدم بعده الشريف علي باشا، وأنشأ له شربا
  قصر شربا تقصد؟:الشيخ عبد املقصود خوجه
هو هذا الشريف علي باشا الذي أقول       .   نعم قصر شربا بالطائف    :الشيخ حممد علي خزندار   

 بن أيب ربيعة، مث خدم الشريف احلسني، مث         لكم كان له القصيدة النبطية اليت سار فيها على منط عمر           
بعد ذلك خدم ابن سعود، كان يف جدة مع الشريف علي وأرسل للملك عبد العزيز وقال له قصري،                   
يف املعابدة جبانب قصرك هذا ملك لك فكان امللك عبد العزيز سكّن فيها والده اإلمام عبد الرمحن                   



 هذا القصر من أجل أن أرى القصر الذي كان           وكان يقول مل أخرج من البيت إال كنت أنظر إىل          
يسكن فيه أيب ويتذكره، فكان الشيخ يوسف هذا وزير النافعة كان يسموه، يعين وزير األشغال لذلك                
كان من الوزراء الكبار يف تلك األيام فؤاد باشا اخلطيب، كان هذا شاعر احلقيقة شاعر العروبة وإىل                  

 : حسن جاوةاآلن كانت له قصيدة حلوة يتغىن ا
وانطوى الليل كما تطوى السطور      

. 

أيـها النـائم قد حـان الـبكور       
. 

الكـون من خلـف السـطـور     
. 

لقد خطـت يد اهللا على صفحـة        
. 

ــع العـصـور مسمألوا  قـد  
. 

لـفظ املقـدار مـنهم آيـة بعدما      
. 

ا اليـوم إن كنـت جـسور     انتهبهو
. 

فانـهب اللـذة فـي أوقاتــها      
. 

وغدك األمس تطويـه الدهــور     
. 

ما الذي تــنظر فـي يـوم غدٍ        
. 

مـن قـبـل ميـعـــاد النشور    
. 

وانظر الروضـة غـناء ملا حفـلت      
. 

 

 .هذا حيكي عن الطائف
 .           كان نــهـوداً فـي الصـــدور   

ولقـد حــدثـين رمـانـهـا أن    
. 

 .           أنه كـان خـــدود الـقـصـور   

وروى لـي الـبـان عـن أعطافـها     
. 

 

 :ردت هذا املعىن يف بيتني أخريني قال
فيمـتصـها النبـات طعــامـاً   

. 

الـجسم تـنحل بعد مـويت عناصر     
. 

ففيه هبــاء جســمـي أقــاما   
. 

فاذكرونـي إذا تكـللـِت بالـورد    
. 

 

 :وعندما يقول
كــان نـهـوداً فـي الصــدور   

. 

ولقــد حدثــين رمــاا أنـه    
. 

 .يعين أن اإلنسان عندما ميوت يأيت النبات ويتغذى يف هذا
 

هكذا قصيدة حلوة، وله قصائد ومواقف طيبة جداً لكن راحت مل يدوا أحد، من أفحل                  
 .الشعراء يف زمن الشريف احلسني

 ما وجدت شيئاً، أنا تعبت عن الشاعر األستاذ عمر عرب وعن             :الشيخ عبد املقصود خوجه   
 .الشعر هذا ما وجدته لألسف

 . منشورة يف أدب احلجاز عمر عرب كانت له قصيدة:الشيخ حممد علي خزندار



وحي ( قصيدة منشورة يف أدب احلجاز، قصائد منشورة يف            :الشيخ عبد املقصود خوجه   
لكن مع  .  لكن كما مسعت من األستاذ زيدان ومن األستاذ الغزاوي أنه كان شاعراً فحالً             )  الصحراء

ستاذ الغزاوي، لو هذا     ما حدث اآلن ما وصلنا إىل شعر األ         ال األسف ما استطعنا أن نصل إىل تراثه فلو       
شر يف رسالة الدكتور    قاله األستاذ الغزاوي، ألن الذي ن      الشعر ما وصلنا لكان ضاع نصف ما         

          شر من العطوي عبارة عن جزأين، بينما ملا مجعنا اآلن ما ن    اه باألستاذ   تراث األستاذ الغزاوي وقارن
 .د يعرف عنهالعطوي أصبح لدينا أربعة أجزاء، النصف كان قد ذهب، وال أح

 . جملة الرسالة القدمية عندي كل أعدادهاح أريد أن أقول شيئاً أنا أتصف:الشيخ عابد خزندار
 . وأنا عندي:الشيخ عبد املقصود خوجه

 . ففي عدد من األعداد ملا امللك فيصل احتل دمشق قاموا شعراء عرب:الشيخ عابد
  .ين فيصل األول قصدك اهلامشي يع:الشيخ عبد املقصود خوجه

 .فيصل بن حسني -

 نعم وألقوا قصائد أمامه كان منها قصيدة لفؤاد باشا اخلطيب وقصيدة             :الشيخ عابد خزندار  
 ".الرسالة"خلري الدين الزركلي، ومنشورة يف 

 يعين هذا مصدر، يعين ما يف شك هو نشرت القصائد، لكن ما يف              :الشيخ عبد املقصود خوجه   
 .شيء يكون معانا ديوان

 . ال ما يكون:ابد خزندارالشيخ ع
 هذا السؤال، يعين مثالً مثل األستاذ عمر عرب موجودة عشر أو            :الشيخ عبد املقصود خوجه   

 .أثنا عشر قصيدة لكن ما يف أكثر من ذلك، ليس عندنا مكونات ديوان
 . مات ولده:الشيخ عابد خزندار

 أرسلت له كان مريضاً وقال       مات ولده، أنا شخصياً ما قابلته لكن       :الشيخ عبد املقصود خوجه   
منهم األستاذ عبد احلميد    )  وحي الصحراء (أنه مل جيد شيئاً، يعين مع األسف أنا عدت إىل شخصيات             

اهللا يرد غربتها إن شاء     -عنرب وله ابنة موجودة وأوصلتين ا السيدة فاضلة زوجة الدكتور طالل بكر             
 .لدينا أكثر مما نشر مشاىف معاىف وكانت اإلجابة العادية أنه ليس -اهللا

 أنا زاملت الشيخ حممد عمر عرب يف وزارة الصحة عندما كان             :الشيخ حممد علي خزندار   
رئيس ديوان وزارة الصحة وكنت أنا ممثل مايل بوزارة املالية يف وزارة الصحة، لكن الواقع مل يكن                   

ن مجلة قصائده اليت    يعجبين شعره، وال أنا من املكانة حبيث أنتقد شاعر مثل الشيخ عمر عرب، م               
شرت يف أدب احلجاز يقولن: 



أنت حيايت ليس عنك اصطبار        
. 

يا ربة القرط وذات الســوار        
. 

أصـرب لـو مسنـي الكرب       
. 

وعـن هــواك قــط ال        
. 

 

يقلد يف هذا شعراء املهجر، لكن املعىن مبتذل، ركيك، ماذا يا ربة القرط وذات السوار؟ لكن مل                 
: ك، يقول يل  أنشدين شيء من شعر   :  أقل له هذا الكالم، كنت عندما جتمعين به جمالس خاصة أقول له           

 .خالص ليس وقته
 : هذا سؤال من األخ عبد العزيز العليان، يقول:عريف احلفل

نود أن نأخذ صورة خاصة تذكارية للشيخ حممد علي خزندار مع أبنائه، وصورة خاصة               
 .للشيخ حممد علي خزندار مع أصدقائه

  صورة فوتوغرافية أم ماذا؟:الشيخ حممد علي خزندار
 صورة يعين يأخذ فكرة عن كيف تعاملك مع أبنائك؟ ال ال :عريف احلفل

 جياوب عليه عابد، كنت أحوطهم باحلب كله، لكن           واهللا هذا السؤال   :الشيخ حممد علي خزندار   
 .أحرم نفسي

 .جيب عليه مع األستاذ عابد سؤال أُ:الشيخ عبد املقصود خوجه
  طيب أصدقائك، يعين من تذكر من أصدقائك؟:عريف احلفل

كانوا احلجازيني إذا جاء    )  كشِب( كانت الدنيا يف الزمن القدمي       : علي خزندار  الشيخ حممد 
موسم احلج كل واحد يلتفت للموسم وجيمع الدراهم، كل واحد كان يستفيد من املوسم، حىت                  
صاحب البيت العقاري الذي ليس له عالقة بالطوافة كان يأجر بيته على شيخ جاوه ويستغل الفلوس                 

منذ أن ينتهي احلج يأتوا أهل مكة على طريقتهم الشيء الذي مجعوه يف املوسم كله               ويعيش ا، ولكن    
ينفقوه بعد هذا أيام يف جعرانة وأيام يف مىن وأيام يف الشهداء وطرب الشيخ صاحل حلواين، والليايل                   

يا ليل  هذه كانت حافلة باملرح والطرب صاحل حلواين قبل حسن جاوة كان مطرباً مطرباً ممتازاً كثرياً،                
كانوا ..   كما قال سيدي األستاذ عبد املقصود      ، وأهل مكة عادةً   )نوايقعدوا يدي (يا، مل يعد هناك قرش      

 .يعين هكذا أهل مرح تكلم عن هذه الناحية مسعناها كلنا
) بصارة( مكة كما نعلم كانت يعين الفترة هذه يسموها فترة             :الشيخ عبد املقصود خوجه   

رة هذه كما تفضل شيخنا اجلليل، أنه كان الناس يقضوا أوقام يف مرح،              موسم وبصارة، ففترة البصا   
.. وسقيا..  وطوافة..  ورفادة..   مكة أهل صناعة كما نعلم وفادة      يعين أهل ...  الوقتوحيضروا يف ذلك    

مادة ..  ما كانت أيامها  ..  صنعة مثالً أتذكر أنا السماكرة يشتغلوا يف قضية         وحجابة، فتجد كل صاحب   



 فكانوا مثالً حيضروا العلب ويعبوا ماء زمزم ليبيعوها للحجاج، جتد كل واحد مثالً خياط                البالستيك
 .يعين كل صاحب صنعة يشتغل) حسب(الذي يعمل 

 ..صناعة اخليش: الشيخ حممد علي خزندار
 .يعين العهد قريب الشيء هذا، حكاية علب الزمزم إىل عهد قريب -

 . نعم:الشيخ حممد علي خزندار
 :هذا سؤال من األخ حممد منصور الشامي يقول: ف احلفلعري

أرجو من فارس هذا احلفل الكرمي وقد عاش حياة حافلة عامرة بالعمل واجلد واالجتهاد أن               
يعين أهم ثالثة دروس يا     .  يفيدنا حنن أبناءه بثالثة دروس هامة تعلمها من حياته املديدة املباركة           

 .الشيخ تعلمتها
أهم شيء حب العمل، هذه السمة اليت كانت         ..   يعين أهم شيء   :دارالشيخ حممد علي خزن   

يعين ...  تسيطر علي، ما كنت أستطيع أبرز يف عملي إال بطريق حيب للعمل، عندما كنت أحب عملي                
عندما أيت  )  يخيلِّ(إىل حد العشق أبذل فيه كل جهدي وكل طاقيت وكنت أجنح احلمد هللا، جناح كان                 

أول وظيفة فيها   ..  رشحتين وزارة املالية لوظيفة فيها    ..  رة مثل ما حكيت   م.  يتمسكوا يب ..  ألترك
أبداً هذا  :  فجاءوا إىل أهلي عني زبيدة أبداً ال خترج، اشتكيت للنائب العام املرحوم امللك فيصل، قالوا              

قالة  على االست  صرإذا كان املذكور م   :   صدر أمر قال   -اهللا يرمحه -  ه إذا خرج، بعدين   لَّيتعطل الشغل كُ  
   وكانت الوظيفة اليت رفكنت أيضاً يف كل مكان     .  ح هلا يف وزارة املالية ما تزال شاغرة فيطلق سبيله         ش

األساس الوحيد حب   ..  أتواجد به جتدهم يتمسكون يب لو حاولت أن أخرج، ملاذا؟ األساس كله             
            ِدقْالعمل، وأنا أنصح كل إنسان حيب النجاح يف عمله أن يذا فيه معىن    على حب العمل، وه     م

دعي يف عمل أن يؤدي واجبه      ستاإلخالص هللا سبحانه وتعاىل، ألن اهللا سبحانه وتعاىل حيب أن كل من أُ            
ى إال باإلخالص يف العملعلى الوجه األمثل، وهذا ال يتأت. 

  ما هو الدرس الثاين؟:الشيخ عبد املقصود خوجه
ر احلياة يف تلك األزمان،      صربنا على م   ،)الصرب( واهللا املثل الثاين     :الشيخ حممد علي خزندار   

       نريد :  هـ قال وزير املالية   ١٣٥٤ل ما بدأنا يف املالية عام       كانت لنا مخس رواتب تتعطل دائماً وأبداً، أو
ب رضينا، وبعد مدة    ر ربع الرواتب حنتفظ ا لكم أمانة عندنا إذا أيسرنا نعطيكم إياها، طي              أن نوفِّ 

مخسة شهور يصرفوا لنا راتباً واحداً، إذا صرفوه يقولون         ..  يف ثالثة شهور  ما    ..شهرين..  أصبحت شهر 
               ا ثلثا الراتب فما    نعطيكم على حسب ما يوجد يف الصندوق، مل يِف الصندوق قد براتب كامل، إم

يكون أو نصف الراتب كانوا يعطونا إياها أرزاق، كنا نبيع ورقة األرزاق على طه اخلياط بنقص عشرة                 



 وضعتها  هكذا كرسي عندما كان الريال فضة،     اليوم الذي مجعت فيه ستني ريال وضعتها         يف املئة،   
تراها زوجيت حىت ال حتسبين فقرياً،        كرسي جبانب كرسي جبانب كرسي وتركتها وقتاً طويالً أريد أن          

الصرب على مضض احلياة هذه     ..  هذه ستون ريال أمامك، فالصرب    )  شويف ها كرسي ينطح كرسي    (
 .انية أيام الوظائفاخلصلة الث

 . والثالثة ما هي يا سيدي:الشيخ عبد املقصود خوجه
قل لولدي حممد   :  بن سليمان مرة قال يل    ..   الثالثة أقوهلا لكم لكن    :الشيخ حممد علي خزندار   

حممد سليمان، يا حممد    ..  يذهب ويرى الضيوف الفالنيني ويترتب هلم كذا وكذا وكذا، حممد موجود          
: اك وكذا، قام بن سليمان يف العصر جاء قال حممد علي ماذا فعلت؟ قلت               كذا وكذ :  أبوك يقول 

.. واال عليه بالضرب  )  الشطَّافة(يا حممد ماذا فعلت؟ حممد مل يعمل شيئاً، تلجلج، محل           .  أخربت حممد 
ماذا؟ نظر إىلَّ وعندها ساعتها كنت أقول لو        :  قال.  مل يقل يل  :  هلكه، عندما شعر بوطئة الضرب قال     

أنزلت رأسي ظنين متهماً،    ..  ه يزداد ضرباً لولده وهذا شيء كالوحوش يضرب ولده، سكت          قلت ل 
   وجيت تاين مع الدرج وخالص رحت أحزم        (واهللا لن أعمل عندك،     :  قلت له )  افةبالشطَّ(نزل علي

أرسل .  ه الكالم عِمسات وال أجلس وأشتغل عندك أُ     أبيع كر :  قلت)  شنطيت ببيت الضيافة وبدي أمشي    
 . بامشاخ، أمحد بامشاخ حي يرزقيل

 . هنا يأتينا كل اثنينية، مع األسف هذه الليلة مل يشرفنا باحلضور:الشيخ عبد املقصود خوجه
أرسل يل يسترضيين   .   هو كان يقول يل أنه يأيت كل ليلة إثنني           :الشيخ حممد علي خزندار   

 .سكت) ن عصيبولي.. (وهات
غري موجود هل نستطيع أن نعرف أن األخ أمحد           طيب ما دام     :الشيخ عبد املقصود خوجه   

 .بامشاخ عمره كم سنة
 . سبعني:الشيخ حممد علي خزندار
 . ليس أكثر:الشيخ عبد املقصود خوجه
 .سبعني من قبل كم سنة:  ال، إنه كان يقول يل:الشيخ حممد علي خزندار
 .الدي إذاً أنا أفضى يل أنه حضر زواج والديت على و:الشيخ عبد املقصود خوجه
 .نعم.. نعم..  نعم:الشيخ حممد علي خزندار
 .ل يل يف عمرك بالراحةفوق الثمانني اهللا يطو.  سبعني ماذا يا أستاذ:الشيخ عبد املقصود خوجه
 .أنا سبعني:  بال، أنا أقول أنه منذ زمن كان يقول يل:الشيخ حممد علي خزندار



 عبد اهللا بلخري يف الدراسة، والشيخ عبد         األستاذ أمحد زميل الشيخ    :الشيخ عبد املقصود خوجه   
 .اهللا يعطي هلم اجلميع طول العمر.. اهللا

 . زاملين يف املكتب اخلاص كثري:الشيخ حممد علي خزندار
 . نعم أعرف هذا:الشيخ عبد املقصود خوجه
 عندما  -اهللا يرمحه - وزاملين يف اإلفطار مع جاللة امللك عبد العزيز          :الشيخ حممد علي خزندار   

 .نا حنن مخسة أنفارك
 إذن يعين فوق الثمانني، ألن معايل الشيخ عبد اهللا بلخري وسيدي            :الشيخ عبد املقصود خوجه   

 . يف أواخر الثمانينات-اهللا يطيل يف أعمارهم-هذه ) ةلَّالِش(أمحد مالئكة و
 . وعبد اهللا بامحدين:الشيخ حممد علي خزندار
 . يف بداية السبعينات اهلجريةتويف.  اهللا يرمحه:الشيخ عبد املقصود خوجه
 .نعم..  نعم:الشيخ حممد علي خزندار

 : من األخ جمدي مكي يقول:عريف احلفل
مبا أنك شاهد العصر نرجو أن حتدثونا عن علماء احلرم املكي وجمالسه العلمية، فمن                 

 تذكرون من العلماء الكبار الذين أدركتموهم وكيف كانت طريقتهم يف التدريس؟
اهللا يرمحه رمحة   -أن احلاج حممد علي زينل      :   اهللا، أول شيء أقوله    :د علي خزندار  الشيخ حمم 

 كان له نية حسنة، كان كل ما يدخره من أرباح يف جتارة اللؤلؤ، كان أكرب جتار اللؤلؤ يف                     -األبرار
باب شالعامل، يصرف على مدارس الفالح يف مكة وجدة وديب وبومباي رمبا كذلك، وأخذ خنبة من ال                

هم إىل بومباي يعلمهم، منهم حسن كتيب وسامي كتيب والربناوي وما إليهم، كان من نيته احلسنة                 أخذ
           الَّأن ريب سخر له مشائخ يف مدرسة الفالح كلهم من الص  ح الكلمة اليت يفهمها كلنا،     الَّح وعن الص

 لطيب املراكشي  ح يعين الذي يرى اهللا يف كل شيء، كان الشيخ عبد اهللا محدوه والشيخ ا               الَّأن الص
والشيخ حممد أمني فوده والشيخ حممد العريب التباين والسيد حممد عيسى رواف والشيخ حيىي أمان                 
والشيخ أمحد الناضرين، كلهم كانوا علماء أجالء يبذلون العلم لنا يف صفوفنا ويف فصولنا وكان اهللا                 

 رواف هذا كل ما ميشى يقرأ       سبحانه وتعاىل كذلك يكتب لنا النجاح على أيديهم، كان الشيخ عيسى          
قرآن، خيرج من البيت يقرأ قرآن، يدخل املسجد يقرأ قرآن، يدخل الفصل عندنا يف الدراسة يقرأ                  

   قرآن، يا ولد مس  بعوا لبعض، طي  ..   بعد ....  عوا لبعض نستبشر ال أحد حافظ نقرأ      عندما يقول لنا مس
 .قليل ها يا ولد

 .ال يعين ما شاء اهللا الغشش شغ من يومها:الشيخ عبد املقصود خوجه



عتوا؟ أيوا يا سيدي، حافظني كلكم، كلنا حافظني يا سيدي،            مس :الشيخ حممد علي خزندار   
فتوح يف درسه الفقه احلنفي إىل اآلن قواعده راسخة يف ذهين، يشهد ذا يا سيدي األخ                  ولكن يترك لنا  

يف احلرم الشريف كان نفس املشائخ      .  ن رأيه هكذا   أبو حنيفة كا   ..عدنان، ال يأيت مناسبة إال أقول هلم      
هؤالء يرتلون بناء على طلبنا يا سيدي أعمل لنا درساً يف املسجد، الشيخ عيسى يعمل لنا درساً يف                    

 يعمل لنا درساً، الشيخ عمر محدان كانت كل حصوة من حصاوي املسجد احلرام              ميايناملسجد، الشيخ   
لنيب الشيخ أبو الشيخ أمحد زكي الشيخ سعيد مياين حلقة كبرية،           غاصة بالعلماء والطالب، عند باب ا     

بعدين حلقة السيد علوي املالكي، بعدين حلقة الشيخ محد العريب التباين، كانت كل حصاوي املسجد                
اجلامعة الكبرية  ..  كان احلرم هو اجلامعة   :  احلرام ال ختلو منها حصوة من الدراسة، حيدثين عمي يقول          

: ا هذه األيام، كان املسجد احلرام أخرج فطاحل كانوا يأتون من اخلارج، يقول واحد             اليت تقولون عنه  
عى قبل مقرآة الفاحتة، وأهل مكة يعرفوا اسم مقرآة الفاحتة هذه، هذا             دهذا زقاق الطربي الذي يف املُ     

اء، كان خيرج منه يف عيد رمضان لصالة املشهد أربعني عمامة كلهم علم            :  زقاق الطربي يقول واحد   
 .وكان منهم سيدات، ذكر سيدي األخ عبد املقصود خوجه

 . مئتني:الشيخ عبد املقصود خوجه
حمدثات، كانوا من عائلة الطربي حمدثات، معىن       ..   سيدات علماء  :لي خزندار عالشيخ حممد   

بد ماذا يف زماننا كان يقول علماء كثري، الشيخ ع        :  احملدث املسند أنه احلافظ الكبري جداً، فيقول عمي       
           يف أفاضل وعلماء مكة من     )  نشر النور والزهر  (اه  اهللا أبو اخلري رمحة اهللا عليه وضع كتاباً يف هذا مس

القرن العاشر إىل القرن الرابع عشر، ذكر فيها أن العلماء طائفة كبرية جداً والعلماء والشعراء، ال                  
 أدري رأيتم هذا الكتاب يا سيدي؟
 . عندي ال، ليس:الشيخ عبد املقصود خوجه
 . أنا غداً أرسله لك:الشيخ حممد علي خزندار
 . جزاكم اهللا خري:الشيخ عبد املقصود خوجه
وغري احلرمني كان احلجاز مرجع يأتوا له العلماء من شىت          .  .. ألنه :الشيخ حممد علي خزندار   

مالك وفقه علماء   ى بفقه اإلمام    أقطار العامل، حىت اإلمام أبو حنيفة غادر العراق حىت يأيت احلجاز يتملَّ            
كبري ..  مكة، عطاء بن أيب رباح يف مكة، اإلمام مالك يف املدينة، فكانت مكة حقيقة مصدر إشعاع كبري                

 .جداً، وأقول فقدت مكانتها
 ال إن شاء اهللا تظل مكة يف بيته الكرمي، تظل ذلك البلد الذي ال               :الشيخ عبد املقصود خوجه   

 .هللا طابعهميكن أن يفقد رونقه وال يفقد إن شاء ا



 .اهللا كرمي.. اهللا كرمي..  اهللا كرمي:الشيخ حممد علي خزندار
 . اهللا كرمي:الشيخ عبد املقصود خوجه
 . أهم شيء املسجد احلرام يهيئ يل ما عاد خالص:الشيخ حممد علي خزندار
 . ال ال:الشيخ عبد املقصود خوجه
 .عامل أين كان كل حصوة من احلصاوي فيها :الشيخ حممد علي خزندار
 . اهللا سبحانه وتعاىل إن شاء اهللا يعيد األمور إىل أحسن ما ميكن:الشيخ عبد املقصود خوجه

 : األخ خالد زقزوق يقول:عريف احلفل
 يا شيخ يف أي عام قمت بزيارة اهلند وما كانت أهم مشاهداتك يف تلك البالد؟

لك عبد العزيز حظياً جداً      هذا اهلند، كان بن سليمان حظياً عند امل        :الشيخ حممد علي خزندار   
يا ابن سليمان اذهب إىل اخلارج أحبث عن عالج         :  مكانة ما كان حيظى ا فيصل، فأصبح مريضاً قال        

كما كان الكثريين من الناس يلتمسون العالج يف اخلارج لقصور العالج الطيب يف احلجاز ويف جند،                  
ذهب، إطيب  :  يعرف اللغة اهلندية وهكذا، قال له     يا طويل العمر أنا أريد اهلند، عشت فيها زماناً و         :  قال

قال لألمري حممد بن عبد العزيز واألمري منصور وكان وزير الدفاع، حول ذلك حنن نريد أن نسافر مع                  
هيا توكلوا على اهللا، الدكتور رشاد فرعون يذهب معكم كطبيب كذلك، وجاء             :  ابن سليمان، قال  

كان )  آل الرشيد (صته، خاصة يعين من كبار رجال حائل         األمري حممد أخذ ما شاء اهللا ناس من خا         
يرعاهم بأمر والده، رحنا اهلند جلسنا أربعة شهور، متنقلني كانت اهلند كلها حمكومة باالنتداب                 

ذهبنا وجلسنا يف بومباي    )  لتجو(اإلجنليزي، اهلند وباكستان وكشمري، وكان احلاكم العام أيامها امسه          
إسالم أباد، وكانت أياماً حافلة، األمري حممد يسأل خالد عن األمري حممد،            ويف كراتشي ويف دهلي ويف      

هذه يسموها اهلـنود   )  بنقلة(أمامه ناس   )  البنقلة(األمري حممد كرمي، مرة بقيت خارج والتقيته بباب          
وجدت أمامه ناس هكذا،    )  بنقلة(هناك البيت الكبري الذي حيلوا فيه الناس، يطلقوا على القصر الكبري            

           حممد معك دراهم، كنت أحسبها له، كان هناك ستة آالف ركل الستة آالف هذه    :  ة فوق، قال  وبي
أعطيته إياها ال أملك شيء، باآلخر صربت يعطيين األمري حممد الفلوس، ما أعطاين، مخسة أيام سبعة أيام                 

ري حممد قال   طيب شوف واهللا األم   :  عقلي برم، ستة آالف روبية كانت شيء كثري قلت البن سليمان           
خذها، ..  ال تفضحنا، اهللا يفضحك البعيد، خذها     :  كذا يا أما تعطيين الفلوس، يا أما أروح أطلبه، قال         
خذ من  آوكان أحياناً يتغاضى معي يريدين أن        ..  طيب لو كانت الفلوس عندي كل ما يبغي شيء         

اليت كانت عندنا مل تنتهي     هذه  :   يقول اطلب لنا من إبراهيم يوسف زينل مئة ألف روبية، أقوله           ،الفلوس



طيب زين يعين يغفر يل يصري آخذ الفلوس واهللا         :  ال، يقول :   عجيب مل تنتهي بعد، أقول له      :بعد، يقول 
 .أنا ما كنت آخذ

كان يأيت يف الرحالت يضع عندنا قطبة الدراهم رياالت سعودي فضة، نسافر ال يوجد إال                  
 هات الكيس يأيت حيسي حسوات، يعطي هلذا،          علي جبماعة من الفقراء يقف حممد    سيارات، يلتقي   

هيا أمحد بامشاخ من ربع الكتاب اجلسوا اآلن         ..  منذ أن نأيت احملطة     ويعطي هلذا، ال نعر ف عددها     
 .حنسب الفلوس حنن نعرف أصلها كم كان مئة ريال؟ كم نقص منها حىت نعرف، ونسجلها

فيها، كأين حلمت واهللا أعلم أنه يف       مرة كنا يف مقناص يف رحالت الرب هذه اليت كان إذا وجد              
أعطي عايض العبود ألف ريال، عايض العبود هذا كان شخصية يعمل مع الشريف             :  الليل جاءين قال يل   

علي بن احلسني، مث عاد يعمل مع بن سليمان، ويف الصباح يومها نريد أن نرحل جلست أعد الفلوس،                  
ما جئتكم،  :  يال اليت أمرت ا لعايض العبود، قال      أعد األلف ر  :  ماذا تفعل؟ قلت  :  جاء بن سليمان قال   

. تأيت باألمس بالليل؟ وقفت عندي قلت يا حممد علي إذا أصبحت أعطي عايض العبود، قال              .  أمل:  قلت
 ..ال واهللا، صاروا األخوان يقولون دخيلك حتلم لنا

 .عطى ألنه أمر الزم أنه ت:الشيخ عبد املقصود خوجه
 ... قال له أعطه إياها، أرسل كم؟ دخيلك حتلم لناهنعم خالص ألن :الشيخ حممد علي خزندار
 ... واهللا يا شيخ حممد علي أنا دخيلك الليلة احلم يل كمان:الشيخ عبد املقصود خوجه
 ... مل يعد هناك شيء، الفلوس راحت:الشيخ حممد علي خزندار

 : سؤال من األخ ممدوح سجيين يقول:عريف احلفل
 ...كيف كان
 . ابن ابنيت نعم:مد علي خزندارالشيخ حم

 . نعم ممدوح سجيين يقول:عريف احلفل
كيف كان منهج التعليم االبتدائي يف أيامكم هل كان على طريقة حفظ القصائد                

  مالك؟املنهجية كألفية ابن
عندما كنا يف أيام امللك عبد العزيز ودخلنا مدرسة الفالح،          ..   نعم :الشيخ حممد علي خزندار   

ألفية ابن  )  األلفية(ة يف مدرسة الفالح دراسة صبغتها دينية أكثر من رياضية، وكان عندنا             كانت الدراس 
كل يوم حنفظ مخس أبيات من األلفية، ال أذكر منها إال           )  مص(مالك لكن كانت الدروس كلها حفظ       

 :البداية قال حممد بن مالك
   لِّيتطّ      كذاك خار مع الش

. 

 ريب اهللا خري مالكٍ           أمحد 
. 



  . حىت أيامنا:الشيخ عبد املقصود خوجه
 لكن يف أيام الشريف حسني ما كان عندنا من هذا، كان عندنا              :الشيخ حممد علي خزندار   

ا أستاذ، اآلن خترج من املدرسة الراقية وصار أستاذاً          شويه يف املدارس االبتدائية، كان السباعي عندن      
 .عندنا

 . األستاذ أمحد السباعي طبعاً:الشيخ عبد املقصود خوجه
 السباعي، كان عباس صرييف كذلك عندنا بعد أن كان مدير املالية            :الشيخ حممد علي خزندار   

لدين هذا، أخرجته تركيا ال     مساعد، كان أيضاً عندنا أستاذ، أذكر تلك األيام كان السلطان وحيد ا            
أدري هو كان آخر سلطان أم ماذا؟ وجاء للشريف حسني هنا معتمراً وجاء عيد النهضة وكانوا الناس                 

ونا أمام الشريف وخنطب وكان باجلملة      صفُّ شعبان، وي  ٩يعين أمامها املدارس، حتتفل ذا العيد يوم         
بين :   قريب عهد بالنهضة، نزل أمحد السباعي       خطيب وتلك األيام   -اهللا يرمحه -  الشيخ أمحد السباعي  

طوران وما بين طوران ويسب األتراك، الشريف اآلن يرى ضيفه سلطان تركي معزوز تأىب املروءة                 
هذا الكالم، أمحد السباعي أين     شوفوا لكم غري    :  العربية أنه يعين يلعن خصمه أو يسب أمامه، قال         
 . انتهىني ساكت ومسلم أمره هللا إىل أنهو؟ نزل أيضاً على بين طوران، والشريف احلس

 يف احلقيقة األسئلة كثرية، وطال بنا الليل وأثقلنا على ضيفنا، وال            :الشيخ عبد املقصود خوجة   
نريد أن نثقل عليه أكثر من ذلك فبامسكم مجيعاً وبامسي أقدم الشكر اجلزيل ملا أمتعنا به من ذكريات                   

 إال يف عقول كبار      الكتب كتب وال جندها يعين مدونة يف     ح، مع األسف ال جندها يف ال       لَرف ومِ وطُ
الرجال، وال شك هذه الواحات تعطي لنا إضاءات ألشياء كثرية من املمكن أن نقف عندها يف                    
املستقبل طويالً، ألنه كثري من األمساء أحياناً نفتقدها يف السياق ال نعرف إال اسم العائلة، مثالً الليلة                  

مثالً رمبا ال تعين لكثريين شيء وإمنا عنت ال أقول يل وإمنا رمبا لكثري منكم شيئاً                وردت كثري من األمساء     
 .كثرياً

وهذه األمور أنا أالحظ وآسف أين أقول أنا ألن هذه الكلمة ثقيلة كثرياً، ألن أول من استعملها                 
عد تسعة عشر عاماً حنن أظن يف       ب.  ٍنين طِ ته مِ قْلَخي ِمن ناٍر و   تِنقْلَ منه خ  أنا خري :  الشيطان يف قوله  

السنة الثامنة عشرة أو التاسعة عشرة يف االثنينية نرى من خالل قصص الكبار أن هناك أشياء رمبا ال                   
م األمسية، لكن إذا ربطناها مع بعضها البعض جند أننا خنرج بصورة لتارخيهم، فالليلة يف احلقيقة                  

 .لكن إذا ربطناها يف يوم من األيام ستكون سلسلةصحيح مسعنا أشياء متناثرة وأشياء كحلقات، و
ألنه يف احلقيقة     فالشكر موصول لضيفنا الكرمي، وجزاه اهللا خرياً الستجابته على هذه الدعوة،           

حنن كنا ننتظر هذه األمسية من أيام طويلة، ولكن اهللا سبحانه وتعاىل أكرمنا هذه الليلة ذا اللقاء                   



لعافية والعمر املديد يف طاعة اهللا والشكر له بامسكم مجيعاً وبامسي طابت            ونرجو لضيفنا الكرمي الصحة وا    
 .أمسيتكم

 . واهللا يا سيدي أقسم باهللا أين عاجز عن شكرك:الشيخ حممد علي خزندار
 . العفو يا سيدي:الشيخ عبد املقصود خوجه
ق ال، ال يأىب     واهللا أضفيت إيل فضالً كبرياً، ال أقول أين ال أستح           :الشيخ حممد علي خزندار   

 .الكرامة إال لئيم، ولكن الواقع أين مدين لك وال أزال متأثر ذا اجلميل إىل أن ألقى ريب
 . يا سيدي ربنا حيسن إليك، أنتم أصحاب اجلميل:الشيخ عبد املقصود خوجه
 مث لست أنا الوحيد الذي اختص ذا الفضل منك، هناك مئتني             :الشيخ حممد علي خزندار   

 أقيمت يف هذا البيت تكرمياً لبعض الرجاالت الذين أسدوا إىل البلد خدمة، أجانب                ومخسني حفلة 
 .وسعوديني

 .ل يل يف عمرك، كل من أفضل علينا اهللا يطو:الشيخ عبد املقصود خوجه
اهللا -أنت ابن رجل كذلك الشيخ حممد سعيد        ..   أسأل اهللا العظيم   :الشيخ حممد علي خزندار   

الذي ينتشر حتت اسم    "  الغربال"خملصاً وهذا كان    ..  خملصاً..   وطنياً خملصاً   كان -يرمحه رمحة األبرار  
 فيه فتحاً مل يكن أحد جيرؤ يف تلك األيام ينتقد أحد، بدأ بعدها حممد حسن عواد يف                  تحكان فَ "  الغربال"
) خواطر ماليد اليت كنا   بدأ قليالً ينتقد العادات والتقاليد، لكن أول من بدأ ينتقد العادات والتق           )  حةصر

 .غارقني فيها وكانت على وجه من السوء كبري جداً والدك اهللا يرمحه
 رمحة اهللا على اجلميع، وربنا يرمحنا برمحته، يف احلقيقة كل من             :الشيخ عبد املقصود خوجه   

أفضل علينا وشرفنا يف أمسيات االثنينية كان صاحب فضل، وحنن مل نكن غري سبب، فربنا سبحانه                  
 شاء اهللا جيزيهم عنا اجلزاء األوىف وجيعل هذا خالصاً هللا وللوطن إن شاء اهللا، وشكراً لكم                   وتعاىل إن 

 .مجيعاً
اهللا جيزيك خري اجلزاء، الدار     ..   نسأل اهللا أن جيزيك خري اجلزاء       :الشيخ حممد علي خزندار   

 .العامرة استقبلت الكثريين
 . مك اهللا يسلِّ:الشيخ عبد املقصود خوجه

  ))اخلتام(( 
 حمليب الفنون التشكيلية احلقيقة حتت رعاية سعادة الشيخ عبد املقصود خوجه              :عريف احلفل 

يتشرف بدعوتكم حبضور حفل افتتاح معرض خنبة من الفنانني السوريني، وذلك            )  أرابيسك جالري (



هـ، يف متام الساعة التاسعة مساًء، أي بعد صالة         ١٤٢١مساء يوم األحد، الثامن عشر من شهر حمرم         
 .العشاء

كذلك نذكر حضراتكم بأن فارس االثنينية القادم مبشيئة اهللا هو القاص والشاعر واألديب                
والكاتب الكبري األستاذ عبد الكرمي اجلهيمان، وكما ذكر الشيخ عبد املقصود فالدعوة عامة، وليست              

 .برقاع دعوة
ية تذكارية للشيخ   الشيخ عبد املقصود خوجه هد    )  االثنينية( اآلن يقدم صاحب     :عريف احلفل 
 .حممد علي خزندار

نسأل اهللا مجيعاً أن ميد يف        . لوحة للفنان خالد خضر    وهي لوحة االثنينية، كما يقدم سعادته     
 .اثنينية هذه الليلة بالصحة والعافية، ومبشيئة اهللا نلقاكم على خري إن شاء اهللا، شكراً لكم عمر فارس

 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
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