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إعداد :رمزي منصور عبدالجبار ،مجدي ثابت (جدة)

ع

يمثل الراحل الدكتور محمد عبده يماني مدرسة في القيم والتسامح ..

الراحل بداية من مكابدته لحياة الفقر والعناء التي لم تمثل أمامه عقبة في سبيل

هكذا حضر في ذاك��رة ع��دد من املسؤولني ومحبيه في ذك��رى رحيله

الكفاح لنيل العلم الذي أوصله إلى اكتشاف العالم وخدمة ضيوف الرحمن وسائر

الثانية ،مشيرين إل��ى ع��دد م��ن الخصائص وال�خ�ص��ال الحميدة التي تفرد بها

أبو الفقراء واملساكني في إحدى جوالته في القارة األفريقية.

ما زلت معنا

املسلمني في أنحاء املعمورة.

الدكتور عبدالعزيز خوجة لـ

•• ك �ث �ي��رون ي� �غ ��ادرون ه ��ذا ال� �ك ��ون ..وي �ت��رك��ون لنا..
وداخ��ل مشاعرنا ص��ورا ..وذك��ري��ات حميمة وبصمات
مؤثرة وقوية تنعكس على حياتنا وتطبع مسيرتنا..
وت��دف �ع �ن��ا إل ��ى م��راج �ع��ة ال�ك�ث�ي��ر م��ن ح�س��اب��ات�ن��ا كلما
تذكرناهم ..وكلما استرجعنا بعض مواقفهم وآرائهم
وتوجهاتهم وتوجيهاتهم..
•• من هؤالء الكبار الكبار الذين غابوا عنا ..ونجيء
اليوم لنتذكرهم ..الرجل اإلنسان محمد عبده يماني..
الذي عرفته طالبا في جامعة امللك عبدالعزيز ..واقتربت
منه أكثر حينما أصبح وزي��را ل�لإع�لام ..والتصقت به
أك�ث��ر فأكثر بعد أن ت��رك ال ��وزارة وت�ف��رغ كلية للدعوة
ونشر الفكر اإلنساني في كل مكان ..وأعطى الكثير من
أحاسيسه وم�ش��اع��ره واهتماماته لخدمة ال�ف�ق��راء في
مختلف أرج ��اء األرض ..كما س��اه��م ف��ي تقديم الكثير
من الخدمات لألقليات اإلسالمية في العديد من دول
العالم األخ��رى ..حتى كان بمثابة لسان حالهم ..وأحد
مصادر القوة لدعم قضاياهم في هذا العالم..
•• وعندما أتوقف اليوم أمام هذا الطود الشامخ ألتذكر
ك��ل ه��ذه األش �ي��اء وي�ت��ذك��ره��ا معي ك��ل م��ن ع��رف��ه ..ومن

:

محمد عبده يماني رجل نادر في زماننا
أكد الدكتور عبد العزيز خوجه وزير الثقافة واإلعالم ،أن الدكتور
الراحل محمد عبد يماني رجل يصعب وجوده في زماننا نظرا
للخصائص الفريدة والخصال الحميدة التي حازها في حياته
رحمه الله فأكسبته محبة الجميع بدون استثناء ،كما تحدث في
حوار مقتضب مع«عكاظ» في الذكرى الثانية لرحيله عن ذكرياته
مع الراحل وعن عالقتهما العملية واألسرية فقال معاليه:
ال �ح��دي��ث ع��ن ش�خ�ص�ي��ة م�ع��ال��ي ال��دك �ت��ور م�ح�م��د ع �ب��ده يماني
االن� �س ��ان ال� ��ذي وه �ب��ه ال �ل��ه س�ب �ح��ان��ه وت �ع��ال��ى م ��ن الخصائص
وال �خ�ل�ال م��ا ي �ن��ذر وج� ��وده ف��ي زم�ن�ن��ا ه� ��ذا ..ط �ه��ارة ف��ي النفس
وسماحة في الوجه ورقة في املشاعر ووف��اء للعهد وصادقا في
النصيحة ..فهو يملك قلبا كبيرا ال يعرف الكراهية ودائما تجده
م��ع الصغير قبل الكبير وم��ع الفقير قبل الغني ودائ ��م السؤال
ع�ل��ى اه �ل��ه واص ��دق ��اؤه ..وك ��ي ال أب �خ��س ح�ق��ه وب��اخ�ت�ص��ار فهو
من اولئك الرجال الذين يصعب وجودهم في ه��ذا الزمن لعلمه
وحلقه وفضائله ..وايضا كان بارا بوالديه واخوانه وبسنة نبيه
وكان شديد الغيرة على دينه ..والشهادة لله كان يحضى بحب
كبير من قبل سيدي خ��ادم الحرمني الشريفني امللك عبدالله بن
عبدالعزيز ومازال هذا الحب مستمر له حتى اآلن..
وعندما ابتعث الكمال ال��دراس��ات العليا في امريكا وع��اد منها
عمل في جامعة ال��ري��اض سابقا التي اصبح مسماها بعد ذلك
ج��ام�ع��ة امل�ل��ك س �ع��ود ..ث��م ب�ع��د ذل��ك ع�م��ل وك�ي�لا ل� ��وزارة املعارف
س��اه��م ف ��ي ه�ي�ك�ل��ة ال�ت�ع �ل �ي��م وان �ظ �م �ت �ه��ا وك� ��وادره� ��ا الخاصة..

كثيرا ما كان يلتقي مع زمالئه وأصدقائه ،ويرى معالي وزير اإلعالم د .عبدالعزيز خوجة عندما كان وكيال للوزارة في عهده.
وايضا اختياره ممثال ل��وزارة املعارف في التعاقد مع املدرسني
م��ن ال�خ��ارج ف��ي ذل��ك ال��وق��ت ..بعد ذل��ك ع�ين م��دي��را لجامعة امللك
ع�ب��دال�ع��زي��ز وك �ن��ت حينها ع�م�ي��د لكلية ال�ت��رب�ي��ة ف��ي ج��ام�ع��ة ام
القرى ،ومن واهم القرارات التي اتخذها في ذلك الوقت ضم كلية
التربية والشريعة في مكة الى جامعة امللك عبدالعزيز واصبح
هناك فرع رئيسي للجامعة في مكة ..وايضا كان له الفضل الكبير
بعد الله سبحانه وتعالى في انشاء كلية الطب ..هذا من الناحية
التعليمية سواء خالل عمله وكيال لوزارة املعارف او االكاديميه
كأستاذ في جامعة امللك سعود ومدير لجامعة امللك عبدالعزيز..

وهو اول من أسس مؤتمر التعليم واملعلمني.
أما من الناحية اإلدارية كان صاحب رؤية مستقبلية وبعد نظر
وحنكة في مواجهة العقبات وحكمة في الرأي رحمه الله الدكتور
اليماني واسكنه فسيح جناته.
وف��ي ع��ام  1395ع�ين وزي ��را ل�لإع�لام وك ��ان امل��وق��ف بالنسبة له
كأكاديمي انتقل للعمل االعالمي ليس بذلك الصعب لجرأته في
ات�خ��اذ ال �ق��رارات وحنكته وحكمته ايضا ف��ي مواجهة العقبات
وقوة شخصيته التي سهلت امام املهمة..
وبعد عام تقريبا من تعيينه وزيرًا لإلعالم فوجئت عند سماع

ل�ن�ش��رة االخ �ب��ار ب �ص��دور ق ��رار ملكي بتعييني وك�ي�لا للشؤون
اإلعالمية في وزارة اإلع�لام ..في البداية كان القرار بالنسبة لي
صعب حينها ليس امامي أال أن اترك العمل االكاديمي واالنتقال
ال��ى محطة ج��دي��دة مليئة ب��ال�ص�ع��اب وال�ع�ق�ب��ات وان اع�م��ل في
وزارة معقدة ووكيال لوزارة االعالم ..ومما سهل علي هو عملي
السابق والخبرة التي اكتسبتها في املجال االكاديمي ،وايضا
روح العمل كفريق واح��د واذك��ر حينها م��ن عمل معنا ف��ي ذلك
ال��وق��ت ال��دك�ت��ور ع�ب��دال�ع��زي��ز ال�ص��وي��غ واالس �ت��اذ اس �ح��اق عزوز
«رحمه الله» وابراهيم القدهي والدكتور صالح بن ناصر وكانت
وزارة االع�لام في ذل��ك الوقت من اه��م ال��وزارات ملا شهدتها تلك
ال�ف�ت��رة م��ن اح ��داث وم ��آزق صحفية اال ان�ن��ا تمكنا م��ن تجنبها
وحلها بروح الفريق الواحد تحت ادارة معالي الدكتور محمد
ع�ب��ده يماني ال��ذي ك��ان يتصف ببعد النظر وحكمته ورؤيته
املستقبلية ،وايضا كان له الفضل الكبير بعد الله في انشاء اذاعة
القرآن الكريم ..وأيضا هو اول من اذاعة ق��رارات مجلس الوزراء
في ذلك الوقت..

• ه��ل الهتماماتكم االدب �ي��ة والثقافية وال�ش�ع��ري��ة سبب في
اختيار معاليه لكم وكيال للشؤون اإلعالمية؟

• رب�م��ا اله�ت�م��ام��ات��ي االدب �ي��ة وال�ث�ق��اف�ي��ة م��ن ج��ان��ب  ..وعملي
عميدا لكلية التربية في جامعة ام القرى وانضمام كلية التربية
والشريعة كما ذكرت سابقا لجامعة امللك عبدالعزيز من جانب
اخر..

• هناك جانبا أسريا في حياتكما فهل ملعاليكم ان يحدثنا
عنه؟

• بعد ان ترك معاليه الوزارة واتجه الى جوار صديقه واخيه
وصهره الشيخ صالح كامل في مجموعة دلة البركة ،إضافة إلى
اتجاهه الى لألنشطة الثقافية والفكرية والدعوية وخدمة دين

الدكتور أحمد محمد علي لـ

أحب الناس فأحبوه
 ..أحسب  ..بل وأكاد أجزم أن الكتابة عن معالي الدكتور
محمد ع�ب��ده ي�م��ان��ي – ت�غ�م��ده ال�ل��ه برحمته – معجزة
ألي ق �ل��م ل �ت �ع��دد ش �م��ائ��ل وص �ف ��ات م�ع��ال�ي��ه ال� ��ذي أحب
الناس ،كل الناس ،فأحبوه ملا قدم لهم من خدمات .وما
شملهم به من رعاية واهتمامه بمشاكلهم على اختالف
موضوعاتها ومستوياتها.
ولقد حاولت عند إصدار كتابي ((محمد عبده اإلنسان))
أن أق��دم��ه للقراء م��ن خ�لال م��ا أبدعته األق�ل�ام ف��ي رثائه.
ويشهد الله أنه رغم ما كتبه املحبون عن معالي الدكتور
مما إحتواه الكتاب من مقاالت تفيض باملحبة والصدق،
لكنها لم توف الدكتور بعض حقه.
ف �ه��و إن � �س ��ان وه � ��ب ن �ف �س��ه ل�ل�آخ ��ري ��ن س� � ��واء م ��ن خالل
امل�ن��اص��ب ال�ت��ي شغلها وك�ي�لا ل� ��وزارة امل �ع��ارف ـ �ـ وزارة
ال�ت��رب�ي��ة والتعليم ـ�ـ ف�م��دي��را لجامعة امل�ل��ك ع�ب��د العزيز
 .ف��وزي��را لإلعالم – ثم كانت الخاتمة في ((دل ��ة)) حيث
تولى اإلش��راف على األع�م��ال الخيرية واإلنسانية التي
يحمدها له ال�ن��اس .وق��د ج��اء في صحيح مسلم :أرأيت
ال��ذي يعمل الخير ويحمده الناس عليه ؟  -فقال صلى
الله عليه وسلم  :ذلك عاجل املؤمن.
وف�ي�م��ا أك �ت��ب ال �ي��وم ت��أك�ي�دًا مل��ا ق�ل��ت ع�ن��ه ف��ي ك�ت��اب��ي ((
محمد عبده اإلنسان )).
اإلن�س��ان بأخالقه الكريمة ،وصفاته النبيلة ،ومكارمه
ال �ح �م �ي��دة ،وأدب � ��ه ال �ج��م ،وت��واض �ع��ه امل �ح �م��ود ،وعشقه
لفعل الخيرات ،وسعيه الحثيث إلغاثة املكروب ،وإعانة
املحتاج ،ومساعدة البائس الفقير ،والوقوف مع املظلوم
ح�ت��ى ينتصر ل��ه ،وم��ع امل�غ�ل��وب ع�ل��ى أم ��ره ح�ت��ى يبلغ
م�ب�ت�غ��اه ،ه��ذا إل��ى ج��ان��ب م��ا أص��در م��ن م��ؤل�ف��ات علمية
وأدب �ي��ة وأه ��م م�ن�ه��ا م��ا يتعلق ب��األم��ور ال��دي�ن�ي��ة عامة
وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآل بيته عليهم
السالم.
محمد عبده يماني كما أجمعت األقالم التي كتبت ترثيه
كان ((إنسانا)) عز نظيره بني عامة الناس في عصرنا
ال��ذي نعيش ،بعدما شغلت امل��ادة والسعي في دروبها
غالبية الناس عن كل واجب إنساني ،أو عمل خيري إال
من رحم ربي.
رح��م الله أخ��ي الحبيب ال��ذي علم أبناءنا كيف يحبون
رسول الله صلى الله عليه وسلم .وكيف يحبون آل بيته
عليهم ال �س�ل�ام .وك�ي��ف ي�ح�ب��ون ص�ح��اب�ت��ه رض ��وان الله
عليهم فيما وضعه من مؤلفات.
مثلما علمنا ك�ي��ف نسعى لعمل ال�خ�ي��ر وك�ي��ف نصنع
املعروف ..بل وكيف ندخل البهجة على النفوس.
تغمد الله برحمته معالي الدكتور محمد عبده يماني
وبارك في ذريته الطيبني.

عبدالله عمر خياط

ه ومليكه ووط�ن��ه ..وسخر نفسه وجهده في خدمة االس�لام في
بعض بلدان العالم وكانت له انشطة اسالمية ودعوية وفكرية..
وبعد ان تركت وزارة اإلعالم وكيال للشؤون االعالمية  ..اتجهت
الى العمل الدبلوسي واصبحت سفيرا في تركيا ..وص��ادف ان
معاليه زارن��ي وعائلته ف��ي تركيا وحينها طلب ابنتي «هبه»
البنه «عبدالله» تم بحمد الله سبحانه وتعالى الزواج واصبحنا
اسرة واحدة يجمعنا الحب والوفاء و زاد من عالقتي به ..وهو
بمثابة األخ ال��ذي ل��م ت�ل��ده أم��ي  ..وه��و الشخص الوحيد الذي
ابوح له بأسرار واشكي همومي له وكنت اشعر باالرتياح عندما
احكي له ليس ه��ذا فحسب بل كنت اج��د فيه ذل��ك االنسان الذي
يشاركني بصدق ووفاء فيما كنت اعاني منه ولم يكن هناك من
اشكي له او ابوح له حتى هذا الوقت ..واصبحت اكتم في نفسي
بعد وفاته «رحمه الله».

• صحيح انني اكتسبت منها الكثير والكثير سواء عملي معه
عندما ك��ان مديرا لجامعة امللك عبدالعزيز او من خ�لال عملي
وكيال للشؤون االعالمية في وزارة االعالم فهو بمثابة معلمي..
تعلمت منه الحكمة ف��ي ات�خ��اذ ال �ق��رارات والعمل ب��روح الفريق
الواحد وهذا هو سر النجاح حني ذلك الوقت..

• وماذا تقولون معاليكم البنائه من بعده؟

• الحمد لله ان اب�ن��اءه ص��اروا على نفس نهج اب��اه��م «رحمه
الله» وسخروا جهدهم ووقتهم في خدمة املجتمع ومشاركتهم
في افراحهم واتراحهم وعملوا على وصيته ..اقول اتبعوا نهج
اباكم وال تقصروا في حقه وحق من كان يقف معهم عندما كانوا
يحتاجون مساعدته ..رح��م الله الدكتور اليماني وان يتغمده
بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته.

مسيرة الدكتور يماني أثـرت الحراك الثقافي والمعرفي واإلعالمي في المملكة
• كيف كانت عالقتكم بمعالي ال��دك�ت��ور محمد عبده يماني
(رح�م��ه ال�ل��ه) وم��ا ه��ي أب��رز محطاتها وامل��واق��ف ال�ت��ي ال تنسى
فيها؟.

• ب��دأت عالقتي ب��ال��راح��ل العزيز ـ�ـ أس��أل الله أن يتغمده بواسع
رح�م�ت��ه ـ �ـ ف��ي أواخ ��ر الثمنينات م��ن ال �ق��رن ال�ه�ج��ري امل��اض��ي ،وقد
كنت حينها م��دي��را لجامعة امللك عبد العزيز ب��اإلن��اب��ة ،وك��ان هو
وكيال ل ��وزارة امل�ع��ارف للشؤون الفنية ،وك��ان��ت جميع الجامعات
وقتها تتبع ل ��وزارة امل�ع��ارف آن��ذاك إذ ل��م تكن ف��ي ذل��ك ال��وق��ت ثمة
وزارة للتعليم العالي ف��ي اململكة ،وق��د شاركنا سويا ف��ي العديد
من رح�لات العمل وال��زي��ارات الرسمية التي ك��ان يقوم بها معالي
وزي��ر املعارف وقتذاك الشيخ حسن بن عبدالله آل الشيخ (يرحمه
الله) وق��د ع��ززت ه��ذه املشاركات في األس�ف��ار العالقات الشخصية
مع معاليه ووطدت عرى الصداقة بيننا ،وأذكر أننا قمنا بزيارات
رسمية خالل تلك الفترة لعدد من البلدان منها (مصر ،اإلمارات،
ال�ي��اب��ان ،الفلبني ،وخ�لاف�ه��ا .)..ومنذ ذل��ك الحني ملست ف��ي الراحل
شخصية واسعة الثقافة متقدة الذكاء وحاضرة البديهة ،مفعمة
ب��روح الفكاهة والدعابة والذكاء االجتماعي ،وملست في شخصه
اس �ت �ع ��دادا غ �ي��ر م �ح ��دود ل �ل �خ��وض ف ��ي م �ج ��االت ال �ع �م��ل الدعوي
بإخالص وتفان شديدين.

•

• هل صحيح أن معاليكم أول من أبلغ الدكتور (يماني) بتعيينه
وزيرا لإلعالم وكيف تصفون شعوره في تلك اللحظة؟ ،وكيف
نظرتم لذلك االختيار؟.

نعم أذكر أنه كان في أواخر عام 1395ه�ـ ،وأنا أستمع لنشرة

د .يماني ود .أحمد علي في احدى املناسبات.
أخبار الساعة الثانية والنصف بعد الظهر من اإلذاع��ة السعودية،
فإذا بي أسمع خبر صدور قرار تعيني معاليه وزيرا لإلعالم ،فكانت
مفاجأة مبهجة لذا سارعت بمهاتفة معاليه ألقدم له التهنئة ،حيث
اع�ت�ق��دت أن��ه على علم ب��ذل��ك ،لكنني فوجئت ب��أن��ه يسمع بالخبر
مني ألول مرة ،والحقيقة لم يكن ( الخبر ) باملستغرب فقد عرفت
ش�خ�ص�ي��ة م�ع��ال�ي��ه ب�س�ع��ة األف ��ق وب �ع��د ال�ن�ظ��ر وح �ض��ور البديهة،
والقدرة على اجتذاب اآلخرين واكتساب ثقتهم ،وبالفعل كانت فترة
شغله لحقيبة وزارة اإلعالم فترة شديدة الخصب ومميزة ،خاصة
أنها جاءت مسبوقة بخلفية زاخ��رة للراحل من الخبرات املتنوعة
في املؤسسات الحكومية وعلى مختلف املستويات ،ومن منجزات
وزارته التي امتدت خالل الفترة من ( 1395وحتى 1403هـ) ،افتتاح
إذاع ��ة ال �ق��رآن ال�ك��ري��م ،وإذاع ��ة ق ��رارات مجلس ال ��وزراء عبر األثير،
وتطوير التلفزيون وال��رادي��و ،وتوسيع مساحات ح��ري��ة التعبير

ل��رؤس��اء تحرير الصحف مما أب��رز الكثير م��ن ال�ق��ام��ات اإلعالمية
املتميزة.

• م��ارس ال��دك�ت��ور يماني العمل الحكومي عبر جامعة امللك
سعود ،ووكيال لوزارة املعارف ومديرا لجامعة امللك عبد العزيز
ثم وزيرا لإلعالم آنذاك في مرحلة مهمة من تاريخ بالدنا والعالم
كيف تنظرون إلى تلك املحطات التي شغلها؟ ،وكيف تقيمون
إسهاماته في حقل العمل التطوعي والخيري واإلنساني؟.

• أعتقد أن مسيرة الراحل العامرة بالتجارب الخصبة املتنوعة في
مختلف الوظائف التعليمية وعلى مختلف مستوياتها ،وبخاصة
الوظائف التي تقلدها في مجال التعليم ومن ضمنها التدريس في

جامعة امللك سعود ،ووكالة وزارة املعارف للشؤون الفنية ،ثم توليه
إدارة جامعة امل�ل��ك عبد ال�ع��زي��ز ،أث��رت ال �ح��راك الثقافي واملعرفي
واإلعالمي على مستوى اململكة قاطبة.
أم ��ا ب��ال�ن�س�ب��ة ل�ح�ق��ل ال�ع�م��ل ال �ط��وع��ي واإلن �س��ان��ي ال �خ �ي��ري ،فقد
كانت للراحل اهتمامات بمختلف األنشطة على املستوى املحلي
والعربي واإلس�لام��ي وال�ع��امل��ي ،فبعد مغادرته العمل الحكومي
والتحاقه بمجموعة دل��ة البركة القابضة تفرغ تماما لألنشطة
االجتماعية واألعمال الخيرية اإلنسانية وقضاء حاجات الناس،
والجميع يعرفون ما بذله من جهود ملساعدة القرى السيما تلك
املمتدة شمالي جدة وحتى املدينة املنورة (ثول والقضيمة ورابغ
وم�س�ت��ورة وب� ��در ..إل ��خ) ،وت�ف��ان�ي��ه ف��ي خ��دم��ة ص �ي��ادي ال�ب�ح��ر في
ميناء (ث��ول) إل��ى جانب مشاركاته في مجالس إدارة الكثير من
الجمعيات الخيرية داخل وخارج اململكة ومجالس إدارة الكثير
من جمعيات أصدقاء املرضى ،وإسهاماته خارج اململكة ال تكاد
تحصر وامتدت من العالم العربي إلى أفريقيا وآسيا والجاليات
املسلمة في أوروب��ا واألمريكتني ،كما أن من األم��ور التي ما انفك
امل��رح��وم يوليها الكثير م��ن اه�ت�م��ام��ه ال�س�ي��رة ال�ن�ب��وي��ة الشريفة
وم��آث��ر وم�ن��اق��ب ذل��ك ال��رع�ي��ل ال�ص��ال��ح م��ن األخ �ي��ار امل�ت�ق�ين ،وفي
مقدمتهم سيد خلق الله ال��رس��ول الكريم صلى الله عليه وسلم
وآل بيته وص�ح��اب�ت��ه ،ف�ج��اءت مؤلفاته « علموا أوالدك ��م محبة
رسول الله صلى الله عليه وسلم »  ،و « علموا أوالدك��م محبة آل
بيت النبي صلى الله عليه وسلم »  ..وقد شغف الراحل بـ ( بدر )
وشهدائها وأهلها فعكف على دراس��ة (املنطقة بأسرها جغرافيا
لقياس أب�ع��اده��ا االستراتيجية وت��اري�خ�ي��ا إلع ��ادة رس��م مشاهد
أحداث معركة بدر بصورة بانورامية جسدها كتابه (بدر املدينة
واملوقع والغزوة) ..أسأل الله في هذه األيام الفاضلة املباركة أن
يغفر له ويجعل كل ما عمله من أعمال الخير في موازين حسناته
وأن يسكنه الفردوس األعلى.

رجل وهب نفسه للخير
ك ��ان ال��دك �ت��ور م�ح�م��د ع �ب��ده ي �م��ان��ي ي��رح �م��ه ال �ل��ه م��ن اعز
اصدقائي ،وانا اشهد كما يشهد اآلخرون ،بأنه رجل وهب
نفسه لفعل الخير منذ نعومة أظفاره ،ومنذ ان كنا طلبة في
املدرسة والجامعة كان دائما يسعى في حاجة املحتاجني
ويبحث عنهم ،واليتردد في مساعدة من يحتاج املساعدة
قريبا كان أو بعيدا.
والحمد لله ان من الله عليه بخاتمة أتمنى أن يمن علي
بمثلها ،وه��ي ان��ه قبض في افضل عشرة أي��ام في السنة،
وهو صائم وكان في خدمة كتاب الله.

نسأل الله له الرحمة والقبول وان يوفقنا بأن نحذو حذوه
أن ��ا وم ��ن ب�ق��ي م��ن اب �ن��ائ��ه واق��رب��ائ��ه واص��دق��ائ��ه ،ول ��ي مع
املرحوم ذكريات التنسى ليس املقام اآلن مقام ذكرها ولكني
سآتي على ذكرها في الوقت املناسب وامل�ك��ان املناسب إن
شاء الله.
رحمه الله رحمة األبرار واسكنه فسيح جناته وخلفه خيرا
في اهله وماله وولده.

د .سالم أحمد مليباري

د .هاشم عبده هاشم

• وهل كان ترك أثرا في حياتكم وفي طريقتكم في التفكير..
وفي العملية اإلعالمية؟

:

أكد الدكتور أحمد محمد علي رئيس البنك اإلسالمي للتنمية أن
مسيرة الدكتور الراحل محمد عبده يماني أسهمت في إثراء الحراك
الثقافي واملعرفي والعلمي على مستوى اململكة قاطبة ،وأشار في
حوار مع «عكاظ» بمناسبة الذكرى الثانية لرحيله إلى أن الدكتور
يماني ك��ان��ت ل��ه إسهاماته امل�ش�ه��ودة ف��ي العمل ال�خ�ي��ري على كل
امل �س �ت��وي��ات امل�ح�ل�ي��ة وال �ع��رب �ي��ة واإلس�ل�ام �ي��ة ،ك�م��ا ش�م�ل��ت رعايته
للجاليات اإلسالمية في كل أنحاء العالم  ..فإلى الحوار:

تتلمذ على ي��ده ..وم��ن راف�ق��ه ف��ي مسيرته ف��ي مختلف
مراحل حياته ..ومن قرأه وتعلم على يديه حب رسول
ال�ل��ه ..وبيت رس��ول ال�ل��ه ..وتعلقه بالقيم واألخالقيات
ودفاعه عن العقيدة في كل مكان ذهب إليه..
•• أق��ول عندما أتذكر الدكتور اليماني في مثل هذا
اليوم ويتذكره ه��ؤالء جميعا ..فإنني أشعر ب��أن ركنا
هاما في حياتي ..بل وفي حياة الكثيرين ممن التصقوا
به طوال حياته قد انهار ..لكن إرثه العظيم الذي تركه
لنا ..فكرا ..وعاطفة ..وقيما ..وإدارة ..وعلما ..وفضال..
وأب��وة ..وحنانا ظل يشكل بالنسبة لنا مصدر حياة..
وطمأنينة وعطاء ال ينضب..
•• ول ��ذل ��ك ..ف ��إن ال��رج��ل وإن م� ��ات ..وإن اب�ت�ع��د عنا..
وإن ت��رك�ن��ا ..إال أن��ه يظل معنا ..وف��ي دواخ�ل�ن��ا ..وتلك
هي العظمة ..وذل��ك هو الرصيد ال��ذي ال ينضب مدى
ال �ح �ي��اة ..رح �م��ك ال �ل��ه ي��ا أب ��ا ي��اس��ر ..وي ��ا أب ��ا الفقراء..
ومصدر الحب الذي ظل يتدفق من حولك ..ومن بعدك
إلى أبد األبدين.

د .يماني ود .مليباري في غار حراء.

ندوة بجامعة امللك عبدالعزيز تحت رعايته.

هكذا حظى بحب وإعزاز امللك اإلنسان عبدالله بن عبدالعزيز

محمد عبده يماني  ..في قلوبنا
رحمك الله أيها األب واملربي الفاضل وصاحب الكلمة الطيبة،
وها نحن نعيش هذه األيام ذكرى مرور عامني على انتقالك
إل ��ى ج ��وار رب ك��ري��م رح �ي��م ،وك ��ان ي�ف�ت��رض أن ت��ذك��رن��ا هذه
امل�ن��اس�ب��ة ب��أل��م ف��راق��ك ورح�ي�ل��ك ع�ن��ا ب �ص��ورة م�ف��اج�ئ��ة ،ولكن
حقيقة األمر أنك لم تفارقنا نحن أهلك وأصدقاءك ومحبيك
ب��ل وح�ت��ى مجتمعك ،ف��ذك��راك وأف�ع��ال��ك ال�ص��ال�ح��ة ودروسك
ال�ث��ري��ة ح�ي��ة ف��ي ن�ف��وس�ن��ا ،وال أق ��ول ه��ذا م��ن ب��اب ال�ب�لاغ��ة أو
املعنى امل�ج��ازي ،فنحن ال نكاد نحضر جمعا أو مناسبة أو
اجتماعا خيريا إال ونجدك حاضرا بآرائك وأفكارك من خالل
أص��دق��ائ��ك وزم�لائ��ك وأه�ل��ك وأب�ن��ائ��ك ،فقد ت��رك��ت إرث��ا كبيرا
متنوعا إذا م��ا ت��أم�ل�ن��اه وج��دن��ا ف�ي��ه مجموعة م��ن املفاهيم
ووجهات النظر التي نحتاج إلى دراستها ونشرها ،ونموذجا
لنهج حياة وعمل صالح يجب ت�ك��راره ،واملتأمل في مسيرة
حياتك يجد أن أهم ما تركته هو تلك الطاقة اإليجابية وأكاد

أق��ول النورانية التي كانت تالزمك ،ألنك كنت تستقي همتك
م��ن ك�ت��اب ال�ل��ه سبحانه وتعالى وس�ن��ة نبيه وحبيبه صلى
الله عليه وآله وسلم متعلقا بذاته الشريفة وبسيرته املطهرة
وأخالقه الحميدة ومتأسيا به صلى الله عليه وسلم واتخذته
محورا في كل ما تفعل ،هذه الطاقة هي السر املتجدد عندما
يذكرك من عرفك وتعامل معك ،فهي تحث اإلنسان دائما على
اإلنجاز وإعمار األرض بما ينفع الناس وتدفعه إل��ى األمام
وأال يعترف بالصعوبات ،فمن كان يستشعر أن الله سبحانه
وتعالى ورسوله صلى الله صلى الله عليه وآل��ه وسلم معه
ال ي�خ�ش��ى ش�ي�ئ��ا ،ه��ذه ال�ط��اق��ة ف��ي ق��وان�ين ال�ف�ي��زي��اء ال تأتي
م��ن ال�ع��دم وال تفنى وإن�م��ا تأخذ أش�ك��اال أخ��رى وتتكيف مع
الظروف والعوامل املحيطة وتعطي عطاءا مستمرا متجددا.
رح �م��ك ال �ل��ه ي��ا أب ��ي ،ف�ن�ح��ن ال ت�م��ر ل�ح�ظ��ة م��ن ال�ل�ح�ظ��ات في
حياتنا دون أن نذكرك أو نذكر ما علمتنا إياه ،ونشتاق إليك

شوقا كبيرا ،وال يعوضنا عن غيابك عن التواجد بيننا إال
عزاؤنا بأنك في أكرم جوار عند رب الرحمة واملغفرة سبحانه
وتعالى ،فجزاك الله خيرا على كل ما قدمت ملن عرفته ومن
ل��م تعرفه ،وأس��أل��ه ج��ل وع�لا أن يدخلك جنات ال�ف��ردوس مع
النبيني وال�ص��دي�ق�ين وال �ش �ه��داء وال�ص��ال�ح�ين وح�س��ن أولئك
رفيقا ،فقد كنت نعم األب ونعم الصديق ونعم األستاذ.

ومضى
زمـــان..

رحمك الله رحمة األبرار وأسكنك فسيح جناته وجعل أعمالك
الصالحة ضياء لقبرك وأرجو أن يبقى ما زرعته في محيطك
ووطنك وأمتك من خير يشع نورا إلى ما يشاء الله سبحانه
وتعالى إنه سميع قريب مجيب.

افتقد الوطن وجها مضيئا متألأل بمصابيح الخير
وال�خ�ي��رات .وت�م��ر األي��ام والسنني وم��ا زال��ت قلوبنا
متعلقة بحبه وملتاعة لفراقه أبا الفقراء واملساكني،
ج��اب��ر ع�ث��رات ال�ك��رام فقيد ال��وط��ن واألم ��ة االسالمية
امل ��رب ��ى االس�ل�ام ��ي م �ع��ال��ي اخ ��ي ال �ح �ب �ي��ب ال ��ذي ��ن لم
تنجبه امي الدكتور محمد عبده يماني رحمه الله
رحمة االب ��رار وان��زل عليه شآبيب ال��رض��وان وبارك
ف��ي ابنائه ال�ب��ررة ال�ك��رام ليواصلوا نهجه ويكملوا
عطاءه ومسيرته.
والحقيقة ل��و أراد ك��ل واح��د أن يكتب س�ي��رة حياته
العطرة وبعدد مآثره وما تركه من ت��راث في خدمة
العلم واالسالم واملسلمني والدعوة الى الله جل وعال
وفي محبة رسوله الكريم وآل بيته االخيار واملسلمني
والدعوة الى الله جل وعال وفي محبة رسوله الكريم
وآل بيته االخيار وما قدم من صدقة جارية واوقاف
خيرية من جميع الجوانب التعذر ذل��ك واستقصى
على الكثير لتعدد ما قدم وارسى من املكارم واصالح
ذات البني.
موصوال لكل محبيه وانه ال يزل يسكن
فيه
وعزائنا
ً
في قلوبنا ووجداننا.
ون �ح��ن ن�ش�ع��ر دائ �م��ا ب�ح��ال��ة م��ن ال�ق�ي��م ل�ف�ق��دان��ه كما
يشعر بذلك كل من اس��دى الله بمعروف واع��ان��ه في
ضائقة.
رحم الله فقيدنا وعوضنا وعوض االسالم واملسلمني
والوطن فيه خيرا وجعله من الكرام البررة ان شاء
الله «إنا لله وإنا إليه راجعون».

ياسر محمد عبده يماني

فلتهنأ بمحبة الناس لك..
أبي  ..ومعلمي  ..وصديقي  ..اراك اليوم مبتسما فرحا
إن شاء الله بمحبة الناس ووفائهم لك  ..فلطاملا زرعت
الخير  ..وها أنت تحصد ما زرعت  ..لقد صدقت يا والدي
اذ كنت تقول لي دائما « :الذي يعامل الله ما يضيع يا
ابنتي»  ..وه��ا هما عامان قد مضيا منذ ان فارقتنا ..
ولكن سيرتك الطيبة العطرة باقية الى ماشاء الله  ..كما
اراده��ا الله عز وجل لك ،فما من قلم اال كتب عنك  ..وما
من عني اال بكتك  ..وما من قلب اال حزن على فقدك.
هنيئا لك يا أبي  ..فأنا ال احسبك ميتا  ..ألنني اراك حيا
في أعني الناس وفي قلوبهم  ..وما ذاك اال بتوفيق من
الله عز وج��ل  ..فمن احبه الله حبب فيه خلقه  ..واكاد

اقسم ب��أن ما من اح��د ات��ى يعزينا فيك اال وق��د ق��ال " :إن
أباكم لم يمت فهو حي في قلوب الناس بإذن الله».
ج��زاك الله عنا خيرا يا أب��ي  ..ألن��ك لم ترحل اال بعد أن
البستنا تاجا من السيرة العطرة التي مسحت دموعنا..
فسمونا فوق حزننا على فراقك لنكمل مسيرتك الطيبة
إن ش��اء ال�ل��ه  ..ف�ق��د ك�ن��ت ت��ؤم��ن ب��أن�ن��ا ل��م ُن�خ�ل��ق عبثا ..
وانما لنعبد الله  ..ونسعى إلرضائه بكل ما وهبنا من
قوة  ..لذلك كنت تعمل عمل جمع من الرجال وأنت رجل
واح��د  ..حتى انني رأي��ت إخوتي  :ياسر  ..وعبد الله ..
وعبد العزيز وهم يودعونك يوم الرحيل قائلني سننسى
النوم بعدك أيها الوالد العزيز لنكمل ما ب��دأت ..ال��ى ان

صورة تجمع د .يماني مع الشيخ صالح كامل ،ويرى ياسر يماني.
نلقاك في جنات النعيم إن شاء الله.
وخ�ت��ام��ا ..أق��ول  :رحمك الله ي��ا أب��ي  ..وهنيئا لنا ب��ك ..
وهنيئا لك  ..فقد عشت أن��ت  ..ورحلت أن��ت  ..وستبقى
أن��ت إن ش��اء ال�ل��ه كما اراد ل��ك ال�ل��ه ع��ز وج��ل  ..وجيها ..
محبوبا  ..وادعو املولى تبارك وتعالى أن ترد الحوض
لتشرب من ي��دي حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه

وس �ل��م وت�س�ع��د ب��رف�ق�ت��ه ف��ي ج �ن��ات ال �ف��ردوس ك�م��ا كنت
تتمنى .أحمد الله ألن��ك أب��ي  ..ول��ن أق��ول وداع��ا  ..ولكن
اقول الى اللقاء إن شاء الله.

م .أحمد عبدالوهاب آشي

فاطمة محمد عبده يماني

عليك رحمة اهلل يا أبا ياسر
لقد دعيت في ديسمبر من عام 1973م ممثال التحاد الطلبة املسلمني
ف��ي ال �ي��اب��ان ل�ل�م�ش��ارك��ة ف��ي االج �ت �م��اع ال�ت��أس�ي�س��ي ل�ل�ن��دوة العاملية
للشباب اإلسالمي التي خرجت حينها من تحت عباية وزارة املعارف
السعودية برعاية الوزير معالي الشيخ حسن بن عبدالله آل الشيخ.
وبالطبع كانت الجامعات في مقدمة املهتمني بهذه املنظمة الوليدة.
حينها ك��ان م�ع��ال��ي ال��دك �ت��ور م�ح�م��د ع �ب��ده ي�م��ان��ي م��دي �رًا لجامعة
امللك عبدالعزيز الحديثة النشأة وك��ان من طليعة أبناء السعودية
املسلحني بالعلوم العصرية نتاج سياسة املغفور له بإذن الله امللك
فيصل بن عبدالعزيز .تعرفت علي أبي ياسر حينها وجذبتني الروح
السمحة ال�ت��ي يمتاز بها واإلب�ت�س��ام��ة ال�ت��ي يستقبل بها ضيوفه.
وجدير بالذكر أن امللك فيصل إبتعث إل��ي اليابان الدكتور صالح
السامرائي املعروف باهتمامه بالدعوة اإلسالمية والحاصل علي
درجة الدكتوراه في الزراعة من جامعة طوكيو .تعاونت مع الدكتور
السامرائي في تنظيم العمل الدعوي في اليابان ومن حينها بدأت
عالقتنا تتوثق مع مدير جامعة امللك عبد العزيز معالي الدكتور
محمد عبده يماني بسبب اهتمامه الواضح بالعمل اإلسالمي في
اليابان .كان أول الغيث اهتداء حوالي  300ياباني إلى اإلسالم في

شهر مارس من عام 1975م ولألسف لم تصل هذه األخبار السارة
إلى امللك فيصل قبل رحيله عن الفانية .عندها حضرنا إلى اململكة
برئاسة الدكتور السامرائي ومعنا زعيم املهتدين اليابانيني الجدد
ال��دك�ت��ور ش��وق��ي ف��وت��اك��ي واب �ن��ه خ��ال��د ،وذل ��ك لتقديم ال �ع��زاء وحث
املسؤولني وأصدقاءنا على االهتمام بهذا الفتح في بلد لم يعرف في
تاريخه غير العالقات الحميمة مع اإلسالم واملسلمني .فبعد التشرف
بمقابلة امللك خالد وولي عهده سمو األمير فهد ذهبنا ملقابلة وزير
امل�ع��ارف معالي الشيخ حسن آل الشيخ وم��ن ث��م الحبيب أب��و ياسر
وقدمنا لهم الدعوة لزيارة اليابان للوقوف على أحوال املسلمني وما
يحتاجونه من دعم .بعد وقت قصير من عودتنا إلى اليابان حضر
الوفد الكريم وك��ان في معية معالي الشيخ حسن آل الشيخ كل من
معالي الدكتور محمد عبده يماني مدير جامعة امللك عبدالعزيز
ومعالي الدكتور أحمد محمد علي وكيل وزارة املعارف والدكتور
عبدالرحمن آل الشيخ عميد كلية الزراعة بجامعة الرياض حينها.
أول ��ى ال�ن�ت��ائ��ح الطيبة ل�ه��ذه ال��زي��ارة إش �ه��ار إس�ل�ام ح��وال��ي سبعني
شخصا م��ن ال�ي��اب��ان�ي�ين ،وك��م ك��ان عظيما وم�ف��رح��ا م�ش��ارك��ة الوفد
في مسيرة بهذه املناسبة في أح��د األحياء التجارية وس��ط طوكيو

حيث جرى إشهار إسالمهم .الزيارة كانت فرصة طيبة سعدنا فيها
بصحبة أب��ي ي��اس��ر واالس �ت �م��اع لنصائحه القيمة وأه�م�ي��ة تعيني
دعاة للعمل في اليابان .تقدم املركز اإلسالمي في اليابان بطلب إلى
معالي وزير املعارف بتعيني دعاة على نفقة الجامعات السعودية
لثقتنا في دع��م أب��ي ياسر ،وج��اءت االستجابة سريعة منه متكفال
بتعيني أول دفعة من ثالثة دعاة على نفقة جامعة امللك عبدالعزيز
وقد بقي منهم اثنان حتى يومنا هذا في اليابان وصارا من أعمدة
العمل اإلسالمي كما أن أحدهما أختير سفيرا ل��دى اليابان مرتني
ممثال لحكومة ب�ل��ده ،أم��ا ال�ث��ال��ث فنحتسبة عند ال�ل��ه حيث ووري
الثري في اليابان .تواصل عطاء أبو ياسر بعد تكليفه بوزارة اإلعالم
وأذكر زيارتنا له في الرياض بتقديم التهنئة بنيله ثقة والة األمور
الذي هو أهل لها .كان في معيتنا رئيس املركز اإلسالمي في اليابان
الحاج مصطفي كومورا الداعية الياباني املعروف .استقبلنا بمكتبه
سائال عن أح��وال املسلمني وذاك��را كثيرا من األسماء كأنهم أبناؤه.
ب�ع��ده��ا أص��ر معاليه ع�ل��ى تكريمنا ف��ي داره ووق ��ف ع�ل��ى خدمتنا
بيديه الكريمتني .الشيخ شوقي فوتاكي ومعالي ال��دك�ت��ور محمد
عبده يماني ومعالي الدكتور حسن آل الشيخ واالستاذ عبد الرحمن

مسيرة إشهار مسلمي اليابان بالحي التجاري بطوكيو.
آل الشيخ في مقدمة مسيرة اشهار مسلمي اليابان.
إن دالل��ة كل ذل��ك هي املحبة واالهتمام الكبير ال��ذي يحمله معاليه
للمسلمني ووقوفه بنفسه على ذلك.
ويستمر العطاء عبر القنوات واملنابر وتفرغه الكامل من أجل هذا
حامال الراية .أال رحمك
العمل الجليل .لقد وهب عمره لذلك وسقط
ً
الله يا أبا ياسر وتقبلك مع الصديقني والشهداء.
اتصل بي معاليه قبل رحيله عنا بوقت قصير يطلب بعض صور
عن زيارته لليابان في عام 1975م بغرض توثيق تلك الفترة وهي
منشورة مع مقالتي هذه .ويحزنني أنني أوصلتها إلى مكتبه بعد

وفاته إال أن كل من إطلع عليها شهد له بالسبق والنظرة الثاقبة في
نشر دين الله الحق في أصقاع لم تطلع عليها شمس اإلسالم داعني
له بالرحمة وحسن الثواب وأن يعني الله الذين أتوا بعده على تحمل
هذه املهمة الشاقة وأن يهدي على أيديهم كثيرا من الخلق وأن يقوي
بهم املهتدين.
اللـهـم ال نزكيه عليك ولكنا نحسبه انه آمن وعمل صالحا فاجعل له
جنتني ذواتي أفنان بحق قول« :وملن خاف مقام ربه جنتان».

رئيس املركز اإلسالمي في طوكيود .موسى محمد عمر

