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المقدم :بسؿ اهلل الرحؿـٰـ الرحقؿ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ ،والصالة والسالم طؾك محؿد وطؾك آلـف
وصحبف أجؿعقـ ،بداي ًة كرحب بؽؿ يف هـٰذا الؾؼـا  ،وكـق أن كععـرع طؾـك البطااـة الشخصـقة حقـا ؽؿ
وصؾبؽؿ لؾعؾؿ سقر ؽؿ الذا قة بقجف طام.
الشوخ خالد المصلح :الحؿد هلل رب العالؿقـ ،وأصؾل وأسؾؿ طؾك البشقر الـذير السراج الؿـقر ،كبقـا
محؿد وطؾك آلف وأصحابف أجؿعقـ.
أما بعد> فلول مػر ات البطااة الشخصقة هق االسؿ:
اسؿل :خالد بـ طبد اهلل بـ محؿد الؿصؾح.
وولدت يف مؽة شرففا اهلل طام  57<9لؾفجرة الـبقية الؿقافؼ لعام  5=:9لؾؿقال  ،وكشلت يف مؽة أول
حقايت ،ويف أول كشليت و رست فقفا االبعدائقة والؿعقسطة ،بعد ذلؽ اكعؼؾ القالد إلك العؿؾ يف مديـة
جدة ،فاكعؼؾـا معف و رست الؿرحؾة الثاكقية يف مديـة جدة يف ثاكقية بدر [الشامل] ،وبعدها العحؼت
جامعة البرتول والؿعا ن العام  5=<6أي 5847 :هجرية و رست يف جامعة البرتول ،وابؾ الدرس يف جامعة
البرتول السـة العحضقرية ثؿ العحؼت بؽؾقة اإل ارة الصـاطقة يف اسؿ كظؿ الؿعؾقمات ،واسعؿريت يف
الجامعة إلك أن خرجت مـفا طام < 584وذلؽ مـ كػس الؽؾقة ،وكاكت اد حؿؾت اسؿا فعغقر اسؿفا إلك
جامعة الؿؾؽ ففد لؾبرتول ،ثؿ بعد ذلؽ طؿؾت بالشفا ة العل حصؾت طؾقفا مـ الجامعة مدرسا يف
ثاكقية ابـ سعدي بؿديـة طـقزة يف ما ة الحاسب اآللل وهذا أول دريس لفذه الؿا ة يف الؿرحؾة الثاكقية
يف طـقزة ،رست الحاسب اآللل لؿدة سـعقـ.
ثؿ بعد ذلؽ اسعؼؾت لعؽؿقؾ الدراسة يف جامعة اإلمام ،حقث إكف بعد خرجل مـ جامعة الؿؾـؽ ففـد
لؾبرتول والؿعا ن ،اسعشـرت شـقخـا محؿـد بــ طثقؿـقـ  $يف الدراسـة يف كؾقـة الشـريعة فشـجعـل
وحصؾ أن رست يف كؾقة الشريعة يف جامعة يف فرع جامعة اإلمام يف الؼصقؿ مـعسبا لسـعقـ ،ثؿ اكعضـؿت
يف السـعقـ األخقر قـ لقحصؾ عؿقؿ الدراسة الدراسات العؾقا بعد ذلـؽ ،فلهنقـت الدراسـة الجامعقـة يف
كؾقة الشريعة سـة .5857
وبعد العخرج طقـت معقدً ا يف كػس الجامعة يف فـرع اسـؿ الػؼـف مــ كؾقـة الشـريعة فـرع الجامعـة يف
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الؼصقؿ ،و رست السـة العؿفقدية يف كؾقة الشريعة يف الرياض  ،585:ثؿ بعد ذلؽ اشـعغؾت بؽعابـة رسـالة
الؿاجسعقر ،وكاكت الحوافز المرغبة يف الشراء ،وأحكامها يف الفقه اإلسالمي ،وكقاشـت الرسـالة ،وكـان
الؿشرع طؾقفا ،...وكقاشت واد حصؾت طؾك ؼدير مؿعـاز ،ومباشـرة شـرطت يف الـدكعقراه و رسـت
الػصؾ العؿفقدي ،ثؿ بعده سجؾت الرسالة وكاكت بعــقان التضخخ النقخديف يف الفقخه اإلسخالمي وكـان
الؿشرع طؾك الرسالة الشقخ األسعاذ الدكعقر محؿـد بــ صـالح الحســ ،وكـان مشـرفا رئقسـا ،وكـان
الدكعقر محؿد العصقؿل اإلاعصا ي الشفقر مشرفا مساطدا لؾرسالة ،و ؿ وهلل الحؿد مـااشة الرسالة طام
 5869وكان مؿـ كااشفا الدكعقر معالل الشقخ صالح رئـقس مجؾـس الشـقرى يف واعفـا ورئـقس مجؾـس
الؼضا حالقا ،وكان مؿـ كااش الرسالة أيضا الشقخ الدكعقر طبد الرحؿـٰـ ..وفؼ اهلل الجؿقع.
وال زلت أطؿؾ أسعاذا مساطدا يف كؾقة الشريعة يف جامعة الؼصقؿ.
هـٰذا ما يععؾؼ بالحقاة العؾؿقة األكا يؿقة.
أما ما يعصؾ بالسقرة الشخصقة فلكا معزوج مـ ابـة شقخـا محؿد بـ صالح العثقؿقـ  ،$وكان
الزواج طام ; 584ولل مـ األوال سبعة سؾؿفؿ اهلل ،ولل مـ األوال ذكقر وإكاث أصؾحفؿ اهلل ،أكهرهؿ
مـ الذكقر طبد اهلل.
أما ما يعصؾ بطؾب العؾؿ ،فطؾب العؾؿ وهلل الحؿد كان مـ فرتة كقطا ما مبؽرة ،يف الـشلة األولك يف
مؽة كان جدي لقالديت  $الشقخ السؾقؿان [الصؾقعل] أ خؾـا بعض الحؾؼ لعحػقظ الؼرآن وكان هـاك
االهعؿام> لؽـف لؿ يؽـ اهعؿاما معقاصال ،ولفـٰذا كاكت مجر ارا ة بسقطة يف بعض الحؾؼ يف الؿسجد
الؿجاور لؾبقت يف مؽة.
أما االهعؿام بالعؾؿ كاكت بدايعف مـ أواخر طام  5846لؾفجرة وأذكر أول كعاب اشرتيعف كان «جقاهر
البخاري بشرح الؼسطالين» لؿصطػك محؿد طؿارة ،هـٰذا أول كعاب اشرتيعف ،اشرتيعف أمام مسجد الشقخ
حسـ أيقب  $يف جدة ،بعدها اكػعح باب االهعؿام بالععؾؿ ومطالعة الؽعب وأول كعاب كبقر أاعـقف هق
كعاب «الؿغـل» أيضا يف طؿؾ  5847هـٰذا مـ حقث الؼرا ات.
أما مـ حقث العؾؼل طـ العؾؿا فؽاكت فرتة يف جامعة البرتول لفا أثر بالغ لؾعحصقؾ ،فؽان الجق
الطالبل يف جامعة البرتول جا ا مـ حقث الحػاظ طؾك القات واالسعػا ة مـف بؽؾ أوجف االسعػا ة فقؿا
يععؾؼ بالععؾقؿ الؿدين وال فقؿا يععؾؼ بطؾب العؾقم الشرطقة مع أن الجامعة لقست مـ الجامعات العل
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درس العؾقم الشرطقة ،لقست معخصصة ،وإكؿا هـاك مـاهج طامة لؾطالب ..لؽـ يف الؿساجد روس
بعض صؾبة العؾؿ الؿفعؿقـ كاكت شد الحاجة ،إضافة إلك لؼا ات أهؾ العؾؿ والؿشايخ الذيـ يزورون
الؿـطؼة أو الذيـ يزورهنؿ الطالب ويذهبقن إلقفؿ سقا يف مؽة أو يف الؿديـة أو يف الرياض أو يف الؼصقؿ
أو يف غقرها مـ الجفات ،وكاكت الؼرا ة هؿا وهل الزا األساسل لؾععؾؿ يف ؾؽ الؿرحؾة> لؽقن العؾؿا
وطدم وجق الدروس العؾؿقة الؿعخصصة يف الؿـطؼة الشراقة يف ذلؽ القات.
يف ذلؽ القات كان لل ا صال بالؿشايخ مـ أبرز مـ كان لل هبؿ ا صال ،شقخـا محؿد صالح بـ
العثقؿقـ  $وكان اال صال طهر االلعؼا بؿؽة والؼصقؿ ويف زيارة شقخـا لؾؿـطؼة الشراقة واسعػدكا مـف
كثقرا  $وكذلؽ الشقخ األلباين اسعػدكا مـ كعبف خصقصا والشقخ طبد العزيز  $يف هـٰذه الػرتة
اسعػدكا بلشرصعف وسمالف والؾؼا بف يف مـاسبات .
بعد ما خرجـا يف جامعة البرتول كؿا أشرت آكػا رغبت يف مالزمة الشقخ  $شقخـا محؿد>
فاكعؼؾت إلك الؼصقؿ ويسر اهلل كان عققـل يف مـطؼة العـقزة الععؾقؿقة ،وهـٰذا مؿا ساطد ويسر العحصقؾ
العؾؿل طؾك شقخـا  $يف روسف ،فالزمعف يف حؾؼا ف و روسف العل كان يؾؼقفا يف الجامع الؽبقر يف
طـقزة .فاسعػدت مـف اسعػا ة كهرى ،كؿا اسعػدت مـ مجؿقطة مـ الؿشايخ يف ذلؽ القات كالشقخ
شقخـا  ..يف األ ب والؾغة ،وكذلؽ الشقخ طبد اهلل الػالح حػظف اهلل ،وكذلؽ الشقخ محؿد سؾقؿان
والشقخ طبد العزيز الؿساطد ،وحص ؾت مـفؿ خقرا يف الدروس العؾؿقة الؿباشرة, ،اما مـ لؿ يؽـ حاضرا
مـ العؾؿا يف بؾدكا ف اسعػدت مـف بالعقاصؾ كشقخـا طبد العزيز بـ باز  ،$وكذلؽ الشقخ كاصر الديـ
األلباين.
المقدم الؿشفقر ربطؽؿ صؾة ارابة بالشقخ ابـ طثقؿقـ  ،$أوال ما كقع الؼرابة؟ وكقػ كان أثرها
يف حقا ؽؿ مع الشقخ؟
الشوخ :أما الؼرابة ففل صؾة الؿصاهرة فؼد ؼدمت لؾشقخ  $بطؾب ابـعف يف طام ; 584لؾفجرة،
وطؼدت الؼران بعد الخطبة بشفر ،وكان هـٰذا االر باط مػعاح لؾعقاصؾ وصقد مع الشقخ  $وثقؼ يف
صبقععف وأيضا سععف حقث أكف الؼرب مـ الشقخ  $أصبح معاحا ومقسرا لقجق هـٰذه الصؾة فؽـت
أغدو وأروح طؾك الشقخ  $واسعػقد مـ طؾؿف يف مـاسبات طديدة وهلل الحؿد .
والشؽ أن ا صالل بالشقخ  $واربل مـف كان أكهر أسباب اكعػاطل مـ طؾؿف ،ومـفجف العؾؿل
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المقدم :لق خصـا يف مجؾة الـقن طـ بعض الؿقااػ الخاصة مع الشقخ  $والعل لؿ ـشر لقسعػقد
مـفا الؼرا العهر.
الشوخ :أكا أذكر مقاػ لفذه الؿجؾة وهل خاصب شرائح مععد ة و خص مـفا الشباب أو أن أذكر
مقاػ طام  5849الشقخ -مقاػ يعصؾ بالشباب -فالشقخ  $كان شديد الحػاوة بالشباب شديد
االطعـا هبؿ ،يف رغقبفؿ وحثفؿ طؾك الععؾؿ ،وحثف  $كان مـ أوجف طديدة ،لؿ يؽـ مـ وجف واحد
سقا كان بالدطؿ الؿا ي ،بالدطؿ العؾؿل ،بالسمال ،بالحػاوة ،باإلكرام ،بلكقاع مـ الدطؿ العل يعرففا
مـ طاشر الشقخ  ،$ويعرع اهعؿامف بالشباب والطالب الؿبعدئقـ.
أذكر مرة زرت الشخ  $يف طـقزة وكـت اد جئعف مـ الؿـطؼة الشراقة سؾؿت طؾقف وحضرت رسف
يف لقؾة الجؿعة ،وكان الشقخ  $مـ طا ف أن يزور بعض أااربف ،فؼال :إين مرتبط ،مع أين يف سـ < 5أو
= 5يف ذلؽ القات الذي يؿؽـ ،يعـل الػروق كبقرة ،كان شجقع الشقخ  $لف األثر البالغ يف شحذ
الفؿة ،والؿقاصؾة يف صؾب العؾؿ ،الؿرا أكف لؿا جا الصباح صؾقت معف الػجر وسؾؿت معف واال :ليت
الساطة السابعة ،فبؼقت يف الؿسجد إلك أن جا القات ،ثؿ قجفت إلك بقت الشقخ يف القات الؿحد ،
فطرات الباب فػعح  $الباب وكان هاشا باشا محعػقا فل خؾـل وادم لل الؼفقة ،وجؾست أبحث ما
أمأل بف القات مـ فائدة وكـت حريصا الـفؾ مـ طؾؿ الشقخ ،فلجؾسـل الشقخ  $و خؾ إلك البقت
فلخذ برهة مـ القات ،ثؿ جا يحؿؾ صحـا فقف شل مـ الطعام ووضع الشقخ الصحـ وأفطرت أكا
وإياه ،وكان سفؾ الؿعشر باش القجف ،ويـعظر السمال ويجقب طؾقف برحابة صدر وحػاوة ،حعك أين اؾت
يا شقخ طـدي أسئؾة كثقرة ولؽـل يف الحؼقؼة ذهبت ،فؼال لل :أفقدك فائدة الشقطان يـسل اإلكسان الخقر،
فنذا كان طـدك سمال أو طـدك شل مـ الؿسائؾ العل ريد أن سعػسر طـفا اقد حعك إذا العؼقت مـ ريد
االسعػا ة مـف ؽقن مؼقدة فعسعػقد ،فلف طركا الػطقر الذي ال أكساه طؾك صقل الؿدة وبعد ذلؽ شربـا شقئا
مـ الشاي  ،وكـت اد لهبت لؾسػر ألين سلسافر ،واؾت لؾشقخ أين سلمشل ومقطد الرحؾة اريب،
فشقعـل الشقخ  $إلك الباب ولؽـف اسعؿفؾـل اال اكعظر اؾقال وإذا بالشقخ يليت واد أحضر معف كعاب
إلك اآلن أحعػظ بف وهق كسخة مـ الؼقاطد مـ مملػا ف  $أططاين إياها هدية يف ذلؽ الصباح صباح
الجؿعة يف ؾؽ الزيارة كؿا اسعؼبؾ بالحػاوة  $وو ع بؿثؾفا فاكصرفت إلك شلين.
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الذي أريد أن أشقر إلقف أن الشقخ كان يف غاية العـاية بالشباب ،رجـؾ يف مؼـام الشـقخ ومـزلـة الؿعؾـؿ
وحاجة الـاس لف ،يجؾس مع شاب يف أواخر العؼد الثاين ،الشؽ أن هـٰذا فقف مـ العـاية والحػاوة مـا هـق
يـبغل أن يعـبف إلقف مـ يشعغؾ بالعؾؿ لقرغب الـاس ،وهـٰذه الزيارة واالسعؼبال كان لفا أثر بالغ يف مسـقريت
العؾؿقة والعـشقط ويف حثل طؾك الؿقاصؾة ،وأجد لذة ذلؽ الؾؼا وأكا أ حدث طـف إلك هـٰذه الساطة...
المقدم ..:كقػ صػ لـا ؾؽ الرحؾة وما هل أشد الؿقااػ العل مرت بؽؿ خاللفا؟
الشوخ :الشقخ  $لؿا خؾ الؿسعشػك يف السابع طشر مـ شعبان طام  5865لؾفجرة لؾؿعالجة ،خؾ
رمضان وهق يف الؿسعشػك ،وكان مـ أولف يرغب يف الذهاب إلك مؽة فػل أوائؾ الشفر ضـل أكف يف العشر
األولك ابؾ هنايعفا اسععد الشقخ لؾسػر إلك مؽة ،وهقئ لف السػر> لؽـ العلهب معف يف الؿسعشػك
وبالػعؾ لهب الشقخ ..لؿ يؼق  ..وبعدها لخر يف الخروج ثؿ لؿا كزلـا كان معف  $كقع أثر يف مضاطػة
الععب الذي جا ه وكقع كزيػ ،وكزل لؽـ لؿا وصؾ السقارة لعؾ األصبا أشاروا طؾقف بلكف يمخر السػر،
ألكف اد يؽقن يف سػره يف هـٰذه الحال مع الضغط الجقي اد يؽقن يرت ب طؾقف ويعسبب مـف مضاطػات،
فرجع الشقخ الؿقاػ ،الشقخ لؿا رجع كان يف غاية الطؿلكقـة واال :األمر سفؾ وبسقط وال يقجب
االكزطاج> كان فقف كقع اكزطاج مـ هقئة الطائرة لـؼؾف ولؽـ ادر اهلل وما شا فعؾ بؼل الشقخ  ،$ثؿ لؿا
حسـت الحالة اكعؼؾ الشقخ  $إلك مؽة طؾك طا ف يف اريب مـ مـعصػ الشفر ،وبؼل يف مؽة إلك
آخر الشفر ،وحرص الشقخ طؾك الذهاب كان لععؾقؿ الـاس وإفا هتؿ ،رغؿ معاكا ف الشديدة ،وأبرز ما
يعؾؼ يف ذهـل يف هـٰذه الػرتة أمران:
األمر األول ما يععؾؼ بؿقاصؾة الشقخ  $وحرصف طؾك االلعؼا وإفا ة الـاس وكشر العؾؿ وهق يف
هـٰذا الظرع حعك أن الشقخ يضع الفا ػ طؾك صدره لإلجابة طؾك األسئؾة العل كاكت ؾؼك طؾقف
ويسجؾ بعضفا يف بركامج كقر طؾك الدرب الذي أذيع يف ؾؽ السـة.
األمر الثاين صهر الشقخ و جؾده  $رغؿ طظؿ معاكا ف مـ الؿرض وشدة ألؿف مؿا كزل بف> لؽـ $
كان صابرا محعسبا أسلل هلل عالك أن يؽقن مؿـ يقىف أجره طـد ربف بغقر حساب.
هـٰذا أبرز ما يععؾؼ هبذه الؿرحؾة ،هـاك مقااػ كثقرة وهـٰذا أبرز ما يؽقن ،وفقف كػاية إن شا اهلل.
المقدم :رحؿ اهلل الشقخ رحؿة اهلل رحؿة واسعة ،كق االكعؼال إلك جقاكب أخرى بحؽؿ اربؽؿ ..
الشوخ :يف ما يععؾؼ ،بؿمسسة الشقخ ،ممسسة خقرية طؾؿقة محبق الشقخ صالبف وارابعف ،وهلل الحؿد
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حؼؼت كجاحا كبقرا يف الؿحافظة طؾك اسعؿرار ما كان يطؾع بف الشقخ مـ أطؿال خقرية ومـ أطؿال
طؾؿقة ععؾؼ بدطؿ صؾبة العؾؿ ،وأيضا أضاع جاكقا مفؿا رئقسا ،وهق االطعـا بؿا خؾػف الشقخ  $مـ
العؾقم الؿباركة الؽثقرة ،وهـٰذا مؾؿقس يف اكعاج الؿمسسة و طؿفا يف االصدارات العؾؿقة العل عـك
بنكعاج الشقخ  $وبذلؽ بـؼؾ كثقر مـ الؿقا الؿسؿقطة إلك مقا مؽعقبة لقسعػقد مـفا الـاس ،جديدها
معـقع.
أما بالـسبة لؿا يععؾؼ بالؼـاة فالؼـاة خطقة يف قسقع ائرة االكعػاع بعؾقم الشقخ  ،$وأسلل اهلل
عالك أن يبارك يف جفق هؿ وأن يسد هؿ وأن يعقـفؿ طؾك ما فقف الخقر.
المقدم :مـ الؿالحظ جدا جفق الؿمسسة وكشرها لعؾؿ الشقخ يف العالؿ بطريؼة رائعة واقية يف
إصدار الؿملػا يف حقـ فشؾت ممسسات أخرى يف كشر راث طؾؿا آخريـ ،ما السبب يف كظركؿ؟
الشوخ خالد المصلح :واهلل طؾك كؾ حال السبب أن ممسسة الشقخ  ،$كجاح ممسسة الشقخ يف
االضطالع فقؿا اامت بف يرجع إلك طدة طقامؾ :مـ أبرزها أهنا ممسسة أبت طؾك العقاصؾ مع صؾبة
الشقخ و أبت طؾك إشراكفؿ يف اكعاج الشقخ ومعابععف والؼقام طؾقف ،وكان لف أكهر األثر يف ؼدم الخطقات،
ؼدم الؿمسسة يف اصدار الؿملػات واضايا العؾؿقة الؿعصؾة بالشقخ ،هـٰذا أبرزها.
ثؿ كؾف واهلل أطؾؿ هـٰذا يرجع إلك قفقؼ اهلل عالك لؾؿمسسة ولؾؼائؿقـ طؾقفا ،ولعؾف مـ بركة
إخالص الشقخ أن يسر اهلل عالك واقض لف مـ يخدم طؾؿف ويـشره بعد مق ف ،فنن كشر طؾؿ العالؿ مـ
أطظؿ أسباب اكعػاطف واد اال الـبل صؾك اهلل طؾ ْق ِف وطؾك آلف وسؾؿ يف الصحقح مـ حديث أبل هريرة:
(( إذا مات ابن آدم اىقطع عمله إال من ثالث صدقة جارية وعل ينتفع وبه وولد صالح يدعو له )) وأرجق
أن اهلل عالك اد جؿع لشقخـا هـٰذه البقاب الثالثة مـ أبقاب الخقر.
المقدم :اطذرين طؾك هـٰذا السمال ألكف يف كري مفؿ ،ألين سؿععف كثقرا ،زطؿ البعض أن الدكعقر خالد
الؿصؾح يعشبف بالشقخ ابـ طثقؿقـ  $يف لباسف مـ خالل لبسف لؾغدرة البقضا ائؿا ،وأيضا الؿشؾح
الؿشاهبة ؿاما لؿشؾح الشقخ شؽال ،ففؾ هـٰذا صحقح؟
الجواب :طؾك كؾ حال هـاك جاكب مـ العلثر بشخصقة الؿعؾؿ ،جاكب ؾؼائل ،ولقس فقف ؽؾػ،
واد يؽقن اة مالحظة بعضفؿ السقؿا اد يؽقن ما ذكر ف اائؿا ولؽـ لقس ذلؽ طؾك وجف معؽؾػ هـٰذا
أمر جرى بدون ؼصد وحرص> ألن ؼؾقد الشقخ مـف ما هق معؽؾػ بلن يخرج اإلكسان طـ صبعف بطريؼة
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ملكؾف أو مشربف أو م عامؾعف لقعؼؿص شخصقة شقخف ،وهـٰذا يف الحؼقؼة غقر مـاسب ،أما ما كان ؾؼائقا
ويؽقن لف أصقل فؾبس البقاض لت السـة الـدب إلل يعـل حثت الشريعة طؾقف فػل كسـد اإلمام أحؿد
مـ حديث ابـ طباس ﭬ أن الـبل ﷺ اال« :البسوا البواض وكفنوا فوه موتاك » ،والـبل ﷺ لبس
البقاض وكدب إلقف ،إذا كان العلسل بالشقخ مؿا هق لس بؿا كدبت إلقف الشريعة ففـٰذا فضقؾة ومـؼبة ألكف
طؿؾ لؾـبل ﷺ ..
المقدم :طرع الدكعقر خالـد الؿصـؾح مــ خـالل مشـاركعف يف االفعـا مــ خـالل بعـض الؼــقات
الػضائقة ،كلول ضفقر ،إلايـ الشقخ خالد ابؾ ذلؽ.
الجواب :طؾك كؾ حال الشؽ أن خقل أهؾ العؾؿ إلك الؼـقات الػضائقة كان معلخرا ،ما يف شـؽ أن
كثقرا مـ صؾبة العؾؿ والؿشايخ و لخروا يف ااعحام هـٰذا البـاب ويف الؿشـاركة يف كػـع الــاس مــ خـالل
عؾقؿـا كـان طـام
هـٰذه القسائؾ العل ؼرب العؾؿ إلك الـاس ،وابؾ ذلؽ لؿ أكـ غائ ًبا ،أول رس كشـر ف
ً
= 584يف الؿسجد الؿجاور لبقعل ،ومـ كعؿة اهلل عالك ،هـٰذا الدرس لؼل ابـقال فعقافـد طؾقـف صؾبـة العؾـؿ
حعك أن شقخـا مرة مـ الؿرات فاجلين يف الحؾؼة يف طام  5854فؼال :يا خالد رس العقحقد الذي لؽـؿ بـق
اإلخقان الطالب أن يـعؼؾ إلك الجامع حعك يسعػقدوا مـف فؾعؾؽ ـؼؾف ،وبالػعـؾ امعثؾـت لطؾـب الشـقخ
 ،$واكعؼؾ الدرس مـ الؿسجد الؿجاور لؾبقت إلك جامع شقخـا ،وكان الـدرس بعـد صـالة العشـا
وابعدا طام  5854أو آواخر = 584لؾفجرة ،وكان هـٰذا فا حـة العـدريس يف الجـامع يف حقـاة شـقخـا وكـان أو
الدروس العل ر بفا الشقخ  ،$وكان لفا حضقر جقد حعـك أن الشـقخ  $فـعح بـاب لرت قـب بعـض
الدروس الؿعقـة لؾؿعدئقـ روس يف الؾغة أو العؿدة وما أشبف ذلـؽ مــ القسـائؾ العؾؿقـة العـل رسـفا
بعض زمالئـا.
المقدم :مـ خالل معابععؽؿ كقػ ؼرؤون وااع ..مؿا أوجد ساهال كبقرا يف الػعقى؟
الشوخ[ : :الصقت غقر واضح ؿاما]
المقدم :ما سر غقابؽؿ العام طـ برامج إذاطة الؼرآن الؽريؿ؟
الشوخ :أوال لقس غقابا اما> بؾ كان لل مشاركة بنذاطة الؼرآن لقس كؿا وصػف يف السمال أكف غقابا
اما ،هـاك كقع مـ الؿشاركة العل ؽقن حسب الطؾب يف بعض الهرامج الؼؾقؾة ،الهرامج الؿؿعدة لقس
لل فقفا مشاركة ،والسبب أكف لؿ أ ؾؼ مـفؿ طقة ،ويف كؾ خقر إن شا اهلل.
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المقدم :اؾة الؿملػات لديؽؿ ما سببف؟
الشوخ الؼؾة والؽثرة أمر كسبل> ولؽـ مقضـقع العـللقػ لـقس مؼصـق ً ا لذا ـف ،إكؿـا العـللقػ يؽـقن
لؾحاجة وسد ما يرى الباحث أكف كافع يف مسائؾ العؾؿ العل يحعاجفا الـاس.
ال أادر أاقل أكف هـاك وفرة ولؽـ هـاك مملػات طديدة ،وأرى أكف جؿقع ما كعبعف مـ بحقث مؿا
يحعاج الـاس إلقف ؾبقة لحاجة اائؿة ولقس رفا طؾؿقا وبحثا مـ أجؾ البحث.
المقدم :أسسعؿ مقاعا لؾػؼف اإلسالمل أفقدوكا بـبذة طـف وطـ الجديد فقف وما الذي يؿقزه طـ غقره؟
الشوخ :مقاع الػؼف اإلسالمل أصؾف فؽرة ارت يف ذهـل بعد أن داطك بعـض اإلخـقة إلكشـا مقاـع
إلؽرتوين طؾك الـت مقاع إلؽرتوين طؾك الشبؽة العالؿقة ،وبعد مضل ؼريبا السـة والسـعقـ أو أكثر ،بعـد
مضل فرتة اكطالق الؿقاع الشخصل راو ـل فؽرة أن العؿؾ طؾك إكشـا مقاـع فقـف كـقع مــ العؿقمقـة
يخدم العؾقم الشرطقة ،فدرات الػؽرة يف طدة مجاالت إال أكف بالـظر إلك مسح الؿقجق ات لقس هـاك ما
يحؿؾ الػؼف خدمة كامؾة أو امة ،و قجفت إلك العؿؾ مقاع فؼفـل ورأيـت أن الؿقضـقع يف شـل مــ
الضخامة والؽهر الذي ال يؿؽـ بف شخص بؿػـر ه ،فاارتحـت الػؽـرة طؾـك مجؿقطـات مــ اإلخـقان
والؿفعؿقـ حعك أن صرحت الػؽرة طؾك الدكعقر طبد الرحؿـٰـ بـ صالح األصرم فـعحؿس لفـا وسـر هبـا
وأبرز ما لػت كظره إضافة إلك الؿقضقع أكـل صرحت مقضقطا أن يؽقن مقاعا ال يسعؼؾ باإلشراع طؾقف
شخص ،يشرع طؾقف مجؿقطة مـ الؿعخصصقـ العؾؿققـ الشرطققـ لقؽقن خارجا طــ شخصـقة مقااـع
يعـل صبغة الشخص الؿشرع طؾك الؿقاع ،ومـذ ذلؽ القات أصبحت الػؽرة لقست لشخص وال يؼقم
طؾقفا شخصا> بؾ أصبح الؼائؿ طؾقفا مجؿقطة مـ الباحثقـ والعؾؿا والؿفعؿقـ مـ الؿشـايخ الػضـال ،
وكقكت الفقئة العلسقسقة لؾؿقاع لؾعؿؾ طؾك خطقات العلسقس وأبرز ما يف هـٰذا الؿقاع أكف يعــك بالػؼـف
مـ كؾ وجف> سفقال و ؼريبا وخدمة و قاصال ،فالؿقاع يف الحؼقؼة مقاعا معؿقزا يف هـٰذا الجاكب.
المقدم :ماذا حؼؼعؿ مـ األهداع يف الؿقاع حعك اآلن وكقػ هق اإلابال؟
الشوخ :واهلل هـٰذا  ،مقجق اإلكجازات.
كلمة أخورة للشوخ :أوال أشؽر مجؾة كقن طؾك هـٰذا الحقار ،وأسلل اهلل عالك أن يبارك يف إكعاجفا
وأن يـػع هبا ،وأن يقسع ائرة الؿسعػقديـ مـفا  ،ثؿ إكـل أوجف الؽؾؿة إلك الؼرا ة األطزا بشؽرهؿ طؾك
وبعضا مـ
طؾك ااعطاع جز مـ أوااهتؿ ومطالعة هـٰذه الؽؾؿات العل طرضت فقفا جز مـ جربة
ً
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األفؽار وأاقل :الؿممـ ضعقػ بـػسف اقي بنخقاكف ،فقـبغل أن كععاون االكعػاع مـ كؾ جربة ،وإن
كاكت هـٰذه العجربة مضقئة يف جاكب واا ؿة أو باهعة يف جاكب ،ولؽـ هؽذا مسقرة الـاس فقفا جقاكب
مضقئة وفقفا جقاكب اد ؽقن أاؾ إضا ة ،أو اد ؽقن ال إضا ة فقفا> ولؽـ االسعػا ة مـ جقاكب الـاس
هـٰذا الشؽ أكف مؼصد.



