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 حفل التكريم
 ))كلمة  اإلفتتاح (( 

 -:افتتح األستاذ حسان كتوعة عريف احلفل األمسية قائالً  
مزيده، والصالة والسالم على خري     بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا الذي يوايف نعمه ويكافئ           

 .خلقه وخامت رسله سيدنا ونبينا ومعلمنا وقدوتنا حممد وعلى آله أمجعني وصحبه
  ..أصحاب الفضيلة واملعايل والسعادة

 

  ..السادة احلضور
 .وأسعد اهللا ليلتكم بكل خري.. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 

ات الوفاء والتكرمي يف اثنينية احلب والوفاء، ويف        نرحب بكم يف مستهل أمسية جديدة من أمسي       
ليلة تزدان فيها قناديل احلب والتواد لنحتفي سوياً يف توليفة رائعة بفارس جديد من رواد التربية                   

اهللا بغدادي، فأهالً    والتعليم يف مملكتنا احلبيبة إنه غين عن التعريف، سعادة املريب الكبري األستاذ عبد             
وصحبه الكرام وبكم أنتم أيها السادة وعلى بركة اهللا نبدأ لقاءنا هذا املبارك بتالوة               ومرحباً بسعادته   

 .آٍي من الذكر احلكيم للقارئ الشيخ مصطفى رهوان
 

  ))السرية الذاتية(( 
إىل حضراتكم نبذة   ..  سعادة املريب الكبري األستاذ عبد اهللا ابن عبد ايد بغدادي         ..  أيها السادة 
 . الذاتيةخمتصرة عن سريته

 .هـ وفيها نشأ وتلقى تعليمه االبتدائي والثانوي مبدارسها٢٧/١٠/١٣٤١ ولد مبكة املكرمة يف -
هـ ليتلقى تعليمه اجلامعي بكلية دار العلوم اليت خترج فيها عام             ١٣٦٢ ابتعث إىل القاهرة عام       -

يراً للمدرسة  هـ، وبعد عودته صدر األمر السامي الكرمي بتعيينه معتمداً للمعارف ومد            ١٣٦٧
 .الفيصلية الثانوية بالطائف



هـ نقل إىل مكة املكرمة مساعداً ملدير مدرسة حتضري البعثات مبكة املكرمة             ١٣٦٩ يف مطلع عام     -
، وعلى إثر نقله إىل مديرية التعليم       - رمحه اهللا    -آنذاك وهو فضيلة املريب الكبري السيد أمحد العريب         

 .ه مديراً للمدرسة املذكورة وظل فيها إىل حني إنشاء وزارة املعارفاالبتدائي والثانوي عني خلفاً ل
 اآلن خادم   -هـ صدر أمر وزير املعارف األمري فهد بن عبد العزيز            ١٣٧٤ اعتباراً من أول عام      -

 بنقله وترقيته ليكون مديراً عاماً       -احلرمني الشريفني أمد اهللا يف عمره ومتعه بالصحة والعافية            
هـ، حيث صدر األمر الوزاري     ١٣٧٧ي واالبتدائي والثقافة الشعبية بالوزارة عام        للتعليم الثانو 

بنقله إىل مكة املكرمة ليكون مساعداً للمشرف على التعليم ا فضيلة الشيخ عبد اهللا خياط وحىت                 
هـ حيث تأسست أول مديرية للتعليم مبنطقة مكة املكرمة، وكان أول مدير للتعليم              ١٣٧٩عام  

هـ حيث نقل عميداً لكلية الشريعة      ١٣٨٥املكرمة، وبقي يشغل هذا املنصب حىت عام        مبنطقة مكة   
هـ حيث ضمت الكلية إىل جامعة امللك       ١٢/٨/١٣٩١والدراسات اإلسالمية مبكة املكرمة حىت      

عبد العزيز وصدر قرار جملس اجلامعة املؤقت بتعيينه مستشاراً للجامعة وبقي يشغل هذا املنصب                
 .هـ حيث متت إحالته إىل التقاعد بناء على طلبه للراحة والتفرغ للكتابة١٦/١١/١٤٠١حىت 

 أسهم سعادته خالل فترة عمله يف متثيل اململكة يف عدة مؤمترات تعليمية عربية وعاملية، كما أنه                   -
عضو يف مؤسسة مكة للطباعة واإلعالم والنشر، وأحد املؤسسني لندوة املسامرات األدبية، كما               

هـ ليكون رئيساً للمجلس    ١٣٨٢بِل صاحب السمو امللكي وزير الداخلية يف عام          كُلف من قِ  
 .التأدييب باملنطقة الغربية

 

مرة أخرى نرحب بسعادته فارساً الثنينية هذا األسبوع، ونرحب بكم أنتم أيضاً ويسرين أن أنقل               
 .حيبيةالقط الصوت إىل سعادة الشيخ عبد املقصود حممد سعيد خوجه ليلقي كلمته التر

 

  ))خوجهحممد سعيد كلمة سعادة الشيخ عبد املقصود (( 
بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا الذي علم بالقلم، علم اإلنسان ما مل يعلم، والسالم على                  
سيدنا ونبينا وحبيبنا حممد خري من تعلم وأعلم باهللا عز وجل، وعلى آله وصحبه مصابيح الدجى                   

 ..ومنارات اهلدى
 ..اإلخوان األفاضل.. الكراماألساتذة 

 :السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
يسعدين أن نلتقي هذه األمسية لتكرمي أحد أعالم التربية والتعليم يف بالدنا الغالية، لنحتفي                 
بسرور بالغ باملريب الفاضل الكبري األستاذ عبد اهللا عبد ايد بغدادي، الذي عال جنمه يف مساء التعليم،                  



فرأيناه دائماً صاحب    در كبري يف إرساء قواعد العملية التعليمية يف كثري من أطوارها،            وأسهم بق 
املسؤولية الذي يضحي بكل غال ومثني من أجل محلها كما هو شأن أويل العزم من الرجال، ض                    

كان بأعبائه يف طريق العلم كخري ما يقوم الرجال املوفون بعهدهم مبا أوكل إليهم من أعباء جسام، لقد                  
العلم طريقه األبلج منذ يفاعة عمره، واستمر عليه طالباً ومعلماً ومربياً ومديراً ملدرسة حتضري البعثات                
جببل هندي يف وقت من األوقات، ومديراً إلدارة تعليم منطقة ذات جذور ضاربة يف عمق التاريخ،                  

مث عميداً لكلية   "  اقرأ"ن  وإشعاع معروف على مستوى العامل، منطقة مكة املكرمة، موئل النور، وموط           
 .الشريعة والدراسات اإلسالمية مبكة املكرمة، ومستشاراً جلامعة امللك عبد العزيز

إن هذه السلسلة الذهبية من األطوار واألدوار اإلجيابية اليت قام ا فارس أمسيتنا مل تزده إال                  
ثمر ملا فيه خري أبنائه الطالب،       تواضعاً يف طلب العلم واجلد واالجتهاد يف ترقية األداء، والعمل امل            

وامتداد ظالل أفضاله لتشمل كل اتمع بطريقة مباشرة أو غري مباشرة، فقد غرس خرياً وجىن عقوالً                 
امتد ..  ورجاالً شاركوا يف بناء الوطن، وعملوا مبا ارتشفوه من أساتذم األفاضل علماً وأدباً وخلقاً              

 . ال يورثون درمهاً وال ديناراً ولكن يورثون العلمسناه من مشكاة النبوة ذلك أن األنبياء
واملتتبع لبعض األعمال اليت قام ا ضيفنا الكبري جيد أنه دوماً تقلب يف خيار من خيار، فهو قد                   

 وعبد اهللا عبد    - رمحه اهللا    -تعلم على أساتذة جهابذة منهم األستاذان الكبريان السيدان أمحد العريب           
ره ومتعه بالصحة والعافية، كما خلّف فضيلة أستاذنا العالمة الشيخ عبد اهللا خياط             اجلبار أمد اهللا يف عم    

 يف إدارة التعليم مبنطقة مكة املكرمة، وبعد انتهاء فترة عمادته لكلية الشريعة خلفه فضيلة               - رمحه اهللا    -
قد ارتبط امسه   العالمة األستاذ الدكتور السيد عبد الوهاب أبو سليمان، وهكذا جند أن فارس أمسيتنا               

ذه الكواكب الدرية يف دنيا العلم والتربية واألخالق السامية، فهنيئاً له هذه املكانة الرفيعة اليت مل تزده               
 .إال تواضعاً وبذالً وعطاًء ألمته وبنيها

ولست بصدد رصد كل كبرية وصغرية يف حياة أستاذنا وضيفنا الكبري، غري أن هناك إضاءات                
االنطالقة ( التوقف عندها بكثري من التقدير واإلعزاز، ومن أوهلا اإلشادة بكتاب             وإشراقات ال بد من   

ملا ميثله من توثيق أمني النبثاق فجر التعليم الذي عم بنوره أكثر            )  التعليمية يف اململكة العربية السعودية    
ليت نأملها مبا   مدن اململكة، وصعد ا من وهدة التخلف الذي فُرض عليها إىل آفاق التطور والنهضة ا               

حيقق هلا بإذن اهللا ما يكلل هامتها حبوارات وطنية فكرية تأخذ بيدها وفق توجيهات وحكمة ويل األمر                  
حنو مدارج التطور املبين على الثقة املتبادلة واالعتراف باآلخر واالستفادة من كل اآلراء ملا فيه خري                  

 .الوطن واملواطنني
أة الكربى اليت أحتفين ا هذا النبيل، عندما علم بأين أتطلع إىل            ومن املواقف اليت ال أنساها املفاج     

 رمحه اهللا   -اليوم الذي أحقق فيه أمنية أحب أداءها بكل شرف وجترد وهي إنشاء مكتبة باسم والدي                 



يضم مكتبته اخلاصة مبا حيقق       تكون نواا مكتبيت اخلاصة، فما كان منه إال أن أسهم بأرحيية بالغة بأن             -
لفكرة حيث تربع ا، اليت حتوي الكثري من أمهات الكتب، وعيون املراجع النادرة، فقد كان                 هذه ا 

دائماً املتفضل بالسبق يف املكرمات، وعندما يتعلق األمر بالعلم والعمل من أجله فإنه ينسى كل شيء يف                 
 .سبيل حتقيق الغاية اليت كأنه ولد ألجلها، واستشرفت أنفاسه جالل معناها ومبناها

أما عالقة ضيفنا الكرمي ذا املنتدى فلم تنقطع منذ البدء وإىل أن وقفت حالته الصحية دون ما                  
حيب وما نشتهي من ألق لقائه واالستفادة من علمه وفضله، وال أجد حرجاً يف هذه املناسبة الغالية أن                   

بعنوان "  دفتراً"اه  أبوح بسر احتفظت به أكثر من اثين عشر عاماً، فقد ألّف أستاذنا الكبري ما أمس                 
، وفيه من الثناء العاطر على اثنينيتكم وعلى شخصي الضعيف، ما            "االثنينية يف مرآة الشعر واألدب    "

جعلين أشعر بثقل املسؤولية اليت ألقاها على كاهلي، وسوف يظل هذا الدفتر يف احلفظ والصون حىت                 
إليه، وعندها فقط ميكن طباعة وتوزيع ما       تأخذ االثنينية مكاا حتت مظلة العمل املؤسسي الذي نتطلع          

رصده أستاذنا بعني الرضا اليت هي عن كل عيب كليلة، وما أسبغه على هذا املنتدى وكله نابع من                    
حسن ظنه ومجال نفسه الذي يرى كل شيء مجيال، إذ آليت على نفسي وقطعت معها وعداً آمل أن                   

 منذ بدئها عن تسليط أضوائها على شخصي         يكون واضحاً لرواد االثنينية األفاضل بأنين حمتجب       
الضعيف بندوات أو بأي شكل من أشكال اإلعالم الذي أنا لست أهالً له، وال شك أنه صادر عن                    

اللهم اجعلين يف عني نفسي صغرياً ويف       :  "حسن ظن جيعلين أردد مقولة أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه          
وأنا أعلم بنفسي منهم، فاجعلين خرياً مما حيسبون          ،أعني الناس كبرياً، اللهم أنت أعلم يب من نفسي         

 ".واغفر يل برمحتك ما ال يعلمون وال تؤاخذين مبا يقولون
وال أنسى يف هذا السياق اإلسهام الذي شارك به ضيفنا الكرمي يف جمال الكتابة الصحفية، ومما ال                 

غ به مقاالته، وترصيعها    شك فيه أن كل من تابع كتاباته يدرك األسلوب األديب اخلاص الذي يصو              
باِحلكَِم وآللئ املقتبسات من عيون الشعر، فهو كاتب له ديباجة ختتلف بنكهتها وعطائها، وقد كانت له                

مبكة املكرمة  "  الندوة"مواقف تذكر فتشكر يف مؤسسة مكة للطباعة والنشر اليت تصدر عنها جريدة              
يف ميزان حسناته، وأن نرى ندوتنا تعود إىل        وهي جهود مقدرة، نسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن جيعلها           

إشراقاا من أعضائها يوم كان رجال يقفون فداًء هلا بقلوم قبل صدورهم، وبأنفسهم قبل نفيسهم من                
 .املال

سعيداً أن يأيت االحتفاء بأستاذنا عبد اهللا بغدادي ختام مسك هلذا الفصل من نشاط االثنينية على                
دداً بعد عطلة عيد األضحى املبارك بإذن اهللا، وبطبيعة احلال سيتم إعالمكم             أمل أن نعاود االلتقاء جم    

ونلتقيكم وأنتم مجيعاً      ة،باسم الضيف الكرمي، والتاريخ احملدد قبل وقت مناسب لنشرف مبواصلة املسري          



الم بكل خري، متمنياً لكم دوام الصحة والعافية والتوفيق، وميتع ضيف أمسيتنا بالصحة والعافية، والس              
 .عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 

أيها السادة كما تعلمون ستعطى الكلمات ألصحاب املعايل والسعادة املتحدثني          :  عريف احلفل 
ومن مث يفتح باب احلوار مع سعادته، فمن        ..  يف حضرة ضيفنا، بعد ذلك تعطى الكلمة لفارس االثنينية        

افينا به ونتمىن أن يكون سؤاالً واحداً حىت نتيح         له أي سؤال أو استفسار لفارس االثنينية فنرجو أن يو         
 .الفرصة ألكثر عدد من حضراتكم

نبدأ كلمات املتحدثني بكلمة لصاحب املعايل الدكتور حممد عبده مياين وزير اإلعالم األسبق               
 .واملفكر اإلسالمي الكبري املعروف

 

  ))كلمة معايل الدكتور حممد عبده ميا�ي(( 
يم، احلمد هللا رب العاملني وأصلي وأسلم على سيدنا حممد وعلى آل بيته              بسم اهللا الرمحن الرح   

 .الطيبني الطاهرين، وصحابته الكرام الربرة
يعلم اهللا أين أخذت أسوق نفسي سوقاً حلضور هذه االثنينية وأنا أعاين من نزلة برد شديدة،                  

ومن ناحية أخرى   ..  ذا من ناحية  لكين آثرت أال أنقطع عن هذه االثنينية اليت شاركنا فيها لسنوات، ه           
املسرية التعليمية،   ألن فارس االثنينية الليلة رجل من الرجال الذين هلم حق علينا وقاد وساهم يف قيادة              

غري أين عندما حضرت كنت أيب من أن االثنينية ستكون كالعادة يف احلديقة اخلارجية وفرحت بأن                 
 صالة االثنينية الداخلية، وفرحت ذا ألنين أعاين من          األخ عبد املقصود خوجه ذكر بأا ستكون يف       

ولكننا عندما دخلنا هنا اكتشفت أنه جزاه اهللا خرياً أمطرنا بوابٍل من التكييف متنينا أن لو                   نزلة برد، 
 .نعود إىل احلديقة

 سبحان اهللا كيف أراد اهللا سبحانه وتعاىل أن جيعل هذا البلد الطيب مكة املكرمة مصدرا أساسيا               
ومل ..  ومل تكن سبح  ..  للتعليم منذ أن نزلت أول آية على سيدنا حممد، سبحان اهللا أا مل تكن اسجد               

، وسبحان اهللا كيف    )١  : اآلية ،العلق  (قلَي خ ِذ الَّ كب ر ِماس بِ أْراقْ"  اقرأ"تكن اركع، ولكنها كانت     
 بعده وبعد وفاته الرسالة على يد        سارت األمور على هذا النحو حىت علَّم الدنيا بكاملها وانطلقت          

 . أولئك الرجال الذين محلوا مشاعل النور بنفس القوة وبنفس األداء الذي علمهم إياه رسول اهللا
سبحان اهللا أن الرسالة عندما نزلت على سيدنا حممد مل يقف معه جمموعة من صناديد قريش وال                 

امرأة اختارها ..  ار كبرية ولكن وقفت معه امرأة     من الرجاالت الذين كانوا من املمكن أن يكون هلم أدو         
يف أعناقنا، وقفت    اهللا لتكون جبواره وهي السيدة خدجية بنت خويلد، وأراد اهللا أن يكون هلا ذلك احلق              



معه دثرته وزملَته وصدقته وأعطته وشجعته حىت قالت له واهللا لن خيزيك اهللا أبداً، وهي متأكدة مما                   
 واليوم وحنن نكرم هذا اإلنسان الذي ساهم يف قيادة هذا العمل التعليمي يف               تقول، وتوالت األمور،  

مكة املكرمة، وأفرح أنه على يساري وأتذكر تلك األيام، وعلى مييين أستاذ من أساتذيت وهو قد درس                 
 .هذا األستاذ جيال بعد جيل

من العملية التعليمية العابرة،    األستاذ عبد اهللا بغدادي من الرجال الذين عهدنا فيهم التربية أكثر            
أو أكثر من التحفيظ العابر، كانت العملية التعليمية يف مكة املكرمة تربية ومدارس تربوية، أنشأت                 
اجليل على أسس من األخالق ألا هي القصة األساسية، وكم كنا نلتقي به ونتعلم منه ومن األساتذة                  

:  وتعاىل أن يصف ا سيدنا حممد فقال يف حقه          سبحانه الكرام تلك املكارم من األخالق اليت أراد اهللا       
ِإونلَ ك لَع ٍقلُى خ يٍمِظ ع)  وكذلك كانت املسرية التعليمية يف مكة، وأنا كنت         )  ٤  : اآلية ،القلم

كطالب أرتاد االس اليت فيها األستاذ الكرمي األستاذ عبد اهللا عبد ايد بغدادي وصفوة من رجال                 
عليم كانوا يتعاملون معنا يف حنو وتواضع وكرمي أخالق، ويأخذون بأيدينا حىت استطعنا أن              التربية والت 

نشق الطريق وبني كل فترة وأخرى نشعر بأم معنا وال يتخلون عنا بأي حال من األحوال، وهلذا                   
الب يف  بقيت تلك الروابط الصادقة بيننا وبينهم، ولذلك عدنا إىل تلك األيام اخلوايل عندما كان الط               

احتراماً ملكانة هذا   ..  مكة إذا مشى يف الشارع أو يف الزقاق ورأى أستاذه قادما يقف حىت مير األستاذ               
األستاذ، تلك كانت األيام العطرة والذكريات اجلميلة أعادنا إليها وجود هذا اإلنسان الذي حنرص                

ة والثانوية مث يف جامعة امللك عبد       املرحلة االبتدائي ..  على تكرميه وتقديره وخصوصاً أنه ساهم يف مراحل       
 .العزيز، وكان يل شرف العمل معه وأنا يف ذلك الوقت مديرا جلامعة امللك عبد العزيز

إنين أشد على يده مهنئاً وأسأل اهللا أن يطيل يف عمره وأن يوفقنا إىل مزيد من التقدير له وألمثاله                   
 .من الرجال ومعذرة، والسالم عليكم ورمحة اهللا

 

يا سيدي الدكتور رفعنا التكييف قليالً حىت تشعر بالدفء بعد           :  شيخ عبد املقصود خوجه   ال
ذلك، وأحببت أن أوضح أن اهللا سبحانه وتعاىل أكرمنا ببنائها لتكون يف أوقات طارئة مثل اليوم، أو                  

 ستكون  عندما يكون هناك مطر، ولكن بعدما بنيت مل نستعملها أكثر من مرتني، وهذه القاعة بإذن اهللا               
يا مجاعة من فضلكم أغلقوا     ...  خمصصة للسيدات، وإن شاء اهللا سيكون هلا مدخل منفصل من الشمال            

التليفون، ألن هذه املوسيقى تفسد التسجيل فأرجو أن تتفضلوا علينا بأن تغلفوها، فأحببت أن أوضح                
 .يونية مغلقةهذا إن شاء اهللا املوسم القادم سنبتدأ حبضور السيدات من خالل دائرة تلفز

 

أحيل امليكرفون إىل معايل األستاذ الدكتور رضا عبيد مدير جامعة امللك عبد              :  عريف احلفل 
 .فليتفضل.. العزيز األسبق وعضو جملس الشورى أيضاً سابقاً



  ))كلمة معايل األستاذ الدكتور رضا عبيد(( 
 على سيدنا حممد وعلى آله      بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم          

 .وصحبه أمجعني
 ..أيها احلفل الكرمي

 ..السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
وهلذا أود أن   ..  األستاذ عبد اهللا عبد ايد بغدادي، يعلم اهللا أين أحبك         ..  أستاذي املريب الفاضل  

 .تعرف حقيقة أننا حنبك يف اهللا، جزاء ما قدمت وما عملت وما خدمت للتعليم
فكان أول لقاء يل معه عندما أتيت وزمالئي من املدينة          ..  أما قصيت مع األستاذ عبد اهللا بغدادي      

املنورة لاللتحاق مبدرسة حتضري البعثات مبكة املكرمة وكان يشغل يف ذلك الوقت مديراً ملدرسة حتضري               
حيسن ..  إداري ناجح  ..مجيل..  وسيم الطلعة ..  البعثات، فذهبنا لنقابله يف مكتبة فالتقينا بشاب ي        

وأكرمنا خري إكرام، وقضينا سنة كاملة يف        ..  فاستقبلنا خري استقبال  ..  اللقاء وحيسن معاملة الغرباء   
مث ابتِعثْنا إىل مصر لاللتحاق جبامعة       ..  مدرسة حتضري البعثات حتت إدارته وتوجيهه، إىل أن خترجنا         

يين وبني األستاذ عبد اهللا بغدادي بعد أن تشرفت         القاهرة وانقطعت بيننا السبل، وكان اللقاء الثاين ب       
وعينت مديراً جلامعة امللك عبد العزيز وعين األستاذ عبد اهللا بغدادي عضواً يف الس األعلى جلامعة                 

 يف اململكة العربية    يةنطالقة التعليم الا"امللك عبد العزيز، فتشرفت بلقائه ومقابلته، وأهداين كتابه           
أجزاء برداء مجيل أشكره عليه، وأرجو اهللا سبحانه وتعاىل أن جيزيه خري اجلزاء عما               الثةمن ث "  السعودية

 .كتبه يف هذه املقدمة
واحلقيقة أن هذا الكتاب أو هذه املوسوعة هي تدوين لتاريخ انطالقة التعليم يف اململكة العربية                

بل هو أحد رجاالته، لقد     .  . من عاصره وشارك فيه    ريالسعودية، ومن حيسن أن يكتب هذا التاريخ غ       
كان األستاذ عبد اهللا من الرواد األوائل الذين قام التعليم على أكتافهم عندما كان مديراً للمعارف قبل                 
أن تنشأ وزارة املعارف؛ فلذلك أطلب منكم مجيعاً أن حتيوا معي األستاذ عبد اهللا بغدادي وأن نشكر                  

نا الفرصة أن نشاركه هذا االحتفال وهذا التكرمي ذا          مجيعاً الشيخ عبد املقصود خوجه الذي أتاح ل       
الرائد من رواد التعليم، ونسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن ينعم عليه بالصحة والعافية وأن ميتعنا حبياته إنه                  

 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته.. مسيع جميب
 

 عطار، مدير التعليم األسبق     الكلمة اآلن لسعادة املريب الكبري األستاذ مصطفى      :  عريف احلفل 
 .مبكة املكرمة



  ))كلمة سعادة األستاذ مصطفى عطار(( 
بسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف املرسلني سيدنا حممد وعلى آله وصحبه               

 .أمجعني
تار إا لليلة مجيلة جداً مضمخة بالوفاء عامرة بكل معىن من معاين التكرمي، واالثنينية عندما خت               

أمثال املريب اجلليل األستاذ عبد اهللا بغدادي إمنا تسري مسريا الكرمية اليت قلَّ أن تسري فيها على هذا                   
النحو العايل والشأو الكبري يف هذا التكرمي، ومن سبقين خص األستاذ عبد املقصود فهو أتى على كثري                  

، األخ عبد   "ما ترك األول لآلخر شيئا    :  "قيلمن النقاط اليت كنت أريد أن أتعرض هلا يف كلميت، وقدمياً            
املقصود مل يترك شيئاً حىت تعرض لكتاب املوسوعة الذي ألّفه األستاذ عبد اهللا وهو يعترب من أفضل                   
وأوفر الكتب اليت كتبها ليس عن التربية يف اململكة العربية السعودية بل عن الفكر وفلسفة التربية                  

أثري من التربية األرستقراطية واألمريكية وما أشبهها من املدارس احلديثة،          اإلسالمية احلقة بعيداً عن أي ت     
وال غرابة يف ذلك فأستاذنا املريب اجلليل عبد اهللا بغدادي هو ابن مكة البار، ومرتله مطلٌّ على احلرم                    

إىل كلية  الشريف، حرم مكة املقدسة، وأيضاً حينما يشاء اهللا أن يبتعث مل يذهب مشاالً وال مييناً ذهب                  
 .دار العلوم، هذه الكلية العظيمة اليت مجعت بني األكادميية وبني التعليم األصلي أو التعليم الشرعي

هو عميد كلية اآلداب كان يفضل خرجيي       ..  الدكتور طه حسني رغم أنه من عمِد جامعة القاهرة        
 دار العلوم كما قلت من       ملاذا؟ ألن كلية  ..  كلية دار العلوم حينما خيتار أحداً كمعيد أو كأستاذ          

الكليات املرموقة اليت وِضع أساسها على أن تكون كلية على أعلى مستوى، ونرجو ذه املناسبة من                 
فضيلة األستاذ املريب الكبري الشيخ عبد اهللا بغدادي أن يتحفنا بذكرياته مع كبار األعالم من أساتذة                  

 األستاذ اجلليل املريب علي اجلارم، ألن له          كلية دار العلوم، خاصة صديقه احلميم الشاعر الكبري         
ذكريات عظيمة حيكيها لنا دائماً، فأخي عبد املقصود ومعايل الدكتور حممد عبده مياين و معايل الدكتور                
رضا عبيد ما شاء اهللا ميلكون زمام الكلمة ويرجتلون احلديث ارجتاالً، فأنا طويت كثرياً لكنين مل أستطع                 

القصرية اليت كتبتها عن كتاب أستاذنا اجلليل املريب األستاذ عبد اهللا بغدادي،             أن أطوي هذه الكلمة     
ملا حواه من   "  االنطالقة التعليمية يف اململكة العربية السعودية     "حتية كرمية له على كتابه الرائع       :  قلت

 مقاصد  ثروة علمية يف تاريخ التربية، وجهود علماء املسلمني يف وضع فلسفة تربوية صداها وحكمتها              
اإلسالم، وفكره عقيدة وشريعة، ملا احتواه من رائع القول وصادق الرأي، ودسامة املعلومات وحسن               
االستنباط وبراعة االستدالل وحكمة االقتباس، إن الكتاب حبق تسجيل أمني لالنطالقة التعليمية يف               

ك االنطالقة ألصوهلا وجذورها،    بالدنا، لكن ليس تسجيالً تارخيياً صامتاً، إمنا كما أشار املؤلف أرجع تل           
استعرض بعض الصفحات املشرقة من تراثنا التربوي اإلسالمي الفذ ورصد مراحل تطوره             :  فهو أوالً 



عرب تاريخ التعليم؛ وذلك ألن التعليم يف اململكة يقوم على فلسفة التربية اإلسالمية، كما أنه يعرض                  
 ترمجام صال وجال يف مدارسهم الفكرية والتربوية،        لسري أعالم التربية اإلسالمية الشاخمني ومن خالل      

به فكر كل منه، وقد هدف املؤلف من هذا          يف حماولة جادة لعقد املقارنات وتسليط الضوء على ما امتاز         
االستعراض والدراسة إىل التعريف بتراثنا التربوي والدعوة للبناء عليه، بدل التشدق للتربية اخللقية              

  .حلديثةواملدارس التربوية ا
ومن املعامل البارزة يف دراسة األستاذ البغدادي العظيم إشاراته ونقله آلراء مجلة من الباحثني                 
األعالم ونصه على أن األحباث التربوية انبثقت من البحوث الفكرية للعلماء املسلمني الفقهاء، ومما جاء               

 بدءاً بابن سحنون وانتهاًء بابن      إن حركة التنظيم التربوي ولدت على أيدي هؤالء الفقهاء         :  يف قوله 
خلدون، وإن أول كتاب عريب يف التربية والتعليم ألَّفه فقيه مالكي هو حممد بن سحنون التنوخي                   

التاريخ "أول رسالة تعليمية يف اإلسالم      "  آداب املعلمني "القريواين يف أواسط القرن الثالث، وهو كتاب        
برهان اإلسالم اإلمام   :  ر إىل أن من علماء املسلمني الفقهاء      مل يسبقه إليه أحد، كما أنه أشا      "  اإلسالمي

الزرنوقي من علماء القرن السادس اهلجري، الذي اقتحم ميدان الفكر العلمي النفسي التربوي لكتابه              
الذي كان من تراثنا اإلسالمي يف مادة االلتقاء العلمي بني أوروبا           "  تعليم املتعلم طريق التعلم   "املشهور  
 .وحضارتنا

ومن إسهاماته الكتابة املتميزة ترمجته إىل جمموعة من املربني احملدثني يف بالدنا ترمجة قيمة، أغناها                
املؤلف باملعلومات اليت اكتسبها من املعاصر ألولئك األعالم، وقد بلغت سبعة وستني ترمجة، أساتذة                

.. انت له عالقة خاصة م    كله مسجل هلم وبطبيعة احلال ك      ..  احلرم مشاخينا الكبار رجال التربية     
كما أنه ترجم للمربني الفقهاء ترمجات فيها استعراض        .  فأعطانا معلومات قيمة جداً عن هؤالء األعالم      

لتوجهام الفكرية من خالل مصنفام، وبكلمة واحدة هو كتاب قَيم بكل املقاييس ويعد مرجعاً هاماً                
التعليمية، ويرجى يف طبعاته التالية مراعاة جتديد اإلحصائيات         اودليل مواصلة التعليم يف بالدنا وبراجمه     

وإضافة املؤسسات احلديثة اليت استحدثتها وزارة التربية والتعليم الناهضة، وبلغت صفحات الكتاب             
 .أكثر من ألف وستمائة يف ثالثة جملدات

وب عن أساتذته يف العمل،     وأخرياً كما كان ألستاذنا األستاذ املريب اجلليل عبد اهللا بغدادي أن ين           
فهو ناب عن األستاذ اجلليل أمحد العريب مدير مدرسة حتضري البعثات من وظيفة مساعد مدير املدرسة                 

وكان هلذه املدرسة    إىل أن توىل زمام املدرسة العظيمة أول مدرسة ثانوية أنشئت يف العهد السعودي،             
 ومنتدى أديب أسبوعي حيضره كبار األدباء       واملعهد العلمي السعودي نشاط بارز، وكان هناك ملتقى        

لألستاذ "  نصف قرن "وحياضر ويتحدث فيه كثري من الشعراء ومن الكتاب، وأمامي كتاب ذكريات             
حتضري البعثات يرعاهم املريب     عبد اهللا القرعاوي، هذا وكثري من أعالم الوزراء كلهم كانوا يف مدرسة            



خلفه أستاذنا األستاذ عبد اهللا بغدادي، وكنت أنا أحد الطلبة          الكبري الشيخ اجلليل السيد أمحد العريب، و      
طبعاً معايل الشيخ   ..  الذين شاركوا يف املسامرات األدبية كطالب يف املرحلة املتوسطة وكثري من الوزراء           

حسن وزير التعليم العايل كان من الطلبة املشاركني وكل الوزراء تقريباً البارزين أمثال األستاذ إبراهيم               
وجمموعة أخرى، فبارك اهللا فيه ومن يعمل يف هذا السبيل ويف هذا               ..  حسن املشاري ..  عنقريال

وشكراً ألخي األستاذ عبد املقصود خوجه، الذي كثرياً ما مينعنا ويكاد يستعمل              .  األسلوب العظيم 
جل هذا ال   فهي منكم ولكم ومن أ    ..  بأال تقولوا شيئا عن االثنينية    ..  بأال تثنوا علي   عصاه اليت حيملها  

تاريخ اململكة السعودية والتاريخ    ..  أريد أن أحتدث عن االثنينية وأفضاهلا وما أسدته للفكر وللتاريخ          
لكة العربية السعودية حينما جاءت جلنة من احتاد اجلامعات األمريكية لتقييم جامعة امللك             مالشفوي للم 

اجلامعة أو عمادة شؤون املكتبات     سعود يف الرياض طلبت من ضمن النقاط اليت جيب أن تعىن ا               
االعتناء بالتاريخ الشفوي، فاآلن أستاذنا عبد املقصود سبقهم وكرم أعدادا كبرية جداً من العلماء                

فضل اهللا مث االثنينية، لكن وهللا       واألدباء الذين ما كنا نصل إىل ما لديهم من معلومات ومن مؤلفات لوال            
لده أيضاً عبد اهللا باخلري ومها أول من سامها وعمال على            احلمد ورث هذا اد عن والده وعن وا        

موسوعة لألدب احلجازي يف وقت مبكر وذهب األستاذ الشيخ عبد اهللا باخلري ملصر ليطلب من                  
الدكتور حممد حسني هيكل الكاتب املصري الكبري ومؤلف حياة سيدنا حممد وأبو بكر وعمر الفاروق               

األبناء يتبعون األوالد   ..  ملقدمة وكتبها فكانت رائعة فحمداً هللا     وهو من زعماء مصر ذهب له ليكتب ا       
د يتبعون اآلباء وكان أبومها صاحلاً، واهللا يثيب اجلميع ونشكركم على إصغائكم وآسف أنين مل               الواألو

أستطع أن أقول كثرياً عما أعرفه عن األستاذ عبد اهللا بغدادي، لكن وهللا احلمد معايل الدكتور رضا                   
  ...شيخ الدكتور حممد عبده مياين ال يعلى عليهما يف مكارم األخالقعبيد وال

 ..وجزاكم اهللا خرياً والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 

ولدي ...  يا أستاذ مصطفى أنا أمحل هذه العصا للدفاع عن نفسي         :  الشيخ عبد املقصود خوجه   
آنذاك كان هلا   "  البعثات السعودية "ال شك أن الصالونات األدبية فيما يسمى بالـ          :  مداخلة صغرية 

ويف "  البعثات السعودية "وأول ما بدأت الصالونات األدبية يف مكة املكرمة يف          ..  دور بارز وعطاء مثمر   
مدارس الفالح وكنا حنن طالا واتصل الطرفان ببعضهم البعض وكانا يتبادالن املعلومات للعمل                

 .لتعليم يف الفالح وأحببت أن أقول ذلك للتاريخلألحسن، وقد عشت هذه البدايات يف آخر فترة ل
 

اليت كتبها هيكل، فأقول للتاريخ أن أستاذي       "  وحي الصحراء "   مقدمة كتاب  -:  النقطة الثانية 
وموجهي الشيخ عبد اهللا باخلري ووالدي وهلما فضل كبري علي فكان إلقناع األستاذ هيكل بكتابة                  

الدي وذهب معايل الشيخ عبد اهللا باخلري بعدما أُعدت الكلمة،          املقدمة دعاه إىل احلج إىل مكة املكرمة و       



 من كتابة املقدمة، فوالدي     - رمحه اهللا    -وأيامها مل تكن هنالك تليفونات ووصلهما اخلرب بانتهاء هيكل          
بفرحته ذا الفتح آنذاك ومل يكن هناك اتصال بني كبار كتاب مصر واململكة العربية السعودية،                  

جل ذهب معايل الشيخ عبد اهللا باخلري ليستلم املقدمة بيده ويطبعها يف املطبعة، هذا يدل على                فتقديراً للر 
املساحة الكبرية اليت كانت بني أهل الفضل والعلم فكان الواحد منهم ينتقل من مكان آلخر ليتلقى                  

 أنه  ول  علماً خاصاً على يدي شيخ معني، وما جاء يف استقصاء البخاري رمحه اهللا ألحاديث الرس               
كان يضرب أكباد اإلبل للتأكد من صحة حديث أو راٍو، وإن شاء اهللا سبحانه وتعاىل جيعلنا نسري على                  

 .طريقه وشكراً جزيالً
 

حنيل امليكروفون اآلن إىل سعادة املريب األستاذ عليوة خضر القرشي، مدير التربية            :  عريف احلفل 
 ..والتعليم يف العاصمة املقدسة

 

  )) خضر القرشيي األستاذ عليوكلمة سعادة(( 
ال عطر بعد عروس، مل يترك يل شيء لكنين سطرت بعض الكلمات اليت أرغب أن                 ..  احلقيقة

 .أقدمها بني يديكم يف هذه األمسية الطيبة إن شاء اهللا
بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا الذي خلق وبرأ، وصور فأحسن، ورزق وأكرم، احلمد هللا                 

عباده املوحدين بدين اإلسالم، احلمد هللا الذي رزقنا سكىن بيته العتيق، والصالة              الذي جعلنا من    
 .والسالم على النيب األمي اهلامشي األبطحي القرشي وعلى آله

.. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته    ..  بوم يلقونه سالم  ..  أحييكم بتحية اإلسالم  ..  أيها الفضالء 
  ..وبعد

أمسيات مكة املكرمة يفوح شذى النسائم العبقة القادمة من بطاحها           فهذه األمسية املاتعة من     
وسهوهلا ومن غار حراء وجبل ثور واألخشبني، إن هذه السهول والوهاد قد احتضنت يف يوم من األيام                 
شخصية مرموقة وعلماً بارزاً من أعالم التربية والتعليم يف هذا البلد املبارك، إنه أستاذنا وشيخنا ومربينا                

وقر األستاذ عبد اهللا عبد ايد بغدادي، أول مدير للتعليم مبكة املكرمة، بعد املشرف على التعليم                  امل
، وإنين ال خيالين أجايف احلقيقة إن قلت إننا         - يرمحه اهللا    -مبكة املكرمة فضيلة الشيخ عبد اهللا خياط        

و على مستوى وزارة التربية     مجيعاً نعتز بشخصية وريادة هذا املريب الفاضل سواء يف مكة املكرمة أ             
والتعليم، فهو مفكر تربوي وباحث أودع فكره التربوي وجتربته وخربته يف كتابه املوسوعي والذي                
حتدثتم عنه مجيعاً، هذا الكتاب املكون من ثالثة أجزاء ويعد مرجعاً مهماً يف التربية والتعليم واحلركة                 

  .التعليمية وأعالم روادها يف بالدنا الغالية



إن اإلدارة العامة للتربية والتعليم مبكة املكرمة تتشرف بتكرمي الرواد يف مكة املكرمة يف كل عام                
ضمن براجمها املركزية السنوية، وقد شرفَت بتكرمي هذا العلم البارز والرمز املتألق يف مساء التربية                  

وال فضالً بل هو صاحب الفضل      والتعليم، اعترافاً منها مبا قدمه هلذا اجليل، وهذا التكرمي ليس منة             
 .والذي منحنا الفرصة لنكرمه وجنل ونقدس العلم واملعلمني يف شخصه املوقر

وأحب أن آخذ وقيت بنفسي، ولعل الواجب       ..  هذه نبذة عجلى ألن الوقت حمدد     ..  أيها األماجد 
 الشهرية الذي   حيتم أن أشكر شكراً وافراً مقدراً ألخينا الشيخ عبد املقصود خوجه، صاحب االثنينية             

أتاح يل وزمالئي الكرام املرافقني معي حضور هذه األمسية احلبيبة على قلوب اجلميع لنقوم بالواجب                
وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني والصالة        ..  جتاه هذا املريب القدير، والوفاء من أهل الوفاء وفاء        

 .والسالم على سيد األنبياء واملرسلني
 

يل امليكروفون اآلن إىل سعادة الدكتور يوسف العارف مدير الثقافة             وأح:  عريف احلفل 
 .واملكتبات بإدارة التعليم مبنطقة مكة املكرمة

 

  ))كلمة سعادة الدكتور يوسف العارف(( 
احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني، سيدنا ونبينا حممد وعلى              

 .آله وصحبه أمجعني
حوا يل أوالً أن أتقدم بالشكر والعرفان لصاحب االثنينية الذي عودنا على تكرمي التربية                امس

والرواد، واليوم حتتفي هذه االثنينية بأحد رموزنا       ..  والطالب..  والتعليم على مجيع املستويات، املعلم    
 .أهالً وسهالً: شكراً، وللضيف نقول: التربويني، فللمضيف نقول

ل إىل سعادة الشيخ عبد املقصود خوجه واحملتفى به سعادة األستاذ عبد اهللا عبد              وباملناسبة فإين أمح  
ايد بغدادي حتيات وتقدير مدير عام التربية والتعليم مبنطقة مكة املكرمة  األستاذ عبد اهللا اهلوميل                  

 حمافظة  واعتذاره وأسفه عن املشاركة يف هذه املناسبة وهو احلريص عليها، لكنه ارتبط مبوعد آخر يف               
 .الطائف لتكرمي أحد رموز التعليم هناك

فإن ذُكر الناس ذُكر منهم الطيبون، وإذا ذُكر الطيبون ذُكر منهم األخيار، وإذا ذُكر              ..  أما بعد 
األخيار واخليرون ذُكر منهم الصفوة وإذا ذُِكر الصفوة فإن منهم كل صاحب قلم منتج وقلم مبدع                 

ا هذا املساء هو أحد الناس الطيبني األخيار الصفوة أصحاب اإلنتاج             يترك لنا أثراً مكتوباً، وضيفن    
العلمي الرفيع، ضيفنا هذا املساء مارس احلياة العملية التربوية بكل فعالياا، وبعد أن ترجل الفارس                
 عاد إىل أوراقه ومذكراته وأخرج لنا عمالً تربوياً تتلمذ عليه الكثري من الباحثني والدارسني، إنه كتاب               



، تعاملت مع هذا الكتاب كباحث منذ فترة طويلة،          "االنطالقة التعليمية يف اململكة العربية السعودية     "
ولكين أعود إليه اليوم متأمالً وفاحصاً ومستفيداً، فمن الصفحات األوىل نعرف اهلدف من هذا املؤلَّف               

ال تزول  :  [هللا عليه وسلم  وهو خدمة العلم واملتعلمني ونشر املعرفة مصداقاً حلديث املصطفى صلى ا           
قدما ابن آدم يوم القيامة حىت يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أباله، وعن ماله من أين                     

، وحول هذا اهلدف تتمحور كل       أو كما قال    ]  اكتسبه وفيم أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به        
لتعليم يف اململكة منذ البدايات حيث      طروحات الكتاب إذ جند فيها فصوالً وأبواباً عن آليات وبرامج ا          

مديرية املعارف وحىت إنشاء وزارة املعارف واملعاهد واملدارس واألنظمة اليت سيرت الفعاليات                
التعليمية، كما جند فيه أبواباً ثقافية متنوعة تتعلق بالتعلم واألدب والتراث والتربية وكأنه يعيدنا إىل                 

التعليم يف التاريخ     سياحة فكرية عرب مواكب العلم والعلماء، ومسرية        املنابع األوىل للتعليم فينقلنا يف    
اإلسالمي ورموزه الفكرية والتربوية كابن سحنون واجلاحظ وابن سيناء وابن خلدون والغزايل،               
وكذلك جند يف هذا الكتاب رسائل غري مباشرة للمعلمني يركن فيها إليهم كثرياً من اآلراء التربوية                  

ظريات التعليمية ملصادرها األصلية، وهنا أقف ألقول لكل قارئ وباحث عن املعرفة التربوية             التراثية والن 
  .أن يعود هلذا الكتاب الرائع يتداخل مع طموحاته املعرفية ويستفيد مما فيه

هـ عين األستاذ عبد اهللا عبد ايد بغدادي مديراً للتعليم           ١٣٧٤يف عام   :  هناك مسألة مهمة  
، يف عام   "الثقافة الشعبية "بتدائي والثقافة الشعبية، وأريد أن أقف هنا مع هذا املصطلح            الثانوي واال 

اجتمع نفر من    أي قبل أن يعين أستاذنا البغدادي مساعداً ملدير مدرسة حتضري البعثات           هـ  ١٣٧١
 منها  الشباب اجلامعي املثقف يف مكة املكرمة وأسسوا املؤسسة السعودية للثقافة الشعبية، واهلدف             

تدريس الشباب السعودي وتعليمهم جتارياً لينخرطوا يف األعمال والوظائف التجارية، اجلميل هنا أن              
 من راتبه لتغطية نفقة هذه املؤسسة وطالا وهذا قمة الوطنية واإلحساس               ٪٢كل جامعي يدفع    

 القسم املختص   باألمانة، وبعد هذه الفترة جاءت وزارة املعارف واستفادت من هذه التجربة وأنشأت            
اليت توىل أمرها األستاذ عبد اهللا عبد ايد        "  الثقافة الشعبية "بتعليم الكبار ومكافحة األمية حتت اسم       

هل لكم دور يف تأسيس هذه املؤسسة اليت        ..  هل لكم يا سعادة األستاذ املكرم     :  بغدادي، والسؤال هنا  
  ت به إدارتكم بعد ذلك؟أُنشئت عام واحد وسبعني يف مكة؟ وما هو الدور الذي قام

 -هـ أمر امللك سعود     ١٣٧٤هناك أيضاً أمر آخر ملفت للنظر يف حياة ضيفنا املكرم ففي عام             
 بإهداء قصوره السبعة يف البغدادية جبدة إىل التعليم ومسيت آنذاك مدينة امللك سعود                 -رمحه اهللا   

ي والشيخ صاحل اخلزامي باإلشراف على      العلمية، وقد كُلِّف كل من األستاذ عبد اهللا عبد ايد بغداد          
ابتدائي ومتوسط وثانوي ومدرسة    ..  إجناز هذه املهمة ويئة القصور لتكون مدارس متكاملة املراحل         

صناعية ونقل إليها كلية املعلمني مبكة، مث هناك أقسام للسكن الداخلي ووحدة صحية، وقد مت إجناز                  



السؤال .  حلرمني حالياً الفتتاح املدينة العلمية يف حفل كبري       هذه املهمة وحضر مسو الوزير آنذاك خادم ا       
هل نستطيع اآلن أن حنيي هذه املدينة العلمية اليت حتولت إىل أرض فضاء ومستودعات للتعليم                 :  هنا

  ..ومواقف سيارات؟ عذراً على اإلطالة
 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 

 ومعنا الشاعر الكبري األستاذ فاروق بنجر بقصيدة        للشعر يف هذه الليلة مساحة    :  عريف احلفل 
 ..مهداة إىل فارس اثنينية هذا األسبوع، فليتفضل

 

  ))كلمة سعادة األستاذ فاروق بنجر(( 
  ..السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

أنا أيضا مريض بالزكام مثل أستاذنا الدكتور حممد عبده مياين، ولذلك سأؤدي مهميت وفاًء ملا                
سعادة األستاذ عبد املقصود خوجه الذي أكرمنا ويكرمنا دائماً بالدعوة إىل هذه االثنينية الكرمية،              طلب  

هـ ١٤١٥وأرجو أن أكون وفياً مع فضيلة األستاذ عبد اهللا عبد ايد بغدادي الذي أكرمين منذ عام                 
إن هذا أحد أبنائنا من     أكرمين أستاذنا عندما مسع ذه األمسية فقال         ..  عندما كنت يف هذه االثنينية    

مكة ومن طالب مدارسنا وسنقول كلمة، وكتب قصيدة أو كتب بعض أبيات أهداين إياها، وأنا                  
أشكره وأرجو أن أكون وفياً له، وإنين باختصار أتذكر اآلن أنين عرفت أستاذاً فاضالً جليالً منذ عام                  

يزية زس االبتدائي يف املدرسة الع    هـ يف القرن املاضي، كيف عرفته؟ كنت طفالً يف الصف اخلام          ١٣٧٩
االبتدائية فوق بازان الشامية هذه املدرسة اليت تأسست تصحيحاً للتاريخ التعليمي عندنا، تأسست يف               

مع املدرسة الفيصلية اليت كانت تسمى مدرسة حارة الباب وتعلم فيها فضيلة األستاذ عبد                ١٣٣٥عام  
 ني، وسبقتها مدرسة الشيخ حممد حس     "املعالة"ها مدرسة   اهللا بغدادي واملدرسة السعودية اليت كان امس      

حىت أصبح  "  املسعى"هـ مث حتولت وأصبحت مدرسة      ١٣٣٠بن يوسف اخلياط، اليت تأسست عام        
هـ احتفلت مدارس مكة    ١٣٧٩االبتدائية، ويف عام    "  الرمحانية"امسها يف العهد السعودي مدرسة       

بد اهللا البغدادي، وأخرجتنا مدرستنا العزيزية االبتدائية مع        بتعيني أول مدير للتعليم هو فضيلة األستاذ ع       
جمموعة من كبار طالب الصف السادس وأنا يف الصف اخلامس، ومع بعض طالب املرحلة املتوسطة                

املرحلة املتوسطة تأسست يف مكة واململكة العربية السعودية يف عام             اليت كانت حديثة العهد ألن     
متوسطة، وخرجنا صغاراً يف حافلة من احلافالت إىل الزاهر وهناك           هـ ومل تكن هناك مرحلة      ١٣٧٨

عرفنا األستاذ عبد اهللا بغدادي الذي تعني مديراً للتعليم مع أستاذنا سعيد اجلندول وحضرنا ذلك                  



احلفل، ومنذ ذلك الوقت عرفت األستاذ اجلليل حىت اية املرحلة الثانوية واجلامعية، فهذه األبيات                
 -: ألستاذي الكبريتقديرا ووفاًء

تِجلــةُ أجــياٍل ِبزهــرك عطِّــروا
                                                            . 

ــثله  ــي وِم ــب احلف ــك احل ــئاً ل هني
. 

ــنار لتذ   ــا امل ــن رؤي ــيع م ــريناب ك
                                                            . 

طلعــت وأعــباُء الــبكوِر مطلــةٌ 
. 

رزـــؤـــِدلٌّ بإشـــعاع العقـــول مم
                                                            . 

ــم  ــيهم وأفقك ــيت ف ــبةٌ أ وكوك
. 

ــرب؟ ــضيُء وتك ــواديكم ت ــصولَ غ ف
                                                     .        

ــرى  ــا ت ــرأناك يف اجلــيل املــضيِء أم ق
. 

روــن ــبِري مـ ــام العـ ــرآِة أيـ مبـ
                                                            . 

ــبجلٌ  ــسنني م ــر ال  ــت يف ــا أن وه
. 

  ــر ــِر تنثَ ــالك بالِعط ــا أح ــرآك م مل
                                                            . 

 شرفـةٌوءـي الض ـي فف ـأِدر طرفك احلان   
. 

 

 ..م عليكم ورمحة اهللاوالسال
 

  أيضاً تتواصل بعض الباقات الشعرية مع الشاعر األستاذ السيد حممد ابن أستاذنا: عريف احلفل
 .فليتفضل..  األستاذ أمحد العريب- رمحه اهللا -وشاعرنا املريب الكبري 

 

  ))كلمة سعادة األستاذ حممد أمحد العربي(( 
ذه األمسية اجلميلة أقدم هذه     ..  تاذ عبد اهللا بغدادي   األس..  أستاذي الكبري ..  السادة احلضور 

ملا هلم علينا من أياٍد غرستموها منذ نعومة أظفارنا، رعيتنا           ..  رمزاً..  تلبية..  التحية املتواضعة مشاركة  
بعد انتقال السيد الوالد إىل مديرية املعارف فكنت خري خلف خلري سلف، عهدنا فيك دماثة اخلُلُق أنت                 

بتشجيعك لنا وهناك ملحوظة بسيطة تتعلق مبا قاله        ..  وكنا نشعر حبنوك  ..   نشعر بصداقتك  املدير كنا 
أخي الدكتور رضا عبيد لعله نسي عاماً فقال قضيت عاماً مبدرسة حتضري البعثات، يا دكتور رضا أظنها                 

العلمي عامني، سِعدنا بزمالتكم، وقد كانت البكالوريا أو ما تسمى بالثقافة، مث التوجيهي القسم                 
الدكتور ..  والعديد..  واألديب، سعدنا برفقة طلبة طيبة الطيبة، منهم معايل الدكتور رضا وأخيه طالب            

عزت خطاب، هذه األبيات مهداة إىل املريب اجلليل األستاذ عبد اهللا مبناسبة تكرميه ذه األمسية                  
 -:اجلميلة

ــاِد ــداَء أجم ــسمِعنـا أص ــِر مب وانثُـ
                                                            . 

ــا االدي  ــاٍء أيه ــصوِت وف ــدح ب اص
. 

ــرباِس رواِد ــن ن ـــع ِم ــرائـٍد ش ِب
                        .                                     

ــرٍة  ــاواٍت معط ـــن حف ــيلٍة م يف ل
. 

مهــدت للــنشِء درب الطــامِح الغــادي
                                                            . 

ــا ا  ــا أيهـ ــتـهي ــسامي ام ــم ال لعلَ
. 

ــدادي ــبد اهللا بغ ــذ ع ــتاذها الف أس
                                                            . 

ــدرةٌ  ــيالٌ مق ــب أج ــك احل ــي ل تزج
. 



يف راحتـــيك بتـــرنيـٍم وإنـــشـاِد
                                                            . 

ــرهـا  ــر تنث ــشاعرها بالفخ ــذي م ه
. 

 

 لن نفيك حقك أيها األستاذ الكرمي ولكنها مشاركة متواضعة،          شكراً لألستاذ عبد املقصود، وإننا    
 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 

.. الكلمة اآلن لألديب والكاتب والصحفي املعروف الدكتور عبد اهللا مناع           :  عريف احلفل 
 .فليتفضل

 

  ))كلمة سعادة الدكتور عبد ا مناع(( 
ن أحتدث يف هذه الليلة وهو حديث كبار، حديث          أسعد اهللا مساءكم بكل خري، ما كان يل أ         

جاء ذكر مدينة امللك     رجال كان هلم فضل يف التعليم، وأصحاب ريادة، وأصحاب تاريخ، ولكن عندما           
، كنا طلبة يف املدرسة     ٧٧ و   ٧٦ و هـ١٣٧٥سعود العلمية يف جدة وقد كنت أحد طلبتها يف عام            

كمدينة علمية تستقبل الطلبة وهم قلة، وقد كانت يف          العام األول    ٧٧ أو   ٧٦الثانوية وأظن كان عام     
جدة مث انتقلنا إىل مدينة امللك سعود العلمية وجدنا أنفسنا يف أمكنة مجلية وقاعات فخمة وكانت أيضاً                 
جبانبنا املدرسة الصناعية، ولكن مل يكن ليخطر ببايل أن كلمة العلمية إمنا كانت تعين العلمية فعالً،                   

من تفخيم األشياء أو تكبري األشياء، ولكن يبدو من خالل ما قاله بعض الزمالء هنا               اعتقدت أا نوع    
أن فعالً أن املقترح أن تكون مدينة علمية، وأم يتساءلون اآلن أين تبخرت تلك املدينة العلمية، أنا                  

ها قسم أديب   أحد أولئك الطلبة الذين درسوا الثانوية أو التوجيهية يف القسم العلمي وقد كان أيضاً في               
وخترجت منها وما زلت أذكر تلك األيام، وأيضاً أسأل نفس السؤال إذا كانت هناك فعالً مدينة                   

حتدث ..  حقيقية علمية باسم امللك سعود كيف تبخرت؟ وملاذا تبخرت؟ لكن احلديث جير بعضه               
ثنينية هلذه الليلة   األخوان األساتذة األفاضل عن كثري من ذكريام وعن األدوار اليت قام ا ضيف اال              

الشيخ عبد اهللا بغدادي، لكنهم نسوا خفة دم الشيخ، ومل أتعرف على الشيخ، وقد كنت أمسع امسه                   
الكبري طالباً وحىت بعد أن خترجت لكين مل أتعرف عليه شخصياً إال عندما بدأت مواسم االثنينية يف تلك                  

أنه :   ليلة من الليايل روى لنا هذه الطرفة، قال        املواسم تعرفنا على الشيخ واقترب مننا واقتربنا منه، ويف        
الذي بعده إىل القاهرة للزيارة      بعد أن خترج من دار العلوم يف القاهرة ذهب يف العام الذي يليه أو العام              

هو وأحد أصدقائه من بيت آل الشيخ وعندما وصلوا إىل مطار القاهرة كان ال بد كالعادة النظر يف                    
تعبئة االستمارات، فوجدوا أن األستاذ عبد اهللا وظيفته معلم فختموا له، ولكن            اجلواز ومعرفة الداخل و   

رفيقه األستاذ عبد اهللا عبد اجلبار كان من آل الشييب وكانت الوظيفة امسها سادن، وسادن هذه كانت                 
كلمة صعبة على موظف اجلوازات الذي صادف أنه كان مسيحياً، فلم يكن يعرف كلمة سادن ماذا                 



أل املوظف ما املوضوع؟ ما هذه الوظيفة؟ األستاذ عبد اهللا عبد اجلبار أخربه أنه سادن البيت،                تعين؟ فس 
بواب يعني املفتاح   :  من لديه مفتاح الباب اخلاص بالكعبة املشرفة، قال        ماذا تعين سادن البيت؟   :  قال

 .لتوفيقاتفضل، شكراً ومتنيايت ألستاذنا بالعمر الطويل واملديد وبالنجاحات املستمرة وا
 .والسالم عليكم ورمحة اهللا

 

نرحب بالدكتور عبد العلي الوزين مدير اجلامعة اإلسالمية بالنيجر         :  الشيخ عبد املقصود خوجه   
شرفنا ذه األمسية، فنسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن ينفع به وأن جيمعنا به دائماً على خري، أحد السادة                   

وتذكر مجلة من     تذكر دور مدرسة الفالح وفضلها عليكم      :احلضور حممد نور عبد املقصود قاري يقول      
األستاذ عبد  :  أقول!  األساتذة األفاضل، ولكنين مل نسمع اسم مدرس األجيال األستاذ عبد الرمحن دوم           

الرمحن دوم كان أستاذي وعلمين اجلرب وكانت له حلقة يف حصوة باب العمرة يف مكة املكرمة وهو من                  
علم اجلرب وباملناسبة فإن جدي عبد املقصود كان أول أستاذ معلم للجرب يف              أوائل الناس الذين علموا     

مكة املكرمة معنا الليلة مفاجأة كبرية من االبن البار األصيل حيوه مجيعاً هو األخ عبد اهللا دبلول                    
 .فنسمع منه شيئاً

 

  ))كلمة سعادة األستاذ عبد ا دبلول(( 
 ..السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

سم اهللا الرمحن الرحيم سعادة املريب الكبري األستاذ الكبري الفاضل عبد اهللا بغدادي أطال اهللا                 ب
عمره أحتاج إىل قلم له شفاه، وحروف ليس هلا أشباه حىت أنقل شيئا من هذا الدور اإلنساين الذي                    

 واستعني  كل الكلمات تتالشى قبل أن تالمس خمارجها، وعليه أضع قلمي          :  يربط بني أهلينا، سيدي   
 .بالصمت كما قيل الصمت يغين عن كثري من الكالم شكراً

 -:واستميحكم بقراءة بعض األشعار
  ..أهل املوجب أهل املعروف

  أهل سيمة.. أهل مكة.. أهل اخلري
 ..ناس كُمل أهل مكة.. أهل القيمة

 ..ومع كل تعتيمة الناس حتلي بأهل مكة
 ..صانهشجر احلب وأغ.. محاة البيت وجريانه

 ..كدا همه وكدا كانوا وامليدان فرسانه أهل مكة
  ..رجال حتفظ الذمة.. رجال عالية اِهلمة



 وال مية ألف كلمة ما توىف يف أهل مكة
 ..ومن شكَّه الزمان شكة
 أو حاله مال أو تكة

 ..ال يتعب وال يشيل هم دغري يروح ألهل مكة
 ..أهل القلوب الطيبة

 ..وأهل كلمة مرحبا..  والكرمأهل الشهامة
 وميزة تكون هنا اتربيت.. وميزة تكون مكاوي

 ..يف ظل الرمحة جنب البيت
 تفرج يف احلرم مهك تصفي يف زمزم دمك

 ..يا خبتك إنت من مكة
 .........يف أزقتها القدمية لعبت حرامي عسة ملا اتعبت اخل

 

ا تكلمت عن أهل جدة، الدكتور مناع سن        حتصري مذحبة إذا م   :  الشيخ عبد املقصود خوجه   
 .سكني كبرية ويف انتظارك

 :مدينة جدة لدي أبيات عن األستاذ عبد اهللا دبلول
 ..عرفتها طفلة وشعرها غجري

  ..وقلبها لولو وثغرها أمحر
  ..جابت األمواج واهلوى البحري

  ..عيوا دعج وخدها أمسر
  .. بصربيااحللوة ديه حبيته

 ..أصحى ولعيوا أسهرلعيوا 
  ..امسها جدة

 ..بس ما أقدر.. يا غال عمري نفسي أوصفها
 ..جدة ديه جدة درة الدنيا

 ..كانت حبيبيت اليوم وزفوها عروس البحر
  بتاج من الفريوز واللولو يغطي النحر

 ..وفستاا من البلور وطيبها العنرب
 ..والكوشة من املرجان وكل الكنوز املهر



 ..بلد الفرح والنور.. و كتري أبداً يف درة الدنياوم
 ..وبنت الرجال الشم وزينة الصبايا احلور

 ..وكل من زارك أو سكن دارك.. وأكرم وأطيب أم
  ..يتمىن جيي له يوم يسعد يكون جارك

 ..درة الدنيا.. بلد الفرح جدة.. ويف اللني والشدة
 .اهللا؟ نتكلم عن الزقاق القدمينرجع للزقاق القدمي ما رأيك يا عم عبد 

 

 - الزقاق القديم -
 ..نسمة حلوة جات يف بايل

 ..يا زقاق بيتنا القدمي
  ..نعنشت بستان خيايل
 برحية النبق والنيم
 ملا كنا صغار ودقة
 ..وكانت حالتنا طينة
  وكنا نلعب يف األزقة
 ..وال أحد يسأل علينا

 هادا قرصته بقة
  أمينةوعمال رش له 
 وهادا يف جيبه بقعة

 ..زرقة واصلة حىت الفالينة
 وهادا ماسك أم طقة
 يسأهلا نروح املدينة؟

  ماشي يف توبه قلقةاود
 وكأنه كان جالس يف كينا
 ودا يلحس حمر يف ورقة

 ..والبحر خاله طحينة
 ودا بيلغ يف مرقة

 وفمه شغال زي املكينة
 ودا شايل على راصو شقة

  خلالة حسينةخيبزها



 وهادا متشعبط يف سقا
 يسأله مىت رايح جتينا
 ودا عمال حينجل

 على عمره ابن الذين
 قال بيلعب يل بربر

  ..تقول يف رجله غرغرينة
 ..وعيال عمال جتعر
 ..يا مطرة حطي علينا

 وحرمة من الروشان ترببر
 ...انكتم عساك القرينة
 ودول يف لعبة أوادم

 ..وت املقادمودول يف است
 ودا شرب مادي الرباطم

 ..و مسوي شوطة وأزعرينا
 ودول يف كبيش األعمى
  ..وهادا جيري ورا الكالب
 ودا يف البازان يستحمى
 ..حىت ما تشوف أمه اهلُباب
 ودا يبغى يقلبها ضلمة
 حيرش مني يكش التراب

 ودا يف لعبة برجون
 ودا جاب بالكورة قون
 ونوهاد خوف من العي
 ..لبسوه أهله حجاب
 ودا ماسكلو جنط
 جيري وراه حبديده
 وعمال ينقز وينط

 وشبشبو فردة وفريدة
 ودول يف طريي طار

 ودول بنطو فوق أشبار



 ودا راكب فوق جريدة
 قال مسويها محار
 وهادا بيطقطق أقر
 وهادا ياكل لنقطة

 وهادا بيغمس يف شرش
 واحلكاية ملخبطة

 بطروهادا من قوة 
 يبغى ياكل لغمطة
 وشيبه رورو انشقر
 سيب ياواد الشعبطة

 كنت تنشوف احلكاوي
 واللي مشيول سقاّوي
 ياكل كل يوم علقة
 علشان يطلع شقاوي
 اشتقت يا زقاقنا جلارك
 لكل مني دعسك وزارك
 اشتقت للوزك اهلندي
 اتشعبط لو اشجارك
 وهادي نسمة خفيفة
 من جياة حلوة ولطيفة

 رة من املاضي الكرميصو
 يف زقاق بيتنا القدمي

 

 - بيت جدي -
 ..خربين يا بيت جدي اهللا يرحم اللي بناك
 كيف حالتك بعدي؟ وال الزمان نساك؟
 فاكر يا بيت جدي كيف كنت أنا وإياك؟

 ..ملا كنت أنا لوحدي أسهر ليايل معاك
 وخربين يا بيت جدي مني بريش لك احلوش؟

 خريك مني بيسوي الشاي بالدوش؟وقل يل من بعد 



 ومني بيبخر شرابك؟ ومني بيلمع الشربوش؟
 ومني بريخم الدهليز اللي بأيام الِصبا مفروش؟
  ومني بقزقز الترمس؟ ومني بيقرمط املنفوش؟
  ومني يوقف على بابك يستىن الثالثة قروش؟
  وخربين يا بيت جدي كيف حال جدرانك؟

 خبار ديوانك؟كيف مقعدك يا بيت وأيش أ
 ..وحشين صرير بيبانك.. واهللا وحشتين باحليل

 ..وحشتين دعسة السقا على أعتاب درجانك
  ..وحشين أبو ديل وبساسك وفريانك

 والبعبع وهول الليل وعفاريتك مع جانك
  وحشتين كومة الربسيم ودجاجك وقرصانك

 ..أيام راحت من بيت جدي يف كل ركن له حكاية
  ..هنا مالية.. هنا جامة.. ا بيشةهنا قنعة هن

 ..هنا كانت دواة سيت وحمارمها ومصالية
 ...هنا كوقر ومشجرة قدمية ومراية

  ..هنا كركبة جدي وبسطونه وتكاية
 ..وهنا كنا معلقني آية.. هنا كان خيتم القرآن
 ..وموية بخ يف كباية... هنا مكوى أم الفحم

 ..سقف مداليةهنا صندوق وقفة من ال.. هنا خرقة
 ..وكومة رز منقاية.. هنا بيت املالعق كان

 ..هنا منخل ومصفاية.. هنا كفكري.. هنا مفرش
 ..هنا مرقا هوى ومكمور وعجينة بشاش مغطاية

 ..وتنكة كاز معباية.. هنا كنافة وخباخة وطباخة.. هنا غريبة ومعمول
 ..هنا تطبخ لنا جدة بإيدها احللوة احملناية

 ..يف احلجاز عايشني قصة حب بال ايةكدا كنا 
  ..هنا تعلمنا يا ساتر.. هنا تعلمنا معىن العيب

  ..وانسوي للكبري خاطر.. هنا تعلمنا احترام الشيب
 ..يف أحضانك يا بيت جدي



إذن تبقى مجيعاً أن نستمع إىل فارس اثنينية هذا األسبوع وهو مسك ختامها               :  عريف احلفل 
 .ري األستاذ عبد اهللا عبد ايد بغداديسعادة املريب الكب

 

  ))كلمة سعادة األستاذ عبد ا بغدادي(( 
 ..بسم اهللا الرمحن الرحيم، أحييكم أطيب حتية

ــب جــة ع ــنعت أم حفل ــة أي وروض
                                                            . 

 الــربيع يــرى أم ســـادة نخــبزهــر 
. 

ــبق ــدر والـع ــيه ال ــع ف ــد يلم كالعق
                                                            . 

جتمــع احلـب فـيها فهــو مؤتلـق 
. 

 

  الورد والزهردكلمات الشكر كعقو
       لك يف قارورة ِعطرعصرا

 ..وشعوري باالمتنان، صغته لك قالئد من جمان
 وذهب من إبريز ونثر..  ورصفته بالشعر والِتبر

ــرين ــرج البحــ ــرجان مــ ومــ
                     .                                        

ــرين  ــؤ البح ــن لؤل ــك م ــدها ل مقل
. 

ولـــــب لـــــباب البـــــيان
                                                            . 

جبواهـــــر األدب.. وجموهـــــرها 
. 

 

احلقيقة أين أشكر سعادة مدير التعليم احلايل القرشي الذي حضر من مكة ومعه مخسون شخصاً،               
من أكابر رجال التعليم يف مكة، ومعهم الشاعر املوهوب فاروق بنجر، وإين أذكر يف فخر واعتزاز أنين                 

ملحقاً هذا الصالون بالصالونات األدبية اليت قامت       "  ثنينية األديب صالون اال "أول من أطلق على االثنينية      
يف فجر اإلسالم، وقد ذكر الدكتور أمحد أمني أن هذه الصالونات كانت تقوم مقام اجلامعات اليوم،                 
وقد قام ا شاعر العربية الكبري وأهدى الصالونات األدبية باقة من شعره الذي دوى يف مسع الزمان،                  

 : صالون كافور األخشيدي مبصر وازدهى بوجود املتنيب شاعر العربية األكرب قالوقد امتاز
ــيا ــوى والقواف ــصحي واهل ــيايت ون ح

                                                            . 

ولكــن بالفــسطاط حبــراً أزرتــه 
. 

ــيا ــنها أفاِع ــناِق ِم ــى األع ــأنَّ عل ك
                                                            . 

جتــاذب ِفرســانَ الــصباح أعــنة 
. 

اجلــسم ماشــياًبــه، ويــسري القلــب يف 
                                                            . 

راكباًِبعـزٍم يـسري اجلـسم يف الـسرج 
. 

ــيا ــي التالقـ ــصره إال نرجـ إىل عـ
                                                            . 

ــدودِنا  ــور ج ــرينا يف ظه ـا س ــىت مـ ف
. 

 

امسحوا يل أن أقول أنين أحب االثنينية وأحب رواد االثنينية وعشاقها وسمارها، واالثنينية يف                
دة من قالئد الذهب يف فريد من فرائد عصره، وحضور ملتقى االثنينية هم كُثر              مرآة الشعر واألدب قال   

وفيهم اجلليس األنيس، يفَكّه النفس، وينشر احلكمة ويشرف اهلمة، ويزيد يف الفهم واألدب، وينفق               



              ف، ويغضاملُت نلُّ الشبندي الطني  بضاعة أهل العلم يف السوق الكاسدة، ويوقظ العيون الناعسة، وي
 .املُترشف، ويذلّل قَعود الصرب، ويجم راحلة األمل، ويجلي مر اليأس

يا أيها األخوان أقول أن األستاذ عبد املقصود خوجه مقامه العلمي واألديب يف أرقى درجات                 
ليق به  العلو، وصالونه االثنيين أنشودة النور يف عامل اإلنشاد واإلطراب ولو سِئلت أن أختار حمال األ                

وأهل البيان الخترت له     وما عرفه أرباب القلم   ..  واألشبه بطبعه وتكوينه وما أثر عنه من املفاخر واآلثار        
أرفع مكان يف العلم واألدب، ومنحته أرقى مراتب املعرفة ودعوته إىل أن حيتل مكانه يف منصة الشرف،                 

 .أدب الصالونات واالس األدبيةويعتلي كرسي االثنينية الفخرية وينال أطروحته األكادميية يف 
 

  ))القبة االثنينية(( 
مدينة الوسط الثقايف ضربت قبة      "  جدة"وبني شطآن   ..  وعلى ضفاف عروس البحر األمحر     

ويف ري الرحاب يقام مهرجان     ..  ريانة اجلنبات بالوراد  ..  ونِصبت مضارا يف ظالل الوادي    "  االثنينية"
خلعت عليه جالهلا   .  علية حتية وسالم  ..   كبري بني أروقة قصر منيف     ويشاد مسرح ..  للشعر واآلداب 

" االثنينية"حيث يتم تكرمي النبغة لسام ينفث الدر يف ليايل          "  وربوة من جالل  ..  قبةٌ من مجال  ..  "األيام
فيها روح  ..  ومسامرة اخلالن، ومطارحة األخدان على الروايب اخلضر، وفوق التالل العفر           .  الزهر

وتلقيح لعقوهلا وألباا، وتنقيح ألدا     ،  بني جناا وبني رباها وتصفية هلا من كدوراا       .  ا عناها النفوس مم 
 .على رابية خضراء وفوق تلة زهراء. وترويح لقلوا وتسريح هلمومها

 -عبد املقصود خوجه مؤسس الصالون االثنيين سامر الصفوة وجالس النبغة يف جملس والده                
وصالونه االثنيين املخملي املطرز بالنور واملوشى      .   عاشقاً لألدب ضارباً فيه بسهم وافر       فنشأ -يرمحه اهللا   

الثقافة الذهنية املتوقدة، أحياء املؤانسة الطيبة، واملساعدة املطربة،         ..  بكوكبة رائعة من فرسان الثقافة    
دي السابقة للعلم،   طاب وأزهر، وأينع وأمثر، عاش يف ظالل الفكر، وعايش اهلوا          .  واملفاكهة اللذيذة 

والطليعة املتقدمة من الرعيل األول يف صف أدب العصر، فتربت به ماسية أدبية مبكرة، فامتهن السمر                
األنيق وانقطع ملهنة األدب، ومارس جل املنافد الفكرية، من مسامرة إىل مناظرة،            "  االثنيين"يف صالونه   

.. رابد األدبية اليت تعج بالنقاش العلمي واألديب      إىل حضور املنتديات اخلاصة، واملضارب الثقافية، وامل      
كما رحل إىل عدة مؤمترات عاملية، وطاف بأكثر دول العامل ممثالً أميناً للفكر واألدب، واحترف عن                 

مجع عدة مئات من الكتب األدبية والعلمية، والتراثية واحلضارية لكبار العلماء              "  األدب"طريف  
 .واألدباء

  ر وسنبلة تطيبعبد املقصود باقة زه
 وصفوة حقل من الورد خصيب



    وغاللة من سندس قشيب
 ومخيلة مثقلة باجلىن الذهب
    وقالدة من عقد اجلمان
 على سلسلة من عقيان
  يتألق كرؤى الفجر
 جمد واملاس فخر

 وبيت علم باذخ الذرى شامخ النهى
 العال له طنب

 تسبنوالفخار تالد وم
 يا أبا النجبيا أبا حممد سعيد 

 يا ابن خري أب وخري أبناء احلقب
 اًولو مدحتكم زمن
 مل أقم مبا جيب

 قبة من جالل  وربوة من مجال
 مشس وقمر ومسبح ضوء وسرحة ظالل

 ألألء من الذكر ومجرة من ار
 ووهج من احلب يرخي الضحى عليه إزار

 عاليا كالشمس يف أطرافها
 باهر الضواء

 التمكالبدر يف ليل 
 يغمر األرض سناء
 بضوئه والضياء

 فوق احلقول اخلضراء
 والبساتني الفيحاء

 ..وجنم المع يف مساء األدب
 ..مشائله مثقلة باجلين الذهب

  وحماسنه ممتعة باحلسن
 ..وسنابل قمٍح تطيب باإلحسان



 وغالئل سندس قشب
 عباقة النفحات بأريج الرحيان

 ..عبق العطر وفوح الزهر
 ،مجعها بالعرق اهلادر، والكفاح النادر: هصحائف

 ،اجلدوى العاطرة والبالء املتماسك،
 ،والنشاط املسعف، واحلماس املورق
 ،طليق كالشعاعة صحو كالديباجة

 ،وضاح كآيات الصبح، هفاف كأنداء الفجر
  فَتانٌ كأنفاس السحر

 رمضمر كالسهم الصائب، رائق كبسمة تتهادى على غدي
 

ال أريد أن أطيل  ".  صاحب االثنينية "بكر املوجة، علوي الينابيع، إنه األديب األريب        .  عذري املاء 
 كنت برعم ورد من الشباب بدأت أنظم الشعر وقمت           ماعليكم، وإنين أروي بعض الذكريات عند     

من أقدم   يف مكاين، وقلت خري      بقيتبتجربة وقلت إذا جنحت هذه التجربة فسوف أستمر وان مل تنجح            
له جتربيت الشعرية هو األستاذ علي بك اجلارم، وعندما قدمتها له مل يشأ، يقول يل هذه أخطاء يف الشعر                   

 يا بين: أو عيب عليك أن تكتب هكذا، ولكنه كتب يل
 ..الشعر صعب وطويل سلمه
 ..إذا ارتقى فيه الذي ال يعلمه
 ..زلت به إىل احلضيض قدمه

شعر ومل أقل شيئاً، ومن ذكريايت أن علي بك اجلارم كان             ومن وقتها أمسكت عن كتابة ال      
) اهلالل(يستحسن خطي وذات مرة طلب مين أن أكتب له أبياتا مبناسبة مرور مخسني عاما على جملة                  

وكتبتها له خبط مجيل، وبعد أيام جاءين وقال يل مل أجد القصيدة فأخرجت له النسخة الكربونية الثانية                  
 ..هب نيابة عين وألقها يف االحتفالفسر من ذلك وقال يل اذ

ومن الذكريات اليت أثارها الدكتور عبد اهللا مناع أنين أسست مدينة امللك سعود العلمية مع                 
 وجعلت ا مدرسة ابتدائية ومتوسطة وثانوية وكلية للتربية           - رمحه اهللا    -الشيخ صاحل الفوزان    

منها  لك تركتها، ومدينة امللك سعود خترج     والوحدة الصحية وسكن داخلي وإدارة التعليم مث بعد ذ         
عدد من املعلمني األوائل منهم األخ عبد الرزاق محزة خترج من كلية التربية جبده، وهذه املدينة يف جده                  

 .بناها امللك سعود قصورا له مث بترع ا لوزارة املعارف وكنت مديرا ا



ي، من قبيل حسن الظن يب       دبغدا ما قاله األستاذ عبد اهللا        -:  الشيخ عبد املقصود خوجه   
فلست بعامل ولكنين ما زلت أجثو على الركب أتعلم، وليس يل فضل وإمنا الفضل ألولئك الرواد الذين                 
أعطونا الفرصة لتكرميهم واالستزادة من فضلهم وعلمهم، وعندما استحضر شريط االثنينية التارخيي متر             

قة الذين عطروا االثنينية بسابغ فضلهم وعلمهم،        بذهين الكثري من الصور اجلميلة والقامات السام       
عشرات األمساء متر خباطري وأكاد أمسع صدى كلمام، أين حنن من األستاذ حممد حسني زيدان                  
واجلمالني وغريهم، فما أنا يف هذه املسرية سوى سبب وليس يل إال املقعد الذي اقتعده، وكما قلت                   

 لترشيح من ترونه أهال     ةم استبان ك مؤسسة وسوف متر علي    لكم فنحن اآلن بصدد حتويل االثنينية إىل      
لس اإلدارة، ورئاستها، وسأكون فقط كأحد هذا الكيان وليس يل فيه أكثر ما لكم فيه، ونسأل اهللا                  

 ..أن جيعل هذا العمل خالصا لوجهه الكرمي وشكرا
 

 ولكن قبل هذا    اآلن نقرأ األسئلة اليت وردتنا من أصحاب السعادة واحلضور         :  عريف احلفل 
 .هناك مداخلة من فضيلة الشيخ حممد علي الصابوين خادم كتاب اهللا

 

 كلمة فضيلة الشيخ حممد علي الصابو�ي(( 
  ))يقرؤها �يابة عنه عريف احلفل

 :السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 األمسية  األساتذة املعلمون كثريون، ولكن املربني منهم قلة قليلة وضيفنا احملتفى به يف هذه               

الكرمية أستاذٌ معلم ومرٍب جليل يف وقت واحد، بل هو مريب األجيال وأستاذ األساتيذ، وقد عرفته منذ                 
وكان حينو على    هـ١٣٨١أنْ قدمت اململكة للتدريس فيها بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية عام           

 بأنين أحد أبنائه وأوالده وقد حضرت       إخوانه أساتذة الكلية حنو األم على أوالدها، ولذلك فأنا أعترف         
لتكرميه من مكة املكرمة اعترافاً جبميل الوالد على أوالده سائالً املوىل أن يدمي عليه الصحة والعافية                  

حممد علي  ..  ولدكم البار ..  ويبارك جهوده يف خدمة العلم والدين واألدب، وحتيةً لكم يا مريب األجيال           
 ..الصابوين

 

  ))تفى بهاحلوار مع احمل(( 
وردتنا أربعة أسئلة تتحدث عن املناهج التعليمية وهو حديث االس وحديث           :..  عريف احلفل 

الساعة، من األستاذ احملامي األستاذ عدنان حممد حسن فقي واألستاذ أشرف السيد سامل واألستاذ                



ج التعليم، هل   ، كلهم يسألون عن مناه    "اليوم"غياث عبد الباقي واألستاذ صاحل السحيمي من جريدة         
 املناهج السابقة أفضل من اآلن وهل حتتاج إىل تصحيح رأيكم يف هذه القضية؟

األسئلة كلها تدور حول موضوع واحد هو هل املناهج التعليمية          :  الشيخ عبد املقصود خوجه   
  احلالية معقولة أم حتتاج إىل تغيري وما رأيكم يف ذلك؟

ة كانت تعىن بالكم، واملدارس احلديثة تعىن اليوم          املناهج القدمي :  األستاذ عبد اهللا بغدادي   
بالكيف، فألن التعليم رسالة وليس صناعة أو حرفة، فالتعليم رسالة وينبغي أال يتصدى للتعليم إال من                 
حيمل رسالة التعليم، املعلمني احلاليني جيب أن يصونوا رسالتهم لتحفظهم وجيب أن يعلموا أن التعليم                

 .إذا علموا أا رسالة وليست صناعة فيجب أن يتقنوا مهنتهمرسالة وليس صناعة ف
 وماذا عن املناهج؟: الشيخ عبد املقصود خوجه
واملناهج التعليمية كانت خمتصرة لكن اآلن املناهج اآلن توسعت          :  األستاذ عبد اهللا بغدادي   

 عامل احلياة،   كثرياً وأصبح طالب هذا الزمان غري لذا جيب أن يعيدوها لتناسب كل ما هو جديد يف                 
احلياة تطورت كل يوم، وجيب أن يعلم طالب اليوم ما هي اخلطوات اليت جيب أن يتبعها يف مستقبل                    

 .أيامه
 وماذا عن من يعيد النظر يف املناهج؟: الشيخ عبد املقصود خوجه

 نعم يعيدون النظر يف املناهج ألا كانت يف زمٍن مضى، فاآلن هي يف            :  األستاذ عبد اهللا بغدادي   
زمٍن حاضر فيجب أن يعلموا أن التعليم اآلن رسالة سامية، ومن ال يدري أا رسالة سامية فليترك مهنة                  

 .التدريس وهذا أفضل له
  :الدكتور علي العمري يقول: عريف احلفل

 كيف ترى جيل طالب اليوم يف مدارسنا مقارنة بسيطة بني طالب األمس واليوم؟
 الطالب كان قدمياً حيترم األستاذ وجيله، وكنا إذا مسعنا األستاذ           واهللا:  األستاذ عبد اهللا بغدادي   

قادم علينا من جهة معينة فإننا نقوم بالترحاب والتجلة لكن طالب اليوم يف هذا الزمان ال يعرفون                   
أستاذهم، وقد قرأت بكل أسف أن بعض الطالب اعتدوا على األساتذة بالضرب، وهذا شيء ناتج عن                

 .سأل اهللا سبحانه وتعاىل أن يرزق طالبنا الفهم والدراية واخلري واحملبةسوء التربية و ن
  :األستاذ عبد الرزاق صاحل الغامدي يقول يف نفس السؤال يقول: عريف احلفل

بعض الطالب ال حيسنون اخلط والكتابة وال يوجد بينهم خطيب ومتكلم فصيح أين مكمن              
 ؟)ني ومعلمنيإداري(اخللل؟ وما هي نصيحتك جلهاز التعليم 



بعد ما جاءت اآلن اآللة الكاتبة خرب اخلط أنا كنت يف مكة وكان             :  األستاذ عبد اهللا بغدادي   
لدي األستاذ حممد حلمي خطاط وزارة املعارف رمحة اهللا عليه وكان يعلمين اخلط حىت ترى خطي جيد،                 

يعرفون ما هو    إىل آخره، وال  لكن الطالب اآلن يعتمدون على اآللة الكاتبة والكمبيوتر واآللة احلاسبة           
 !اخلط

  :األستاذ مجيل عبيد اهللا الفهمي يقول: عريف احلفل
من واقع خربتكم يف جمال مهم وعظيم هو جمال التربية والتعليم كيف ترون حال الوطن يف                

 هذا الزمن يف حقل التربية والتعليم؟ وماذا تقترحون؟
نذ أن تسلم خادم احلرمني القيادة أصبح التعليم        واهللا الوطن يتقدم م   :  األستاذ عبد اهللا بغدادي   

يف تقدم واجلامعات يف تقدم، كان هناك يف حتضري البعثات وهي أعلى ما يف التعليم وبعدها اآلن عندنا                   
سبع جامعات، وهذا الدكتور رضا عبيد شاهد على أنه ملا راح مقابلة وزير املالية يف ذلك الوقت                    

ملستشفى امللك عبد العزيز فأعطاه ما يريد وقال حنن ال نبخل على            ليسأله عن االعتماد الذي خصص      
العلم كما نتأسى خادم احلرمني، واهللا يا أخوان رحت ملستشفى اجلامعة ألخت مريضة فيها فوجدت                

 .عجبا، وجدت مستشفى جامعة امللك عبد العزيز على مستوى عاملي
 :يقول األستاذ عبد احلميد الدرهلي: عريف احلفل

اذ أن حي البغدادية أول حي أنشئ خارج سور جدة األثري، وهو سمي بالبغدادية               األست
 ألنه كان عائدا آلل البغدادي ما هي ذكرياتكم عن هذا احلي؟

أنا عشت يف مكة يف قدام بييت املطبعة املاجدية اليت تأسست عام             :  األستاذ عبد اهللا بغدادي   
ليت تدور على بعريين وكانت تطبع الرسائل        هـ وعندما أحضروها كانوا حيملون العجلة ا       ١٣١٤

 .والكتب الصغرية
لألزرقي "  أخبار مكة "  ذه املناسبة حنن اآلن بصدد طباعة كتاب        :  الشيخ عبد املقصود خوجه   

الذي طبع على نفقة املطبعة املاجدية ووالدي، وحنن اآلن نعيد طباعته كما كان يف السابق، فقد صدر                  
حممد  وقد تكرم علينا األخ األستاذ ماجد       ،١٣٥٨  جلزء الثاين عام  هـ وا ١٣٥٢اجلزء األول عام    

 اهللا وأعطانا نسخة من الطبعة القدمية وأوراقها تكاد تتكسر بسبب تقادم الزمن وعوامل               تسعيد رمح 
 . الطقس

  :األستاذ عبد احلميد الدرهلي يقول: عريف احلفل
رتاح الضمري واخلاطر من    خدمت العلم والتعليم سنوات طوال بدون انقطاع، هل أنت م         

 أدائك الواجب جتاه الوطن والتعليم؟



نعم مرتاح وإن شاء اهللا يتقبل مين وأنا يل شرف أن كنت معلما وهذا        :  األستاذ عبد اهللا بغدادي   
األستاذ الدكتور رضا عبيد أحد تالميذي يف حتضري البعثات عندما كنت مديراً هلا، وهذا الرجل فاضل                

 .ادقواهللا أشهد له أنه ص
اليوم أتاك الدكتور رضا عبيد ليشارك يف أمسية تكرميك وأنا           :  الشيخ عبد املقصود خوجه   

أعرف أن زوجته يف املستشفى وبالرغم من ذلك أصر على احلضور، كذلك أتاك معايل الدكتور حممد                 
ناس عبده مياين وهو يتوكأ على عصاه ليشارك أيضا يف حفل تكرميك، وأنا أتساءل أين مثل هؤالء ال                 

  .اليوم من هذا الوضع احلمد هللا ال يزال اخلري موجوداً
سؤال من األستاذ عبد الوهاب أبو زنادة بعد أن حتدث مشكوراً عن رحلة               :  عريف احلفل 

 :األستاذ العلمية والعملية فيقول
ما انفك السؤال متدثراً باإلثارة وهو يهتف معنا، أما آن لك يا سيدي أن تفتح خوابئ                  

رفدنا وتالميذك وكل احملبني، رشفات جتود ا علينا وعليهم عرب إبداعات صحفية             الذاكرة، وت 
 أسبوعية توثّق ا مواقف تربوية إنسانية ونفحات أدبية وثقافية تقتطُفها من رحلة عمرك املديد؟

يوم السبت ويوم   "  الندوة"أنا أكتب كل أسبوع مرتني، جريدة        :  األستاذ عبد اهللا بغدادي   
" الندوة"ا اليوم نِشر يل مقال قيم مرتني وهكذا نشر يوم السبت واالثنني، يف جريدة                 االثنني، وهذ 

 .فاحلمد هللا، فأقوم بواجيب كله احلمد هللا، والشكر هللا
 :السؤال األخري من األستاذ عبد اهللا دبلول شاعر مكة الليلة يقول: عريف احلفل

وزارة املعارف ولكن نفاجأ    درسنا يف طفولتنا بعض األحاديث الشريفة وذلك يف كتب           
اليوم بأن الكثري منها ينسبه املشايخ إىل األحاديث غري الصحيحة، فهل من تفسري؟ وهل كان                 

 تعليمنا خطأ مثالً؟
 أنه يستشهد   - رمحه اهللا    -أخذت العلم على اإلمام الغزايل       :  األستاذ عبد اهللا بغدادي   

رددت أنا فقلت إن االستشهاد باألحاديث الضعيفة       باألحاديث الضعيفة وأنه رد عليه بعض العلماء أو         
إذا كان يف احلالل واحلرام     :   واستغرب ذلك وقلت أن اإلمام أمحد رضي اهللا عنه يقول           جائز شرعاً 

شددنا، وإذا كنا نتحدث يف القضايا العامة تساهلنا، فاالستشهاد باألحاديث الضعيفة يف موطن احلث               
 . هللاواحلمد.. على الفضيلة جائز شرعاً

 :الدكتور عبد اهللا مناع له مداخلة يقول: الشيخ عبد املقصود خوجه
البغدادية مل تسم على اسم عائلة الشيخ عبد اهللا بغدادي، ولكنها مسيت ذا االسم ألن                

: أول من متلك فيها هو الشيخ البغدادي أحد نظار اجلمارك يف جدة، ووالد كل من األخوين                 



اماً كاهلنداوية اليت مسيت باسم الشيخ عبد الرزاق هنداوي،           حسن ويوسف بغدادي، إا مت     
 ).معلومة مجيلة ولطيفة(
 

نعم لطيفة ألن احلقيقة البغدادية حنن لنا بيت قدمي يف البغدادية كنا ملا             :  األستاذ عبد اهللا بغدادي   
كان شحيحاً  نرتل جدة نرتل يف بيت البغدادي، البيت كان ضخماً واملكان ما زال موجود اآلن، واملاء                

 .مآلن ماء، عشان نشرب منه إي واهللا" جالون"يف جدة وكنا إذا حضرنا من مكة حنضر معنا 
 

أنا مل أقل أن البغدادية مرتبطة بنشأة األستاذ ولكن قلت أن يف             :  الشيخ عبد املقصود خوجه   
 بغدادي،  البغدادية شارع املدارس، وال أعرف ما ذكره الدكتور مناع وال ما ذكره الشيخ عبد اهللا                

 ).يضحك اجلميع(فالدكتور مناع كان أكربنا سناً وكان يذهب بنا إىل املدرسة ويرجعنا 
 

 !!الدكتور عبد اهللا مناع ما هو كبري يف السن: األستاذ عبد اهللا بغدادي
 

 ويف ذلك الوقت    هـ١٣٧٧أنا كنت تليمذاً وخترجت من املدرسة سنة        :  الدكتور عبد اهللا مناع   
 . يف املديرية العامة لإلعالم املقصود خوجه موظفاًكان األستاذ عبد

 

 سنة تقريباً تركت    ٤٠فعالً منذ   .   كنت موظفاً  ٧٤أنا يف سنة    :  الشيخ عبد املقصود خوجه   
 )يضحك اجلميع... ( سنوات ملا توظفت ١٠العمل يف الدولة، لكن كان عمري 

 

  أنت مع الضرب أم ال؟الكثري من الضرب خرج رجاالً، هلالسؤال األخري، : عريف احلفل
كانوا قدمياً عندما يدخلون الطالب املدرسة يقولون لألستاذ العظم لنا          :  األستاذ عبد اهللا بغدادي   

  كان معلما يعلق دائما      - رمحة اهللا عليه     -واللحم لكم، وكان الشيخ عبد اهللا خوجه أحد األساتذة          
أنا والد الطالب فالن وأنا     :   يف األوراق، فقال   العصا فجاء أحد أولياء التالميذ وكان منهمكا يف الدفاتر        

: أنا أبوه، قال له  :  أخرج يا ولد ضعه يف الفلكة، أضرب، قال له        :  حضرت، فقال األستاذ ومل يرفع رأسه     
وهكذا والعصا كانت هي الديدن يف ذلك الوقت ولكن ذلك خطأ كبري، العصا ال              ..  اضرب..  اضرب

 .سنة وجيب أن يكون األستاذ قدوة للتالميذتريب، وإمنا يريب اإلنسان القدوة احل
 

 يستشهدون حبديث ضعيف، مروا أوالدكم بالصالة لسبع واضربوهم عليها لعشر            واوقدمياً كان 
وفرقوا بينهم يف املضاجع، فكان إذا بلغ الولد سبع سنني ومل يصل أو مل يصم يضربونه، لكن اآلن جيب                   

 .احلسنة هي إحدى وسائل التربية وأحسن وسائل األدبأال نستعمل أسلوب الضرب أبداً، لذا القدوة 



  ))ختام األمسية(( 
هكذا أيها السادة عشنا معكم هذه األمسية املاتعة يف تكرمي ضيفنا الكرمي سعادة             :  عريف احلفل 

األستاذ الكبري عبد اهللا بغدادي، ويقدم اآلن سعادة الشيخ عبد املقصود خوجه لوحة االثنينية هدية                 
 .ارس اثنينية هذه األمسيةتذكارية لف

أيها السادة احلضور إىل أن نلتقي جمدداً عقب عيد األضحى املبارك نترككم يف رعاية اهللا وحفظه                
 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
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