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السيرة الذاتية لألستاذ الدكتور/ 
محمد بن أحمد الصالح

ت������اري������خ امل��������ي��������اد:١٥/ 
ش�����ع�����ب�����ان/١٣٦١ امل����واف����ق 
٢٧/ أغسطس/١٩٤٢ ٥/ برج 

السنبلة/١٣٢٠
ابن عبد الله بن عتيق والشيخ 
ابراهيم بن محمد الثميري والشيخ 

عبد الرحمن بن ابراهيم اليوسف. 
ثم التحق باملدرسة االبتدائية وأنهى 
الدراسة في ثاث سنوات بدال من ست. 
ونال الشهادة في شعبان ١٣٧٢ هجرية 
الرياض سنه ١٣٧٣ هجرية  والتحق بمعهد 

فيه سنه ١٣٧٦ هجرية ومن ثم وت�������خ�������رج 
الشريعة  بكلية  التحق 
ب������ال������ري������اض ع����ام 
1ه  3 7 7
١م  ٩ ٥ ٧

بتقدير ممتاز وتلقى  ع��ام 1380ه���� 1960م  فيها  وت��خ��رج 
العلوم عن علماء متميزين منهم: والدنا الشيخ عبد العزيز 
الثالثة وال��راب��ع��ة، وفضيلة  ب��از ف��ي السنة  ب��ن  ال��ل��ه  ب��ن عبد 
الشيخ العالم العلم محمد أمني الشنقيطي في السنة الثالثة 

والرابعة ايضا.
الجليل عبد  الرجال االستاذ  ثالثا استاذ األساتذة وقمة 

الرزاق عفيفي. 
املترك،  العزيز  عبد  بن  العامة عمر  الرجال  زينة  راب��ًع��ا: 
وقد نلت الدرجة الكاملة عند هؤالء األربعة وال يتسع املقام 

لذكر البقية. 
وفي الدراسات العليا تلقيت العلوم عن قمة الرجال العالم 
العلم صوفي حسن أبو طالب رحمه الله وعن الشيخ الجليل 
أ.د/ أبو النور زهير، و أ. د/ عبد الغني محمد عبد الخالق 
وأخوه مصطفى محمد عبد الخالق، وأ. د/محمود شوكت 
العدوي عميد كلية الشريعة، أ.د/ بدر         عبد الباسط، و أ. 
د/ حسن الشاذلي، و أ. د/ محمد أنيس عباده، أ.د/ جاد الرب 

رمضان. أ.د/ محمد الدهماء، أ.د/ ابراهيم عبد الحميد.
• ونال درجة املاجستير في الفقه املقارن بالقانون بكلية 

الشريعة والقانون باألزهر الشريف عام 1389ه� 1969م. 
• نال درجة العاملية )الدكتوراه( في الفقه املقارن في 8/23/ 
1395ه� 1975/8/30م، تخصص الفقه املقارن، بتقدير ممتاز 
مع مرتبة الشرف األولى، وأوصت اللجنة بطبع الرسالة على 

حساب جامعة األزهر وتبادلها مع الجامعات األخرى. 
• تبوأ درجة األستاذية في الفقه عام 1404ه� 1984م.

• أستاذ بكلية العلوم اإلدارية قسم القانون، جامعة امللك 
سعود.

• أستاذ دورة األنظمة معهد اإلدارة.
• ُم��َح��ك��م ف��ي اإلن��ت��اج العلمي ف��ي ك��ل م��ن جامعة 
ال��ق��رى،  امل��ل��ك س��ع��ود، جامعة أم  اإلم���ام، جامعة 
البحوث، وزارة  ، مركز  اإلسامية،  الجامعة 
ال���ش���ؤون اإلس��ام��ي��ة واألوق�����اف وال��دع��وة 
للعلوم  نايف  األمير  واإلرش���اد، جامعة 
األمنية، جامعة امللك خالد، كلية التربية 
ل��ل��ب��ن��ات، ج��ام��ع��ة ال���ك���وي���ت ، ج��ام��ع��ة 
الشارقة، جامعة قطر كلية الشريعة، 
في  اليرموك  وجامعة  مؤته  جامعة 

ميحرلا نمحرلا هللا مسب
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األردن،.
• م��ش��ارك ف��ي ن���دوات ج��ام��ع اإلم��ام 
ت����رك����ي ب����ن ع���ب���د ال����ل����ه ت��ح��ت 
سماحة  وبصر  سمع 
وال������دن������ا ال���ش���ي���خ ع��ب��د 
ال��ع��زي��ز ب��ن عبد ال��ل��ه بن 
باز ، وسماحة الشيخ عبد 
العزيز بن عبد الله بن محمد 
بن عبد اللطيف آل الشيخ، وفي 

الحرس الوطني، أمام وخطيب 
ف��ي ع��دد م��ن املساجد منذ عام 

1400ه� .
املجالس والهيئات العلمية:

ع��ض��و م��ج��م��ع ال���ب���ح���وث اإلس��ام��ي��ة 
ب�����األزه�����ر، وال���خ���ب���ي���ر ف����ي م��ج��م��ع ال��ف��ق��ه 
اإلس��ام��ي، راب��ط��ة ال��ع��ال��م اإلس��ام��ي بمكة 
امل��ك��رم��ة، وال��خ��ب��ي��ر بمجمع ال��ف��ق��ه اإلس��ام��ي 
العلمي بجامعة  الدولي بجدة، وعضو املجلس 
اإلمام محمد بن سعود اإلسامية ثاث دورات، 
عضو في مؤتمرات خريجي األزه��ر، املشارك في 
مؤتمرات املجلس األعلى للشؤون اإلسامية بالقاهرة، 
عضو لجنة البحث والنشر بجامعة اإلمام، عضو لجنة 

التعريف باإلسام، رئيس لجنة قصص األطفال.
خ���ب���رات ع��ل��م��ي��ة: أش�����رف ع��ل��ى ال���ع���ش���رات م���ن رس��ائ��ل 
املاجستير والدكتوراه من داخل جامعة اإلمام وخارجها 

باإلضافة إلى مناقشة الكثير من الرسائل العلمية.
الندوات واملؤتمرات:

شارك في العشرات من املؤتمرات والندوات داخل اململكة 
وخارجها من اإلنتاج العلمي:

فقه املوازنات  
ح��ق��وق اإلن���س���ان ف��ي ال��ك��ت��اب ال��ع��زي��ز وال��س��ن��ة املطهرة 

وتطبيقاتها في اململكة العربية السعودية.
فصل املقال في إثبات الهال.

صحابة رسول الله صلى الله عليه ومكانتهم في الكتاب 
والسنة 

ف��ق��ه األس����رة ف��ي ال�����زواج وآث�����اره ع��ن��د ش��ي��خ اإلس����ام اب��ن 
تيميه.

زراعة األعضاء بني الشريعة والقانون.

منهج اإلسام في سامة الذرية من األمراض الوراثية. 
الوقف في الشريعة اإلسامية وأثرة في تنمية املجتمع.

اململكة  اإلس��ام وتطبيقاتها في  االجتماعية في  الرعاية 
العربية السعودية.

املسجد جامع وجامعه.
الطفل في الشريعة اإلسامية تنشأ ته حياته حقوقه التي 

كفلها اإلسام.
الشورى في الكتاب والسنة وعند علماء السلف.

أمة في رجل شيخ اإلسام ابن تيمية.

جهود خادم الحرمني الشريفني في خدمه القرآن الكريم.
عقد االستصناع وأثرة في تنشيط الحركة االقتصادية.

عقد السلم ودورة في التنمية االقتصادية.
رؤى إسامية في تسعير السلع والخدمات.
التكافل االجتماعي في الشريعة اإلسامية.

الشريعة اإلسامية ودورها في مقاومة االنحراف ومنع 
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الجريمة.
ال��ت��ك��اف��ل االج���ت���م���اع���ي ف���ي ال��ش��ري��ع��ة 
حماية  ف��ي  ودوره  اإلس��ام��ي��ة 

املال العام والخاص.
م��ج��م��وع��ة م��ح��اض��رات 
ف���ي م��وض��وع��ات ت��ه��م كل 
مسلم ألقيتها في مناسبات 
ش���ت���ى، وم���ؤت���م���رات ع����دة )ف��ي 
مكة املكرمة، وفي الرياض، وفي 
ج��ام��ع��ة ال��ع��ني، وف���ي ج��ام��ع��ة مؤتة 
ب����األردن، وف��ي جامعة األزه����ر، وفي 

اململكة املتحدة، وفي بلجيكا(
التأمني بني الحظر واإلباحة.

منهج اإلسام في عاج مشكلة الفقر.
جريمة غسل األموال في الشريعة اإلسامية 

والنظم الوضعية.
وسطية اإلسام في سماحة الدين وتسامحه.

ال�����زواج ف��ي اإلس����ام وع����اج امل��ش��ك��ات ال��زوج��ي��ة 
وحقيقة الزيجات املعاصرة،

ال���ف���ت���وى أح��ك��ام��ه��ا وض���واب���ط���ه���ا وأه���م���ي���ة االج��ت��ه��اد 
الجماعي

ثقافه الحوار في الفكر االسامي 
أخاق التاجر املسلم.

فصل املقال في إثبات الهال
إثر التداوي على الصيام. 
رعاية الشباب في اإلسام

دور القادة وصناع القرار في مكافحة التطرف واإلرهاب. 
إضافة إلى العشرات من األبحاث املقدمة في العديد من 

املؤتمرات واملنشورة في العديد من املجات الدورية
-

نبينا محمد  على  وب���ارك  الله وسلم  ل��ل��ه.. وصلى  الحمد 
وعلى آله وصحبه أجمعني...

اللقاء  ه��ذا  الليلة في  ه��ذه  الله جميًعا  أيها األحبة حياكم 
ب��ن أحمد  ال��دك��ت��ور/ محمد  امل���ب���ارك، م��ع فضيلة األس���ت���اذ 
التعريف؛  تعالى-، وشيخنا غني عن  الله  الصالح –حفظه 
فسيرته حافلة الحقيقة، قد وضعت لكم في املجموع شيًئا 

منها، وسنمر عليها مروًرا سريًعا اآلن.
األستاذ الدكتور/ محمد بن أحمد الصالح ولد في الخامس 

عشر من شهر شعبان لعام 1361ه���، تلقى القرآن الكريم 
في صغره وحفظه –حفظه الله تعالى- قبل أن ينتهي من 
ثاث  في  االبتدائية  دراس��ت��ه  أنهى  وق��د  االبتدائية،  املرحلة 
الرياض سنة 1373ه����، وتخرج  بمعهد  التحق  ثم  سنوات، 
فيه في عام 1376ه�، ثم التحق بكلية الشريعة وتخرج منها 
بتقدير ممتاز، ثم عمل في التعليم، وبعد ذلك أكمل دراسته 
العليا في األزه��ر الشريف، ثم عني في مجمع البحوث في 
مصر، وله مشاركات عديدة –الحقيقة- وضعت في سيرته 
الذاتية، فمرحًبا بك فضيلة الشيخ، وبعد هذه املقدمة األثيرة؛ 
أترك لك املجال في كلمٍة ألعضاء املجموعة، ثم تأتي األسئلة 

بحول الله تعالى.
الصاة  وأزك���ى  الصالحات،  تتم  بنعمته  ال��ذي  لله  الحمد 
والسام على معلم الناس الخير، هادي البشرية إلى الرشد، 
إلى  الظلمات  من  الناس  الحق، ومخرج  إل��ى  الخلق  وداع��ي 
النور، البشير النذير، والسراج املنير، الرحمة املهداة، والنعمة 
امل��ورود واملقام  املحمود والحوض  املقام  امل��س��داة، صاحب 
املحمود، صاحب اللواء املعقود، عليه وعلى أصحابه الركع 

السجود أفضل الصاة وأتم التسليم، ثم أما بعد..
العزيز عيسى –بارك  أورده��ا األخ  التي  املقدمة  فإن هذه 
الله فيه- هي فيها ملحة موجزة، لكني أريد أن أضيف إلى 
خروجي إلى الدنيا كان ليلة الجمعة خمسة عشر من شهر 
شعبان عام 1361ه���، املوافق السابع والعشرين من شهر 
أغسطس عام 1940م، املصادف للخامس من بدر السنبلة 
عام 1320، هذا.. مولدي هذا كان يعني فيه أشياء عجيبة 
ا؛ ألن والدتي –يرحمها الله- ملا أخذها املخاض لم تستند  جّدً
إلى جذع شجرة كما كانت الحال مع مريم –عليها السام- 
وإنما أخذت بسارية الغرفة، أو يسمونها العمود مصنوعة 
من الحجارة والجص؛ ألن ما عندهم.. ما يعرفوا اإلسمنت 
في ذاك الوقت، والدتي كانت تتمسك بالعمود هذا وتسندها 
ال��ألواء وم��ن الضيق ومن  أمها من خلفها، ويصيبها من 
ي��وج��د ط��ب وال  ال��ل��ه بها عليم، حيث ال  ال��ك��رب وم��ن اآلالم 
أطباء، وإنما كانت تردد قول الله –تبارك وتعالى- دعاء ذي 
نَي﴾ مرات  امِلِ ي ُكْنُت ِمَن الظَّ النون ﴿اَل ِإَلَه ِإالَّ َأْنَت ُسْبَحاَنَك ِإنِّ
وم��رات، ودع��اء موسى –عليه السام- ال��وارد في اآلي��ة 24 
ا َأْنَزْلَت ِإَليَّ ِمْن َخْيٍر َفِقيٌر  ي مِلَ  ِإنِّ

من سورة القصص ﴿ َربِّ
﴾ تأخذ تردد هاتني اآليتني حتى فرج األمر، وقضى األمر، 
وملا رأت ابًنا تضاعف فرحها وسرورها، ونسيت كل آالمها 
وتعبها؛ حيث إنها أنجبت قبلي ثاث بنات: الجوهرة، ماتت 
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صغيرة لم أعرفها، منيرة مد الله في عمرها، 
الوالدة  وعفاها،  الله  شفاها  سلطانة 
فرحت بي فرًحا شديًدا يكاد 
ي����ك����ون ف���رح���ه���ا م��ث��ل 
أم م��وس��ى مل���ا ف��رح��ت 
بعودة موسى إليها، فلو 
أع��ط��ي��ت غ����رارة م��ن الحب 
طحنها  ألن  طحنها؛  تتولى 
الدقيق-  ال��رح��ى –إخ���راج  على 
ا،  ا ج����ّدً م���ن األم�����ور ال��ش��اق��ة ج�����ّدً
لكنها كانت ال تبالي لو كلفت بهذه 
املهمة، وكانت ليلة يعني مريحة مليئة 

بالبهجة والسرور والفرح والحبور.
ن��ش��أت ن��ش��أة ط��ي��ب��ة، وك��ن��ت ن��ج��ًم��ا بني 
األط���ف���ال؛ ف��ي غ��اي��ة ال��ن��ض��ارة، وف���ي غاية 

البهجة، وفي غاية السرور، إال أنه هاجمنا 
امل��رض الخطير - م��رض ال��ج��دري- ال��ذي 

املقابر  امتألت  األط��ف��ال،  أهلك اآلالف من 
باألطفال، وقليل منهم الذي سلم، لكن فقد 

إما السمع وإما البصر، وإما كليهما.
مل����ا أص���اب���ن���ي ال�����ج�����دري وض���ع���ون���ي 

ونوافذها  أب��واب��ه��ا  وأغلقت  غ��رف��ة  ف��ي 
إغ��اًق��ا ك��ام��ًا، بحيث إن��ه��ا ف��ي ظ��ام 
دام����س، ف��ي ظ���ام ش��دي��د ل��ل��غ��اي��ة، ول��م 
يكتفوا بهذا، بل حجب عني الكثير من 
أنواع الطعام -إن وجد طعام-، ثم أيًضا 
رقبتي وفي  ف��ي  كية  م��ن  أكثر  تلقيت 
رأسي، كله حفاًظا على صحتي وعلى 
أن���ي خ��رج��ت منها بعد  س��ام��ت��ي، إال 
أربعني يوًما أو تزيد من الجدري وقد 
ال��ب��ص��ر، وأصبحت  نعمة  م��ن��ي  س��ل��ب 
أشعر بظام دام��س.. دام��س ليس فيه 
ال��ذي جعلني غاية  مجال للنور، األم��ر 
ف��ي امل���رارة واألس���ى وال��ح��زن، ووال��دت��ي 
تشاركني ه��ذا، بل هي تشعر بمرارة 
وحزن وأسى أكثر مني، إال أني بعد ما 
درجت سنة أو سنتني كان عندي قدرة 
على الحفظ ال يجاريها وال يساميها 

أحد، حتى كنت أحرص أن أذهب وأنا عمري بضع سنني 
أصلي في املسجد، حفظت تاوة اإلمام في صاة املغرب، 
وال��ع��ش��اء، والفجر قبل أن أذه���ب إل��ى امل��درس��ة، ذه��ب��ت إلى 
أرب��ع��ة م��ن الشيوخ؛  ال��ك��ري��م على  ال��ق��رآن  امل��درس��ة وتلقيت 
األول منهم: عمنا عبد الرحمن بن آل عبد الرحمن الصالح، 
ق��رأت عنده من املعوذتني إل��ى س��ورة امل��رس��ات، ثم ذهبت 
مع أمي لزيارة أهلها في جاجل، وملا رجعت تلقيت أيضًا 

الشيخ عثمان بن  القرآن على 
عبد الله العتيق، فلما مضى 

ع���دة أج����زاء ت��رك��ن��ا وذه��ب 
ف��ي  ال���ت���وح���ي���د  دار  إل�����ى 

الطائف، وتلقينا القرآن 
ع��ن شخص آخ��ر هو 
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ث��م تركنا  ال��ث��م��ي��ري،  ب��ن محمد  إب��راه��ي��م  الشيخ 
الرياض  ف��ي  العلمي  املعهد  إل��ى  وذه��ب 
بعد ما فتح سنة 1371، فرحت 
إل����ى ال��ش��ي��خ ال���راب���ع عبد 
ال����رح����م����ن ب�����ن إب���راه���ي���م 
ال��ق��رآن  فأكملت  ال��ي��وس��ف 
البعض  ث��م نصحني  ع��ن��ده، 
ب��������أن أن����ت����ق����ل إل��������ى امل�����درس�����ة 
االب��ت��دائ��ي��ة امل���درس���ة ال��س��ع��ودي��ة؛ 
قال  –ك��م��ا  فيها  ال��دراس��ة  فأكملت 
األخ عيسى- في ثاث سنوات، وكنت 
األول على الطاب، واختبر في الحساب 
أحد،  يسبقني  ال  والهندسة  والجغرافيا 
وزم��ائ��ي ف��ي امل��درس��ة االب��ت��دائ��ي��ة أعرفهم 
األس��ت��اذ صالح بن عثمان  اآلن، منهم:  حتى 
الصالح كان رئيس فرع الديوان في جدة، ومنهم 
الحقيل آخر عمل  األستاذ عبدالعزيز بن محمد 
العزيز بن  وأيًضا عبد  الحديد،  السكة  ت��واله مدير 
ال��ل��ه-، وعبد  اب��ن عمي –رح��م��ه  الصالح  الرحمن  عبد 
السلبود،  العزيز  وعبد  الشلهوب،  الله  عبد  ب��ن  العزيز 
ومحمد بن عثمان التويجري، ومحمد اليوسف، وعبد الله 
الصالح الشيحة، وعبد الله الصانع، والشيخ عبد العزيز بن 
أحمد، كنا نلقبه بالشيخ؛ ألنه تولى القضاء وتوفي –رحمه 
أجلس بجوار  لكم-  أسلفت  ق��اٍض، وكنت –كما  الله- وه��و 
الكرسي الذي يجلس عليه املعلم، ويقرأ قبلي شخص واحد، 
ثم أق��رأ بعده حافظ حفًظا ال يشوبه أي خطأ أو أي غلط، 
كان أساتذتنا؛ الشيخ عثمان بن حمد الحقيل الذي توفي 
قبل مدة قريبة وهو عم وزير اإلسكان، وعثمان بن محمد 
النجران، ومحمد بن عثمان الركبان هذا الذي يكتب باليد 
اليسرى بسرعة البرق وبجودة ال مثيل لها، وكان من ضمن 
ما أخذنا منه قوله »الصحة تاج على رؤوس األصحاء ال 
يراه إال املرضى«، هذا الكام سنة 1370ه� ، أنا أضع يدي 
على رأسي أبي هذا التاج؛ لم أجده حتى أجريت لي عملية 
في مستشفى مجدي في القاهرة سنة 1396ه�، مضت بنا 
السنون على كل حال، كان من ضمن األساتذة –حتى ال 
الله-،  –رحمه  التويجري  ناصر  بن  محمد  الشيخ  أنسى- 
ال��ذي كان مدير املوانئ، أيًضا  التويجري  العزيز  وال��د عبد 
أًبا ومعلًما  من أساتذتنا العظماء الفضاء والذي كان لنا 

الجنسية،  فلسطيني  حسونة  حسني  الشيخ  هو  وطبيًبا؛ 
جاء إلينا سنة 1948م وكان زميله أحمد الشقيري، زميله 
تماًما إن لم يكن يبذه، لكن أحمد الشقيري نزل على الدولة 
ومنح الجنسية، وصار ممثًا للحكومة في األمم املتحدة، أما 
الشيخ حسني حسونة جاء عندنا في املجمعة وكان ضيًفا 
الذي  التويجري،  عبداملحسن  بن  العزيز  عبد  الشيخ  على 
الناس،  كل  الناس..  ويكرم  الناس،  كل  الناس..  يستضيف 
ويحتفي ب��ال��ن��اس.. ك��ل ال��ن��اس، ك���ان ح��س��ني ح��س��ون��ة ه��ذا 
يعطينا درًسا في القواعد قبل أن تبدأ الدراسة، ودرًسا آخر 
بعد العصر، حتى ملا خلصنا الدراسة االبتدائية والصغار 
عندهم شيء من الزهو أو الغرور، كنت أتصور أنه لم يبَق 
اإلط��اق؛ عرفنا  العربية كلمة تشكل علينا على  اللغة  في 
الله  انتهينا ويعلم  املرفوع واملنصوب واملجزوم واملجرور، 
في  وبقيت  في شعبان،  االبتدائية  اختبار  من  فرغت  أن��ي 
رمضان وشوال وذي القعدة وذي الحجة ومنتصف محرم 
النخل،  وأتسلق  والحمير،  البقر  وراء  وأج���ري  صغير  أن��ا 
وأجني الرطب، لم أقرأ كتاًبا واح��ًدا، دخلت االمتحان وهو 
الله-  -رحمه  أجوبتي  تحرير  وتولى  ا،  ج���ّدً عسير  امتحان 
الشيخ حمد بن عبد الرحمن امل��زروع، أوالده: الشيخ أحمد 
الذي كان عضو املحكمة العليا وتركها العام املاضي، وعبد 
الواحد عميد كلية التربية في جامعة امللك فيصل باملنطقة 

الشرقية، وعدد آخر من أوالده.
أنا الوحيد اللي نجحت من الذين قدموا إلى املجمعة، وكان 
إل��ي��ه أو يحتاج أن أش��ي��ر إليه؛  فيه م��وق��ف ي��ج��در أن أش��ي��ر 
عبد العزيز بن عبد الرحمن الصالح هذا أنا وهو روح في 
معه،  أذاك���ر  ال���ذي  وحبيبي  واب���ن عمي  جسدين؛ صديقي 
جلست بجواره عند امتحان الحساب، فجاء أستاذ األجيال 
الرجل العظيم ،الرجل الكبير ،الشيخ حمد بن محمد الجاسر، 
وقال يا ولدي اآلن اختبار ما يمكن أن تجلس عنده، قلت: 
أنا كما ترى وأنا ما لي عاقة بالحساب، وأنا غريب، ولو 
أني انتقلت إلى مكان آخر فقد يفقدني أو أفقده؛ فما كان 
منه - الله يرحمه ويحسن إليه- إال أن تركني، أخذت ورقة 
أملي  يراني من حولي، وص��رت  أمامي؛ حتى ال  وجعلتها 
عليه مسائل الحساب فنجح في الحساب، لكنه رسب في 
أي��ة ح��ال أكملت دراستي في أولى  الفقه، م��اذا أعمل؟ على 
معهد سنة 1373ه�، كان من ضمن أساتذتنا الرجل العماق 
ر.. النقي.. التقي أستاذ الفقه والقانون الشيخ صالح بن    الخيِّ
عبد الرحمن الحصني، درسنا في األول��ى، والشيخ عثمان 
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بن  العزيز  عبد  والشيخ  الحقيل،  إبراهيم  بن 
ن���اص���ر ال���رش���ي���د، وال���ش���ي���خ امل��ص��ري 
م���ح���م���د س�������رح�������ان، م��ح��م��د 
س��������رح��������ان ه����������ذا ه���و 
وأخ�����وه ع��ب��د ال��ل��ط��ي��ف، 
أخوه عبد اللطيف حجة 
ف����ي ال���ل���غ���ة ال���ع���رب���ي���ة ك��أن��ه 
الثالث عبد  سيبويه، أخوهم 
سرحان  محمد  لكن  ال��س��ام، 
ه�����ذا ي����ق����ول: أن�����ا أع������رف ال��ش��ع��ر 
ال���ع���رب���ي وأم���ح���ص���ه ك���م���ا ي��ع��رف 
أحمد بن حنبل األحاديث.. إلى هذه 
انتقلنا من السنة األولى  الدرجة، املهم 
م��ع��ه��د إل����ى ال��س��ن��ة ال��ث��ان��ي��ة، درس�����ت في 
الرجال؛  الثانية ومعي مجموعة من  السنة 
حمد بن عبد العزيز الصليبي، وعبد الله بن 
محمد املنيف، ومحمد املخيلد، ومحمد املعيذر، 
حوالي  كنا  الحمود،  ومنصور  الكليب،  ومحمد 
الثانية في املعهد،  ثاثة وعشرين طالًبا في السنة 
ال��ذي يدرس  العام:  وك��ان املعهد على قسمني؛ القسم 
وغيرها،  الجغرافيا  أي��ًض��ا  فيه  وي���درس  ال��ح��س��اب،  فيه 
اإلسامية  وال���دراس���ات  العربية  باللغة  خ��اص  وال��خ��اص: 
فقط، ملا انتهينا من السنة الثانية؛ انتقلت إلى املجمعة سنة 
1375ه�، وأخذت العلم عن مجموعة من عمالقة الرجال، أذكر 
منهم: شيخنا وأستاذنا الرجل املتألق املتميز الشيخ عبد 
العزيز بن محمد بن املنعم –أمد الله في عمره-، كان أستاًذا 
لنا في املجمع سنة 1375ه�، ثم بعد ما انتهى.. كان وقتها لم 
يتخرج بعد هو الشيخ عبد الله بن سليمان بن املنيع، وهو 
أيضًا موجود اآلن، الشيخ عبد العزيز بن املنعم ملا تخرج 
أي صار مدير معهد الرياض، والشيخ عبد الله بن سليمان 
املنيع موجود حي اآلن، وأخذنا عنه كثيًرا، وعن الشيخ  عبد 
الله املحسن بن محمد التويجري، وعن الشيخ عبد العزيز 
بن عبد الرحمن الربيعة، وعن الشيخ محمد بن عبد العزيز 
املطوع، كان هو القاضي ومن أكبر تاميذ الشيخ الجليل 
عبد الرحمن بن ناصر السعدي، وباملناسبة أيًضا الشيخ 
عبد الرحمن السعدي مكتوب اآلن على قبره -وهذا شيء ال 
يقره كثير من الناس ويعتبره بدعة- مكتوب على قبره اآلن 
»هذا قبر الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، توفي يوم 

26 جمادى الثاني من عام 1376ه�«، نعم ذاك الرجل ومثله 
أيًضا صالح القاضي مكتوب على قبره، نحن هنا اآلن في 
الرياض لو تضع أي عامة؛ جاء الناس الذين يخافون من 
البدعة فرموها، ويختفي قبر صديقك أو صاحبك أو أحد 
والديك، ما تعرف أين هو حتى تزوره أسبوعًيا أو شهرًيا، 
على أي حال كان املعهد مدة الدراسة فيه أربع سنوات، لكن 
ا؛ إذا درسنا سنة أول��ى من محرم إلى  في نظام م��رن ج���ّدً
شعبان، النظام يسمح أن ندرس السنة الثانية في الصيف، 
فمن ينجح من دراسة الصيف ينتقل إلى الثالثة، من محرم 
الرابعة، إذا  إلى شعبان، في الصيف ندرس دروس السنة 
الجاد املجتهد  الكلية، فإذن كان الشخص  انتقل إلى  نجح 
الشيخ  ه��ذا  فعل  ف��ي سنتني،  ال��ث��ان��وي  يخلص  املستعجل 
الله في عمره- موجود اآلن في  عبد املحسن العباد - أمد 
املدينة، والشيخ عطية محمد سالم –رحمه الله- كان ممن 
عملوا هذه العملية، ووفروا على أنفسهم سنتني وتخرجوا 
في سنة؛ تخرجوا في الكليتني: عطية سالم كان في كلية 
اللغة، والشيخ عبد املحسن كان في كلية الشريعة، تخرجوا 
ف��ي كلية  ف��ي سنة 1379ه�����، نحن تخرجنا سنة 1380ه����� 

الشريعة.
الوظائف  كانت  التعيني؛ حيث  ا على  ج��ّدً ا  ج��ّدً قلقني  كنا 
بن  الشيخ صالح   79 قبلنا  التى  والدفعة  للغاية،  شحيحة 
ل��ح��ي��دان - أم��د ال��ل��ه ف��ي ع��م��ره وحفظه م��ن ك��ل س���وء- كان 
عددهم هو وزم��اؤه 126 شخصا أتموا سنة كاملة بقي 
ا  فيهم ثاثة أو أربعة لم يتم تعيينهم، فنحن كنا قلقني جّدً
ا ونتساءل عن الوظائف، نجتمع في الصيف، ما أخبار  جّدً
الوظائف، فما كان معنا حمد بن عبد الله الفدى - هو اآلن 
أظنه يعمل باملنطقة الشرقية موجود- يقول: من يبشرنا أن 
أسمنت أضعه  بكيس  له  توفي سأتبرع  معلما  أو  قاضيا 
على قبره حتى ال يخرج، هذا كله قلق على الوظائف، فقدر 
العزيز  عبد  الشيخ  وزم��ي��ل��ي  أن��ا  لله  وال��ح��م��د  تعينا  أن  لنا 
املساعد - عليه من الله ألف رحمة- يوم 11/ 4/ 1381، إال أنه 
ما فيه وظائف، بقينا نعمل حتى انتقل الشيخ عطية السالم، 
والشيخ عبد املحسن العباد انتقلوا من الرياض في يوم 19 
الجامعة اإلسامية مع والدنا الشيخ عبد  إلى  الثاني  ربيع 
العزيز بن باز؛ فتعينا وصدر القرار يوم 20، فإذن من يوم 
11 إلى يوم 19.. تسعة أيام نحن بدون راتب، فنحن نطالب 
أن  يمكن  فوائدها، وال  إل��ى  باإلضافة  ه��ذه  التسعة  باأليام 
نتنازل عنها، املهم الشيخ عبد العزيز بن املنعم -حفظه الله- 
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ك���ان ص��دي��ًق��ا ل���وال���دي ودرس���ن���ي ف���ي امل��ج��م��ع��ة، 
فخيرني م��اذا أري��د م��ن امل���واد؛ قفز في 
ذهني أن أسهل مادة عليَّ هي 
املواريث، وكان في كتاب 
الوالد الشيخ عبد العزيز 
ب����ن ب�����از اس���م���ه »ال���ف���وائ���د 
الجلية في األحكام الفرضية« 
ألفه سنة 1358ه���� ملا  طبعه أو 
ك����ان ق��اض��ي��ا ف���ي ال����خ����ارج، كنا 
نشتري هذا الكتيب بريال ونحفظه 
من الغاف إلى الغاف، فأستطيع أن 
أقرأ في ليلة واحدة ما يكفيني إلعداد 
املادة شهر كامًا، إال أني ابتليت بالطاب 
ف��ص��ول، ك��ل فصل  ف��ي ثمانية  320 طالبا 
الفرائض،  ف��ي  يفقهون شيًئا  ال  أرب��ع��ني  فيه 
ا، وك��دت.. م��اذا أفعل؟ تنتهي  ا ج��ّدً أتعبوني ج��ّدً
الحصة وأنا أمسك الجدار أخشى أن أسقط، وليس 
معقوال أني طلبت من املدير يعطيني الفرائض أمس 
وأطلب منه اليوم أن يغير الجدول، لكن الله أنعم عليَّ 
أن زميلي عبد امللك بن عبد الله آل الشيخ وهو معلم في 
وزارة املعارف يرغب باالنتقال إليها، فقال لي: هل يمكن 
أن تأخذ مني بعض الحصص، كان عندي أربع في اليوم، 
أخذ ثنتني صار لي ست؛ أدخ��ل مع الطاب وأخ��رج معهم 
وأنا ال أكاد تثبت رجلي على األرض من اإلرهاق، لكني قبل 
أن أذهب إلى تطبيق االتفاق مع عبد امللك ذهبت إلى املدير 
الشيخ عبدالعزيز العبد املنعم –حفظه الله- وقلت: إن عبد 
في  ال��ط��اب عنكم حصتني  وإن��ي سأحفظ  امللك سينتقل 
تدريس  ف��ي  امللك سأحل محله  انتقل عبد  إذا  لكن  ال��ي��وم، 
الفقه في السنة الثانية، قال: نعم هذا من حقك، ونعم نحن 
نؤيدك، ما اكتفيت وذهبت إلى املساعد إبراهيم السليمان 
مساعد املدير؛ فقلت له ما قلته للمدير فأيدني وثنى على 
كام املدير، بعد أسبوع أو أسبوعني كلمني عبدامللك: قال: 
ترى بكرة أباشر املعارف ما أنا جاي؛ أنا استعديت استعداًدا 
ا، وأتيت من بيتي على طول للفصل سنة ثانية  ممتازا جّدً
إبراهيم  أن  فوجئت  وأحبها،  إليها  أسعى  التي  امل��ادة  فقه، 
ل��م تمر  السليمان ج��اء ق��ال: ي��ا محمد مل��اذا تعجلت.. مل��اذا 
أن��ا بعطيك  ق��ال:  أن��ا منته منك ومنه من املدير،  ، قلت:  عليَّ
مادة في السنة الثانية.. سيعطيني التوحيد، يريدون الفقه 

لألخ سليمان الفالح، قلت: يا أخي شف ال تجادل أنا البارحة 
ادخ��ل معنا، وإال  مستعد استعداًدا كاما، تحب تستفيد 
انصرف إن شاء الله يكون مغفورا لك، وأعلم علم اليقني أن 
أم��ه بعد، فذهب  تلده  ل��م  الفصل  م��ن  ال��ذي يريد يخرجني 
خاوًيا خالًيا مكسورا.. وال أعلم  مكسور الخاطر.. مكسور 
الجناح بكيفه؛ ألن تصريحي هذا كان له دوي في املعهد، 

السنة  ف��ي  م��ع ط��اب��ي  انسجمت 
الثانية للفقه وعددهم 240 طالبا، 
أقسم بالله إني أعرف أسماءهم 
وأل��ق��اب��ه��م ك��ل��ه��م، وأرق���ام���ه���م.. 
أس���م���اؤه���م وأرق����ام����ه����م، ك��ان 
منهم: الشيخ إبراهيم الغيث 
رئيس الهيئة سابًقا، ومنهم 
ع��ل��ي ال��ن��م��ل��ة، وم��ن��ه��م علي 
عبد  ومنهم  الخضيري، 
العزيز آل ثنيان، ومنهم 
م��ج��م��وع��ة، ح��ت��ى فيهم 
ا؛  أس����م����اء غ���ري���ب���ة ج������ّدً

����ق،  واح��������د اس����م����ه ال����ُع����ن����يِّ
د،  الُقعيِّ اسمه  والثالث  ف،  الخريِّ
الخامس  ر،  الُبعيِّ اسمه  وال��راب��ع 
��ر، فقلت ل��ه��م: أن��ا  اس��م��ه ُس��ع��يِّ
أم���ام ط���اب وال أم���ام حديقة 
أني  املهم  يا جماعة،  حيوان 
انسجمت معهم وانسجموا 
معي، ما يدخل بعدي أحد 
وال يخرج قبلي أحد، ولو 
ي����س����ق����ط ال�������دب�������وس ف��ي 
ك��ان  لسمعته،  ال��ف��ص��ل 
الود  بيني وبينهم من 
واالن������س������ج������ام، أق������ول 

إب���راه���ي���م ال��غ��ي��ث ال���ل���ي ك����ان رئ��ي��س 
الهيئات، محمد السالم الذى صار مدير جامعة اإلمام، 

ونخبة من الخيار، ومن األخيار أيًضا، انتهينا من السنة.. 
يبكون  عليهم وهم  أبكي  السنة  آخر  والله  االختبار،  أدينا 
عليَّ أيًضا، وانتقلت معهم إلى السنة الثالثة ثم السنة الرابعة 
وهكذا، إلى أن انتقلت إلى الكلية وكانت كلية الشريعة الذى 
بن  ال��ل��ه  إل��ي��ه- عبد  ال��ل��ه يرحمه ويحسن   - ت��ول��ى عمادتها 
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فنتوخ، وكلية اللغة يتولى إدارتها أو عمادتها 
األس���ت���اذ ال��دك��ت��ور ع��ب��د ال��ل��ه ب��ن عبد 
املحسن التركي - أمد الله في 
عمره - عبد الله التركي 
الكلية  وكانت  طلبني، 
التقسيم؛  ف��ي��ه��ا  ب���دأ  ق��د 
العلوم  وكلية  ال��ل��غ��ة،  كلية 
التفسير  ك��ان  االج��ت��م��اع��ي��ة، 
أس���ن���د إل�����يَّ ت��ف��س��ي��ر ف���ي كلية 
املقرر  ك��ان  االجتماعية،  العلوم 
على كلية اللغة من قبل الثمن األول 
األول من  والثمن  البقرة،  م��ن س��ورة 
سورة األنفال؛ فذهبت إلى الدكتور عبد 
الله التركي وقلت: يا دكتور عبد الله هذا 
اللغة  بأساليب  يتعلق  التفسير  في  املقرر 
اللغة،  كلية  في  ه��ذا  وهكذا،  والباغة  العربية 
أما كلية العلوم االجتماعية فآيات نختارها من 
البقرة وآل عمران ومن النساء ومن سورة النور 
األح��وال  لتعالج  أش��ي��اء  بكاملها  الحجرات  وس���ورة 
االجتماعية، فقال لي اجتمع أنت وزماؤك وقرروا ما 
تنتهون إليه، كان زمائي الشيوخ؛ محمد الراوي - رحمه 
الله-، وأحمد الشافعي - رحمه  الله-، وأمني دياب –رحمه 
الله- كلهم الثاثة، ملا اجتمعنا قلت لهم: ما أبديته لألستاذ 
عبد الله التركي، وقال أمني دياب: »ال ال ال هذا املنهج منهج 
قرره امللك عبد العزيز، والشيخ محمد بن إبراهيم، ليس لنا 
أن نتأخر عنه وال نتقدم عليه«، قلت: يا أخي ال.. هذا منهج 
األزهر أتو به من األزهر، وامللك - رحمه الله- والشيخ –رحمه 
الله- ما لهم دخل باملوضوع، اذهبوا واسألوا العميد عبد الله 
ال��ت��رك��ي، عندما ذه��ب��وا إل��ي��ه؛ ق���ال: ال��ح��ق وامل��ن��اس��ب م��ا قاله 
محمد الصالح، جاء أمني دياب - عليه رحمة الله- قال لي: 
ربت على كتفي يقول: الله دا أنت طولت عندي عشرة أمتار، 
قلت: أنا زي ما أنا ما طولت وال شيء، املهم تم ما اقترحته، 
واستمرينا في التدريس إلى أن جاءت لنا.. كنا من قبل وأنا 
ب��األزه��ر، ودرس��ت دراس��ة  التحقت  الثانوي، قد  في املعهد 
املاجستير بدأت فيها سنة 1386ه�، جاءت الحرب 67، 87 
وسجلت   1389  88- سنة  املاجستير  دراس���ة  ث��م  توقفنا، 
للتدريس في  العاملية سنة 90، ورجعت  الرسالة  موضوع 
سنة 93، جاءتنا بعثة ونحن سبعة أو ثمانية؛ أنا وزميلي 

األستاذ عبد الله بن علي الركبان، ومحمد بن عبد الرحمن 
امل���ف���دى، وأح���م���د س��ي��د م��ب��ارك��ي، وع��ب��د ال��ل��ه ال��وه��ي��ب��ي من 
األح��س��اء، وال��ش��ي��خ عبد ال��ل��ه ال��زاي��د –رح��م��ه ال��ل��ه-، والشيخ 
القاهرة،  إل��ى  فذهبنا  أي��ًض��ا-  الله  –رح��م��ه  املنصور  صالح 
وكان ذهابنا –ذهابي أنا بالذات- يوم 27 رجب سنة 1393ه�، 
لنا هناك في  املقررة  املكافأة  وكانت معي أسرتي، وكانت 

الجنيه  م��ص��رًي��ا،  ج��ن��ي��ًه��ا  م��ص��ر 55 
امل��ص��ري مل��ا ذه��ب��ت إل���ى م��ص��ر سنة 
81، كان الجنيه ب�11 رياال ونصف، 
والدوالر ب�40 قرشا، ملا ذهبنا إلى 
ب�7  امل��ص��ري  الجنيه  البعثة ص��ار 
ون�����ص�����ف، ون�����أخ�����ذ م�����ن ال����ب����راك 
–أي����ًض����ا رح����م ال���ل���ه م���ن مضى 
منهم وحفظ الحي- كنا نأخذ 
جنيه بخمسة رياالت، املهم أن 
قلت املكافأة 55 جنيًها، وقد 
نقلونا في الكلية من املرتبة 
الثانية،  امل��رت��ب��ة  إل���ى  ال��ث��ال��ث��ة 

املراتب  كانت  العلم  ب��اب  وم��ن 
هكذا، أول مرتبة التاسعة 400 ريال، 
ث��ان��ي م��رت��ب��ة ال��ث��ام��ن��ة 525، امل��رت��ب��ة 
السادسة 650، السابعة.. املهم.. ال 
 ،820 ال���س���ادس���ة   ،650 ال��س��اب��ع��ة 
الخامسة بعد التخرج 975 ريال، 
ي����أخ����ذون م��ن��ه��ا 4  200 ري������ال 
ري��االت يسمونها طوابع، وهي 
الصحيح أنها ضريبة، بس ما 
ي��ح��ب��ون ي��س��م��ون��ه��ا.. ألن في 
ذاك الوقت يسمونها طوابع، 
م��ن��ه��ا 9  ي��خ��ص��م��ون   975
ري��������االت ت���ق���اع���د، وري����ال����ني 

طوابع هذه 11 رياال، يصفي لنا 862 ريال 
وثمانية قروش، ثمانية قروش هذه أركب بها تاكسي مرتني؛ 
بعشرة  املقيبرة  إل��ى  وت��ذه��ب  ال��وق��ت،  ذاك  األم���ور ميسرة 
ري�����االت وت��ح��م��ل ح��م��اال ي��وص��ل��ه��ا ال��ب��ي��ت؛ ل���وف���رة ال��ف��واك��ه 
الفجر  الخبز بعد صاة  والخضروات واللحوم والخيرات، 
في الفرن ما تطيق تمسكه بيدك من حرارته، الثماني خبزات 
بريال –الخبز امل��دور-، بعد الظهر في املقيبرة ال�16 بريال، 



لقاء الدكتور محمد بن أحمد الصالح

10

كذلك اللحم في الصباح مرتفع سعره، وما كان 
فيه كيلو، كان فيه وزنة كيلو ونص، في 
إال  خمسة  الغنم  لحم  الصباح 
ربع الوزنة، والبقر أربعة 
إال ربع، والبعير ثاثة إال 
ربع، بعد العصر يباع بثلث 
ق���ي���م���ت���ه؛ م������ا ك�������ان ع���ن���ده���م 
ثاجات وما كان عندهم شيء، 
فكانت الدنيا فيها الكثير والكثير 
م����ن ال�����رخ�����اء وم�����ن رغ�����د ال���ع���ي���ش، 
واستمرينا على كل حال في العمل، 
ث������م ان���ت���س���ب���ن���ا إل�������ى األزه������������ر، أخ������ذت 
املاجستير، ثم جاءت البعثة وسافرت يوم 
27 رج���ب س��ن��ة 93 أن���ا وع��ي��ال��ي، ق��ل��ت إن 
السنة  إل��ى  ترقينا  وق��د  جنيًها،   55 امل��ك��اف��أة 
املبتعث  وال��ن��ظ��ام:  ب�����1800،  ي��ب��دأ  راتبها  الثانية 
له،  املكافأة  وتعطى  ال��رات��ب،  عليه نصف  يخصم 
وشجاعته  لرجولته  التركي  الله  عبد  الدكتور  لكن 
وقوة شخصيته وشعوره –أيًضا- بالوضع الذى نحن 
فيه كان يصرف لنا الراتب كاما ال�1800، املرتبة الثانية 
1800 هذه متحركة كل سنتني عاوة، وفي املرتبة الثانية 
الثابتة تبدأ ب�3000وتبقى 3000، املرتبة األولى على قسمني؛ 
ومعها  ري���ال،   5000 )أ(  ومرتبة  ري���ال،  )ب(4000  مرتبة 
سيارة، وكان الذين حصلوا على السيارة اثنان في الدولة 
األن��ج��ال، ومحمد  م��دي��ر معهد  ال��ص��ال��ح  ال��ع��م عثمان  كلها 
فكانوا  كلهم  البقية  أما  بس،  الزراعة  وزارة  وكيل  بادكوك 
دون ذلك، املهم أن عشنا في مصر عيشة ال بأس بها؛ ألن 
مصر فيها رخ��ص يكاد يكون خياليا ال يصدق به أحد، 
كانت األرغفة –الخبز البلدي- ال200 بجنيه، يعني الريال 
يجيب رغيفني، خبز الفينة طوله من الكتف إلى آخر األصابع 
ال�100 بجنيه، خبز الشامي أبيض مدور يصلح إداما مثل 
الخبز البلدي ال�100 بجنيه، اللحم البتلو الصغير من نتاج 
الجواميس ال شحم وال عظم وال عرق أبًدا كأنك جايبه من 
املفروم  ا  ج��ّدً الكبير  الكندوز  قرشا،   90 ال��وزن��ة  الصيدلية 
الجاموسة  ل��ن  ق��رش��ا،  ب���60  ال��وزن��ة  وللمحشي  للبشاميل 
ال���ذى لسه ن���ازل م��ن ضرعها اللتر ب����12 ق��رش��ا، اآلن ب���25 
جنيها وال طعم وال شيء، الحليب في ذاك الوقت ملا يطبخ 
تشم رائحته من مسافة بعيدة، وأيًضا تشوف يطلع عليه 

يكفيك فطار، ويمكن يكون عشاء  يعني يصلح..  القشدة 
أيًضا، أنا كنت أستقبل جميع الوفود الذين جاءوا من اململكة 
ال��ش��ؤون  ال��ب��ن��ات أو إدارة  امل��ع��ارف أم رئ��اس��ة  س���واء وزارة 
خروف  وأول  العشاء،  أو  للغداء  عندي  يأتون  االجتماعية 
ذبحته لهم ب�17 جنيها فقط، كان عمر البراك –الله يقدس 
روحه في النعيم- إذا كان عندنا شخص أو شخصني أطلب 
نصف ذبيحة يوصلونها لي، إذا كان أكثر أطلب خروف، 
الحديقة  ف��ي  ال��خ��روف، يذبحه ويسلخه  م��ع  ال��ج��زار  ي��أت��ي 
عندنا، ثم يطلعه لنا فوق، فأول خروف كان بسبعة عشر، 
يا شيخ عمر خد املبلغ مع الخروف الثاني، مع الثالث، مع 
الرابع حتى بلغت 29 خروًفا على مدى سنتني وثاثة أشهر، 
عندما أردت أعطيه املبلغ حلف بالله العظيم أنه لن يستلم 
ريااًل واحًدا، فتنازل عمر بن سليمان البراك –عليه من الله 
أل��ف رح��م��ة- ع��ن جميع أس��ع��ار ال��غ��ن��م، ومل��ا اش��ت��ري��ت شقة 
وأردت تأثيثها كان قدام بيتهم واحد يقال له سعيد الطافش 
يبيع املكيفات واألف��ران والثاجات، قلت أبيك تشفع لي يا 
شيخ عمر عند الطافش ليعطيني سعرا مناسبا، كم تريد؟ 
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قلت أبي خمس مكيفات، وثاجة، وفرنا، بكرة 
جاء وركبها، وحلف بالله العظيم ما 
ي���أخ���ذ م��ن��ي ش������يء.. ال��رج��ل 
أغ�����رق�����ن�����ي ب���م���ع���روف���ه 
وب��إح��س��ان��ه؛  وبفضله 
حتى أصبحت اآلن أدعو 
له مع وال��دي، وربما أهدي 
له كل يوم ركعتني أيًضا؛ ألن 
ال��رج��ل ه���ذا رج���ل ف��ي منتهى 
ال����ك����رم وف�����ي م��ن��ت��ه��ى ال���رج���ول���ة، 
ح���ض���رت ل����ه م�����رة وه�����و ي��ح��اس��ب 
ال��ج��زارة،  ال��ج��زاري��ن، هم يعملون في 
ف��ي��وردون اإلب���ل م��ن ال��س��ودان، أحياًنا 
ت��م��ش��ي ع��ل��ى ق��وائ��م��ه��ا، وأح���ي���اًن���ا ت��رك��ب 
ينفق  املهم،  تركب حافلة،  وأحياًنا  القطار، 
منها عدد، فجاء الجزار يحاسب الشيخ عمر، 
ق��ال: كم نفق عندك؟ ق��ال: 13، قال ل��ه.. وال قال 
اثبت لي وال أحضر لي شهودا، قال التى نفقت ما 
نأخذ لها قيمة أبًدا، املحاسبة على التى وصلت على 
قيد الحياة، دخل عمر البيت، وسألت الجزار قلت: ماذا 
تصنعون في اإلبل التي نفقت؟، قال: ال ما يضيع منها 
الحلبة وما  ش��يء.. هذي نعملها بسطرمة يضعون معا 
السويس  ف��ي  وي��س��وق��ون��ه  ويبيعونه  وال��ب��ص��ل  م���اذا  أدري 
وبورسعيد وفي اإلسماعيلية واإلسكندرية، يقول ما يضيع 
علينا ش��يء عمر –رض��ي الله عنه وأرض���اه- رف��ض يأخذ 
قيمة هذه، املهم أني عانيت معاناة ليست سهلة في إعداد 
والكتابة،  ال��ق��راءة  يتقن  أج��د شخصا  لم  رسالتي، خاصة 
ما  العلوم  كلية  الصيدلة،  كلية  اآلداب،  كلية  أحضر خريج 
وال��ه��ام��ش؛ حتى وج��دت  الصلب  ب��ني  م��ا يميزون  يعرفون 
واحدا من أنصار السنة كبير في السن هو الذي يقرأ، يطلع 
من بيته الساعة 5، يصل عندي الساعة 7، وكان راتبه في 
أول بداية 10 جنيهات، ج��اء في ي��وم وه��و زع��ان مقطوع 
الجاكيت بسبب زحام الحافات فرفعته جنيهني وصل 15 
جنيًها في الشهر، يبقى عندنا الساعة الثاث، يأتي  واحد 
آخ���ر ال��س��اع��ة 5 ي��ب��ق��ى ع��ن��دي ل��ل��س��اع��ة 11، ي���وم الخميس 
نصحح  كتبناه،  م��ا  نقرأ  ثالثا  شخصا  أحضر  والجمعة 
ونبدي ونعيد فيه، ملا فرغت من رسالتي.. من إعداد الرسالة 
هذه كان امللحق الثقافي –عليه من الله ألف رحمة- األستاذ 

الشيخ حمزة عابد، يحبنا ونحبه ويزورنا ونزوره، ملا جاءت 
ال��ث��اث:  ال��ص��ح��ف  ال��رس��ال��ة ف��ي  دور مناقشتي أع��ل��ن ع��ن 
عنوانها جذاب  ورسالتي  والجمهورية،  واألخبار،  األه��رام، 
»فقه األس��رة عند اإلم��ام اب��ن تيمية في ال��زواج وآث���اره«، ما 
أت��ك��ل��م ع��ن ال��ط��اق وال��خ��ل��ع وال���ف���رق وامل��ش��ك��ات ه���ذه، ه��ذا 

وأي����������ًض����������ا امل���وض���وع ي��ه��م ك��ل رج���ل وك���ل ام����رأة، 
أكثر من هذا فتحوا لي قاعة محمد 
ال��ت��ي م��ا يدخلها إال رؤس��اء  ع��ب��ده، 

الدول.
محمد  ب��ق��اع��ة  مناقشتي  ج���رت 
األستاذ  املناقشون:  وكان  عبده، 
عبد  الدكتور  األستاذ  املشرف؛ 
ال��ع��ال أح��م��د ع��ط��وة، واألس��ت��اذ 
ال���دك���ت���ور ع��ب��د ال��غ��ن��ي محمد 
عبد الخالق من كبار أساتذة 
الدكتور  األص��ول، واألستاذ 
م��ح��م��ود ش���وك���ت ال���ع���دوي 

عميد الكلية.
عرض رسالتي أنا قرأت في ثاثني 
الله  م��ن  فتح  أتلعثم،  أن  دون  دقيقة 
كنت أحضرت معي   واح��دا جنبي 
س���ك���رت���ي���ر أق���������ول: اف����ت����ح ع����ل����يَّ ل��و 
ل��ل��ه، ثم  الحمد  غ��ل��ط��ت.. م��ا غلطت 
جاءت املناقشة وقرروا باإلجماع 
منحي الرسالة العاملية الدكتوراه 
م�����ع م���رت���ب���ة ال�����ش�����رف األول�������ى، 
م����ع ال���وص���ي���ة ب��ط��ب��ع ال���رس���ال���ة 
األزه��ر  ح��س��اب جامعة  على 

وتبادلها مع الجامعات.
كان الحضور: العم عثمان 
ال���ص���ال���ح، وع�����دد ك��ب��ي��ر من 

م��ن املصريني،  ال��س��ع��ودي��ني، وع���دد كبير 
ومن بني املصريني القائم باألعمال حسن األشعري –رحمه 
الله-، القائم بأعمال السفارة، وامللحقية بكل ما فيها، وكانت 
القاعة مليئة بالرجال والنساء، فلما أعلنوا النتيجة زغردت 
النساء وصفقوا، أنا تذكرت والدي –رحمه الله- نحن اآلن في 
يوم 23 شعبان سنة 95، والدي –رحمه الله- توفي يوم 11 
محرم في السنة نفسها هي 95، وكانت أمنيته في حياته أن 
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أعود وقد أنهيت دراستي، فلما صفقوا وزغردوا 
ذكرت والدي فأجهشت بالبكاء، فأقفلت 
املسجل وليتني لم أقفله؛ حتى 
أس����م����ع م�����ا ج�������رى ع��ن��د 
الناس، إذن بقيت  هؤالء 
ف��ي م��ص��ر؛ ألن���ي ناقشت 
ب��ق��ي��ت صمت  23 ش��ع��ب��ان.. 
القعدة  وذا  وش����وال،  رم��ض��ان 
ع����دت إل����ى ال���ري���اض واس��ت��أن��ف��ت 
ع��م��ل��ي ف���ي ال��ك��ل��ي��ة، ه���ذا م���ا يتعلق 
ب���امل���وض���وع وأي���ًض���ا ك���ان���ت ع��اق��ت��ي 

ا ب��األزه��ر،  ا ج����ّدً وث��ي��ق��ة ج����ّدً
وك����ن����ت ع����ض����ًوا ف����ي م��ج��م��ع 
البحوث األزهرية وال يعقدون 
م���ؤت���م���ًرا إال وأن����ا ف���ي امل��ق��دم��ة، 
وك���ل ب���ح���ث.. ورق����ة ع��م��ل أق��دم��ه 
للمؤتمر تكون نواة كتاب، ومنها 
عندهم  امل��ص��ري��ة  األوق�����اف  وزارة 
إلى  للبحوث عقدوا  األعلى  املجلس 
ال�  في  أن��ا شاركت  اليوم 29 مؤتمرا 
29 كلها، وكل مؤتمر أق��دم فيه ورقة 
عمل تكون نواة لكتاب، أصبحت كتبي 
اآلن والحمد لله سبعة وثاثني مؤلًفا، 
كان آخرها مذكراتي التي اسميتها 
»س��ي��رة وم��س��ي��رة م��ن املجمعة إل��ى 

م��ج��م��ع ال��ب��ح��وث اإلس���ام���ي���ة ف���ي األزه����ر 
الشريف« صدر في مجلدين، وطبع طباعة فاخرة وحوى 
الدراسة عندي، وعاقتي  مراحل  لكل  وبيان  كثيًرا،  خيًرا 
بالناس؛ سواء الذين درسوا لي في االبتدائية، أم في املعهد، 
ال���رازق  عبد  الشيخ  ك��ان��وا  طبًعا  الكلية  ف��ي  الكلية،  ف��ي  أم 
املتألق  الرجل  والحنكة  والحكمة  العقل  وهو رجل  عفيفي 
املتميز -عليه من الله ألف رحمة-، واألستاذ فضيلة الشيخ 
-ما يحب كلمة أستاذ- محمد أمني الشنقيطي، يقول: أستاذ 
نظيف اللحية، اللي حالق لحيته، عفيف الجبهة، ما يصلي 
لله ركعة، فما يقبل إال أن نقول له يا فضيلة الشيخ، وهو 
بحر محيط يتدفق، إن تكلم في التفسير فهو فارسه، أو في 
الفقه أو في الحديث، أو في العقيدة، أو حتى في الباغة، أو 
في اللغة العربية، أو في املنطق، عجيب ذاك الرجل والله إنه 

عجيب، وإذا سئل سؤااًل متدنيا قال: - ونحن ما نغضب، 
ما علينا إال إذا لم تفهم البقر، فأنا لي سؤال ولكني خائف 
منه، تغير لوني مرة بعد مرة، ثم استجمعت قواي وسألت، 
أتكلم في قضية اإلفك –لعن الله من أشاعها- اآلية الكريمة 
ِبِه  َلُكْم  َلْيَس  َما  ِبَأْفَواِهُكْم  َوَتُقوُلوَن  ِبَأْلِسَنِتُكْم  ْوَنُه  َتَلقَّ ﴿ِإْذ 
ِه َعِظيٌم﴾ قلت: يا فضيلة  ًنا َوُهَو ِعْنَد اللَّ ِعْلٌم َوَتْحَسُبوَنُه َهيِّ
يعبر عما  اللسان  وأن  ب���األذن،  التلقي  أن  امل��ع��روف  الشيخ 
ب��أل��س��ن��ت��ه��م؟ فتهلل وجهه  ت��ل��ق��ون��ه  ب���أذن���ه.. مل�����اذا..  س��م��ع��ه 
وابتسم ابتسامة عريضة، قال: هذا سؤال عفريت، خاصة 
إيذاء  على  ولحرصهم  لرغبتهم  املنافقني  إن  يقول:  جوابه 
الفاحشة في  الله عليه وسلم- وإشاعة  املصطفى –صلى 
أهله كأنهم ما ينتظرون يسمعون، تكلموا بألسنة بالفحش 
وب��ال��س��وء، وان��ط��ل��ق –رح��م��ه ال��ل��ه- ان��ط��اق��ة 
ا والله ما سمعت  ا ج��ّدً عجيبة ج��ّدً
ف��ي تدفق  أس���ت���اًذا بمثله  رأي���ت  أو 
امل��ع��ل��وم��ات، وف���ي ك��ث��رة امل��ع��ل��وم��ات، 
ال���ل���ه، وال يتكلم  ي���ا س��ب��ح��ان  رج����ل 
في أح��د أب��ًدا حتى له اب��ن ع��م، سفير 
األردن  لباده في  من شنقيط سفير 
سألوه عنه فما كان منه –ال مؤاخذة- 
التفت عن يساره وبصق تحت قدمه ولم 
يتكلم ألحد، ولم يتكلم في أحد؛ فهو رجل 
من الرجال القائل، مهما تكلم ما تريد أن 
الساعات معه كأنها دقائق،  ينتهي، يعني 
رجل له محاضرات وله أشرطة سجل منها 
الكثير والكثير في الحرم املكي الشريف، كان 
م��ن ضمن أس��ات��ذت��ن��ا األس��ت��اذ ال��دك��ت��ور علي 
عبد الواحد وافي أستاذ علم االجتماع الذي ألف أكثر من 
إنه مغرور، لكنه معتد بنفسه  أق��ول  ثمانني كتاًبا، هذا ما 
اللزوم شوية، يقول: ما أرض��ى أحد يقول  يمكن أكثر من 
لي يا دكتور علي.. الزم يقول: األستاذ الدكتور علي عبد 
الواحد واف��ي، الطاب عفاريت؛ أدرك��وا هذا الضعف عنده، 
ق��ال: نعم  ق��ال: نعم، أنجبت؟  أن��ت متزوج يا دكتور؟  قالوا: 

أنجبت وجعلت أوالدي على أبيات املعري:
أال في سبيل املجد ما أنا فاعل 

ُ
عفاٌف، وإقداٌم، وحزٌم، ونائل

قال رجل: بكرك بنت؟ قال: نعم، تزوجت؟ قال: نعم، قال: 
ا،  ا جّدً أنجبت؟ قال: نعم، فيه عبارة حقيقة أنا أكرهها جّدً
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وأمقت أول من قالها، قال: ما زدت إال أن كنت 
ج���ًدا ف��اس��ًدا ب��ع��ض رج���ال ال��ف��رائ��ض 
ي��س��م��ون ال��ج��د م��ن ق��ب��ل األم 
ا ف����اس����ًدا، أو ق��ال  ج������ّدً
ال���ج���د امل���ح���ج���وب غير 
ال�������وارث، ف��ف��اس��د مل����اذا؟ 
الله –عليه  محمد بن عبد 
الصاة والسام- هو أوالده 
الحسن والحسني أوالد فاطمة، 
ف���امل���ه���م األس�����ت�����اذ ع���ل���ي غ��ض��ب 
غ��ض��ًب��ا ش���دي���ًدا، ق���ال ه����ؤالء ن��اس 

ماديون، املهم يعني أردنا 
أن نهدي من روعه ونسكن 
م��ن غ��ض��ب��ه، ه���دأ ع��ل��ي عبد 
الواحد وافي وألقى محاضرة 
في كلية الشريعة، كان حاضرا 
والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز 
–رحمه الله-، ساعة ونصف والله 
م��ا معه ورق���ة وال ش���يء، وال��ك��ام 
يجري على لسانه بدون أن يتلعثم، 
املنصة  م���ن  ي��ن��زل  وأراد  ان��ت��ه��ى  مل���ا 
بن  العزيز  الشيخ عبد  وال��دن��ا  نهض 
باز يبي يعلق أدرك أن بضاعة الشيخ 
عبد العزيز بن باز –رحمه الله- درجة 
الشيخ  رأى  فلما  الحديث،  في  أول��ى 

أن يعلق ع��رف أن هو يتكلم  نهض يريد 
عن الحديث؛ فرجع املنصة ثانية فقال: أما وقد نهض والدنا 
الفاني  والحديث  موضوع  الفاني  الحديث  ف��إن  للتعليق 
ذلك  التصفيق كان ممنوًعا في  أن  فالناس رغم  ضعيف، 
الوقت صفقوا وكبروا وأعجبوا به وبقدرته الفائقة، يقول: 
إنه –على هذا- أذلني صاحب التاكسي، يقول: كيف ركبت 
مع صاحب التاكسي؟، يقول: شوف يا ابني أنا عليَّ العباءة 
هذه شوف كيف كيف هي حلوة. قال: عباءة أيه؟ هذه ب� 50 
رياال، أنا عباءتي بثاثمائة ريال،  فاملهم –رحمه الله رحمة 
واسعة- ملا بلغ 86 سنة وقبل هذه النقطة كان عنده زوجة 
تحافظ عليه محافظة غير مسبوقة، يعني تنتبه لوجباته 
ما عنده ش��يء، وغسل  اللي  ووج��ب��ات  كأنها محاضرات، 
ا، وكان ساكن عند  ا ج��ّدً مابسه وحمامه عناية هائلة جّدً

الكلية الحربية في مصر، وينزل ويذهب إلى منطقة اسمها 
له،  إبراهيم، واللي يطبع كتبه ويسوقها  الفجالة في أحمد 
يمشي من الكلية الحربية إلى الفجالة، ال يأخذ سيارة أجرة 
إن صادف أتوبيس يركبه وإال يمشي مشيا. جسمه خفيف، 
فقلت له: يا فضيلة الشيخ نحن ندين لك بالفضل، شاكرين 
لك، ونشكر كل من يكرمك، وكل من يحترمك؛ ألن الناس 
قل فيهم الوفاء، وقل فيهم حفظ املعروف وال سيما النساء، 
ا؛ ففاجأني وقال لي 

ً
وال سيما إذا كان رجل أصبح عاجز

ماذا: أنا ما زلت فيَّ رمق، توفيت زوجته قبله بسنتني، بعد 
ما توفيت لزم الفراش.. لم ينزل من سريره حتى لحق بها 

بعد سنتني رحمهما الله رحمة واسعة.
أق���ول أو استقبل منكم األس��ئ��ل��ة، إن كنتم  ال أع��ل��م  م���اذا 
لكم  وهيأ  الله  وفقكم  يفيد،  سمعتم شيًئا 
أمركم رشًدا، وأنا في الحقيقة في 
والرضا  وال��س��رور  السعادة  غاية 
وال��ه��ن��ا ب��ل��ق��ائ��ي م��ع��ك��م ه���ذه الليلة، 
وأرجو أن يتكرر اللقاء؛ ألستعرض 
ب��ق��ي��ة م��ؤل��ف��ات��ي ال���ت���ي ب��ل��غ��ت سبعة 
وث��اث��ني، وال��ت��ي م��ن أب��رزه��ا مذكراتي 
األخ��ي��رة ه��ذه »م��ن املجمعة إل��ى مجمع 
الشريف«،  باألزهر  اإلسامية  البحوث 

والسام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ع��ل��ى طاعته،  ع��م��رك شيخنا  ال��ل��ه  أط���ال 
وبارك في علمك وعملك، السؤال –حفظك 
ال���ل���ه- م��ت��ى ك����ان ك���ف ب���ص���رك ب��ع��د م��رض 
الجدري؟ كم كان عمرك؟ وما أثر ذلك عليك؟ 
وعلى  النفسية  الصحة  على  أث���ره  يعني  ه��ل 

تعاملك وحياتك بعد ذلك بعد هذا املرض وكف البصر؟
يقول.. يقول الناس كم عمرك؟ العمر بيد الله ما أدري كم 
عمري، كم مضى من عمري أدري..، املهم أنه قال سأخبرك 
وال تعلم أح��دًا؛ بقي شهر وأكمل 78 سنة شمسية، عاش 
بعده –رحمه الله رحمة واسعة- عشر سنوات، توفي وعمره 

88 سنة شمسية، 91 سنة قمرية. 
دام��س،  ظ��ام  ف��ي  أعيش  كنت  البصر  فقد  بعد  الحقيقة 
عندنا على تعبير العوام مثل الطير املبرقع، يعني كأن صقرا 
ملفوف على رأسه قماش ال يدري إلى أين يذهب، حقيقة 
أيام وشهور كانت في منتهى الصعوبة وفي منتهى العسر 
وفي منتهى الضيق والضنك والكرب، والتي تحملت العبء 
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أكمله والدتي –يرحمها الله- عاشت الحقيقة في 
م��رارة وأس��ى وح��زن، وتلتمس رضاي 
وت��ب��ح��ث م�����اذا أف���ع���ل، وح��ص��ل 
م����ع����ي ق����ل����ة ال���ش���ه���ي���ة ال 
اشتهي طعاًما -إن وجد 
ال��ط��ع��ام- ال��ط��ع��ام ف���ي ذل��ك 
ال��وق��ت ل��م يكن م��ت��وف��ًرا على 
ك���ل ح����ال، ل��ك��ن��ي ل���م ت��ط��ل ه��ذه 
الفترة –ال ه��ذه امل��دة- ت��رى كلمة 
لم تطل  تعبير غير صحيح،  فترة 
الله عليَّ  ألقى  لله  امل��دة، فالحمد  هذه 
ال��س��ك��ي��ن��ة ورب�����ط ع��ل��ى ق��ل��ب��ي وص���رت 
أت����ح����رك وأخ��������رج وأذه��������ب إل������ى ال��ن��خ��ي��ل 
وأت��س��ل��ق ال��ن��خ��ل، وأج��ن��ي ال��رط��ب، وأم���ارس 
حياتي ال��ع��ادي��ة، وح��ت��ى أي��ًض��ا ح��رص��ت إني 
أصلي في املسجد مع الجماعة؛ فحفظت جميع 
ما يقرأ اإلمام في املغرب والعشاء والفجر، حتى 
إني أصلي الفجر وأقوم في الليل وقت السحر لكى 
كله  واألك���ل  كلها ضعيفة  األم���ور  أتسحر معهم ألن 
يسير، لكن إذا قمنا معهم في السحور نحصل بعض 
الشيء، لكنه لو إن لم نحضر معهم لحرمنا من كل شيء 

وهذا الجواب كاٍف، وماذا تريد؟
السؤال  الله-  الجواب كاٍف –حفظك  الله شيخنا..  حفظك 
الذي بعده، وثمرته الحقيقة تهم الكثيرين؛ توفيت والدتكم 
الفردوس  الله روحها ورحمها وغفر لها وأنزلها  – قدس 
ي��ك��ون سنكم ف��ي ذلك  األع��ل��ى- توفيت ف��ي ع��ام 72 يعني 
ذل��ك عليكم؟  أث��ر  ك��ان  الحادية عشرة؛ فكيف  قرابة  الوقت 
وخصوًصا أنك كفيف البصر، كيف تجاوزت هذه املرحلة 

مع صغر السن وصعوبة األمر عليكم في ذلك الوقت؟
أي���ًض���ا أق����ول ك���ان لتشجيع ب��ع��ض ال���ن���اس ل���ي أم����را رف��ع 
أقف  األرض  على  مكانا  ل��ي  أن  أشعر  وجعلني  معنويتي 
عليه، كان منهم والدنا الشيخ عبد العزيز بن عبد املحسن 
التويجري –عليه من الله ألف رحمة-، ما كان في املجمعة إال 
سيارة واحدة صغيرة هي سيارته، وأنا ألعب مع األطفال، 
حني رآني نزل وقبلني وقال: أنت طه حسني املجمعة، عندنا 
شخص يعمل أيًضا في املزرعة اسمه عثمان بن زاحم ابن 
عم الشيخ عبد الله بن عبد الوهاب بن زاحم رئيس محاكم 
املدينة وإمام الحرم النبوي، يقول: إن شاء الله أشوفك مثل 

العنقري  فأنا حقيقة  العزيز  الشيخ عبد  العنقري  الشيخ 
ا أن أتعرف على  وقع في ذهني هذان الرجان فحرصت جّدً
ع��دد من كتب طه  كل منهما معرفة كاملة؛ فتعرفت على 
حسني –رحمه الله-، وتعرفت على عدد من تاميذ الشيخ 
العنقري –يرحمه الله-، الشيخ العنقري هذا علم من األعام 
كان يمكن أن يكون هو الفقيه األول في اململكة في عصره، 
حتي يقال إن كثيًرا من العلماء طلبوا منه شهادات بأنهم 
طاب علم، ربما منهم الشيخ محمد بن إبراهيم –يرحمه 
مؤرًخا  فقيًها  عامًلا  ا 

ً
ومتميز متألًقا  كان  الرجل  هذا  الله- 

أم��ره عجيب  الناس،  بأحوال  للشعر، محيًطا  أديًبا حافًظا 
ا بالرغم أنه قد سلب نعمة البصر إال أن الله قد أنعم  ا جّدً جّدً
فائقة وتصرف حكيم، وكان  وق��درة  ثاقبة  ببصيرة  عليه 
الزلفي  م��ن  أظ��ن  كلها،  منطقة سدير  ف��ي  القضاء  يتولى  
إلى تمير، ويتنقل... فيه الناس يأتون إليه وفيه ناس يذهب 
إليهم، إذا كان عندهم قضايا يذهب إليهم، سواء في جاجل 
أو في الروضة أو في الحوطة أو في تمير إلى آخره، وتولى 
قضاء املجمعة 40 عاًما، وملا استغني عنه في القضاء تألم 
امللك  أمًل��ا شديًدا، واعتبرها صدمة تكاد تكون مميتة؛ ألن 
عبد العزيز –رحمه الله- قد وهبه مزرعة في شمال املجمعة 
ال���وادي يمر بجوارها  ال��ش��ري«، وه��و اج��ت��ه��د...  اسمها »أم 
ا أو يسمونه  ا أو سّدً

ً
ويذهب دون أن يسقيها، فعمل حاجز

م��درج ي��رد امل��اء حتى تشرب مزرعته، ثم يذهب إل��ى جهة 
الشيخ  أن أهل حرمة اشتكوا واعتبروا تصرف  حرمة إال 
هذا في غير محله؛ فأمر امللك عبد العزيز بنسف هذا املدرج 
أو هذا السد، ونحى الشيخ عن القضاء يمكن بسبب هذا، 
إال أنه بقي ينتمي إلى املجمعة، أوالده: عبد الرحمن –رحمه 
الله-، وأوالد عبد الرحمن؛ محمد عبقري من قمم الشباب، 
توفي في سن مبكر، أوالد عبد الرحمن بعد محمد؛ عبد 
العزيز أستاذ دكتور في الصيدلة موجود اآلن، واملهندس 
مساعد الذي تولى أمانة مدينة الرياض، وظل في مجلس 
ال��ش��ورى بعض ال��وق��ت وش��خ��ص م��ع��روف، ول��ه��م أخ ثالث 
اسمه عبد الله، فاملهم الشيخ عبد الله العنقري له أوالد الذى 
اسمه أحمد، وال��ذى اسمه سعد وع��دد كبير، وال��ذى اسمه 
ناصر ع��دد كبير م��ن ال��رج��ال ال��رج��ال األف��اض��ل، وه��م من 

قمم الرجال.
وال��دت��ي –عليها م��ن ال��ل��ه أل��ف رح��م��ة- ال��ت��ي ع��ان��ت معاناة 
شديدة، وصارت معي كأنها أم موسى، ولعلمكم فإن بطلة 
قصة موسى –عليه السام- هي أمه، أبوه ما له ذكر أبًدا، 
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ال��ق��ص��ة كلها  ال��س��ام-  بينما ي��وس��ف –ع��ل��ي��ه 
وأم��ه  ال��س��ام-،  –عليه  يعقوب  بطلها 
م��ا ل��ه ذك���ر مل��ا ق����ال: ﴿ َوَرَف�����َع 
َأَب���َوْي���ِه َع��َل��ى اْل���َع���ْرِش ﴾ 
بس، فوالدتي هي التي 
ت��ح��م��ل��ت ال���ع���بء األك��ب��ر 
فيما  العظمى  واملسؤولية 
فيما  ال��ب��ص��ر،  ب��ف��ق��د  يتعلق 
لضعف  امل���ؤون���ة؛  ب��ق��ل��ة  يتعلق 
الطعام، وأيًضا أني حقيقة لم ألَق 
أس��رت��ي،  م��ن  تكريًما  أو  تشجيًعا 
أمي هي التي تولت العبء األكبر، بل 
ال��ع��بء ك��ل��ه؛ ف��م��رض��ت م��رًض��ا ش��دي��ًدا 
ا وتوفيت يوم 8 من شهر صفر سنة  جّدً
أنساها؛  أن��ا ما  ت��واري��خ  1372، حقيقة فيه 
وفاة أمي 8 صفر 72، ثم وفاة جدتي أم والدي 
التي كانت تعطف عليَّ كثيًرا في 10 صفر عام 
73، ووف��اة وال��دي في 11 محرم سنة 95، ووف��اة 
الشيخ عبد الله العنقري –رحمه الله- في ربيع األول، 
وامللك عبد العزيز كذلك قريًبا منه، والحترام كل منهم 
ال��ل��ي يتأخر، وه��و ت��أخ��ر حوالي  ل��م يخبروا  إل��ى اآلخ���ر 
شهر فقط، ووف��اة السابق ألنه ال يطيق وال يصبر عليه 
جًدا وفاة هذا، وأيًضا سفري للقاهرة للبعثة –سفري أول 
مرة القاهرة- سنة 61 ميادية، 81 ه�، وكان معي األستاذ 
والصديق الحبيب والحميم –الله يرحمه- عبد الله بن عبد 
الكريم املفلح، أخو الدكتور إبراهيم املفلح، ثم سفري الثاني 
مع  باالستقرار  سفري  ث��م  املاجستير،  الختبار  للقاهرة 

أهلي في البعثة؛ ألنال درجة العاملية الدكتوراه.
وأما أثر وفاة والدتي والتي هي كل حياتي، وهي التي أكن 
لها كل احترام وتقدير، والتي أحاطتني برعايتها وعنايتها 
أي  أو  يلحقني،  أو ضيق  ك��رب  أي  ال��دم��وع على  وسفحت 
، أو أي احترام لم أحصل عليه من أسرتي،  إهانة تصل إليَّ
با شك أن حبها يجري في دم��ي، وحبها ال يوازيه حًبا، 
ومكانتها ال توازيها مكانة، وهي تعيش معي طول يومي 
ول��ي��ل��ت��ي، وك��ان��ت ت��رص��دن��ي ف��ي ال��ل��ي��ل، وإذا ق��ل��ت –م��وق��ف 
ا- إذا قلت: يا والدتي أنا عطشان أو أنا جوعان  عجيب جّدً
وم��ا عندها ش��يء تعطيني؛ ق��ال��ت: ب��س ي��ا ول���دي ن��م تلقى 
غزالة تجري وتسقيك من ضرعها فتشبع وترتوى، فإذا 

أصبحت أقولها يا أمي صدقت، الغزال جات وأني ال أحس 
بجوع وال عطش، فكانت دائًما تداعبنا، وكانت دائًما تخفف 
عنا، الحقيقة إنها أم مثالية، كأنها أم موسى عليه السام.

أما بالنسبة لتجربتي في امللكة املتحدة؛ فقد زرتها أول 
مرة في سنة 1396 بصحبة الشيخ محمد عرفة، والشيخ 
الطاب  للمشاركة في مخيم  كنا ذهبنا  املنصوري،  حمد 
املسلمني، مخيم الطاب املسلمني الذي عقد في ذلك الوقت 
في منطقة إسكتلندا، وبقينا فيها أياما لقينا عشرات بل 
مئات من الطاب من مختلف العالم العربي، وشاركنا فيه 
ذهبت  ث��م  والتوجيهات،  النصائح  وبعض  الكلمات  بعض 
إلى بريطانيا بتكليف من الدكتور عبد الله التركي للتعرف 
فسافرت  البريطانية،  الجامعات  في  العرب  األساتذة  على 
وتعرفت على 21 أستاًذا سواء من مصر أم من الشام أم 
ال��ع��راق، وتفاوضت معهم وتعاقدت مع بعضهم، كان  من 
منهم: عبد اللطيف الطيباوي العالم املحقق.. العالم الرشيد.. 
ال���ع���ال���م امل��ت��م��ي��ز، ال�����ذي ل���ألس���ف ت���وف���ي ف���ي ح����دث س��ي��ارة 
–ش��اح��ن��ة- دهسته ف��ي ال��ش��ارع، ث��م أوف��دن��ي وال��دن��ا الشيخ 
للقيام بالدعوة وزي��ارة  أكثر م��ن م��رة  ب��از  ب��ن  العزيز  عبد 
املراكز اإلسامية، فزرت مراكز متعددة في لندن؛ مسجد 
الهايد بارك.. املسجد الكبير الذي بني 78، ومسجد شرق 
متعددة  فيه مساجد  الحقيقة  ف��ي..  أيًضا  ومسجد  لندن، 
برمنجهام،  إل��ى  أس��م��ائ��ه��ا، وذه��ب��ت  يغيب عني بعض  ق��د 
وفيها جمعية أهل الحديث املركزية، وتحدثت فيها كثيًرا، 
املهم مساجد  نسيم، ومسجد...  الدكتور  الكبير  ومسجد 
عديدة أكثر من عشرين مسجًدا في برمنجهام وفي املدن 
من  العديد  وزرت  مانشستر،  أيًضا  وزرت  منها،  القريبة 
مساجدها، مسجد الخضراء، ومسجد جمعية أهل الحديث 
فيها  والتقيت  الحقيقة،  املساجد  من  كبير  ع��دد  املركزية، 
بجامعة  اآلن  –امل��وج��ود  الدكتور  باألستاذ  مانشستر  في 
امللك آل سعود- صالح بن عبد الرحمن السلمان، واألستاذ 
الدكتور عبد الله نصيف، و عبد الله نصيف ليس عبدالله 
نصيف املعروف في جدة، ال عبد الله نصيف واحد آخر من 
أهل العا، والدكتور ناصر بركاتي، والدكتور عبد الرحمن 
ا؛ ألن كان  العنقاوي.. وه��ذا صار لي معه قصة لطيفة ج��ّدً
النهار كان 22 ساعة ونصف، والليل عبارة عن ساعتني 
ونصف فقط، فهنا تناولنا اإلفطار عند صالح السليمان، 
ورحنا نصلي املغرب، ثم رجعنا نكمل اإلفطار، ثم ذهبنا 
عند  نكمل حسابنا  رجعنا  ث��م  وال��ت��راوي��ح،  العشا  نصلي 
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صالح السلمان، ومعنا العنقاوي وكانت زوجته 
ق��د ف��رغ��ت م��ن ال��ن��ف��اس، وك���ان ل��ه رغبة 
شديدة أن يلتقي بها، وأنا علمت 
ب��ه��ذا امل��وض��وع، فكل ما 
أراد أن يمشي قلت: ال ال 
عندنا لك قصة.. عندنا لك 
ل��ك خبر إلى  ح��دي��ث.. عندنا 
أن طلع الفجر، فاملهم أنه قابل 
هذا املوقف بضحكات واعتبرها 
نكتة، ولكنه في قرارة نفسه زعان 
ا، توفي –رحمه الله-، ناصر  ا جّدً جّدً

بركاتي توفي أيًضا –رحمه الله-.
في مانشستر مجموعة من املصريني 
كان  ال��وق��ت سنة 1978،  ذاك  ف��ي  التقيتهم 
منهم: عبد الله منجود، وفيه واحد آخر ترك 
مانشستر وذهب إلى »أدنبرة« وما حولها من 
العديد  املتحدة زرت  اململكة  ف��ي  أن��ي  املهم  امل���دن، 
»ك���اردف« وه��ي عاصمة »ويلز«،  أيًضا  م��ن.. زرت 
وزرت مدينة سوانزي وهي مدينة في غاية الجمال.. 
م��زروع  الطريق  الطمأنينة؛  غاية  ف��ي  ال��ه��دوء..  غاية  ف��ي 
ال تلتقي فيه سيارتان، السيارة التي بدأت تتوقف والتى 
انتصفت تمضي؛ ألنها ال يريدون أن يقطعوا ال��زرع حتى 
ب��س، وأتينا من  السيارات كلها.. ال سيارة واح��دة  تمشي 
صاة الفجر يوًما ما فيه ال سيارات وال مارة ما فيه أحد.. 
الشارع خال لكن إشارة حمراء فجاءت دراجة هوائية فوقف 
األخضر؛ فعرفت  الضوء  اشتغل  أن  إلى  الدراجة  صاحب 
كيف أن هؤالء الجماعة ال يوجد عندهم حوادث وال أحداث 
وال اعتداءات وال ضرر يلحق بأحد، في اململكة املتحدة ملا 
تكرر زيارتي –أيًضا- كان يبعثني األستاذ الدكتور خالد 
الطلبة والتعرف على أحوالهم وأمورهم  للقاء مع  العنقري 
املوعظة  وف��ي  التوجيهات  ف��ي  اإلم��ك��ان  ق��در  ومساعدتهم 
وف���ي ال��ت��ع��ل��ي��م، وزرت ن��ح��و 50 م��دي��ن��ة، 50 م��دي��ن��ة زرت��ه��ا 
أتعرف بالطاب، وجدتهم على جانب من الخلق الرفيع ومن 
في صحيفة  عنهم  وكتبت  السمت،  وم��ن حسن  الرجولة، 
الرياض مقااًل بعنوان »تحية ألبنائنا وبناتنا في الخارج« 
وص��ادف هذا املقال ترحيًبا منقطع النظير من الناس في 

الداخل وفي الخارج.
 ف��ي امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة ب���ال���ذات زرت زي�����ارات م��ت��ك��ررة في 

م��س��ج��د امل���ن���ار ال����ذى ه���و م��س��ج��د غ���رب ل��ن��دن وال�����ذي ب��ن��اه 
املجلس  بأرضه  تبرع  ال��ذى  الحقيقة  أو  مغاربة،  مجموعة 
ثم  البلدي،  املجلس  مسلمة عضوة  ام��رأة  بواسطة  البلدي 
تبرع له ولي العهد البريطاني بخمسة وعشرين ألف جنيه، 
وجعلها ل��ه��م س��ن��وًي��ا، وب��ن��اه ال��دك��ت��ور ع��ب��د ال��ك��ري��م خليل 
امل���رات،  ع��ش��رات  الجمعة  فيه  ه��ذا صليت  وامل��ش��رف عليه، 
وتكلمت ف��ي��ه خطبة ال��ج��م��ع��ة، وأل��ق��ي��ت ع����دًدا م��ن ال����دروس، 
ا وهو أن وزير الداخلية في بريطانيا  وحصل أمر عجيب جّدً
كان مسلوب نعمة البصر، املهم أن هذا وزير الداخلية أراد 
أن يزور مسجد املنار، فقال لي الدكتور عبد الكريم خليل 
إن الوزير فان سيأتينا غ��دا.. ترغب تلتقي به؟ قلت: نعم 
أرغب التقي به بلهفة، وجاء الرجل.. هو الرجل اواًل يخرج.. 
ه��و كفيف يخرج م��ن بيته ف��ي ي��ده كتاب ب��راي��ل وف��ي يده 
األخرى طرف الحبل، وفي الطرف الثاني الكلب الذي يقوده، 
ال مع حراسة وال مع شيء، ملا أراد أن يأتي للمسجد لم يأت 
بالكلب -ال يمكن- املهم ما أتى بالكلب، جاء معه الصحفيون 
وامل��ص��ورون، وشخص يمشي معه يمسك بيده، فتعرفت 
ع��ل��ي��ه، مل��ا ع���رف أن���ي أس��ت��اذ ج��ام��ع��ي ول���دي م��ؤل��ف��ات طلب 
االطاع على مؤلفاتي، وأحضرناها أو املوجود منها، وكان 
يعلم  كتاب،  كل  فكرة عن  ويأخذ  يقلبها صفحة صفحة 
الله وقفت أنا وإي��اه أكثر من ساعتني ونصف.. لم يسأم.. 
ولم يتضجر.. ولم يقل أن عندي موعدا أبًدا، وقلت له سؤال 
ا، قلت: يا معالي الدكتور مفهوم لدينا أنك تتولى  مهم ج��ّدً
ال��وزارة مرتني، مرة كان وزير التربية والتعليم، ومرة كان 
وزير الداخلية، مفهوم لدينا أن تكون وزير التربية والتعليم، 
البصر وص���اروا أعاما؛  ن��اس قد سلبوا نعمة  ألن عندنا 
في املجمعة عبد الله العنقري، في الرياض إبراهيم صالح 
بن غصون، وعبد الله بن حميد، والعم عبد العزيز الصالح، 
وطه حسني في مصر، ومحمد الكومي –أيًضا- في كلية 
أصول الدين في األزهر، وعددت عليه الناس املسلوبني نعمة 
البصر وتولوا مناصب، ولكن أنت تكون وزير داخلية هذا 
هو الذي غير مفهوم لدينا، قال: ملاذا؟؟ قلت: وزارة التربية 
والتعليم فيها تشكيل العقول.. فيها صناعة العقول وتربية 
الداخلية  أما  التي تناسبهم،  املواقع  إلى  الشباب، وتأهيلهم 
فيها تحقيق، وقد تظلمون ناًسا بغير حق أو تسرفون في 

التحقيق أو في التعذيب.
ضربت لهم أمثلة هذا فان يحصل ما يحصل، وفان.. 
ضربت أربعة خمسة أمثلة، قال: اطمئن أنا ال يمكن أن يظلم 
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عندي أحد على اإلطاق، قلت: قد يظلمه من 
ه��و ت��ح��ت ي���دك، امل��ه��م مل��ا كلمته عن 
اإلس������ام وم����زاي����ا اإلس����ام 
وم����ظ����اه����ر اإلس�������ام، 
وامل������ث������ل ال����ع����ل����ي����ا ف��ي 
اإلس�����ام؛ ق���ال: أن���ا أول 
مرة أسمع الكام هذا، يا 
ريتك تكتب لي عن حقيقة 
اإلسام هذه، كتبت له رسالة 
من 11 صفحة، بعثت بها إليه 
وأرسل لي أنه قد وصلت الرسالة 
لكني سأقرأها  وقرأها على عجل، 
أراد..  فيها،  برأيي  وأفيدك  مهل  على 
املسجد،  في  القرآن  يقرأون  أطفال  فيه 
يدخل  أن  أراد  فلما  إل��ي��ه،  ي��ذه��ب  أن  أراد 
خلع ح���ذاءه، ودخ��ل ما مشى على السجاد 
بحذائه، وجلس مع الطاب أو األطفال، وسمع 
منهم وشجعهم، وأظنه قدم لهم –أيًضا-  شيًئا 
الكاتدرائية  بريطانيا زرت  أيًضا في  اإلك��رام،  من 
–الكنيسة الكبيرة- التي انطلق منها الجيش النصراني 
إلى االعتداء على الناس في القدس، هذه في مدينة درن، 
ثم األخ محمد بن زرعة كان يدرس رسالة الدكتوراه، وكلم 
أكبر واحد عندهم،  الكنيسة هذه وطلبنا مقابلة رئيسها، 
هناك،  ال��دارس��ني  السعوديني  من  ثاثة  إليه ومعي  فذهبت 
وج��دن��ا ال��رج��ل ينتظرنا ع��ل��ى ال��ب��اب -ع��ج��ي��ب ع��ن��ده��م دق��ة 
املواعيد- فاستقبلنا بحرارة وبحفاوة وجلسنا نحن وهو، 
وقرأت عليه كل اآليات التي تتحدث عن أهل الكتاب، وأبرزت 
لهم مزايا اإلس��ام ومحاسنه، ووسطية اإلس��ام وعدالته، 
وكلمته –أيًضا- عما قاله املستورد بن ش��داد -رض��ي الله 
ال��ع��اص -رض��ي الله عنه– في  عنه- ف��ي مجلس عمرو ب��ن 
مصر، قال املستورد: »سمعت املصطفى –صلى الله عليه 
وسلم- يقول: تقوم الساعة والروم أكثر الناس، قال عمرو: 
انظر م��ا تقول ي��ا م��س��ت��ورد؟ ف��أع��اد ال��ح��دي��ث، فقال عمرو 
بن العاص إن كان كما تقول فإن فيهم أربع خصال.. أربع 
خصال، وقال أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: 
الساعة وال��روم -وه��م األوروب��ي��ني واألمريكان- فيهم  تقوم 
أربع خصال، األولى: أنهم أحلم الناس عند فتنة، ثانًيا: أنهم 
أسرع إفاقة بعد مصيبة، ثالًثا: أسرع كرة بعد فرة، رابًعا: 

أرحمهم بفقير ومسكني ويتيم وأنا أشهد بهذا، وخامًسا 
ال��ن��اس ع��ن ظلم امل��ل��وك، امللك  ا: وه��ي أنهم أبعد  حسنة ج���ّدً
عندهم يملك ولكنه ال يحكم، فلما قلت له هذا الكام الرجل 
أنشرح ص��دره واطمأن قلبه، وأح��س بنشوة وطلب إع��ادة 
الكرة مرة بعد مرة، كان معانا محمد بن زرع يترجم ترجمة 
الكعبة أهديتها  ك��ان معي قطعة م��ن كسوة  أي��ًض��ا  ج��ي��دة، 
له، ومعي مصحف الشيخ علي الحذيفي أعطيته له أيًضا، 
وقال لي إن هذا الكام الذي سمعته عن اإلسام لم نسمعه 
م��ن قبل، ول��م نعرفه م��ن قبل، وأن��ا غ��ًدا عندي اجتماع مع 
كل جماعة الكنائس.. اجتماع بباريس؛ سأطلعهم على كل 
هذا الذى قلت، قلت له: وأنا أزيدك؛ أطلب منك أن تزورنا في 
الشتاء والبرد،  اآلن مقبل  السعودية، وقال  العربية  اململكة 

إذا انصرف البرد..، املهم أنه ما قدر  يزورنا.
ثم زرت كنيسة »نيوكاسل«.. ال أنا عدت مرة أخرى إلى 
كنيسة درن، كان الرئيس الذى قابلنا غير موجود؛ قابلنا 
ال��ذي  ه��و  إل��ى شقته، وك���ان  بنا  نائبه، وذه���ب  أو  مساعده 
الشاي والحليب والبسكويت، ويتلطف معنا  يأتي يناولنا 
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الكنيسة وصعدنا  ا، تعرفنا على  ا ج��ّدً ج��ّدً
ف���ي س��ل��م��ه��ا وف���ي م��داخ��ل��ه��ا وف��ي 
أم��اك��ن��ه��ا، وت��ع��رف��ن��ا على 
زرت  ثم  نشاطها، 
كنيسة  –أي���ًض���ا- 
ف����ي »ن���ي���وك���اس���ل«، 
أي��ًض��ا أف��دت��ه��م فيما 
ي����ت����ع����ل����ق ب�������اإلس�������ام 
يتعلق  وم��ا  وسماحته، 
أي����ًض����ا ب���ع���دال���ة اإلس�����ام 
وب��ب��ع��ده ع��ن ال��ج��ور، أيًضا 

فرح بما قلنا وطلب املزيد، زرت جامعة 
أدن���ب���رة، وه���ي ج��ام��ع��ة ع��ت��ي��دة م��ض��ى من 
الجامعة  ه���ذه  ول��ل��ع��ل��م  ع��م��ره��ا 450 س��ن��ة، 
ال��ع��ت��ي��دة ال ت��ح��ت��اج ل��ل��دول��ة ف���ي ج��ن��ي��ه واح���د، 
ك��ان عندها م��ن األوق���اف وال��وص��اي��ا م��ا يغطى 
ال��درج  القديمة؛  مبانيها  ف��ي  صعدت  احتياجها، 
م��ا يتسع إال لشخص واح���د، وف��ي مبانيها  ضيق 
الحديثة ومكتبتها، وفي تعيني شباب سعوديني وغير 
سعوديني في املكتبة بأجور مجزية على كل حال، زرت 
أيًضا بعض قصور امللكة في اسكتلندا، وزرت أكثر من 
مدينة في اسكتلندا ومنها مدينة »دان��دي« هذه من أجمل 
امل��دن وأكثرها ه���دوءا، فيها ع��دد م��ن ال��ط��اب، وفيها عدد 
من املسلمني تحدثت إلى الطاب في ناديهم، وتحدثت إلى 
في  أخ���رى  مدينة  أي��ًض��ا  وزرت  ف��ي مساجدهم،  املسلمني 
الشمال -هذه تبع البترول- اسمها... غاب عن اسمها اآلن، 
واجتمعت بعدد من املسلمني املصريني وليبيني وسوريني، 
ومسلمني من نفس اإلنجليز، وزرت مدينة أخرى في شرق 
بريطانيا في األخير، واستقبلنا املسؤول عن الكنيسة في 
بيته، ورأيت عجًبا؛ زوجته ما تأتي عندنا في املكان الذى 
يذهب  بيدها حتى  إذا أحضرت شيئا صفقت  فيه،  نحن 
زوجها ويحضر الشاي أو الطعام أو غيره، فالتزام حقيقة 
بالتدين بصدق م��ا ه��و م��راع��اة ألح��د، وأي��ًض��ا يحرصون 
على الحجاب دون النقاب طبًعا، زرت أيًضا في بريطانيا 
مدن قريبة من نيوكاسل.. نيوكاسل هذه بقيت فيها زمًنا 
طويًا، فيها مسجد التوحيد الذي افتتحته أنا وعبد الرحمن 
السديس الشيخ عبد الرحمن السديس في 24 رجب سنة 

1424ه�.

أنا 
ت����ل����ق����ي����ت ال������ع������ل������وم ف���ي 

االبتدائية عن الشيخ عثمان بن حمد الحقيل، والشيخ عثمان 
الرحمن  النجران، وعن األستاذ محمد بن عبد  بن محمد 
الركبان، وعن الشيخ الذى صار أًبا لنا ومعلما لنا حسني 
حسونة، ولذا نشأ الرغبة عندي في مواصلة الدراسة بتأييد 
العماق املحسن  ال��رج��ل  الشيخ حسني حسونة  ه��ذا  م��ن 
وال��ذي  نفسه  على  يؤثرنا  ال��ذي  املحب  النقي  التقي  الخير 
تعلمنا منه العصامية؛ فأول بيت بني بإسمنت مسلح بناه 
هو وأوالده دون أن يستعني بأي عامل على اإلطاق، ثم ملا 
له كانت مشهورة ومعروفة،  انتقل من املجمعة فتح بقالة 
وكانت بينه وبيننا زيارات ولقاءات، ثم ملا التحقت بمعهد 
ج��ًدا  أبلغ  الحصني   الشيخ صالح  على  وتعرفت  ال��ري��اض 
أبلغ  أن  أسعى  ال��ذي  الحقيل  إبراهيم  بن  وعثمان  مرتبته، 
مرتبته، وعبد العزيز بن ناصر الرشيد، ومحمد سرحان 
وأخ����وه ع��ب��د ال��ل��ط��ي��ف وأخ����وه ع��ب��د ال��س��ام وم��ح��م��د العبد 
مجموعة فطاحلة من العلماء؛ هذا ما حفزني أن أتطلع ألن 
أبلغ مرتبتهم أو أقرب منها، ثم ملا جئت الكلية كان أول من 
درسنا الشيخ يوسف البرقاوي -رحمه الله- وأخوه أحمد 
بن عبد الرحمن البرقاوي، وعبد الرؤوف اللبدي وهو رجل 
ا، بحيث درس  ا ج��ّدً ا ج��ّدً فلسطيني، لكنه رجل عجيب ج��ّدً
الواسع  الباغة وانخدعنا به في مسألة واح��دة كان جيبه 
الطويل العميق دائًما يحمل كتاب »املنجد« للويس معلوف؛ 
تعمقت في  مل��ا  لكن  م��ه��م،  أن��ه  الكتاب على  ب��ه��ذا  فاغترينا 
الكتاب هذا وجدته يهاجم القرآن ويعادي محمد -صلى الله 
عليه وسلم-، يهاجم الكعبة؛ كرهناه الحقيقة، وفوجئت أن 
وزارة اإلعام في وقت من األوقات ترسل للمساجد كتب 
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من هذا النوع بما فيها كتاب املنجد، حتى إني 
سحبته منهم واستبدلته بكتب أخرى، 
وك��ت��ب��ت إل����ى وال����دن����ا ال��ش��ي��خ 
عبد العزيز بن باز عن 
ه���ذا امل���وض���وع خطاب 
عادي فوجئت أنه نشره 
ف��ي م��ج��ل��ة ال��ب��ح��وث، املهم 
ف���ي ك��ل��ي��ة ال��ش��ري��ع��ة درس��ن��ا 
–أي����ًض����ا- ح��ب��ي��ب��ن��ا وص��دي��ق��ن��ا 
وأبونا وأستاذنا الشيخ عمر بن 
عبد العزيز املترك، وهو رجل عالم 
علم من خيرة الرجال هو الذي منحني 
درجة كاملة في مادة الفقه، وأشير هنا 
إلى نقطة قد تكون مهمة بالنسبة للشيخ 
عمر بن عبد العزيز املترك، عمر هذا ابتعث 
إلى أمريكا ومر في طريقهم بهولندا، وسكنوا 
فيما يسمى بنسيون أو فندق -أق��ل من فندق 
بكثير- تديره امرأة فهي ملا رأت الشيخ عمر –هي 
ما عندها إال سكن فقط- قالت: أنت يا عمر ومرافقك 
كل يوم فطوركم على حسابي غير داخل في اإليجار؛ 
العظيم  الرجل  هذا  أمريكا  إلى  إليه، ذهب  ومالت  حبته 
وكان يحمل سجادته فإذا جاء وقت الصاة استأذن من 
األستاذ وذهب إلى الحديقة وصلى ثم رجع، سأل األستاذ 
ما قصتك يا ابني؟؟ ملاذا تذهب وترجع؟ قال: أذهب أصلي، 
ال��رج��ال- لو غفل  ص��ار األستاذ لو غفل عمر -انظر كيف 
عمر عن الوقت هذا األستاذ النصراني يذكر عمر هذا وقت 
الصاة اآلن إذهب صل ونستوقف إلى أن ترجع، على كل 
حال ما أمضى زمن طويل في أمريكا ستة أشهر ثم رجع، 
ثم ابتعث إلى مصر فصار بيني وبينه عاقة خاصة؛ كان 
ي��زورن��ي كل ي��وم كل ي��وم يأتي عندي بعد العصر ون��زور 
أحبابنا؛ البراك -رحمه الله رحمة واسعة- فإذن عمر املترك 
ممن شحذ همتي واستنهض عزيمتي ورغبني في مواصلة 
العالم  العفيفي  ال���رزاق  الشيخ عبد  أض��ف  أيًضا  ال��دراس��ة، 
الحقيقة،  مثيل  ل��ه  يوجد  ال  ك��ان  ال��ذي  الفطن  العاقل  العلم 
النظر، أيًضا كنا  الرجل عالم حكيم واس��ع االط��اع عميق 
نتطلع  نحن أن نمشي ولو في غباره، األستاذ محمد األمني 
الشنقيطي -أن���ا أش���رت إل��ي��ه ق��ب��ل ق��ل��ي��ل- ه���ذا ال��رج��ل ال��ذي 
بحر ال ساحل له الحقيقة، أنا رغبت ما أقول تمنيت لكني 

رجوت وسعيت إلى أن أحصل على شيء من علمه، ولعل 
باملناسبة أقول لكم إن الشيخ محمد األمني الشنقيطي -وقد 
جاء من موريتانيا- هذا يقول: كنا ندرس على شيخ وإذا 
نعطل،  م��ا  ورك��ب شيخنا جمل  الجمال  ركبنا  املطر  ج��اء 
وي��ق��ول: إن��ي حفظت ال��ق��رآن الكريم وت��اري��خ اإلس���ام على 
أنظر كيف؟! وعندما  أن تحتجب عني،  قبل  زوج��ة خالي 
جاء للحج مرة يركبون الجمال، ومرة يركبون القطار، ومرة 
يركبون سيارة، ومرة يمشون على أرجلهم حتى وصلوا 
اململكة، في اململكة هم حجاج الدراويش الذين يمشون على 
أقدامهم؛ فتفيأ ظل خيمة الشيخ خالد بن أحمد السديري؛ 
فقال ألحد العاملني في الخيمة: أنظر هذا الذي يجلس برا 
دعه يدخل داخ��ل في الظل يشربون معنا الشاي والقهوة 
ويأكلون معنا، فدخلوا وجلسوا داخل الخيمة، األمير خالد 
الشعر والقصائد وهكذا  ق��راءة  هو وأخ��وه محمد يحبون 
يعني يخوضون في هذا املوضوع، قرأوا قصيدة وأخطأوا 
انتهوا  لكن  أخطأتم،  لهم  ق��ال  ما  الشنقيطي  الشيخ  فيها؛ 
ق���ال ل��ه��م: اس��م��ح��وا ل��ي أن أق���رأ ل��ك��م ق��ص��ي��دة -ان��ظ��ر األدب 
كيف- فقرأ القصيدة وقرأ البيت سليم؛ فأدركوا أدب الرجل 
وخلق الرجل فأجلسوه بينهم، وكتب األمير خالد بن أحمد 
السديري للملك عبد العزيز والشيخ أحمد إبراهيم أن لدينا 
شخًصا ج��اء ه��و ك��ان ج��اي يبيع يحج وي��رج��ع إل��ى بلده 
شخص جاء من موريتانيا وإنه رجل صفته كذا وصفته 
كذا فأرجو استقدامه للرياض وعدم السماح له بالعودة إلى 
العلمي  املعهد  الرياض قبل فتح  إلى  تم؛ فجاء  بلده، كذلك 
فصار يدرس في املساجد، وحضر عنده عدد من أهل بلده، 
وملا فتح املعهد عهدوا إليه بالتدريس، فلما عقد االمتحان 
أول مرة كان مدير املعهد الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم 
أخو املفتي، ومساعده والدنا وشيخنا حمد الجاسر، جعلوا 
الشيخ الشنقيطي يراقب على الطاب فأحد الطاب سأل 
الشيخ الشنقيطي، فانتظرنا الشيخ إنه يلقى عليه الجواب 
من بعيد فإذا به يحضر الكرسي ويلتصق بكرسي الطالب 
الناس عرفوا  ال��دراس��ة،  قاعة  في  يتكلم  كأنه  يتكلم  وأخ��ذ 
وجاء الشيخ حمد الجاسر قال: فضيلة الشيخ الشيخ عبد 
اللطيف يطلب أن تأتي عنده، فلما ذهب قالوا له هذا اختبار 
ما يجوز تلقني الطاب، فقال: تريدون أن أتعرض للوعيد 
الله  ألجمه  علًما  كتم  »م��ن  وس��ل��م-:  عليه  الله  لقوله -صلى 
بلجام من النار« ال سأعلم، قال: خاص أعفوه من املراقبة، 
أب��ل��غ مبلغ ه���ؤالء، وال��دن��ا  إل��ى أن  ت���واق الحقيقة  ف��أن��ا كنت 
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الشيخ عبد العزيز بن الباز رجل من القمة رجل 
اإلنسانية  رج���ل  األدب  رج���ل  ال��ت��واض��ع 
رج����ل ال�����ذي ال ي���ك���اد ي���ك���ون له 
تواقني  كنا  أيًضا  مثيل، 
علمه  م��ن  نبلغ شيًئا  أن 
وف��ض��ل��ه ف��اج��ت��م��ع ه���ؤالء 
عبد  أيًضا  الكبار،  األساتذة 
اللطيف سرحان حجة في اللغة 
عصره،  سيبويه  وكأنه  العربية 
وأخ����وه محمد ح��ج��ة –أي���ًض���ا- في 
األدب وأخوه عبد السام، املهم وكان 
وأحمد  الحجاج،  أحمد  األس��ت��اذ  أيًضا 
حسن كحيل، فكنت تواقا أن أبلغ مرتبة 
ه����ؤالء، وش��ج��ع��ون��ي ل��ل��دراس��ة ف��ي األزه���ر؛ 
فالتحقت باملاجستير درست املاجستير في 
م��واد تحليلي وم��ادت��ني شفوي، حصل  خمس 
ل��ي م��وق��ف ال ينسى أب����ًدا ف��ي وق���ت م��ن األوق���ات 
انحصر علماء الشريعة عن كلية الشريعة وتسلل 
إليها واحد اسمه املختار القاضي رجل قانون وآخر 
اسمه         عبد الحق علي رجال قانون فكانوا يمتحنون 
في مواد الشفوي ويذيقون الطاب أمر العذاب؛ فقالوا: هذا 
الطالب آخر واحد غدا نبدأ بمحمد الصالح، فقلت: ولكن غدا 
أن  يؤذوني، فما  أن يأخذوني ساعتني ويريدون  يريدون 
كان مني إال وذهبت على استحياء ألستاذنا وللعالم الجليل 
الكلية وكان مدير االمتحانات،  النور كان وكيل  أبو  زهير 
فقلت له: يا فضيلة الشيخ أنا لي شهر في القاهرة حاجز 
مكاملة ألهلي بكرة الساعة 9، ويختبروني بكرة يبوني أجي 
عليها  نحصل  ال  املكاملة  مني  ضاعت  ول��و   8:30 الساعة 
إال بعد شهر ثاني، فما كان منه –رحمه الله- إال أن نهض 
كاألسد الهصور وأمسك بيدي، وذهب بي وضرب على دق 
باب اللجنة ملا فتح على إخوانا املصريني مسؤول يأتيهم 
بالخشوع نعم نعم مرحًبا  تهتز مناكبهم يمكن يأخذون 
ف��أري��د منكم أن  ق���ال: محمد غ��دا ع��ن��ده شغل  ي��ا شيخنا، 
تختبروه اليوم حاضر، طلب أجلس عندهم، وسألوا السؤال 
األول وأجاوب، الثاني والثالث قالوا: ترى أنت حافظ؟ قلت: 
الله- 99 درج��ة ببركة  أن��ا ج��اي ألعب!؛ عطوني -سامحهم 
الشيخ زهير أبو النور، فكل هذه القضايا واألشخاص كلها 
تؤهلني.. أيًضا كنت عرفت في مصر محمد الكومي وهو 

رجل كفيف البصر لكن استاذ محيط بالتفسير في كلية 
أصول الدين، تعرفت على سيد طنطاوي الذى كان مفتي 
الديار املصرية وصار شيخ األزهر، تعرفت على جاد الحق 
علي جاد الحق وهو قمة من قمم الرجال حجة اإلسام هذا 
قال لي: يا محمد ال تستأذن عليَّ إذا كان عندك فراغ أنا في 
البيت تعالى في البيت، أنا في املكتب تعالى في املكتب، وإذا 
دخلت عنده في املكتب نهض من مجلسه وجلس بجواري 
فدخل علينا سفير قابوس -رحمه الله- في ذلك الوقت كان 
م��وج��ود والشيخ ج��اد الحق زاره ف��ي ع��م��ان، وم��ع السفير 
خطاب شكر وشيك بخمسني ألف دوالر، مصري في أيده 
50 ألف دوالر سينزل في الهرم وال أبو الهول وال ينزل فني، 
العظيم إال أن استدعى  الزاهد  الجليل  فما كان من الشيخ 
أم��ني ص��ن��دوق ال��ط��اب وق���ال: ي��ا أخ��ي ادخ��ل ه��ذا املبلغ في 
ص��ن��دوق ط���اب، واح��ض��ر  لنا وص��ل ب��االس��ت��ام وخطاب 

شكر، لم يدخل جيبه قرًشا واحًدا من هذا املبلغ.
هيئة كبار العلماء هيئة صدر بها أمر ملكي بتشكيلها 
عام 1391، 1971م، كان عددهم 17 عامًلا، منهم محضار 
ع��ق��ي��ل، وع��ب��د ال��ل��ه ال��خ��ي��اط، وال��ش��ي��خ ع��ب��د ال��ع��زي��ز ال��ص��ال��ح، 
محمد الحركان، محمد الجبير، وصالح اللحيدان، وصالح 
بن غصون، وعبد الله بن منيع، وإبراهيم محمد آل الشيخ، 
املهم أنهم سبعة عشر، وهؤالء يجتمعون كل ستة أشهر 
بدعوة من املقام السامي، أو إذا حدث قضايا يريدون رفعها 
للمقام السامي مقرونة باألدلة، ولم يدرسوا أبًدا شيئا يتعلق 
بالشباب ومشكات الشباب لألسف الشديد، وإنما درسوا 
مثًا مسائل البنوك، مسائل توسعة الشارع بجوار مقبرة، 
ونبش بعض القبور أو اإليجار املنهي بالتمليك وهكذا، أما 

قضايا الشباب ما كانوا يهتمون لها.
يكفيه هذا  أظنه ال  وأن��ا  م��ات��ع،  الشيخ  م��ع  اللقاء  الحقيقة 
اللقاء  الوقت، مع أننا تجاوزنا اآلن الساعة والنصف، لكن 
اللجنة  الحقيقة  فاستأذن  ا،  ج���ّدً كثيرة  واألسئلة  الحقيقة 
العلمية في املجموعة، واستأذن فضيلة الشيخ –إن سمح 
لنا- بأن ننسق لقاء آخر خال األيام القادمة بإذن الله تعالى، 
والحقيقة ال أريد أن أتأخر أكثر على األخوة، يعني عادة في 
اللقاءات من ساعة إلى ساعة ونصف، لكن هذا اللقاء املاتع 

–ما شاء الله- أخذنا الوقت فيه، فتجاوزنا الوقت املعتاد.
 لعلكم تعذروني أجيب السؤال عن استفادتي من التاريخ؛ 
نعم ال شك ال ريب أن التاريخ هو منبع الثقافة ومنبع العلم، 
أب��ى حنيفة املولود سنة 80  فأنا عندما أدرس عن اإلم��ام 
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م��ن فقهه  وت��وف��ي س��ن��ة 150، وأدرس ش��ي��ًئ��ا 
م��ن��ه ط��ب��ًع��ا، ومل���ا أرى اإلم���ام  أستفيد 
م���ال���ك ب���ن أن����س -رض�����ي ال��ل��ه 
املولود  جميًعا-  عنهم 
امل���ائ���ة  ب���ع���د  س���ن���ة 79 
وت��وف��ي ال ول��د سنة 93 
قبل املائة، وتوفي 79 بعد 
امل��ائ��ة، وم��ا ل��ه م��ن إف���راد وما 
له من مكانه، وال أقول لكم عن 
اإلم�����ام م��ال��ك إم����ام دار ال��ه��ج��رة، 
املحيط  العامة  املتألق  الرجل  ه��ذا 
املنصور:  أب��و جعفر  ل��ه  ق��ال  بالسنة 
ل���م ي��ب��َق ع��ل��ى وج���ه األرض أع��ل��م مني 
الناس  بقضايا  وأن���ا مشغول  وأن���ت،  أن��ا 
ومشكاتهم وأنت تتفرغ؛ فأريدك أن تؤلف 
كتاًبا توطئة للناس توطئة، فلما فرغ من كتاب 
املوطأ الكتاب الصحيح الذي ينبغي أن يكون هو 
األول من بني الكتب قبل البخاري وقبل مسلم، أما 
اآلن هم وضعوه في الدرجة السادسة بعد البخاري 
ومسلم وبعد بعض السنن، هذا ملا فرغ من كتابه قال 
له الخليفة: أريد أن أعلق املوطأ في الكعبة -شرف عظيم 
ا ومكانة سامية- فقال: ال إن الناس انتقلوا أماكن أخرى  جّدً
ق��ال: أجل  امل��وط��أ،  البلدان وعندهم أح��ادي��ث ليست في  في 
النبوي،  للمسجد  إماًما  الرحمن يكون  نافع بن عبد  نريد 
أثنى على نافع وكان رجًا صالًحا رجًا تقي رجًا طيب، 
لكن القرآن نزل على سبعة أحرف فهو يقرأ بحرف، وفيه 
ناس آخرون يقرأون بحروف أخرى فأخشى أن يخلق فتنة 
بني الناس، قال: أجل تذهب معي إلى بغداد، قال: ال املدينة 
خير لو كانوا يعلمون، قال: إذن خذ هذه 4000 آالف دينار 
ذهب اشتر بيًتا أحسن من بيتك هذا، أخذها وملا أراد األمير 
أو الخليفة أن يرجع إلى بغداد أعادها إليه، وقال: تجد من 
يحتاج إليها غيري، أما أنا يكفيني بيتي، وكان رجًا متألًقا 
نظيًفا في ملبسه ويبذل الكثير والكثير يمكن نصف دخله 

في العطور وفي األطياب، ال يرى إال بأحسن رائحة.
أي��ًض��ا دراس��ت��ن��ا للشافعي ال���ذي ول���د س��ن��ة 150 وت��وف��ي 
سنة 204، هذا الرجل العظيم الذي عرف بالتواضع، وعرف 
بخلقه الكريم قال: ما جادلت أحًدا إال رغبت أن يكون الحق 
معه فأتبعه، وقال –أيًضا-: هو تتلمذ على يد اإلمام مالك، 

بن  أحمد  عليه  تتلمذ  ثم  الحسن،  بن  على محمد  وتتلمذ 
حنبل رضي الله عنهم جميًعا.

قال الشافعي هذا: –وهذه من الجمل التى نستفيد منها 
با شك- خرجت من بغداد وليس فيه أفقه أورع وال أعلم 
من أحمد بن حنبل، وقالوا: يزورك أحمد أو ت��زوره؟  قلت: 
زارن����ي فبفضله، وإن زرت��ه  إن  م��ن��زل��ه،  ت��ف��ارق  امل���ك���ارم ال 
فلفضله، والفضل في الحالني له، قال عبد الله بن أحمد: يا 
أبي أسمعك تدعو للشافعي كثيًرا من هو الشافعي هذا؟ 
-انظر  للناس  وكالعافية  للدنيا،  كالشمس  الشافعي  ق��ال: 
ال��ع��ل��م��اء فيما ب��ي��ن��ه��م-، ه���ذا نستقيده م��ن دراس���ة  اح��ت��رام 
التاريخ، أيًضا ابن جرير الطبري العامة املعروف وجهاده، 
وكفاحه، وكتابه في التاريخ، ودراسته، وكتابه في التفسير، 
أيًضا ابن حزم، أيًضا علي بن سليمان البرداوي صاحب 
الكتب الكثيرة صاحب كتاب الحاوي، طبع مرتني؛ مرة في 
18 ج��زء وم��رة ف��ي 24، واألح��ك��ام السلطانية، أي��ًض��ا إم��ام 
اإلس��ام  اإلس��ام وشيخ  وأيًضا حجة  الجويني،  الحرمني 
املولود سنة 450 وتوفي  الغزالي  أبو حامد  الجليل  اإلم��ام 
ل��ه كتب معروفة  ال��ذي  العلم  العالم  ال��رج��ل  ه��ذا  سنة 504، 
الدين، هذا فعًا حقيقة  ومشهورة، من كتبه: إحياء علوم 
إحياء علوم الدين، وألقى فيه األستاذ الدكتور محمد سليم 
العوا عدة محاضرات في الشهور املاضية تدل على وزن 
هذا الكتاب وأهميته، والحقيقة أن بعض الناس –لألسف- 
يقولون: إماتة علوم الدين، وهذا خطأ وخطيئة، هو الحقيقة 
ما  عقيدتنا  التخريف  من  عنده ش��يء  العقيدة  ناحية  من 
نحتاج إليه في عقيدته، عنده –أيًضا- شيء من التساهل 
الحافظ  في الحديث حديث موضوع حديث ضعيف، جاء 
العراقي -رحمه الله- ومحص األحاديث؛ بني الصحيح من 
العقيدة والحديث  ف��إذن  الضعيف من املوضوع إلى آخ��ره، 
انتهينا من موضوعهم، بقي عندنا التعليم والتربية، والله 
ملا جيت أولف كتابي عن الطفل ما وجدت كتاًبا أول يفيدني 

مثل كتاب إحياء علوم الدين هذا.
إذن ع��ن��دن��ا ف���ي ال��ت��اري��خ ال��ع��ز ب���ن ع��ب��د ال���س���ام ال��ع��ام��ة 
تيمية وعندنا شيخ  اب��ن  اإلس���ام  امل��ع��روف، وعندنا شيخ 
اإلسام –أيًضا- ابن القيم، وعندنا –أيًضا- الشيخ الذهبي، 
والشيخ ابن خلدون صاحب املقدمة املشهورة املعروفة، إذن 
كل هؤالء عندنا –أيًضا- ابن حجر العسقاني ابن حجر 
العسقاني، وباملناسبة أذكرها لكم: مصر من عادتها إذ 
جاءها شخص ما يبقى ذليًا مهيًنا؛ يترقى في املناصب إلى 
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أن يصبح في أعلى املناصب، جاء من فلسطني 
وتقلب في املناصب إلى أن صار رئيس 
قاضي  يسمونها  أو  ال��ق��ض��اة، 
القضاة، وكان يأتي على 
ح��ص��ان م��س��رج ي��ق��وده 
شخص ويسوقه شخص 
آخر، في الطريق مر بيهودي 
يعصر الزيت، وسخ ومابسه 
قذرة، كله سيئ، جاء إلى الشيخ 
واستوقفه وقال: تسمح لي بسؤال؟ 
قال: نعم تفضل، قال: إن النبي بزعم 
الكافر،  وجنة  امل��ؤم��ن  سجن  الدنيا  أن 
ف��أي سجن فيه أن��ت م��ع األب��ه��ة وال��ف��رس 
املسرج وك��ذا؟ وأي جنة مسجون فيها أنا 
مع هذه الوساخة؟، ماذا قال ابن حجر؟ قال له: 
لو تعلم ما أعد الله للمؤمنني في الجنة العتبرت 
أن ما نحن فيه سجًنا، ولو تعلم ما أعد الله للكفار 
من العذاب العتبرت أن ما أنت فيه اآلن يعتبر جنة، 
العلماء  لهؤالء  دراستنا  ف��إذن  ال��س��ؤال،  بهذا  أخرسه 
التاريخ-، أيًضا علماء ج��اءوا وص��اروا  -وه��و طبًعا من 
شيوًخا ل��ألزه��ر، ج���اءوا م��ن ت��ون��س، وج���اءوا م��ن املغرب، 
وجاءوا من أماكن متعددة أخرى، وال يتسع املقام للحديث 
عن كل واح��د منهم، لكن منهم عبد املجيد سليم، ومنهم 
الشيخ املراغي، ومنهم املهم عدد منهم أيًضا عبد الرحمن 
تاج، ومنهم محمود شلتوت، ومنهم أحمد الباقوري، والشيخ 
يوسف عمر إلى آخره، علماء كثر ما عرفناهم إال بالتاريخ؛ 

فمن هنا نحن نستفيد من التاريخ، وفقكم الله.
-شكر الله لشيخنا الكريم موافقته على هذا اللقاء املاتع، 
الرائعة  املحطات  ه��ذه  من  ملزيد  زلنا عطشى  ال  والحقيقة 
ف��ي جعبته  ي��زال  الشيخ، وال  ف��ي حياة  وامل��ف��ي��دة  والجميلة 
الكثير، والزال لدينا –الحقيقة- الكثير من األسئلة لم يطرح 
منها إال يمكن سؤالني أو ثاثة فقط من أعضاء املجموعة 
وبقي عندي الكثير، وقد استأذنت اللجنة العلمية في إجراء 
لقاء آخر مع الشيخ -حفظه الله تعالى- لعله بكرمه أن يوافق 
على إجراء هذا اللقاء؛ لنستزيد أكثر من هذه هذا التاريخ 
املاتعة  سيرته  ف��ي  الجميلة  واملحطات  –الحقيقة-  العظيم 
اسأل الله تعالى أن يمتعه ويطيل عمره على طاعته، ونحن 
-إن شاء الله- على موعد قريب –بإذن الله تعالى- ننسقه 

ووف��ق��ه، وشكر  تعالى-  الله  م��ع شيخنا -حفظه  ث��اٍن  للقاء 
الله  والسام عليكم ورحمة  انصاتهم،  للجميع حسن  الله 

وبركاته.
نعم يا أخي بارك الله فيك، وفتح الله عليك وعلى إخوانك 
وأخ���وات���ك، أن��ا ف��ي غ��اي��ة ال��س��ع��ادة وال���س���رور، م��رت الساعة 
بها  استمتعت  فأنا  دق��ائ��ق؛  ك��أن عندي  أكثر  أو  والنصف 
وربما بعض املعلومات لم يتيسر من ضيق الوقت أو ألي 
سبب آخر، لكني مستعد وأنا بني أيديكم –إن شئتم- لقاء كل 
أسبوع، ومرحًبا بكم أنا بني أيديكم وتحت أمركم، ويسرني 
أن ألتقي بكم سواء بالطريقة الجماعية أو بطريقة فردية أو 
حتى أؤتيكم بعض مؤلفاتي، وهاتفي أظنكم تعرفونه اللي 
هو 0555267114،  114 لم تأتى  صدفة هذا هو أول يوم 
باشرت فيه عملي في معهد بالرياض 11/ 4، وفقكم الله، 

ولكم مني جزيل الشكر وعظيم االمتنان.
بقي لي كلمة قصيرة وهو أن أحييكم كلكم وكل فرد منكم، 
وأخص بالتحية واإلجال واإلكرام لسمو األميرة الجوهرة 
بنت فهد التي كانت عميدة كلية الدراسات اإلسامية للبنات، 
والتي كنت أدرس عندهم وفتحت لي غرفة بجوار مكتبها، 
ولقيت الطالبات وجًها لوجه وباب الغرفة مفتوح، وأكرمتني 
وأريد  وأشكرها،  أذكرها  الزم  فإنا  النظير  منقطع  إكراما 
ك��ل��ه��ا، وش��ك��ًرا  أو  م��ؤل��ف��ات��ي  إذا قبلت ببعض  أخ��ص��ه��ا  أن 

للجميع.

أسئلة املداخالت
السام عليكم ورحمة الله وبركاته 

قد اكون انا اسعد واحد في هذه املجموعة الوطنية بلقاء 
شيخي واستاذي وصاحب القلب الكبير االستاذ الدكتور 
محمد احمد الصالح وذلك ألني من الذين عايشوا الشيخ 
داخل  عاما   ٤٠ من  أكثر  الكريم.  ال  الداعية  العالم  املربي 
وخارج اململكة ومواقفي مع العامة كثيره ولعل من أبرزها 

ملا قابلته في بريطانيا في عام ١٤٠١ / ١٩٨١ 
في مدينة اكستر وكنت في مرحلة الدكتوراه آنذاك وقد 
رئيسا  باعتباري  وال��ع��رب  السعوديني  ال��ط��اب  ل��ه  جمعت 
لنادي الطلبة السعوديني آنذاك وقد كان لحديثه الذي يمزج 
فيها املعلومة بالنكتة أثرا كبير على هؤالء الطاب وبعضهم 
إلى  ذل��ك خرجنا  وبعد  اآلن  إل��ى  بالشيخ  على صلة  الزال 
تلة خضراء فجلس  رائ��ع جميل على  املدينة ملكان  خ��ارج 

استاذي د. محمد يصف الطبيعة كأنه يراها ماشا الله 
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حتى ان البعض قال إن الشيخ يرى بعينيه 
وق���دم���ت زي�����ارة ال��ش��ي��خ ل��ب��ري��ط��ان��ي��ا 
ابن  العامة  لشيخنا  ممثا 
باز رحمه الله لسنوات 
طويله كل صيف وما 
جامعا  أو  جامعة  يترك 
ح��ض��ره  إال  اج��ت��م��اع��ا  او 
ال��ط��اب  وق���د ينقل م��ش��اك��ل 
إلى ال��وزارة ويساعد املسلمني 
ب��م��ا يستطيع م��ن م��ال  وال���ع���رب 

وكتب ومنح دراسية 
يلقي  ه��ل ممكن شيخنا  وس��ؤال��ي 
عن  مختصر  ب��ش��ك��ل  ال��ح��دي��ث  علينا 
تجربة دع��وت��ه ف��ي ال��خ��ارج وخ��اص��ة في 

بريطانيا وبعض املواقف الذي مر بها
ابنكم د صالح بن حمد الصقري 

امللحق الثقافي بالكويت والصني سابقا
السام عليكم ورحمة الله وبركاته

سعدنا هذه الليلة باستضافة العامة االستاذ د. 
محمد بن أحمد الصالح يحفظه الله وسؤالي:

هل لقضايا الشباب حيز علمي في بحوث هيئة كبار 
العلماء. وما آخر القضايا املدروسة؟

      أختكم د. دالل الحربي
السام عليكم ورحمة الله وبركاته 

نرحب بضيفنا املوقر فضيلة الشيخ االستاذ د. محمد 
بن أحمد الصالح حفظه الله.. وسؤالنا هو:

إل��ى أي ح��د أل��ه��م )ع��ل��م ال��ت��اري��خ( شيخنا ال��ف��اض��ل خال 
مسيرته العلمية؟

     أختكم د. نوف البنيان
نستأذنكم شيخنا ونستأذن األعضاء جميعًا في التوقف 
نظرًا  الشيخ  م��ع  آخ��ر  ل��ق��اء  ف��ي  العلمية  اللجنة  ون��س�����ت��أذن 

لضيق الوقت.
رف��ع ال��ل��ه ق���درك ورض���ي عنك شيخنا وب���ارك ف��ي عمرك 

وعملك
ش��ك��ًرا ج��زي��ًا فضيلة ال��ع��ام��ة االس��ت��اذ ال��دك��ت��ور محمد 
أحمد الصالح على ما قدمتموه لنا عن مسيرتكم العلمية 
استفدنا  ال��ت��ي  امل��س��ي��رة  ه��ذه  وكفاحكم  الحافلة  والعملية 
وخبراتكم  الواسعة  وثقافتكم  الغزير  علمكم  من  جميًعا 

املتعددة كثيًرا جزاكم الله خير الجزاء وجعله الله في ميزان 
حسناتكم ونفع الله بكم وبعلمكم وعملكم 

العيسى  الخلف  الشيخ عيسى  لفضيلة  وشكًرا جزيًا 
الذي أدار هذا اللقاء املهم بكل اقتدار ومهنية وكان مبدًعا 
الله خير  ف��ج��زاه  التعليق وامل��داخ��ات وط��رح األسئلة  ف��ي 

الجزاء 
ال��ذي يحرص   والشكر موصول ملؤسس هذه املجموعة 
االستشاري  وال��ن��دوات سعادة  األمسيات  ه��ذه  إقامة  على 
التويجري،  املحسن  عبد  خالد  االستاذ  القدير  واإلعامي 
ُش����ك����ًرا ج���زي���ًا ل��ك��ل أع���ض���اء م��ج��م��وع��ة ق��ض��اي��ا وط��ن��ي��ة 
وت��اب��ع��وا هذه  الثمني  م��ن وقتهم  ال��وق��ت  ه��ذا  الستقطاعهم 

األمسية وأثروها باملداخات جزاكم الله خير الجزاء 
ودمتم ودام عزك يا وطن 

عاملنا الجليل لن أنَس تلك األيام وقد استفدت من فضيلتكم 
الكثير والكثير جزاكم الله خير الجزاء وجعله الله في ميزان 

حسناتكم 
مؤلفاتكم حفظكم الله منبع علم أستفيد منها وهذا شرف 
الله قدركم  رف��ع  الثمينة  الهدية  ه��ذه  لي  لي تقديمكم  كبير 

ونفع الله بكم وعلمكم وعملكم



شيخنا  يا  خريا  الله  جزاك  جميعا  الله  حياكم 

بعلمك  الله  نفع  العلم واملعرفة  موسوعة من 

كانت ليله مليئة يف سرية معطرة يف الصعوبات 

مراحل  مختلف  يف  محطاته  خالل  والعقبات 

حياته مثل هذا العامل واملفكر اإلسالمي اسطورة 

استثنايئ يف موهبته الثقافية والدنيوية لهم مًنا 

ليلة  الحضور  عن  وأعتذر  الصادقة.  الدعوات 

اللقاء نظر لظرويف الصحية شكر للجميع وبارك 

الله يف جهودكم جميعا.


