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 حفل التكريم
 ))كلمة  اإلفتتاح (( 

 :األستاذ حسني جنار األمسية بالكلمة التالية افتتح
حممد بن عبد اهللا    ..   بسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على خامت األنبياء واملرسلني           -

 .عنيوعلى آله وصحبه أمج
 نرحب بضيفنا يف هذه األمسية السعيدة، وهذا اللقاء يف الواقع هو من اللقاءات النادرة ألا                 -

 الشيخ حممد بن ناصر العبودي      ...لقاءات تعودنا فيها أن نلتقي بأشخاص يعيشون بيننا دائما بالقرب         
 وبروحه، لكنه حيمل دائماً     سالمي هو قريب منا بقلبه وبوجدانه     األمني العام املساعد لرابطة العامل اإلِ     

حنن .  وعصاه ال يضعها ألنه حيملها يف سبيل اهللا، اجلهاد الذي يقوم به يف هذا الوقت                .  عصا التسيار 
املسلمني أحوج ما نكون إىل مثل هذا العمل الدؤوب الذي ال يعرف الكلل وحيتسب كل ذلك يف                   

 .سبيل اهللا
تفي الشيخ عبد املقصود خوجه أرحب به أمجل         يف هذه االثنينية، وباسم احمل      نرحب به ضيفاً   -

ترحيب، وأرجو من خالل هذه اللقاءات ومن خالل هذه الدقائق اليت سنعيشها معاً، أن نقف على                  
كثري من الصعاب، وكثري من املشاق، وكثري أيضاً من املفاجآت اليت عاشها يف أسفاره، متنقالً بني دولة                 

 .تقداا وتباين نزعااوأخرى وبني جمتمع وآخر، على تباين مع
 وحنن نعلم أن اهلدف الذي يقوم به إمنا هو هدف سام ونبيل، وهو بيننا نرحب به، ونرجو قبل                   -

أن يبدأ الرحلة يف شرح ما طلبناه منه، أن نأخذ أيضاً وقفة قصرية نتعرف فيها عن خلفيته العلمية                     
 -ن مهام يقوم ا، أمد اهللا يف عمره،          والدراسية، ألا ستكون طريقنا إىل املعرفة حول ما صادف م          

 . فمرحباً بامسكم به، ونرجو له أمسية سعيدة

  ))كلمة احملتفى به األستاذ حممد �اصر العبودي(( 
 : مث أعطيت الكلمة للمحتفى به حممد ناصر العبودي فقال

نا وحبيبنا  ونصلي ونسلم على سيدنا وموال    ..   بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني        -
 .نبينا حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني



 احلمد هللا الذي قدر هذا االجتماع املبارك يف هذه الساعة الطيبة، مع هؤالء الصفوة من                   -
مث نشكر ألخينا الوجيه النبيل     ..  خوة من أصحاب املعايل وأصحاب الفضيلة، وممن هم فوق األلقاب         اِإل

جه، الذي هيأ هذا اللقاء، الذي أسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن            األخ الكرمي، األستاذ عبد املقصود خو     
خوة املسلمني حمتاج إىل االجتماع      مفيداً يل ألنين كأي فرد من اإلِ       اً مباركا، وأن جيعله لقاء    اًجيعله لقاء 

 خوة املسلمنيبإخويت وتبادل النصائح، ال سيما وأنين أشغل وظيفة من الوظائف العامة اليت هلا عالقة باإلِ             
يف مجيع أقطار العامل، ولذلك أجدين حمتاجاً إىل نصيحة إخواين كل بقدر ما يرى أنه مفيد والزم                     

 .ونصائحهم مجيعاً إن شاء اهللا مفيدة بإذن اهللا
 مث أشكر ألخينا املذيع النابغ الذي تكرم فقدمين بكلمات أنا يف احلقيقة ال أستحقها ولكن                  -

استعداد لكي أتكلم فيما ترون أنه مناسب، وإنين مع األخ          مرجع ذلك إىل حسن ظنه يب، وإنين على         
 منه أتابع هذه الندوات الطيبة      الكرمي ألنين هنا بعيد عن هذا املكان، ولكنين كما تفضل قريب جداً            

 .املباركة وأستفيد مما يبلغين عما يدور فيها
قد أنه ليس يف سرييت     الواقع أنين أعت  ..   إنين كما ذكر أخونا الكرمي وطلب مين سرييت الذاتية         -

الذاتية ما يستحق الذكر، ولكن إذا أراد أخونا ومضيفنا الكبري الكرمي أن أتكلم على سرييت الذاتية                  
 من أفراد الشعب،    بصفيت فرداً من أفراد هذا الشعب فإن أي شخص جيب أن يعرف أو يسمع فرداً               

 .ألنه يكون أمنوذجاً لآلخرين
 للهجرة، ويف   ١٣٤٥دت يف مدينة بريدة بالقصيم عام         امسي حممد بن ناصر العبودي، ول       -

اب ال أريد أن أشرح لكم حالته وال ما كان يدور            تإن هذا الكُ  ..  مدينة بريدة دخلت أحد الكتاتيب    
فيه، ليس ألن هذا ال يستحق أن يذكر، فأنا أعتقد أنه يستحق أن يذكر ألنه ميكن باملقارنة بني حالة                     

يه حالة املدارس عندنا، وهللا احلمد أن نعرف أي فرق عظيم قد طرأ على               اب وما وصلت إل   تذلك الكُ 
 ذلك الوقت إىل اآلن، لكين أخشى أن يتسبب احلديث أو التبسط يف احلديث يف ضياع                  ذحياتنا من 

 .احلديث أو يف عدم احلديث عن شيء أهم منه
يه من املدرسني   اب هو بيت من الطني خال من الفرش مكون من غرفتني، ليس ف             ت ذلك الكُ  -

واملطوع هذا شخصية عجيبة غريبة، حىت البسطاء يتهمونه بالبساطة، وقد           ..  سوى واحد هو مطوع   
املطوع هذا كان مغفالً بالفعل، ولكنه أحياناً       .  خيرج بعضهم به وباحلديث عن بساطته إىل حد التغفيل        

لياء أمور الطلبة إن صح التعبري      يتغافل أيضاً ملاذا؟ ألنه يبحث عن شيء يريد أن حيصل منه على رضا أو             
 .أم طلبة
اب جنلس على األرض كما قلت وال نعرف شيئاً امسه فراش فيه، ومل يكن               ت كنا يف ذلك الكُ    -

يعلمنا هو بنفسه، بل كان ينتدب الكبري من الطالب ليعلم من هو أصغر منه ومن               )  املطوع(املدرس أو   



م املستجد الذي طرأ حديثا، مث هو يشرف على اجلميع          هو أصغر منه يعلم من هو أصغر منه، أي يعل         
وكانت حتدث  .  وكلنا كنا خناف من عصاه أكثر مما خناف من األشياء األخرى           .  ليس بعقله إمنا بعصاه   

منافرة بني املدرس وبني املطوع هذا وبني بعض ذوي احلظ من الطالب الذي أهاليهم على شيء من                   
الطالب الذي يرجو من ورائه شيئاً يكون ويل أمره دمساً والطالب            املطوع يريد أن يقرب هذا       ..الثراء

 .يريد أن يبتعد ألنه ال يريد أن يكون حتت الرقابة الكاملة للمطوع، وحيدث ما حيدث من فوضى
اب درسنا يف املساجد، وأذكر أن أول من        تاب وإمنا بعد الكُ   ت وكما قلت لن أتكلم على الكُ      -

: يخنا الشيخ صاحل بن كريديس رمحه اهللا، وهو رجل كان يقول عنه بعضهم             بدأت القراءة عليه هو ش    
إنه أكرب من املطوع ودون الشيخ، وهو يف الواقع أكرب من املطوع بال شك، ألنه حيفظ القرآن الكرمي                   

 يف  ىلومطلع على كثري من األحاديث الشريفة، بل حيفظ القرآن الكرمي عن ظهر قلب، وله يد طو                 
تسباً أيضاً جيلس لنا يف املسجد الذي نصلي فيه، مسجد احلي، أما كونه دون الشيخ فأنا                الفقه، وكان حم  

 .أعتقد أنه أكرب من كثري من الشيوخ العامرين علماً وعمالً
اب، الذي  ت وكان كما قلت ال يأخذ أجراً خبالف املطوع الذي يف الكُ           ١٣٥٩ كان هذا عام     -

صل عليه، أما هذا فكان حمتسباً هللا سبحانه وتعاىل، بل كان يقول            كان كثرياً من مهه يصرفه إىل ما قد حي        
يريد بذلك أننا نقرأ عليه، نطالع له، يف الكتب، فنحن بذلك نفيده كما              ..  إنكم أنتم الذين تفيدونين   

 .قال
 مث بعد ذلك انتقلت من القراءة على الشيخ صاحل بن كريديس يف مسجد احلي إىل طلب                   -

والشيخ عمر بن سليم هو قاضي بريدة ومبثابة         .  بن سليم يف املسجد اجلامع    العلم على الشيخ عمر     
رئيس قضاة منطقة القصيم، ألنه ال يعني قاض يف تلك املنطقة إال بعد مشورته، وكان مرجعاً للجميع                  

؛ مث بعد ذلك بشهور قدم إىل       ١٣٦٢ولكن مل تطل مدة القراءة عليه ألنه تويف رمحه اهللا يف آخر عام               
لشيخ العالمة عبد اهللا بن حممد بن محيد، ولعلنا نعرفه أو لعل أكثرنا يعرفه حق املعرفة فكان                   بريدة ا 

قدومه فتحاً لطالب العلم الذين كنت أعد نفسي واحداً منهم يف ذلك الوقت، فنظم لتعليم الطالب                 
وع وإفادم حلقات منتظمة، وال ننسى أنه كان جيلس للطالب من بعد صالة الفجر حىت قرب طل                 

 إىل املسجد فيجلس    الشمس مث ينصرف إىل بيته ويظل فيه حوايل نصف ساعة أو ساعة، مث يعود ثانيةً               
للطالب إىل انقطاع الضحى مث يعود إىل بيته، وبعد صالة الظهر جيلس للطالب أيضاً، وبعد العصر يعقد                 

 .درساً آخر وبعد املغرب دروسا أخرى وهكذا
ريقة يف التدريس هي طريقة املناقشة بعد أن كانت طريقة           وكانت دروسه عامرة، وكانت له ط      -

مرار، مبعىن أن طالب العلم مير بالكتب أو        العلماء الذين قبله هي الطريقة اليت يسميها طلبة العلم اإلِ          
 .ميررها كما يقولون ولكن الشيخ ال يناقشه وال يستفسر منه عما قرأ



 وجزاه عنا خرياً، فإنه كانت له طريقة حديثة، كان           أما شيخنا الشيخ عبد اهللا بن محيد رمحه اهللا         -
يناقش الطالب، وكان يستعيد الدروس اليت سبق أن ألقاها عليهم، يستعيدها بعد مخسة دروس أو سبعة                

 .دروس أو عشرة دروس يستعيد ما سبق أن ألقاه إليهم ويناقشهم فيه
كان يف ذلك الفرار من القضاء،       بعد تلك بفترة عينت مديراً للمدرسة املنصورية يف بريدة، و          -

رساهلم ألنه قد صدر أمر بأنه ال بد من أن خيتار شيخنا الشيخ عبد اهللا بن محيد عدداً من طلبة العلم، إلِ                    
قضاة يف أماكن نائية وكنا يف ذلك الوقت بطبيعة احلال من طلبة العلم الصغار، ولكن املطلوب أن                   

قامة فيها، ألنه ليس فيها     من القرى اليت ال يستطيب أمثالنا اإلِ      يذهبوا إىل قرى نائية من قرى البادية أو         
ما يف املدن، مع أن مدينة بريدة يف ذلك الوقت وإن كانت مدينة من حيث عدد السكان فإنه ليس فيها                    

 .من املرافق ما يف املدن اآلن
بالنسبة لصعوبته  .   وكان التعيني يف القضاء أو مباشرة عمل القضاء عمالً صعباً مادياً ومعنوياً             -

 سنة ال يستطيع أن يعيش عيشته       ٤٠املادية أمر معروف، ألن من ينتقل من املدينة إىل قرية قبل حوايل             
 .اليت تعود عليها وكلنا نعرف ذلك

 وأما املعنوي فإن طلبة العلم يف ذلك الوقت كانوا على غاية من الورع ومن خوف اهللا                    -
 الزلل، فكان بعضهم ال يرضى بأن يتوىل القضاء حىت ولو كان            سبحانه وتعاىل ومن اخلوف من اخلطأ أو      

وراء ذلك مكسب مادي، ألنه خيشى أن ال يستطيع القيام ذا احلمل الثقيل أو خيشى من نوازع النفس                  
أو من تأثري اهلوى وهو ال يقصد ذلك، فقبلت أن أكون مديراً للمدرسة املنصورية يف مدينة بريدة وهي                  

 عينت  ١٣٧٢مث بعد ذلك خبمس سنوات أي يف عام         .  ١٣٦٨اليت فتحت فيها يف عام      املدرسة الثانية   
مديراً للمعهد العلمي يف مدينة بريدة، وكان املعهد العلمي يف ذلك الوقت ثاين معهد علمي أسس يف                  

لك اململكة العربية السعودية تابع للكليات واملعاهد العلمية، إذ كان املعهد العلمي مبكة موجوداً قبل ذ              
بسنوات، وكان معهد الرياض العلمي موجوداً، أما املعهد الثاين يف عهد إدارة الكليات واملعاهد العلمية               
فكان يف مدينة بريدة، وقد القى هذا التعيني استحساناً مين، ألن مستوى املعهد أعلى من الناحية                   

وكان لدينا يف املعهد عدد     .  تدائيةالعلمية من املدرسة االبتدائية، ألن املدرسة املنصورية كانت مدرسة اب         
من العلماء، بل ممن يعتربون من املدرسني يف مستوى الكليات اجلامعية يف ذلك الوقت، وبالفعل عني                 
بعضهم يف التدريس يف الكليات بعد ذلك، وكان لدينا أيضاً يف املعهد العلمي سبعة من األساتذة                   

ني وأستاذ شنقيطي واحد موريتاين، كما كنا نسميها        املصريني، وكان لدينا ستة من األساتذة السعودي      
 .كما تعلمون شنقيط قبل أن تصبح موريتانيا

 أي بعد أن أمضيت يف املعهد العلمي بربيدة حوايل سبع سنوات ونصف              ١٣٨٠ ويف عام    -
سالمية يف ذلك الوقت حتت      سالمية يف املدينة املنورة، وكانت اجلامعة اإلِ       عينت مديراً للجامعة اإلِ   



 فأصبحت وظيفيت فيها األمني العام للجامعة         ١٣٨١نشاء ومضت أشهر حىت افتتحت عام         اِإل
سالمية، وكان فيها فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز هو نائب الرئيس والرئيس الذي يعترب مبثابة                  اِإل

.  اهللا الرئيس األعلى، وليس الرئيس العامل هو الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس القضاة رمحه               
بداية يف شعوري وتفكريي    ..  سالمية يف املدينة املنورة كان هذا بداية ملرحلة       عندما عينت يف اجلامعة اإلِ    

خوة املسلمني يف خارج اململكة العربية      ملرحلة مهمة جداً، استمرت حىت اآلن وهي مرحلة االتصال باإلِ         
سالمية دينة املنورة هو توفري الدراسة اإلِ     سالمية يف امل  السعودية، فكان املقصود من إنشاء اجلامعة اإلِ       

نشاء يف عام   ألبناء املسلمني من خارج اململكة العربية السعودية، وعندما كانت اجلامعة يف طور اإلِ              
هـ كما أسلفت قبل أن تفتتح حبوايل مخسة شهور تألفت جلنة لوضع نظام مؤقت للجامعة كان                ١٣٨٠

يها مستشار مصري أظن امسه عبد املنعم مصطفى، كان ممثل           فيها األستاذ عبد العزيز املعمر وكان ف       
 .مصر يف هيئة األمم املتحدة يف جنيف، وانتدب مستشاراً قانونياً يف الديوان امللكي يف ذلك الوقت

 وكنت عضواً يف اللجنة، وكان معنا الشيخ يوسف ياسني رئيس الديوان امللكي يف ذلك                 -
سالمية يف املدينة املنورة مقصورة     لنظام على أن تكون اجلامعة اإلِ     هل ينص يف ا   ..  الوقت فاختلفت اآلراء  

 .كون فيها طالب من السعوديني وطالب من أبناء املسلمني يف اخلارجيسالمي، أم على أبناء العامل اِإل
 وجرت يف اللجنة مداوالت تطرقت إىل أن الطلبة السعوديني كما نعرف يوجد هلم يف ذلك                 -

 .كانت هناك كليتان للشريعة.. يف مكة املكرمة وكلية الشريعة يف الرياضالوقت كلية للشريعة 
ملسلمني يف العامل من    اسالمية مقصورة على أبناء      إذن الرأي الذي يقول أن تكون اجلامعة اإلِ        -

تحاق اتني الكليتني يف مكة املكرمة       لالباخارج اململكة يقول إنه ميكن للطلبة السعوديني االكتفاء          
سالمية يف املدينة ألبناء املسلمني من اخلارج، مث رؤي أن يكون األمر حالً             ، وتكون اجلامعة اإلِ   والرياض

 باملائة هذا تعبري    ٢٠ باملائة أو على األصح اخلمس، ألن        ٢٠وسطاً، بأن ال تتجاوز نسبة السعوديني       
 تزيد  أالَّ:  ذا األمر فصدر النظام املؤقت    )..  ١/٥(اب، والصحيح أن يقال اخلمس      تيطلقه عوام الكُ  

، واهلدف من وراء هذه املادة هو توفري        ١/٥سالمية على الـ    نسبة الطالب السعوديني يف اجلامعة اإلِ     
 .الدراسة ألبناء املسلمني يف اخلارج

وزع على شكل منح على     تسالمية يف املدينة املنورة، أي مقاعد الطلبة         كانت مقاعد اجلامعة اإلِ    -
تاجني يف أحناء العامل، فعند التجربة تبني أننا ال نستطيع أن يكون توزيعنا دقيقاً                خوة املسلمني احمل  اِإل

عىن أن نقدم البلد احملتاج على البلد األقل حاجة، وليس هنالك بلد              مبوصحيحاً وموافقاً للحاجة،    
ستطيع إذن كيف ن  ..  سالمي، ولكن هناك بلد أكثر حاجة من بلد آخر        إسالمي ال حيتاج إىل التعليم اإلِ     

أن حنصل على معلومات عن املسلمني يف العامل وخباصة يف القارة األفريقية اليت كانت يف ذلك الوقت                  
سالمي مع نقائه وبساطته مع الفكر الغريب الذي سالحه التنصري          هي أعظم ساحة يتصارع فيها الفكر اإلِ      



ألخرى االتعامل مع الشعوب    مع ما زود به وما لديه من قوة مادية مالية، ومن قوة عظيمة يف كيفية                 
 .فريقية؟ومنها الشعوب اِإل

 حنن يف ذلك الوقت املبكر من تاريخ التعاون مع املسلمني وتقدمي املساعدة هلم، مل تكن لدينا                  -
سالمية، إذن ال بد أن تكون لدينا معلومات ميدانية صحيحة موثقة           التجربة يف التعامل مع اجلمعيات اإلِ     

أننا كنا نعتمد يف معرفة أحوال      .  ننا وجدنا يف ذلك الوقت مع األسف الشديد       مبنية على املشاهدة، أل   
سالم حنن بطبيعة احلال نأخذ بقوله      إخوتنا املسلمني يف أفريقيا على ما يكتبه األجانب وفيهم أعداء اإلِ           

  أي ينبغي أال    اعدلوا هو أقرب للتقوى    *  وال جيرمنكم شنآن قوم على أال تعدلوا      :  سبحانه وتعاىل 
املستعمرون األوروبيون ومن سار يف ركبهم،      ..  نسينا بغضنا لقوم ماهلم من حماسن إذا كانت له حماسن         ي

كانوا يذهبون إىل تلك األقطار بآراء خمتلفة بعضهم من أجل التنصري وبعضهم من أجل حب املعرفة                  
إما أن يكتب   ..   الكتابة فقط، فيكتبون ما يكتبون، ويبقى كل شخص منهم متأثراً مبا يف ذهنه عندما أراد             

خوة املسلمني فهذا ما مل جنده يف        أن يعطي معلومات صحيحة كاملة عن اإلِ       أحد منهم متجرداً ولغرضِ   
ذلك الوقت، لذلك رفعنا األمر إىل صاحب السمو امللكي يف ذلك الوقت األمري فيصل، وكان وقتها                 

نا حباجة إىل االتصال بإخوتنا املسلمني يف        إن رئيساً لس الوزراء وولياً للعهد وشرحنا له األمر وقلنا         
خوة املسلمني، ووضعنا عدة    أفريقيا، ورفعنا أمام مسوه؛ الطريقة اليت سنقوم ا يف سبيل االتصال باإلِ            

معرفة احلركات اليت تؤثر على     :  سالمية العاملة، ومنها  معرفة اجلمعيات اإلِ  :  أشياء كرؤوس أقالم منها   
عادية والظروف االقتصادية والظروف السياسية، والبالد األكثر حاجة من البالد          سالم واحلركات امل  اِإل

خوة احملتاجة؛ فوافق رمحه اهللا، بل وشجع على ذلك، حىت أنه أمر لنا مببلغ من املال لكي نعطيه لإلِ                    
 . وبدون كتابة تقاريراملسلمني هناك مباشرةً

نورة فذهب إىل أفريقية، وكنت مع ذلك الوفد        سالمية يف املدينة امل    تألف وفد من اجلامعة اإلِ     -
ومسوين رئيس الوفد ومعي اثنان من زمالئي يف اجلامعة، أحدمها هو فضيلة الشيخ عمر حممد فالتة وهو                 
نعم الرفيق ونعم األخ جزاه اهللا عنا خرياً، والرفيق الثاين هو صاحب الفضيلة الشيخ أبو بكر جابر                   

 أي بعد أن فتحت اجلامعة      ١٣٨٤لماء العاملني الثقاة، وذلك يف عام       اجلزائري، ولعلكم تعرفونه من الع    
 قضينا يف األقطار األفريقية ثالثة شهور وسبعة عشر يوماً، كان أول اتصال              ..سالمية بثالث سنني  اِإل

خوة املسلمني، يف أوطام وكان املبلغ الذي حنمله مبقياس املبالغ هلذا الزمن مل يكن               ميداين لنا مع اإلِ   
 .رياً من املال ولكن كان مفعوله كبرياًكب

 أذكر أننا زرنا مدرسة يف مومباسا وحنن نتفقد مدارس املسلمني، فهذه املدرسة مدرسة إسالمية               -
املائة شلن كيين يف ذلك الوقت       ..  تديرها أخت من أخواتنا املسلمات، فأعطيناها مائة شلن كيين          

ة كانت قطعة واحدة من فئة املائة شلن، فأخذت هذه          صادف أن هذه املائ   و رياالً سعودياً،    ٥٦تساوي  



وقال يل  .  املرأة تعني البنات خلفها ومن حضر من املسلمني وأخذوا يدعون لألمري فيصل وهي تبكي              
 إخواننا احلضارمة املهاجرين يف مومباسا،       من خوة املوجودين هناك وهو األخ مبارك بن دهري       أحد اإلِ 

إنه مل يقع يف يدها يف حياا كلها قبل هذا مائة           :  هذه املرأة تقول  :  ا قال وكان معنا يف جولتنا يف مومباس     
 .شلن قطعة واحدة، وهي تدعو لألمري فيصل

 مشلت زيارتنا حوايل أحد عشر قطراً، مث رجعنا حبصيلة أعتقد أا جيدة من املعلومات عن                  -
حنن لسنا من أهل السياسة ومل      ..  خوة املسلمني واهلدف منها هو هدف إسالمي وليس هدفا سياسياً         اِإل

بعد ذلك اقترحت يف التقرير الذي رفع للملك فيصل رمحه اهللا أنه ال             مث  يكن اهلدف من ذهابنا سياسياً،      
بد من إرسال دعاة، وأن تعتمد مخسون وظيفة للدعاة لتفريقها على أفريقيا، ومبلغ من املال ومنح                  

لك فيصل رمحه اهللا يف ذلك الوقت بإعطائي مبلغ         دراسية فصدرت املوافقة السامية، وأمر جاللة امل       
 ثانية   ريال، ورمبا يساوي اآلن ثالثة ماليني ونصف بالقيمة الشرائية، فذهبنا إىل هناك مرةً             ٣٥٠,٠٠٠

وصلنا وهـ إىل أفريقية ولبثت مخسة شهور وعشرة أيام، ووصلنا إىل جنوب أفريقيا،              ١٣٨٦يف عام   
ووزعنا منحاً دراسية يف جامعة املدينة، ووزعنا أماكن للدعاة، مث بعد            مناطق مل نصلها يف املرة األوىل،       

ذكر منهم األستاذ حممد جة األثري الذي فاز جبائزة جاللة           وأالعودة أخربت بعض إخويت الكرام،      
امللك فيصل قبل أيام، بأنين كنت أكتب مذكرات يومية عن مجيع ما رأيته يف أفريقية، والسبب يف ذلك                  

سالمية يف املدينة ويفترض أن يكون عندي شيء من املعرفة          ل الذي كنت أعمل يف اجلامعة اإلِ      وأنا الرج 
بأحوال املسلمني، وجدت أننا ال نكاد نعرف شيئاً من املسلمني يف أفريقية، وفوجئنا باملعلومات العظيمة               

قة جمهولني عند الناس    سالمية، وفوجئنا بدعاة من إخواننا األفار      اليت ال نعرفها، وفوجئنا باحلركة اإلِ      
معلومني عند اهللا، هلم أعمال جليلة أسلم على أيديهم آالف من الناس، وقاوموا ببساطتهم وبنيتهم                 
احلسنة قاوموا جهود املنصرين وأموال األوروبيني، وكان الواحد منهم خيرج من ماله خروجاً حىت أن                

لك قطعة من األرض ال ميلك غريها       هذا الرجل كان مي   ..  أخانا الشيخ شعيب من كوتومو يف أوغندا      
واملوز يستعملونه للغذاء   ..  وهي قطعة طيبة، ويف أوغندا كان هنالك حمصوالن رئيسيان مها النب واملوز           

وليس فاكهة فقط، ألن النوع األخضر من املوز يطبخونه طبخاً قبل أن ينضج، ويستعملونه كما                  
صر اخلبز، وهو الوجبة الرئيسية عندهم فأوقف       نستعمل حنن اآلن األرز وكما يستعمل أهل الشام وم        

مجيع هذه األرض هللا سبحانه وتعاىل، وبىن فيها مدرسة ومسجداً، ومساها مدرسة الدين والتهذيب                 
سالمي، واشترط على كل طالب يود الدخول فيها أن يعمل على افتتاح مدرسة مماثلة هلذه املدرسة                 اِإل

م كان عدد املدارس اليت     ١٩٦٤  -هـ  ١٣٨٤املكان يف عام    بعد خترجه منها؛ عندما وصلنا إىل ذلك        
 . مدرسة١٨انبثقت عن هذه املدرسة عن طريق التالميذ أو الطلبة الذين خترجوا منها قد بلغ 



 مثل هذا األخ مل ينوه جبهوده أحد، ولكن اهللا سبحانه وتعاىل ال يضيع أجر من أحسن عمالً،                   -
ي يف أول األمر، أن أنشر ما رأيته وما شاهدته عن أحوال             لذلك رأى بعض إخواين رأياً مل يكن رأي        

خوة املسلمني خاصة وعن أحوال الناس عامة هناك، فكتبت كتاباً يف احلقيقة نزوالً عند حسن ظن اإلِ                
" سالم واملسلمني يف أفريقية اخلضراء مشاهدات وانطباعات وأحاديث عن اإلِ       "الكرام، وأمسيت الكتاب    
بريوت استقبل استقباالً حسناً، مل يكن طموحي أن يصل إىل حسن ذلك              وعندما نشر الكتاب يف     

االستقبال، وأحسن إخواننا الكرام يف الظن به، ورمبا كان على رأسهم أستاذنا الكرمي الكبري األستاذ                
علي حافظ، فقد قرظ الكتاب بكلمات حسنة ال أدري رمبا يكون نسي هو ولكين مل أنس. 

-    كان هذا حافزاً يل، وبالتعبري الصحيح        هذا الكتاب استقباالً حسناً    قبل بعد ذلك عندما است 
" مدغشقر"الدقيق كان مشجعاً يل على مواصلة الكتابة عن أحوال املسلمني، فكان الكتاب الثاين عن                

ومدغشقر اليت مسيت بعد ذلك ماالجاش هلا حديث طويل وحديث شجي، كلمة شجي تأيت للحزن                 
 .زن فقط، ألنه ليس يف حالة مدغشقر ما يفرحتأيت للحهنا وللفرح وهي 

 عندما وصلنا إىل هناك وجدنا مدغشقر أو ماالجاش امسها مدغشقر هذا قبل االستقالل، مث                -
          مساها أهلها بعد االستقالل ماالجاش، أخذاً من كلميت أو نتاً من كلمتني مها املاليون يف مدغشقر        ح

كرب الذين هلم النفوذ ويشغلون اهلضبة الوسطى املنطقة        أللقسم ا واملراد باملاليني اجلنس املاليزي، ألن ا     
املرتفعة من مدغشقر كانوا يف األصل جاءوا من ماليزيا أو من أندونيسيا، وكانوا جاءوا قبل أن                   
يصبحوا مسلمني، أي قبل أن يصبح املاليزيون مسلمني فأصروا على أن يسموا البلد بامسهم يعين املايل                 

 .لكلمة من مدغشقر ونصفها من مايل يعين ماليزيااشفر ماالجاش، نصف الذي يعيش يف مدغ
 وهذه التسمية تسمية ناشئة عن تعصب وليست صحيحة إطالقاً، يعين ليست صحيحة بكل               -

جنسني كبريين، بغض النظر عن       وأمعانيها ألن مدغشقر يتألف سكاا بصفة رئيسية من عنصرين           
 هم املاليزيون أو األندونيسيون الذين يعيشون يف املنطقة           األول..  التفصيالت واألجناس األخرى  

الوسطى باملرتفعات، والثاين هم الذين يعيشون على السواحل، والذين يعيشون على السواحل هم من              
السواحليني إن صح التعبري، أي من األفريقيني الذين اختلطوا بالعرب وال يزال للعرب اآلن مكانة                 

اآلن رئيس مدغشقر راتا سرياكا هو      ..  مكانة تارخيية وعلمية، حىت األمساء    ليست مكانة سياسية ولكن     
ذا اللفظ العريب الصريح، بيت مشارك، فهو من قبيلة عربية األصل            )  بيت مشارك (من قبيلة امسها    

          سالم، بينما أمساؤهم أمساء    عون اإلِ ولكنها ضيعت أصلها وضيعت أهم من أصلها دينها، فأصبحوا ال يد
ني، ويصومون شيئاً من رمضان، ويتلون آيات من القرآن الكرمي عند الزواج، ويقولون هذه بقية               املسلم

 .لنا من تقاليدنا



 فعندما استعمر الفرنسيون مدغشقر سارع أولئك املاليزيون أو لنقل األندونيسيون األصل إىل             -
قاليد عريقة تتناىف أو خيشى     دخول املدارس النصرانية، واحتضنهم الغربيون لعدم وجود ديانة هلم وال ت          

منها أن تتناىف مع املدينة الغربية، خبالف سكان السواحل الذين هم عرب خمتلطون وفيهم العنصر                  
سالمي فاحلكومة الفرنسية سلمت السلطة هلم فسموا البالد باسم عنصري يدل على بالدهم وهو               اِإل

ل ليسوا من ماالجاش وليسوا من       سكان السواح  مدغشقر كما قلت، وإال فكثري من الناس وخاصةً        
أصل أندونيسي، وإمنا هم من أصول أفريقية سواحلية، اختلطت بأصول عربية وال تزال الشواهد                
جديدة ماثلة للعيان، حىت أن هنالك مدينة كبرية مشهورة امسها صاللة ألن أول من أسسها عمانيون                 

 .ودة يف عمان اآلنمسوها صاللة على اسم املدينة صاللة املوج.. من أهل صاللة
 عندما وصلنا إىل مدغشقر وجدت أن الذين يقولون إم مسلمون وهم يف أكثرهم ال يفهمون                -

فهم من  %  ٥٠ إىل   ٤٠مع األسف الشديد، أما البقية حوايل       %  ٤سالم ال يتجاوزون    شيئاً عن اإلِ  
 العرب فأصبحوا غري    املسلمني الضائعني الذين كانوا مسلمني، مث انقطعت صلتهم باملسلمني وجبزيرة          

فكتبت كتاب مدغشقر وكنت    ..  مسلمني، ولكنهم ال يقولون إم نصارى وال يقولون إم مسلمون          
 .نسان بهمتأثراً مبا رأيته، وهو جدير بأن يتأثر اِإل

سالمية يف املدينة املنورة إىل األمانة العامة للدعوة        هـ من اجلامعة اإلِ   ١٣٩٤ مث انتقلت يف عام      -
سالمية، سالمية أنشئت لتكون أمانة عامة للهيئة العليا للدعوة اإلِ        ة، واألمانة العامة للدعوة اإلِ    سالمياِإل

والسبب يف إنشاء اهليئة العليا هو أن امللك فيصل رمحه اهللا عندما اتسع عمل اململكة ورؤي أن اجلهات                  
منها يف ذلك الوقت    سالمية وتساعد املسلمني، قد أصبحت عديدة،        اليت تعمل يف حقل الدعوة اإلِ      

سالمية يف املدينة املنورة، ووزارة احلج واألوقاف، ورئاسة البحوث         سالمي، واجلامعة اإلِ  رابطة العامل اإلِ  
 مساعدات للمسلمني، فرأى تأليف هيئة عليا من         وبعض اجلامعات كانت تقدم مباشرةً     ؛فتاءالعلمية واإلِ 

تخطيط للدعوة، والتنسيق بني اجلهات العاملة يف       ال:  مخسة وزراء تنحصر مهمتها يف ثالثة أشياء هي        
سالمية وما يرسم من خطط، وكان رئيس اهليئة        الدعوة، ومتابعة ما يصدر من أوامر تتعلق بالدعوة اإلِ        

يف ذلك الوقت هو الشيخ حممد احلركان غفر اهللا له بصفته وزيراً للعدل، فجاللة امللك فيصل طلب                  
سالمية، وأن يتخذوا حمضراً بذلك، فرشحوين أنا واختذوا        لهيئة للدعوة اإلِ  منهم أن خيتاروا أميناً عاما ل     

سالمية يف املدينة   حمضراً يتضمن ترشيحي، ووافق عليه امللك فيصل رمحه اهللا، فانتقلت من اجلامعة اإلِ             
نورة املنورة إىل الرياض واحلقيقة أنه لو كان انتقايل إىل جهة غري جهة الدعوة ملا رضيت عن املدينة امل                  

     يف سكين املدينة املنورة أربعة عشر عاماً وهي مدة طويلة، وأنتم تعرفون             بديالً، ألنين كان قد مضى علي 
ال يستطيع من جيلس فيها مرة أقصر من تلك أن ينتقل منها إال بصعوبة أو ألمور                    مدينة احلبيب   

 .افزسالمية نرجو أن يكون هو احلليست يف يده، ولكن انتقايل للدعوة اِإل



سالمية وأمني اهليئة العليا، وهي      وظيفيت اليت انتقلت إليها مسماها األمني العام للدعوة اإلِ          -
كيف يضع مشاريع اخلطط ويقدمها     ..  وظيفة كان يفترض يف شاغلها أن يكون على اطالع كامل          

بل زيادة  للهيئة العليا، إال إذا كان عنده معلومات متكاملة فاتسعت احلاجة بذلك إىل املعلومات                 
 .خوة املسلمنياملعلومات عن اِإل

خوة املسلمني يف العامل     وكان االهتمام منصباً يف أول األمر على القارة األفريقية، إال أن اإلِ             -
أخذوا يقصدون اململكة العربية السعودية بطلب املعونة وهذا أمر طبيعي، ألن املسلمني كما يتجهون يف               

رات إىل الكعبة املشرفة وهي مهوى قلوم، فإم يتجهون إىل جهة            صلوام يف اليوم والليلة مخس م     
الكعبة املشرفة أيضاً ابتغاء النصر واملعونة على حتقيق أمور دينهم، ال سيما وزعماء النصارى والعاملني                

حنن ال نقول هذا من باب املقارنة بني مكة املكرمة          ..  يف التنصري يتجهون إىل موضع آخر هو الفاتيكان       
سالم، ولكن نقول هذا هو الذي دفع املسلمني أو         حاشا وكال، ألنه ال رهبانية يف اإلِ      ..   الفاتيكان وبني

كثري منهم إىل أن يبحثوا عمن يساعدهم على أمور دينهم، فإذا رأوا أن النصارى أو بابوات روما                   
لمني يتجهون  يساعدون من يريد أن يبين كنيسته وأحياناً يبنون هم الكنيسة هلم كاملة، فإن املس                

بأبصارهم ويتجهون بطلبام ورغبام إىل مكة املكرمة، إىل إخوام يف اململكة العربية السعودية، فكان              
 .ذلك االجتاه يقابل بالترحيب

شراف على ما يقام من املشروعات، أو ما خيطط له من هذه               وكان ال بد أيضاً من اإلِ       -
 يطلب مين أن أسافر يف كثري من األحيان إىل البالد            املشروعات، فاتسعت بذلك دائرة العمل، فكان     

سالمية لالطالع على املشروعات اليت حتتاج إىل مساعدة أو ملعرفة من هو اجلدير باملساعدة، وهذا                اِإل
أمر بديهي، فكتبت عدة كتب يف هذه الفترة عن أحوال املسلمني والسبب يف ذلك ليس رغبة يف                    

نسان إذا رأى املعلومات لنفسه     سان الذي يقرأ أن يكتب، ألن اإلِ       نالكتابة، مع أنه مطلوب من اإلِ      
واختزا لنفسه فإنه سيكون كمن عنده طعام واحتكره، وإذا كتبها وأذاعها فإنه يكون قد أفاد من جيد                 

 نم"  :يف كالمه فائدة، ولكنه يكون قد عرض نفسه أيضاً لالنتقاد كما يقول علماؤنا األجالء القدماء               
وال أظن أن االستهداف منع أستاذنا الدكتور صالح الدين املنجد، أو خوف              "  ستهدفألف فقد ا  

ليفه وما حققه من كتب اآلن ما يزيد على مائة، ورمبا أمسيه أنا              آاالستهداف من التأليف حىت بلغت ت     
مام السيوطي رمحه اهللا كتيباً ال أدري هل اطلعتم عليه، امسه             سيوطي هذا العصر، ألنين رأيت لإلِ      

وهذا الكتيب نالت فيه فتاة إجنليزية درجة عليا ال أذكر هل هي املاجستري أو                "  التحدث بنعمة اهللا  "
 إىل حني   ٣٧٦وذكر فيه مؤلفاته اليت أمتها يف ذلك الوقت فبلغت          "  التحدث بنعمة اهللا  "الدكتوراة، مساه   

 . وفاتهكتابة كتابه ذلك، وال ندري عما ألفه بعد ذلك إال من باب التخمني إىل حني



مام السيوطي، ألن بعض    شارة هنا إىل ما قاله بعض الناس يف اإلِ          وبطبيعة احلال رمبا جتدر اإلِ     -
مام السيوطي كما قيل    الناس قالوا هذا جهد ال ميكن أن يقوم به بشر، كيف يستطيع أن يؤلف اإلِ                

 أن نقول أم    فهل هو بالفعل ألفها كلها؟ بعض املؤرخني الذين ال نستطيع          ..   مؤلف ٦٠٠ أو   ٥٠٠
مربؤون من امليل ألن خصومة السيوطي مع السخاوي صاحب الضوء الالمع مشهورة، حىت بلغ                 

إا حتاسد األقران أو حتاسد العلماء مع األسف الشديد، فتحاسد           :  بعضهم ا رتبة العداوة، وقال    
د يكون طبيعياً،   العلماء معروف من قدمي الزمان، وهو أمر يكاد يكون معروف السبب إن مل نقل يكا               

وليس املراد أن العلم هو عمل يعمل به، ولكن         )  عدو املرء من يعمل عمله    (ألن األمثال القدمية تقول     
 .مامني كليهما مصنف ومؤرخذلك فيما يتعلق بالتصنيف والتاريخ، ألن اِإل

ن إنه رجل ورث ثروة ع    :   فالذين ال يعطون السيوطي احلق كله يف تأليف هذه الكتب، يقولون           -
أبيه، وكان يقال له ابن السيوطي، وهذه الثروة تشتمل على أراضي زراعية تسمى األطيان يف مصر                  

فكان يأيت مبجموعة من طلبه العلم احملتاجني عنده يقرؤون عليه وينفق عليهم، ويطلب              ..  كما تعرف 
 إن صح   ا رمب هذا قول .  منهم أن خيتصروا بعض الكتب، وأن يؤلفوا، مث ينظر فيها هو ويكتب عليها             

مام ابن حجر رمحه    مام السيوطي فإنه ال يصح عليها كلها، ألن إماماً آخر هو اإلِ           على بعض مؤلفات اإلِ   
اهللا ألف من التآليف ما ال يتصور املرء أنه كلها له، وهو رجل رئيس قضاة، أو ما يسمى بقاضي قضاة                    

، طبع منها حوايل األربعني، ومنها       جملداً ٥٦رجل ألف يف التاريخ وحده ما يزيد على         ال فهذا   -يف مصر   
، ومؤلفات  "والدرر الكامنة ""  وتعجيل املنفعة "  ،"صر عن قضات مصر   ورفع اإلِ "  ،"ذيب التهذيب "

فتح الباري  "مث صنف الكتاب العظيم الذي جيدر أن يكتب مباء الذهب وهو             .  أخرى أكثرها مطبوع  
 ".شرح صحيح البخاري

اسة القضاء يف مصر، صار الناس يأتون إليه يطيبون           وعندما عزل من القضاء، أي من رئ        -
خاطره، ويقولون له حنن حنمد اهللا سبحانه وتعاىل على أن سلمت من مشكالت القضاء ومن تبعاته،                  

احلمد هللا لقد عوفينا، مث يذهبون إىل البلقيين، وهو الذي عني خلفاً له يهنئونه بتويل القضاء فقال                 :  فيقول
 :ذا األمر، رمبا ال مانع من إيرادها ألا طريفة يقولالبن حجر أبياتاً عن ه

مبـــــــثله يتـــــــغىن
. 

ــ  ــريف ِعـ ــديثٌ طـ ندي حـ
. 

ــذا ي ــذا وهــ ــهــ ىهنــ
. 

ىعــــزاضــــيني يعــــن قَ 
. 

ــوذا ي ــترحناقُـــ ول اســـ
. 

ناهورول أكْـــقُـــيفـــذا  
. 

ــن ي ــدفمــ ــقصــ نا ِمــ
. 

ويكــــــذبان مجــــــيعاً 
. 

 . هذا كالم ابن حجر رمحه اهللا-



 سنوات، وبعد وفاة الشيخ حممد      ٩سالمية حوايل    وبعد أن مكثت يف األمانة العامة للدعوة اإلِ        -
مهمة جداً، وهو أن صاحب املعايل الشيخ حممد احلركان         احلركان رمحه اهللا، وهنا ال بد من ذكر قضية          

سالمية بصفته وزيراً للعدل،    رمحه اهللا عندما ترك وزارة العدل، وكان يلي رئاسة اهليئة العليا للدعوة اإلِ            
سالمية إىل صاحب السمو امللكي األمري      صدر األمر السامي بإسناد الرئاسة يف اهليئة العليا للدعوة اإلِ          

بد العزيز النائب الثاين لرئيس جملس الوزراء ووزير الدفاع والطريان، وقد قبلها مسوه رغم              سلطان بن ع  
ين أمتىن لو مل يكن يل شغل إال أن أتفرغ            إن - وأقسم مرة    -:  أعماله ومشاغله الكثرية، وكان يقول    

 .سالميةللدعوة اِإل
ئة العليا للدعوة    وقد سعدت بأنين عملت مع مسوه الكرمي حوايل سبع سنوات يف اهلي                -

مث عندما تويف الشيخ حممد احلركان رمحة اهللا يف اليوم الثامن من شهر              .  سالمية، حتت رئاسة مسوه   اِإل
سالمي، هـ صدر األمر بأن أتوىل وظيفة األمني العام املساعد لرابطة العامل اإلِ             ١٤٠٣رمضان عام   

 وإن كنت ال أريد أن أكون معاراً أو         وبالفعل توليت هذه بصفة ما يسمى بإعارة، وال بد من ذكر هذه           
سالمية رمسياً، لكن   مستعاراً، ولكن هذا هو التعبري النظامي، وأنا ال زلت على وظيفيت يف الدعوة اإلِ              

 . وال أزال أشغل هذه الوظيفة..حسب األمر أتيت إىل هنا
 .  أرجو أن ال أكون قد أطلت عليكم ذا الكالم-

 

  ))دور الرابطة(( 
 :تاذ مصطفى عطار احملتفى به عن دور الرابطة فيما قام به فضيلته فقالوسأل األس

 ضيف هذه   ن بسم اهللا الرمحن الرحيم، لقد سعد اجلميع بقبول مساحة الشيخ العبودي بأن يكو             -
 .االثنينية الليلة رغم مشغولياته الكثرية

 علينا، مث إننا سعدنا      لقد استفدنا فوائد عظيمة من املراحل اليت مرت يف حياته وأخذ يسردها            -
 بالربنامج الضخم الذي تبنته اململكة العربية السعودية، واستطاعت بفضل اهللا سبحانه وتعاىل أن               جداً

تغزو القارة األفريقية، وتنافس أولئك الذين ميلكون األموال الضخمة والتخطيط املنظم لتنصري املسلمني             
 يف أفريقيا وآسيا، وال يستغرب من الشيخ        سالمية خاصةً ِإل الزحف غري الديين يف األقطار ا      دمهناك، ولِ 

العبودي هذه اجلهود الضخمة اليت بذهلا وهللا احلمد، فلقد أولته الدولة الثقة الكبرية، وكلنا نعلم محاس                
سالمي، وكيف أنه هو رمحه اهللا قد زار أقطاراً عربية وإسالمية،             امللك فيصل رمحه اهللا للتضامن اإلِ      

سالمية، وترأس مؤمترات هنا    سالمية والعربية هلذه الدعوة اإلِ     وهو يزور أكثر األقطار اإلِ     وقضى شهوراً 
 .يف جدة



 فاحلمد هللا على ما أفضل به على هذه اململكة، وشكراً لفضيلة الشيخ، ونرجو اهللا سبحانه                  -
ومن :  نه وتعاىل وتعاىل أن يثيبه وإخوانه الذين ساعدوه وعملوا يف هذا املسلك، وحسبنا قول اهللا سبحا             

 ولكننا كما قال فضيلة األخ الشيخ حممد مسعود، نريد من           عمل صاحلاً وأحسن قوال ممن دعا إىل اهللا       
ا وينفذها الغربيون،   فضيلته، وهو الذي ملس بيديه ورأى بأم عينيه الربامج الضخمة العملية اليت يقوم              

 الغربيني؛ ألم يقومون بفتح املدارس وهم       وهو ال يريد أن نستعمل كلمة املبشرين، بل نستعمل كلمة         
يقومون ببناء املستشفيات واملستوصفات، وحنن نريد أن نعرف يف هذه النقطة دور الرابطة، وما عمله                

سالمية اليت أشار إليها من ناحية فتح املدارس واملستوصفات           هو حينما كان يف أمانة الدعوة اإلِ       
 . عليكمواخلدمات الطبية اليت تقدم؛ والسالم 

 

  ))رد فضيلة الشيخ حممد العبودي(( 
 :مث رد فضيلة الشيخ العبودي فقال

 بالنسبة لدور الرابطة فهو متشعب وحيتاج ذكره إىل وقت طويل، ليس معىن ذلك أننا ال                  -
نستطيع أن نقدم فكرة موجزة، ولكن كيف نتحدث عن مؤسسة ميدان عملها مجيع أحناء العامل ملاذا؟                 

مل الرابطة حيث يوجد املسلمون يف العامل، وال يكاد يوجد اآلن وهللا احلمد بلد ليس فيه                  ميدان ع  ألنَّ
سالم يفتح حصوناً جديدة يف هذا العصر، ولعلي أحدثكم عن شيء شاهدته قبل              مسلمون، بل إن اإلِ   

 .ثالثة شهور فقط يسركم ويسرنا مجيعاً
 مؤلفة من جزيرتني مستطيلتني،       تعلمون أن نيوزيلندا، وهي تقع شرق القارة األسترالية          -

 اجلزيرة الشمالية هي مركز النشاط فيها       ...إحدامها يسموا اجلزيرة الشمالية والثانية اجلزيرة اجلنوبية      
العاصمة ولنجنون، وفيها املدينة الرئيسية الكربى، اليت هي أكرب من العاصمة وهي أوكالند، والسبب               

زيرة ألا أكثر اعتداالً، يعين أقل برداً ألن نيوزيلندا وهي يف           يف كون ذلك النشاط متجمعاً يف هذه اجل       
جهة اجلنوب اجلو فيها مثل بريطانيا، وهي يف جهة الشمال ألن اجلزيرة اجلنوبية تقع على خط العرض                  

وبريطانيا كما نعلم مشال خط االستواء، فأول مسجد أسس يف          ...   جنوب خط االستواء   ٥٠ أو   ٤٩
 christ(نيوزيلندا أسسه إخواننا املسلمون يف مدينة امسها كرايست تشريش            اجلزيرة اجلنوبية من    

churche  (               وكلمة كرايست تشريش إذا ترمجناها حرفياً تعين كنيسة املسيح؛ إذن دعانا إخوتنا
 .املسلمون إىل افتتاح مسجد يف كنيسة املسيح إذا استعلمنا ترمجة حرفية ألن هذا اسم املدينة

-   م للرابطة ودعوتنا حلضور افتتاح املسجد، أن اململكة العربية السعودية            والسبب يف دعو
 ريال أمر ا جاللة امللك فهد       ٨٠٠,٠٠٠وفقها اهللا قد تربعت لبناء هذا املسجد وأسهمت فيه مببلغ           

 على عادته يف التربع، لتقدمي مساعدات للمسلمني يف اخلارج، حىت ومن خارج                حفظه اهللا جرياً  



 كانت الرابطة واسطة فطلبوا منا أن حنضر وحضرت، وكنت الوحيد الذي حضر من               الرابطة، ولكن 
وراء البحار كما يقولون، فلم حيضر أي شخص مندوب من أي بلد عريب حلضور افتتاح هذا املسجد                  

ال يوجد مسجد جهة    .  حنن أقرب من يقول اهللا أكرب إىل القطب اجلنويب        :  يف هذه املدينة، وأهله يقولون    
 جنوب خط االستواء واجلو عندهم بارد جداً حىت يف الصيف،             ٤٨نهم، هم على خط     اجلنوب م 

 .وبطبيعة احلال صيفهم خالف شتائنا، فإذا كان الصيف عندهم كان يف النصف الشمايل شتاء إىل آخره
سالم فتح مسجداً يف اجلزيرة اجلنوبية من نيوزيلندا، اليت هي            هذا شيء مفرح أن يكون اإلِ      -
حنن سافرنا إىل كريست تشريش من مدينة سدين األسترالية الكبرية، وقطعنا يف الطريق              .  عتهانائية بطبي 

وبعد املشاركة يف افتتاح املسجد ذهبنا      .  ساعتني ونصف بالطائرة النفاثة حىت وصلنا كرايست تشريش       
اجلنوب إىل مملكة توجنا، وهذه مملكة مبعىن أن رئيسها ملك كما هو معروف، وهذه اململكة تقع يف                   

 .الشرقي للمحيط اهلادئ، وعلى مسافة من البعد عظيمة
م منذ سنتني ونصف    ١٩٨٣من عام   )  كانون األول ( وقبل اليوم الثامن عشر من شهر ديسمرب         -

مل يكن فيها مسلم واحد من أهلها، بل ال يوجد فيها أي مسلم حىت من غري أهلها، ألا بالد صغرية                     
و العاصمة، وإمنا كان يوجد فيها اثنان من إخواننا الباكستانيني،            وعاصمتها جزيرة تسمى توجنا بات    

فجاء رجل من إخوتنا من مسلمي فيجي       .  يعمالن يف مشروعات لألمم املتحدة سافرا وتركاها منذ مدة        
كالمها يف جنوب احمليط اهلادئ يدعو إىل اهللا يف توجنا، واتصل            ..  وجزر فيجي ليست بعيدة جداً عنها     

هو رجل نبيل من عائلة نبيلة ليس من األسرة املالكة ولكن            و هذا امسه املسيحي،     بشخص امسه مانو  
قريب منهم وله مقام كبري، وقد احتضنه املنصرون من قبل وجعلوا منه داعية نصرانياً، وصار مدير                  

، سالم، فهداه اهللا على يديه وأسلم     ملدرسة النصرانية هناك، فاتصل به هذا األخ املسلم ودعاه إىل اإلِ           
فكان أول مسلم من أهل البالد وهو من توفيق اهللا أنه من أسرة نبيلة متبوعة ليتبعها الناس، فبلغ عدد                    

أشخاص، استأجروا هلم دارة صغرية أي فيال، وهيأوا فيها حمراباً          )  ١٠٤(املسلمني اآلن يف جزيرة توجنا      
ة وقد ذهبت إىل املنطقة     وجعلوها مسجداً يصلون به وهذا فتح جديد، فكان من الواجب على الرابط            

فعالً زرناهم وتفقدنا أحواهلم ودعونا إثنني منهم ألداء احلج إن شاء اهللا يف هذا العام،                 .  أن تزورهم 
 .وأعلنا هلم تربع الرابطة بعشرة آالف دوالر من أجل املساعدة على كراء املرتل الذي اختذوه مسجداً

ور أن هذه الزاوية فيها عمل للرابطة، فعمل         بطبيعة احلال ال ميكن أحد منا أو منكم أن يتص           -
الرابطة عظيم جداً، وقد واكبت هذه النهضة العظيمة يف اململكة العربية السعودية فكانت موازنتها                
تنمو، ال نستطيع أن نقول إن موازنتها قد وفت بكل شيء، وال أن الرابطة قد أصبحت على املستوى                   

 مساعدة املسلمني كلهم، ولكننا نقول إا حققت أشياء كثرية،          سالمي أو املطلوب من تغطية العامل اإلِ    
وحققت أشياء رمبا ال يعرفها بعض الناس، وليس من املناسب وأنا أعمل يف الرابطة أن أحتدث عما                   



نسان سالمي ليس فيه جمال لالدعاء أو للفخر إذا أخلص اإلِ         حققته الرابطة، وإن كان موضوع العمل اإلِ      
 .إن دور الرابطة دور عظيم وهي تقوم بعمل عظيم: ليف عمله، ولكن أقو

 بتأييد من حكومتنا الرشيدة السنية، وعلى        ومل يكن مبقدورها أن تعمل حىت بعض ما عملته إالَّ          -
رأسها جاللة امللك فهد حفظه اهللا، وميزانية الرابطة تدفعها حكومة اململكة العربية السعودية وتدفعها               

ذلك تدفع اململكة عن طريق الرابطة مبالغ إضافية كبرية جداً إذا ضاقت            عن طيبة نفس، وزيادة على      
ولكن حبكم كون الرابطة لديها،     .  سالميةميزانية الرابطة، عنها، ومن ذلك مبالغ من بند الشؤون اإلِ          

 .واحلكومة إذا تيقنت من مشروع إسالمي فإا تساعده.. معلومات وهلا اتصاالت ترفع إىل احلكومة
 أما إذا كان املراد     ؛دارية، يعين ماذا عملنا ألداء الواجب      كان املراد من الناحية اإلِ      هذا إذا  -

إن الرابطة عملت عمالً جيداً، ولكنها ينبغي أن يكون          :   نقول ...احلديث عن الواجب من حيث هو     
ا حنن،  عملها أجود، واململكة العربية السعودية عملت عمالً مل تعمله دولة أخرى، وهذا بدون ادعاء لن              

 .إمنا هذا هو الواقع
 إذ ال يكاد يكون مكان يف العامل، ليس املراد قرية إمنا مكان أو دولة يف العامل إال وفيها                      -

إما عن طريق املساعدة على إقامة مسجد من        ..  للمملكة العربية السعودية أثر من آثار معاونة املسلمني       
مية، أو طالب مسلمني جاءوا على منح دراسته مث         املساجد أو املساعدة على االستمرار يف مدرسة إسال       

عادوا إىل بالدهم، أو على هيئة مبعوثني يبتعثون من اململكة العربية السعودية وتدفع رواتبهم لدعوة                 
املسلمني، أو على مؤمترات تقام، وأقرب مثال على ذلك مؤمتر أقامته الرابطة قبل شهور يف الربازيل                 

 .ت مناسبة طيبة جداً لتعرف املسلمني هناك بعضهم على بعضألمريكا اجلنوبية كلها، كان
 عمل اململكة العربية السعودية يف الدعوة عمل مل تعمله أي يف دولة أخرى على وجه البسيطة،                 -

سالمي وأن يكون   سالمية مع األسف الشديد ال تقتصر على ترك العمل اإلِ          بل إن بعض الدول اإلِ    
مالً عكسياً وهذا شيء يؤسف له، ولو أردنا أن نسمي بعض الدول             موقفها سلبياً، وإمنا قد تعمل ع     

 .لسميناها ولكنكم رمبا أنتم تعرفوا
 بقي أن نقول إن هذا ال ينسينا أن الواجب أكرب، وأن مسؤولية اململكة العربية السعودية                  -

 . إال وسعهاوال يكلف اهللا نفسا اتقوا اهللا ما استطعتمفأعظم، ومسؤولية الرابطة أكرب، ولكن 
سالمي أو  سالمية، سواء يف رابطة العامل اإلِ      وإذا رأينا النتائج اليت قام ا العاملون يف الدعوة اإلِ          -

سالم ، بل جند أنه حصل تسابق بني دعاة اإلِ          احلمد سالمية األخرى، جندها طيبة وهللا    يف اجلمعيات اإلِ  
 .سالم واملسلمنيالنتيجة يف صاحل اِإلودعاة التنصري مع الفارق املادي بني الفريقني، فكانت 

فولتا العليا اليت تسمى اآلن بوركينافاسو، و        :   أضرب لكم أمثلة حية باختصار على ذلك        -
هذا اسم برتغايل ألن فولتا هو النهر املعروف، ووصل الربتغاليون إىل أعاله فسموا املنطقة              "  فولتا العليا "



الستعمار أو قطر امسه فولتا العليا، خبالف مايل مثالً، فمايل امسها           فولتا العليا وإن مل تكن هناك دولة قبل ا        
 سنة، وفولتا العليا قبل أن تقوم لثورة فيها قبل          ٨٠٠ سنة، بل منذ     ٧٠٠من قدمي الزمان منذ     )  مايل(

، ومعناها الرجال الذين يستحيل فسادهم، أو كما نقول الرجال             )بوركينا فاسو (سنتني مسموها   
 .تقياء فغريوها هلذا االسمالصاحلون أو األ

 

حصاءات م كانت نسبة املسلمني فيها حسب اإلِ      ١٩٦٢ وعندما استقلت فولتا العليا يف عام        -
أي %  ٦٢وقبل سنني أجروا إحصاء للمسلمني، فوجدوا أن نسبتهم قد بلغت              %  ٢٨الرمسية  

االستقالل يف حدود   تضاعفت تقريباً يف مدة يسرية، وكذلك سرياليون كانت نسبة املسلمني فيها عند             
 وزيراً منهم من    ١٩ وزيراً،   ٢٢وحكومتها تتألف يف الوقت احلاضر من        %  ٨٥اآلن  %  ٣٠

 .املسلمني
 

سالمية ألا صاحبت املد    سالمي وهللا احلمد، بل نستطيع أن نقول الصحوة اإلِ         وجند أن املد اإلِ    -
وال نقول إا على حد سواء، رمبا أن         كانا يسريان يف طريقني متوازيني،       -سالم  سالمي وانتشار اإلِ  اِإل

سالمية أحدمها يسبق اآلخر؛ لكن مع األسف الشديد إن الصحوة اليت تعم املسلمني خارج األقطار اإلِ               
سالمية نفسها، لكي تدفع هذا املد      سالمي مل تصاحبها صحوة يف احلواضر اإلِ      األصيلة حواضر العامل اإلِ   

 غري اململكة العربية السعودية على مستوى       يدانمام، وال جند يف امل    سالمية إىل األ  سالمي والصحوة اإلِ  اِإل
سالمية تساعد أقطاراً معينة، مثل بعض أقطار اخلليج تساعد مساعدة          العامل، إمنا يوجد بعض البلدان اإلِ     

حمدودة اجلهات من أفريقية واهلند، ولكن مثل البالد اليت أشرنا إليها يف نيوزيلندا ويف توجنا ويف جزر                  
 .احمليط اهلادئ، تلك مل جند هلا أثراً

 مع أنه جيب أن نقول إن إخوتنا املسلمني هناك من أهل البالد األصالء، السكان القدماء هناك                 -
قاموا جبهود عظيمة، فعلى سبيل املثال يوجد يف جزر فيجي وبعضكم رمبا ال يكون قد ألقى هلا باال أو مل                    

 بنفسي وصورا، وكتبت ذلك     ٤٠جداً رأيت منها حوايل      مس ٥٦يسمع عنها الكثري؛ يف جزر فيجي       
وفيها مخس عشرة مدرسة إسالمية     "  جولة يف جزائر جنوب احمليط اهلادي     "يف كتاب مل ينشر بعد عنوانه       

سالمية عندهم هو أن يكون فيها الربنامج احلكومي        ما بني ابتدائية وثانوية، إال أن مفهوم املدرسة اإلِ         
اليت تسمعون عنها يف    )  نيوكاالدونيا(ن إخواننا يف فيجي قد تعدى نفعهم إىل          وبرنامج إسالمي، بل إ   

األخبار، هذه أرض فرنسية وهي كانت مستعمرة فرنسية، واآلن بعد أن انتهى االستعمار صارت أرضاً               
فرنسية، وفيها سكان أصالء يقال هلم الكاناك، وهم من جنس امسه املالونيز، ألن سكان جنوب احمليط                 

م البشرة واللون،   هي قسمان رئيسيان القسم األول البولينيز، والبولينيز ضخام األجسام عظام د           اهلاد
 .بالسواد، ومن البولينيز مصارعون وأهل تونغا األدهم هو اللون البين أو األمحر املشرب



ن أي جزر سالمو  )  مسلمون ايالند (املولينيز، وهم سكان نيوكاالدونيا، وسكان      :   القسم الثاين  -
أو جزر سليمان، هؤالء سود يكادون يكونون من األفارقة، ورمبا كان أصلهم من أفريقيا، أو ألن                  

نسان سببها هو   وحنن نقول بأن الظاهر مجيع األلوان يف اإلِ        .  الطقس يف بالدهم يشابه الطقس هناك     
الف آية من آيات    الطقس، واهللا سبحانه وتعاىل ذكر أن من آياته اختالف ألسنة الناس وألوام، فاالخت            

نسان، ألنه لو أمكن القول بأن اللون أصيل يف          اهللا، لكن ال ميكن القول بأن األلوان أصيلة يف اإلِ          
 أبا البشر مجيعاً واحد لذلك ال ميكن أن          آدم لك أن يكون هلم عدة آباء، غري أن       ذنسان للزم من    اِإل

م أن يكون هلم أكثر من لون، فللطقس        يكون لونه متعدداً، ولكن أوالده انتشروا يف األرض، فقدر هل         
 .أثر يف جعل منطقة متتاز عن غريها بلون بشرة سكاا

آدم مشتق من األدمة وهي     :   وكلمة آدم نفسها إذا كانت عربية فسرها اللغويون فقالوا           -
السمرة الشديدة أي لونه أمسر شديد السمرة، ولذلك كثري من الناس يقولون إن اللون األمسر الشديد                

 األصل يف األلوان، حىت أنه ورد يف احلديث ال فضل لعريب على عجمي وال ألسود على أبيض،                    هو
شارة هنا بأن األسود الذي هو األمسر هو لون العرب،           ويروى وال ألسود على أمحر إال بالتقوى واإلِ       

الم عن  واألمحر هو لون العجم، فال فضل لعريب على عجمي إال بالتقوى، وليس هذا املقام مقام الك                 
هذا، وإمنا الكالم عن إخوتنا املسلمني يف املهاجر، الذين هم قائمون بعمل عظيم يف الدعوة إىل اهللا،                   
ولكنهم حيتاجون للمساعدة ففيجي هذه اليت نتحدث عنها تلقت مساعدات من اململكة العربية                

لكة يف استراليا، وذهب    السعودية، منها مساعدة محلها األستاذ عبد الرمحن بن ناصر العوهلي سفري املم           
 .ا إليهم وسلمها بيده

 ونيوزيلندا أرسلت هلا مساعدات ثالث مرات، وآخرها اآلن أصدر األمر جاللة امللك بصرف              -
..  ريال ألهل نيوزيلندا وسترسل هلم عن طريق السفري يف استراليا، وهناك ترينيداد               ٣٠٠,٠٠٠

كانت تسمى غيانا الربيطانية، وكانت جارة جارا        ،  ا غيانا  مسجداً، وجار  ٩٧ترينيداد فيها اآلن    
تسمى غيانا الفرنسية، فغيانا الفرنسية اختارت أن تكون أرضاً فرنسية داخل االحتاد الفرنسي، ويف                

 كل هذه    يف ةوجودوم، مسجداً وهي مساجد كبرية، ومساعدة اململكة العربية كبرية        ١١١   فقط غيانا
 . ملقام لذكرها؛ وشكراًالبالد ويف غريها، ورمبا ال يتسع ا

 

  ))كلمة األستاذ عبد ا بغدادي(( 
 :مث أعطيت الكلمة لألستاذ عبد اهللا بغدادي فقال

فلعل ..   بسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف املرسلني ورمحة اهللا للعاملني              -
ء يف عام قادم إن شاء اهللا أن        واجب الوفاء لصاحب االثنينية بعد عام حافل بالنشاط، وعلى أمل اللقا          

 .أقول هذه الكلمة



-      ناع الكلمة يف بالدنا، أن هذه االثنينية ندوة أدبية متطورة،            لقد حتقق لدى أرباب القلم وص
ومصنع من مصانع الفكر والثقافة يف بالدنا، ومعلم من املعامل احلضارية البارزة، وشخوص من                  

تزم به أن نطلق على هذه الندوة األدبية املتفردة من اآلن             الشخوص العمالقة، وصار حقاً أدبياً نل      
وصاعدا اسم صالون االثنينية الفكري واألديب، صاحبه ومنشئه عبد املقصود خوجه، وهو أديب متأثر               

حساس باألدباء، عارف بأقدار العلماء، خبري مبجالسة النبغاء، ملك البيان عليه كل فؤاده، واستوىل اإلِ             
 مشاعره، فتأثر باألدباء والشعراء، وتأسى واقتدى بالعلماء، وارتفع إىل مرتبة شاخمة            الغامر به على كل   

يف جتربة األدب واألدباء، فأخذ يبشر م وينشر آثارهم وينتقي أسالبيهم يف الرقة واجلزالة، ويتحسس               
 مسرحه  اودين والنبغة منهم يف بالدهم ويف أقطار شىت من العامل، فيقدم أحدهم تلو اآلخر على                 

الفكري املتفرد لعرض أفكارهم، وطرح رؤاهم الثاقبة يف موازين الفكر، ومسارح األدب، وجماالت              
العلم والثقافة، والدخول معهم يف مساجالت ومطارحات للوصول إىل أفضل الطرق وأجنع السبل إىل               

ن التجديد  حتقيق عامل أفضل وطريق أمجل وأكمل لصناعة الكلمة، وبناء فكرنا على أساس متني م                
 .واالبتكار
 فيه  .. وفوق ذلك متيز صاحب فكرة االثنينية ومؤسسها ومنسقها باألدب العايل واخللق الوايف            -

شغف نابغ، وطبيعة مؤاتية، ونفس جياشة، يرتدي حلل الوفاء لألصدقاء واحملبني له على أن ال حييد عن                 
 .ذلك أو مييل، وال يفرط يف عرى الصداقة قيد أمنلة

ميان ونور اليقني وسراج العافية       ثاقب وعقل راجح وحكمة نافذة، جيلله برد اإلِ           له فكر  -
واستقامة السرية، فكان بكل هذه املزايا والسجايا العقل البصري والسراج املنري والفكر املستنري                

ارى واألديب اخلبري، وكان حبق إمام هذه الندوة األدبية املتفردة، بل صاحبها وفارسها ومنسقها، ال جي               
 .يف هذا التنسيق ألنه مقسم إىل أحسن التقاسيم وأروع األنغام

 وكان ما أصاا من جناح ر موضع الثناء والتقدير من كافة األدباء الشعراء والعلماء، وصار                -
حقاً له أن يزهو ا على الدنيا؛ ويفخر ا على األيام، ويتيه ا على عامل الفكر؛ فقد غدت منرباً من                     

لثقافة، ومشعالً من مشاعل العلم، ومنارة من منارات املعرفة، يدور بني رحاا ويقام على                 منابر ا 
مسرحها نقاش علمي حمبب إىل النفوس على مستوى أكادميي مرموق، فهي تضاف من اليوم وصاعداً                
إىل عداد الصالونات األدبية الرفيعة، اليت عرفناها يف كتب األدب، واليت كان يدور فيها نقاش                   

 .علماء اللغة وفحول األدباء والشعراءومستفيض، وتقام فيها املناظرات بني أرباب الكالم 
 وتذكر كتب األدب أن هذه الصالونات األدبية كانت تقوم مقام اجلامعات اليوم، ذكر ذلك               -

النقاش ع ارتفع إىل صف     ات دار فيها من حوار أديب م      ن ما ، أل "سالمظهور اإلِ "العالمة أمحد أمني يف كتابه      
واملقريزي يف  "  نفخ الطيب "واملقري يف   "  العقد الفريد "ربه يف     األكادميي العايل، فقد حتدث ابن عبد     



حتدث هؤالء حديثاً رائعاً عن آداب اخلاصة يف هذه الصالونات، وحيث كان احلضور إليها يف               "  اخلطط"
فإذا قال ذهب الليل قام     ..  موعد حمدد، واالنصراف منها عند إشارة خاصة يشري ا صاحب الصالون          

ومن املناظرات الطريفة تلك املناظرة الشهرية اليت حدثت بني          .  من حضر، وأظن أن الليل مل يذهب       
سيبويه والكسائي، حني زعم الكسائي أن العرب تقول كنت أظن أن الزنبور أشد لسعاً من النحلة،                 

 .بل الصحيح، فإذا هو هي: فإذا هو إياها، فقال سيبويه
 

إن حيىي بن خالد قال هلم        :طرفاً من هذه املناظرات فقال    "  مروج الذهب "د املسعودي يف     وأور -
ثبات والنفي، واحلركة والسكون،    قد أكثرمت الكالم يف الكمون والظهور، والقدم واحلدوث، واإلِ        :  مرة

يفية، واملاسة واملياسة، والوجود والعدم، واألجسام واألعراض، والتعديل والتحرير، والكمية والك           
أيها :  وسائر ما نريده من الكالم يف األصول والفروع، فقولوا اآلن يف العشق فقال علي بن اهليثم                 

 .الوزير العشق سبب املشاكل وهو دليل على متازج الروحني
 

 ومن األمثلة على تلك االس، جملس الوزير ابن الفرات، وفيه جرت املناظرة الشهرية بني أيب                -
متاع اِإل"ى، وهي اليت يذكرها أبو حيان التوحيدي باملعضلة يف كتابه           ني بشري بن مت   سعيد السريايف، وب  

دها املتنيب يف شعره وازدهى بوجوده      غري أن أكثر الصالونات األدبية شهرة تلك اليت خلَّ         "  واملؤانسة
 :ينشد شعره اخلالد يف جملس كافور مبصر

ــيا  ــوى والقواف ــحي واهل ــيايت ونص ح
. 

ولكــن بالفســطاس حبــراً أزرتــه    
. 

ــأنَّ ــيا ك ــنها أفاع ــناق م ــى األع  عل
                                                            . 

ةعــنرســان الصــباح أَ جتــاذب فُ 
. 

ومــن قصــد البحــر اســتقل الســواقيا
. 

قواصـــد كافـــور تـــوارك غـــريه 
. 

ــيا  ــي التالقـ ــره إال نرجـ إىل عصـ
. 

ــدونا    ــور ج ــرينا يف ظه ــا س ــىت م ف
. 

 

عفواً بعد هذا االستطراد أعود إىل صالون االثنينية األديب، وفيه دارت مساجالت ومناقشات               -
ومداخالت على هذا املستوى الفكري الرفيع، والطراز األكادميي العايل الرصني، والنسق املتقدم من              

الغزو الفكري الثقايف لألمصار واألقطار العربية هي بال شك         فقضية مثل قضية    .  النقاش اهلادف البناء  
على أرفع املستويات الفكرية، كما أن تكرمي رجل مفكر بارز من أبرز رجاالت العصر على مستوى                 

سالمي كله، ومن أحسنهم يف الدعوة إىل اهللا على هدى وبصرية وإميان مستقيم، هو تكرمي                 العامل اإلِ 
 فاألستاذ حممد ناصر العبودي رحالة عرب القارتني األفريقية واآلسيوية، وله           .للعلم والعلماء يف شخصه   

يتحسس .  رحالت يف أمريكا الوسطى، ومشاهدات يف املكسيك وكولومبيا وبنما وكوستريكا وغريها           
أحوال املسلمني هناك، ويكتب عن شؤوم وشجوم، ويدعوهم إىل الرجوع إىل أعظم املناهج وأفضل              



سالم ويهتدي دي أفضل رسل اهللا      سلم يف هذه الدنيا يريد أن يستقيم على شرعة اإلِ         السبل، لكل م  
وأفضل البشر أمجعني والدعوة إىل اهللا وإىل دينه احلق وظيفة كربى ومهمة عظمى، ينهض ا العلماء                  

 . أمثال األستاذ العبودي، وقد قام ا خري قيام، جزاه اهللا عن إسالمه خري اجلزاء؛ وشكراً
 
 

  ))كلمة احملتفي عبد املقصود خوجه (( 
 :مث حتدث األستاذ عبد املقصود خوجه فقال

 

.. والصالة والسالم على أشرف املرسلني    ..  احلمد هللا رب العاملني   ..   بسم اهللا الرمحن الرحيم    -
ي يف الواقع مل يترك يل سعادة األخ الصديق األستاذ عبد اهللا بغداد            .  عليه أفضل الصالة وأمت التسليم    

    اللهم اجعلين خرياً مما يظنون،     :   أكثر ما أستحق، وليس يل إال أن أقول        جماالً للكلمة، فقد أسبغ علي
اللهم اجعلين يف عيون الغري كبرياً ويف عني نفسي صغرياً، ما أنا إال طالب علم، هذا إال جهد املقل،                     

 خري اجلزاء، وأحسن    فجزاكم اهللا عين  ..  وإذا كان يل من شأن فهذا ليس إال بكم ومنكم وفيكم            
 من اهللا سبحانه وتعاىل أن يدمي علينا مجيعاً توفيقه          وليس يل يف الواقع أكثر مما ذكرت، متمنياً       ...  إليكم

ورضاه، وأن يكون هذا العمل يف سبيل اهللا ويف سبيل هذا البلد الطيب؛ ومكرراً ما أشرت بأن هذا                    
توجيهاتكم، فهذا الس ال يتم إال بتعاوننا مجيعاً ملا          وآمالً أن ال حترموين من مالحظاتكم و       جهد املقلِّ 
 .فيه اخلري

 

 ومبناسبة انتهاء هذا الفصل السنوي من لقاآتنا هذه، أرجو أن أقدم شكري اجلزيل جلميع من                -
ساهم من األساتذة األفاضل، الذين احتفينا م يف هذه السنة وما سبقها جبزيل الشكر وعظيم التقدير،                

خوان الذين سامهوا يف االحتفاء ؤالء الصفوة من الرجاالت، شاكراً يف            قت أشكر اإلِ  ويف نفس الو  
نفس الوقت تشريف فضيلة الشيخ حممد ناصر العبودي هلذه األمسية، متمنياً أن نلتقي به وبكم يف                  

 .فرص قريبة قادمة وأنتم مجيعاً خبري
 

شاء اهللا ستكون بعد صيف هذا العام،        وال يفوتين أن أشري إىل أن بدء إثنينيتنا القادمة إن             -
وسيكون ضيفنا األول معايل األخ الكرمي األستاذ غازي القصييب، ومع األستاذ الشاعر عبد الرمحن                
الرفيع من شعراء البحرين، متمنياً لكم أطيب التمنيات وشكراً جزيالً، وشاكراً لألستاذ عبد اهللا                 

 .بغدادي مكرراً ما أشرت
 

 . محة اهللا وبركاته والسالم عليكم ور-



  ))ختام األمسية (( 
 :مث اختتم األستاذ حسني جنار األمسية فقال

 وال يسعين بامسكم مجيعاً إال أن أشكر ضيف هذه االثنينية فضيلة الشيخ حممد بن ناصر                   -
نرجو أن  .  العبودي، الذي استطعنا أن نتعرف عنه عن قرب رغم تعرفنا عن كل نشاطاته وأعماله اخلرية              

 هذا اللقاء موصوالً إن شاء اهللا، ونقف معه على الكثري من اجلهود اليت يقوم ا وأمثاله من الذين                   يكون
سالمية، سائلني اهللا له التوفيق والنصر، وأن يسدد خطاهم دائماً على           كرسوا حيام خلدمة الدعوة اإلِ    

 .سبيل اخلري؛ والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
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