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بني يدي الطبعة الثانية

احلمد هلل رب العاملن والصالة عىل سيد األولن واآلخرين نبينا حممد وعىل 
آله وصحبه وسلم وبعد: 

بدأت فكرة هذا الكتاب عام 1420 ه�/1999م إل أهنا ظلت أمنية وفكرة 
ترتدد يف الذهن حول شخصية جاذبة كتب اهلل هلا القبول والتأثري يف الناس وبعد 
عقد من الزمان أي عام 1430 ه�/2009م يس�ر اهلل بداية التنفيذ هلا من خالل 

بحث علمي ُحكم وُقيم يف جملة علمية خارج اململكة العربية السعودية.

ثم يرساهلل إخراج البحث يف صورة كتاب عام 1435ه�/2014م بعد إضافة 
زيادات والتوسع يف ذكر كثري من املواقف الشخصية له مع الناس.

املزيد من  الكتاب متت مراجعته وإضافة  الطبعة األوىل من  نفدت  أن  وبعد 
وخطابات  وثائق  ذلك  ومن  واملحبن  األخيار  بعض  هبا  زودين  والتي  املواقف 
V برابطة العامل اإلسالمي إبان عضويته فيها زودين  عن عالقة الشيخ صالح 
بعض  وصلتني  كام  وفاته  قبل   V احلصن  سليامن  بن  عمر  اجلليل  اخلال  هبا 
املعلومات املهمة حول جهود الشيخ يف احلرمن الرشيفن وكذلك معلومات مهمة 
تغطي النشاط اليومي للشيخ مع أرسته أشكر من زودين هبا، كام وصلتني صور عن 
الشيخ صالح ومسكنه زودين هبا يارس السلطان وعاصم احلصن )حفيدي الشيخ 

ا، وشكر اهلل هلام. صالح( فجزامها اهلل خرياً
وبعد وفاة الشيخ V ُأجريت العديد من الدراسات العلمية عنه)1(.

1437ه�/2017م  عام  والثانية  األوىل  وفاته  بعد   V الشيخ  حول  رسائل  ثالث  نوقشت    )1(
 ملرحلة املاجستري يف جامعة أم القرى بمكة املكرمة إحداها يف الدعوة وعنواهنا: »الشيخ صالح =
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ول زالت حياته V مليئة باجلوانب املش�رقة التي حتتاج إىل إيضاح وبيان 
من ذلك رؤاه يف جمال عالقة اإلسالم بالغرب ورؤاه يف جمال العمل اخلريي ورؤاه 
العربية  اململكة  الوطني يف  املرأة ورؤاه وجهوده يف جمال احلوار  يف جمال دراسات 

السعودية واهلل املوفق ول حول ول قوة إل باهلل العيل العظيم.

أبو صهيب

H مدينة النبي المصطفى محمد
 Alhusayen10@gmail.com

 1442هـ / 2021م

=ابن عبد الرمحن احلصن وجهوده العلمية«، للباحث: عبدالرمحن العمريي، واألخرى يف الرتبية 
بعنوان: »الفكر الرتبوي للشيخ صالح احلصن«، للباحثة: حصة مسفر اجلعيد، والثالثة رسالة 
دكتوراه يف الفقه بعنوان: »فقه الشيخ صالح احلصن وآراؤه يف قضايا فقهية معارصة« للباحث: 
عبدالعزيز بن محد آل عتيق من املعهد العايل للقضاء بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية 

عام 1439 ه�/ 2019م.
وكذلك خرجت بعض املؤلفات حول حياة الشيخ من ذلك: »رؤى تأصيلية يف طريق احلرية من   
كالم الشيخ صالح احلصن ملجموعة من الباحثن«، وكتاب »الشيخ صالح احلصن نادرة زمانه 
وفريد عرصه« للدكتور حممد بن فهد الفريح، وكتاب »صوت الوسطية الشيخ صالح احلصن 
السرية الفكرية والنموذج اإلنساين« عام 1437 ه� من إصدار مركز امللك عبدالعزيز للحوار 

الوطني.
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شكـــر

الكتاب فله احلمد أولاً  أشكر اهلل عىل ما وفق وسدد وأعان يف إخراج هذا 
ا وباطناًا ل أحيص ثناءاً عليه هو كام أثنى عىل نفسه. ا وظاهراً وآخراً

دور  هلم  كان  والذين  والقرابة  والفضل  العلم  أهل  من  ثلة  كذلك  وأشكر 
الشيخ  الفضيلة  صاحب  ومنهم:  وتسديده  ومراجعته  الكتاب  قراءة  يف  ملموس 
العلمي  انطلقت بدايات هذا املرشوع  اليحيى والذي  إبراهيم  املبارك د. حييى بن 

من بيته املبارك.

إمام وخطيب  البدير  د. صالح  الشيخ  الفضيلة  والشكر موصول لصاحب 
النبوي الرشيف والقايض بمحكمة الستئناف باملدينة املنورة والذي قرأ  املسجد 
مسودة الكتاب يف طبعته األوىل وأبدى مجلة من امللحوظات القيمة كام أشكر كالاًّ 
امللك  بجامعة  العامرة  كلية  )عميد  احلصن  الرمحن  عبد  بن  حممد  الربفسور  من: 
ا( ومعايل املهندس عبد العزيز بن عبد الرمحن احلصن )األمن السابق  سعود سابقاً
واألستاذ  معاذ(  )أبو  احلصن  إبراهيم  بن  الرمحن  عبد  والشيخ  املنورة(  للمدينة 
هيئة  )عضو  احلصن  إبراهيم  بن  إسحاق  د.  و  احلصن  إبراهيم  بن  إسامعيل 
التدريس باجلامعة اإلسالمية( و د. عبد الرمحن بن عبد العزيز بن سليامن احلصن 
ا( ود. خالد بن محد العنقري  )أستاذ التاريخ بجامعة أم القرى بمكة املكرمة سابقاً
ا(؛ عىل  ) عضو هيئة التدريس بجامعة امللك فهد للبرتول واملعادن بالظهران سابقاً
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قراءهتم للكتاب وتصويبهم له وإبدائهم مللحوظات علمية مهمة هي قيمة مضافة 
للكتاب والشكر موصول كذلك ألخي العزيز د. عبداهلل بن صالح احلصن )عضو 
ا( مللحوظاته القيمة وآرائه  هيئة التدريس بكلية العامرة بجامعة امللك سعود سابقاً
العنقري  عبداملحسن  بن  يزيد  األخ  كذلك  وأشكر  العلمية  وتوجيهاته  السديدة 
والذي أبدى ملحوظات قيمة أثرت الكتاب وأشكر كذلك مركز امللك عبدالعزيز 
احلوار  ملتقيات  لبعض  مفرغة  حوارية  بجلسات  زودين  والذي  الوطني  للحوار 
الوطني كام أشكر كل من أعان أو ساهم يف إنجاز هذه الدراسة ممن مل يسع املجال 
لذكرهم من اإلخوة واألخوات والزمالء ومن أبدى ملحوظة أو تقوياماً من القراء 
الكرام وفق اهلل اجلميع وسدد اخلطى وجعل أعاملنا كلها صاحلة ولوجهه خالصة، 

واحلمد هلل رب العاملن.

1435هـ /2014 م
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E

أنفسنا  رشور  من  باهلل  ونعوذ  ونستغفره  ونستعينه  نحمده  هلل،  احلمد  إن 

وسيئات أعاملنا من هيده اهلل فال مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ل إله 

ا عبد اهلل ورسوله صىل اهلل عليه وعىل آله  إل اهلل وحده ل رشيك له وأشهد أن حممداً

وصحبه أمجعن.

] ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ[.
]آل عمران:102[

]ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ پ پپ  ڀ ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  

ٺٺٿ ٿ  ٿ  ٿ ٹ   ٹ ٹٹ ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ[ ]النساء:1[.

ۓ     ے     ے      ھ     ھ     ھ     ھ     ہ     ہ     ہ     ہ     ]ۀ    

ۓ    ڭ      ڭڭ    ڭ    ۇ    ۇ    ۆ     ۆ    ۈ     ۈ    ٴۇ[  ]األحزاب:70، 71[.

أما بعد: يف مسرية العمل الدعوي واخلريي حتتاج التجارب الدعوية الناجحة 

الشخصيات  ومن   . ومستقبالاً ا  حارضاً اهلل  إىل  الدعاة  منها  ليستفيد  توثيق؛  إىل 

يكاد  اتفاق  والقتصادي وهي حمل  الدعوي  املجال  والفاعلة يف  املؤثرة  املعارصة 

الرئيس   V احلصن  الرمحن  عبد  بن  صالح  الشيخ  فضيلة  اجلميع:  من  يكون 

العام لشؤون املسجد احلرام واملسجد النبوي وعضو هيئة كبار العلامء يف اململكة 

العربية السعودية.
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رجل له جتارب ثرية وخربة عريقة يف جمال الدعوة إىل اهلل خالل مدة تزيد عن 
املراكز  الدول واملئات من  الكرة األرضية وزار عش�رات  فيها  ا طاف  الستن عاماً
ا يف العديد من جمالس  واملؤسسات الدعوية يف داخل اململكة وخارجها وكان عضواً
قلَّ  الوعورة  شديدة  مناطق  إىل  ووصل  والدعوية  اخلريية  واملؤسسات  اجلامعات 
من يصُل إليها من الدعاة؛ لتبليغ دين اهلل و الوقوف عىل أحوال املسلمن كام تنقل 
يف هذه الفرتة بن مناصب خمتلفة وعمل فيها مع أربعة من ملوك اململكة العربية 
 X اهلل  عبد  وامللك  فهد  وامللك  خالد  وامللك  فيصل  امللك  وهم:  السعودية 

وتعامل ببساطته املعهودة مع فئات خمتلفة ورشائح متنوعة ومجاعات عديدة.

وتربز أمهية هذه الشخصية يف تفرد صاحبها بأسلوبه احليايت املتواضع ومنهجه 
الدعوي السهل املمتنع، الذي متيز بالستمرارية والثبات طوال حياته، وهو نموذج 

للمسلم احلريص عىل دينه املهتم ألمر املسلمن.

اإلقليمي  بشقيها  العميقة  الدعوية  واخلربة  املتزنة  العلمية  الشخصية  هذه 
والدويل تستحق الدراسة والتوثيق، ورصد تفاصيلها وأبعادها املختلفة، لكي تكون 

ةاً العاملن يف حقل العمل اإلسالمي.  ا علمياًّا لكل من يريد الفائدة خاصَّ مرياثاً

ورأيت أن أسير في سبر غورها من خالل ثالث مسارات هي:
العمل  جمال  يف  وأعامله  الشيخ  جهود  أهم  عىل  الضوء  إلقاء  األول:  المسار 

اإلسالمي.
وموضوعات  قضايا  يف  ورؤاه  الشيخ  أفكار  بعض  بيان  الثاني:  المسار 

معارصة ومهمة وذلك من خالل إنتاجه العلمي والفكري.
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والمسار الثالث: ُيعنى بجمع وتوثيق املواقف واملشاهدات اخلاصة بالشيخ من 
ا من املواقف املؤثرة يف حياة الشيخ  خالل رصد شهادات املعارصين له، خاصةاً وأن كثرياً
V، ومل خترج عرشات  القليِل منها مشافهةاً يف حياة الشيخ  كانت خافية تم تناُقُل 

.V املقالت التي تظهر جوانب من حياته ومواقفه مع الناس إل بعد وفاته

املعارصة،  الدعوية  الثرية واخلربات  التجارب  الوقوف عىل  أمهية  ول خيفى 
فهو أمر يف غاية األمهية، ول سيام يف زماننا احلارض الذي كثرت فيه الفتن واحتاج 
ا إىل نامذج وقدوات معارصة يستفيدون  ا والعاملون لإلسالم خصوصاً الناس عموماً

من جتارهبم.

ولذا فالكتاب يسعى إلى تحقيق أربعة أهداف:
التعريف بأحد علامء األمة اإلسالمية ممن هلم أثر كبري يف جمال العلم والدعوة   .1

إىل اهلل عىل الصعيدين املحيل واإلقليمي.
اإلسالم  خدمة  يف   V احلصن  صالح  الشيخ  جهود  بعض  عىل  التعرف   .2
سواء يف جمال الدعوة إىل اهلل أو يف املجال العلمي، من خالل التأليف والنرش 
وتوزيع الكتب أو من خالل الدعم والدفاع عن الدعاة إىل اهلل، أو من خالل 
جهوده يف خدمة احلرمن الرشيفن، أو من خالل إدارته للحوار الوطني يف 
اململكة العربية السعودية، أو من خالل عمله الوظيفي، أو من خالل جولته 

وزياراته لكثري من املؤسسات واملراكز واجلامعات اإلسالمية حول العامل.
اهلل  إىل  الدعوة  وأطروحاته يف جمال  ورؤاه  الشيخ  أفكار  بعض  الوقوف عىل   .3
والعمل اخلريي، ومن ذلك: منهجه الدعوي الذي سار عليه والتزم به طوال 

حياته.
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تتبع ورصد عدد من املواقف الدعوية واإليامنية يف حياة الشيخ V؛ ليستفيد   .4
ا، والدعاة إىل اهلل وطالب العلم، والعاملون يف جمال  منها القراء الكرام عموماً

خدمة اإلسالم عىل وجه اخلصوص.

وقد واجه الكتاب صعوبة يف مسريته تتمثل يف الشخصية املدروسة، فصاحبها 
يرى  تواضعه ل  من  الشهرة واألضواء، وهو  يمقت  الظهور  العزوف عن  شديد 
نفسه شيئاًا، ول يرى أنه أهٌل أن ُتكتب عنه الكتب أو املقالت أو ُيمدح بعمل قام 
فيه  أن تؤلف  يكره  بل  ليس فقط ل حيب ذلك  به، وإن كان يستحقه، فهو رجل 
األبحاث وتسطر فيه الكتب واملقالت، ولذا كان من الصعب أن جترى معه مقابلة 

مبارشة، فضالاً عن أن يعرف أن هناك كتاب ُيعد عنه!.



يِخ  التَّعِريُف ِبالشَّ
V ِ صاحِل بن عبد الرمحِن احُلَصينِّ

 ويشمل المباحث التالية:
 المبحُث اأَلوَُّل: َنشَأُتُه.

 المبحُث الثَّاِني: َطَلُبُه الِعلَم. 
 المبحُث الثَّاِلُث: َحَياُتُه الَعَمِليَُّة.

.V المبحُث الرَّاِبُع: َوَفاُتُه 

ُل الف�سُل الأوَّ



من أقوال

املعن�ية،  اأو  املادية  بالق�ة  الإ�سالم  م�اجهة  عن  عاجز  »الغرب 
وعليه فاإن ف�سل امل�سلمني وذهاب ريحهم اإمنا ه� فقط با�ستجابتهم 
ملكر العدو يف التفريق والتنازع بينهم ودخ�ل ال�هن واخلذلن يف 

قل�بهم«.

مب��س�عية  الزوجات  لتعدد  الإ�سالمي  التنظيم  الإن�سان  تاأمل  »ل� 
وجترد عن اله�ى اجلامح والعاطفة الطائ�سة ول� تاأمله يف �س�ء ال�اقع 
والتجربة الب�سرية وامل�ازنة بني امل�سالح واملفا�سد لظهر له لي�س فقط 

اأن هذا التنظيم �سالح للمجتمع بل اإن املجتمع ل ي�سلح بدونه«.

ال�سيا�سة،  الإ�سالمي يف جمال  للعامل  الغرب  اأ�س�اأ هدايا  »رمبا كان 
والت�سليم  للعدل  املزدوج  املقيا�س  وقب�ل  امليكافيلية(  )تقدي�س 

مببادئ الغرب يف العالقات الدولية«
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المبحُث األوَُّل
نشأتـــُه

الرمحن  عبد  بن  الرمحن  عبد  بن  العزيز  عبد  بن  الرمحن  عبد  بن  صالح   »هو 
ماجد  باحلصن– ابن  -امللقب  حممد  بن  أمحد  بن  حممد  بن  اهلل  عبد  بن  حممد  ابن 

النارصي، من بني احلارث –احلبط– بن عمرو بن متيم. 

وآل احلصن أرسة يقال هلم )آل ماجد( لقب جدهم )حممد( املوجود بآخر 
يقيمون  اليوم وكانوا  النسب لقب )احلصن( فرسى عىل ذريته حتى  سلسلة هذا 
الشيخ  عمهم  فعن  الوشم  بلدان  عاصمة  شقراء)1(  من  بالقرب  القرائن  بلدة  يف 
املصلح  شيخه  قبل  من  شقراء  يف  قاضياًا  احلصن  اهلل  عبد  بن  العزيز  عبد  العالمة 
 وإمام الدعوة يف زمانه الشيخ حممد بن عبد الوهاب، ومن قبل اإلمام عبد العزيز 
ا  ابن حممد آل سعود، فانتقلت األرسة بانتقاله من القرائن إىل شقراء واختذوها مقراًّ

وموطناًا هلم«)2(. 

تقع حمافظة شقراء وسط اململكة العربية السعودية عىل دائرة عرض 25.15 درجة شاملاً وخط    )1(
ا وعىل ارتفاع 750 م فوق سطح البحر، وتبعد مسافة 200 كم شامل غرب  طول 45.15 رشقاً
ا حمافظة املجمعة وحمافظة  ا مركز مرات، ورشقاً مدينة الرياض، حيدها شاملاً حمافظة الغاط وجنوباً
ا حمافظة الدوادمي، وسميت هبذا السم نسبة إىل القارة واجلبل األشقر بالقرب منها.  ثادق، وغرباً

ينظر الطريق إىل شقراء، حممد بن عبد اهلل احلسيني )ص29-21(.
البوارص يف التعريف بأرس النوارص، عبد اهلل بن مساعد الفايز )ص237(، وانظر كذلك: علامء    )2(

نجد خالل ثامنية قرون، عبد اهلل البسام )464-454/3(. 



22

عام  السعودية  العربية  باململكة  شقراء  مدينة  يف  احلصن  صالح  الشيخ  ُولِد 
الرمحن  الشيخ عبد  فوالده هو  نشأة صالح وديانة،  1351ه�/1932م)1(. ونشأ 
فيها، حيث  الدعوة إىل اهلل  بأمور  القائمن  احلصن من أعيان مدينة شقراء، ومن 
مهتاماًّ  الوشم، وكان  منطقة  املنكر يف  والنهي عن  باملعروف  األمر  هليئة  ا  رئيساً كان 
واألرامل  واملعوزين  املحتاجن  يساعد  فكان  الناس،  إىل  اإلحسان  و  اخلري  بعمل 
عن  يبحث  »كان  البسام:  الشيخ  عنه  يقول  الفقراء،  بأيب  سمي  حتى  واأليتام، 
معيشتهم،  عىل  ويساعدهم  يعينهم  بام  ويمدهم  واأليتام،  واألرامل  املحتاجن 
وكان يتوىل جتهيز األموات الذين مل خيلفوا ما جيهزون به، وكان يسمى أبا الفقراء، 
فال ينقطع عن مواساهتم، وكان صاحب طاعة وعبادة وبعٍد عام ل يعنيه من األمور 

.)2(» ا سهالاً ا كريم النفس سمحاً ا بشوشاً وكان لطيفاً

عام  املنورة  املدينة  إىل   V عبدالرمحن  الشيخ  اجلليل  العم  انتقل  وقد 
فالزم  والقربى،  والطاعة  واإلحسان  اخلري  أعامل  مواصالاً  1381ه���/1961م 
فيقول:  عن ذلك  أحفاده)3(  أحد  للعبادة، حيدثني   H اهلل  مسجد رسول 
»كان اجلد عبدالرمحن يذهب إىل املسجد النبوي الرشيف قبيل األذان األول لصالة 
الصف  ويأخذ مكانه يف  يدخل،  ثم  تفتح  احلرم حتى  أبواب  ينتظر  الفجر، وكان 
ُيضحي  حتى  الفجر  صالة  بعد  مصاله  يف  وجيلس  مبارشة،  اإلمام  خلف  األول 
الظهر  صالة  وقبيل  حاجاته،  ويقيض  البيت  إىل  يعود  ثم  الضحى،  صالة  فُيصيل 
ثم  والراحة،  للغداء  يعود  ثم  فيصيل،  النبوي  للمسجد  أخرى  مرة  يتوجه  بساعة 
يعود لصالة العرص قبل األذان بنصف ساعة، وجيلس يف املسجد يف رباط إىل صالة 

جملة الفيصل، عدد )243( رمضان 1417ه�، يناير / فرباير 1997م )ص121(.   )1(
علامء نجد خالل ثامنية قرون، عبد اهلل البسام )455/3(.   )2(

الشيخ عبدالرمحن بن إبراهيم بن عبدالرمحن احلصن )أبو معاذ(.   )3(
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العشاء، ول خيرج إل بعد أن ُتقفل األبواب الرئيسة، فكان من أواخر من خيرج من 
النبوي الرشيف، كنت أخرج أحياناًا معه من خوخة باب السالم )الباب  املسجد 
الرئييس للمسجد النبوي الرشيف( وعندما جاءه األجل عام 1386ه�/ 1966م 
H قبيل العرص وأحس بغثيان مفاجئ  كان الشيخ يف مسجد رسول اهلل 
اضطره للخروج من املسجد وسقط عند باب املسجد؛ ثم نقل إىل املستشفى فإذا 

هو قد فارق احلياة«.
تذكر  فيه  تويف  الذي  اليوم  »يف   : احلصننّ إبراهيم  بن  إسامعيل  حفيده  يقول 
الوالدة أنه كان يف كامل صحته؛ بل وقبل خروجه للحرم كان أخي أيب سلامن )وهو 
صغري( يلعب عنده، وهو نفس يوم متيمة فهد بن عبداهلل السامل خرج من بيت السامل 
بعد الغداء وذهب للبيت جيدد وضوءه للصالة ثم اجته إىل احلرم وجلس يقرأ ثم 
املسجد  إمام  إىل  وأحرضوها  سقوطه  مكان  نظارته  وجدوا  به،  أحس  بام  أحس 
النبوي آنذاك الشيخ عبدالعزيز بن صالح V فقال: أين فقدت الشيخ عبدالرمحن 

احلصننّ .. ما صىل معنا العرص! 
مل يشعر أقارب الشيخ بام حدث له لتعودهم عىل جدول اجلد عبدالرمحن وأنه 
يبقى يف احلرم إىل العشاء، جاء أحد أقارب الشيخ ابن صالح بعد العرص إىل البيت 
العنابية وُصيل  بيتنا يف  V يف حوش  بام حدث. غسلوه  إبراهيم  الوالد  وأخرب 

عليه بعد العشاء يف نفس اليوم«.
تأثر البن صالح بأبيه يف كثرٍي من تلك الصفات، فكان الشيخ صالح احلصن 
ا، وكان  ا ليناًا بشوشاً ا عام ل يعنيه، ويف تعامله مع الناس رفيقاً V يف تعامله بعيداً
يف عبادته وعالقته بربه صاحب عبادة وديانة، وأما العمل اخلريي واإلحسان إىل 

الناس فهو جمال ختصصه حاز الريادة وقصب السبق فيه.
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الَمبَحُث الثَّاِني
َطَلُبُه ِللِعلِم 

عىل  هي  مراحل  بثالث   V احلصن  صالح  للشيخ  العلمي  اإلعداد  مر 
النحو التايل:

املرحلة األولى:

بدأت يف موطن ولدته شقراء، حيث »درس يف املدرسة البتدائية بشقراء، 
ا للمسجد  )1( الذي أصبح إماماً

V وكان مديرها آنذاك الشيخ عبداملجيد اجلربيت
التوحيد  بدار  التحق  البتدائية  الدراسة  الشيخ  أتم  أن  وبعد  ذلك،  بعد  النبوي 
بالطائف، ثم دخل كلية الش�ريعة بمكة املكرمة، ويف السنة الثالثة من الكلية ُطلب 
نفسه، فكان  الوقت  ا وطالباًا يف  بالرياض، فصار مدرساً العلمي  باملعهد  للتدريس 
فإذا جاء وقت الختبار ذهب حلضور الختبار يف كلية الرشيعة  باملعهد،  رس  ُيدِّ
»حدثني بعض من زامله يف الكلية: أن الشيخ V كان يأيت إليهم يف حمل إقامتهم 
بمكة، ويطَّلع عىل املنهج املطلوب لالختبار وهو جالس القرفصاء، فيمر عىل املنهج 

املطلوب عىل وجه الرسعة، ثم يدخل الختبار ويأخذ األول عليهم!«)2(.

هو عبد املجيد بن حسن أمحد بن مصطفى اجلربيت، انتقل إىل مكة املكرمة عام 1345ه� ودرس    )1(
إىل جملس  فيه حتى وصل  القضاء وتدرج  توىل  س،  فيها ودرَّ املدينة ودرس  إىل  انتقل  ثم  فيها، 
ا وخطيباًا للمسجد النبوي عام 1372ه�  ا يف هيئة كبار العلامء، عن إماماً القضاء األعىل، ثم عضواً

وتويف V عام 1418ه�. 
ينظر مقال: الشيخ صالح احلصن نادرة زمانه: قصص وطرائف ومواقف خالدة، د. حممد بن    )2(
فهد الفريح، صحيفة اجلزيرة السعودية، العدد: )14832( األربعاء 28 مجادى اآلخرة 1434ه� 

املوافق 8 مايو 2013م.
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بأنه  املدرسة، فأخربين  سألته ذات مرة أن حيدثني عن حياته وهو طالب يف 
يكن  مل  اهتاممه  وأن  واملكتبات،  الكتب  عىل  والطالع  العامة  بالقراءة  ا  مولعاً كان 
تكن  مل  إذن   : عمِّ يا  باستعجال  فبادرته  الدراسية،  املقررات  كتب  ملطالعة  ا  منرصفاً

ا يف دراستك، فأجاب هبدوء: »-وأنا عمك- العجيب أين كنت آخذ األول  متفوقاً
عىل الصف!«.

العباد)1( ك��ام درس  املحدث عبداملحسن  الشيخ  املعهد:  كان من طالبه يف 
عليه الشيخ صالح الفوزان)2( يف املعهد العايل للقضاء، ومن تالميذه كذلك الشيخ 
صالح احلديثي)3( املدرس باملسجد النبوي الرشيف، وكان من زمالئه يف التدريس 

عام  الزلفي  يف  ُولد  بدر،  آل  العباد  املحسن  عبد  بن  محد  بن  املحسن  عبد  الشيخ  فضيلة  هو    )1(
عام  العلمي  الرياض  معهد  يف  ا  مدرساً وُعن  بالرياض،  الرشيعة  كلية  يف  خترج  1353ه�، 
من  أول  وكان  فيها،  ا  مدرساً واختري  اإلسالمية  اجلامعة  ُأنشئت  1381ه�  عام  ويف  1380ه�، 
نائباًا  األحد 1381/6/2ه�، ويف 1393/7/30ه� عن  يوم  الرشيعة يف  كلية  ا يف  درساً ألقى 
لرئيس اجلامعة اإلسالمية، وظل يف املنصب حتى 1399/10/26ه� حيث أعفي بعد إحلاح 
منه، وقد بدأ بالتدريس يف املسجد النبوي عام 1406ه� وما زال يدرس فيه حتى تارخيه. ينظر 

كتب ورسائل عبد املحسن بن محد العباد البدر، )9-6/1(.
هو الشيخ د. صالح بن فوزان آل فوزان، ولد يف بلدة الشامسية بالقصيم عام 1354ه�، خترج يف    )2(
كلية الرشيعة بالرياض عام 1381ه�، ثم نال درجة املاجستري والدكتوراه منها كذلك يف الفقه، 
ا يف  س يف كلية الرشيعة، ثم يف املعهد العايل للقضاء، ثم عن مديرا للمعهد، ثم عن عضواً وقد درَّ
اللجنة الدائمة لإلفتاء، وهيئة كبار العلامء، واملجمع الفقهي التابع للرابطة، وله مؤلفات كثرية. 

.www.alfawzan.af.org.sa/node/13198 :ينظر املوقع الرسمي للشيخ
البتدائية  عىل  حصل  البكريية،  يف  1355ه�  عام  ولد  احلديثي،  اهلل  عبد  بن  صالح  الشيخ  هو    )3(
شهادة  عىل  حصل  ثم  1379ه�،  عام  بالرياض  العلمي  املعهد  من  خترج  ثم  1374ه�  عام 
= ينهي  أن  قبل  كفيف  وهو  الكريم  القرآن  حفظ  1384ه���،  عام  بالرياض  الرشيعة   كلية 
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مجلة من العلامء منهم: الشيخ عبداهلل الغديان)V )1 فقد زامله يف معهد الرياض 
العلمي، وكذلك الشيخ العالمة عبدالرزاق عفيفي)2( والذي زامله يف املعهد العايل 

للقضاء.

املقررة  والكتب  الدراسية  واملواد  دراسته  عن  حيدثني  أن  سألته  أنني  وأذكر 
َرُس بعضه يف املرحلة اجلامعية  عليهم، فأخربين أن ما درسوه يف املرحلة البتدائية ُيدَّ
يف وقتنا احلارض، ثم أشار إىل أنه قد حبب إليه القراءة العامة، ومل يكن يرصف وقته 

يف قراءة املقررات الدراسية.

صالح  الشيخ  هبا  مر  التي  األوىل  املرحلة  عىل  ورسيعة  موجزة  إطاللة  هذه 
املراحل  عرب  السعودية،  العربية  اململكة  موطنه  يف  للعلم  طلبه  يف   V احلصن 

يومياًّا من  املسجد  كان جيلس يف  أنه  وقد حدثني  العام،  التعليم  س يف  درَّ البتدائية،  املرحلة   =
يزيد  ما  منذ  الرشيف  النبوي  املسجد  للقرآن ومراجعة حفظه، وله حلقة يف  العشاء  إىل  العرص 
عن أربعن عاما يدرس فيها بشكل يومي ل يغيب إل لعذر قاهر وقد رشح خالل هذه املدة عدة 
املرام،  املستقنع، ورياض الصاحلن، وبلوغ  التوحيد، وعمدة األحكام، وزاد  كتب منها كتاب 

والرتغيب والرتهيب، وخمترص السرية النبوية للشيخ حممد بن عبدالوهاب، وغريها.
هو الشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحن بن عبد الرزاق الغديان، ولد يف مدينة الزلفي عام 1345ه�،    )1(
خترج يف كلية الرشيعة عام 1376ه�، وعن رئيسا ملحكمة اخلرب، ويف عام 1386 ه� نقل إىل 
العلمية واإلفتاء باإلضافة إىل  للبحوث  الدائمة  ا للجنة  اإلفتاء، ويف عام 1391 ه� عن عضواً

عضوية هيئة كبار العلامء، تويف V ظهر الثالثاء 1431/6/18ه�.
هو العامل اجلليل عبد الرزاق بن عفيفي بن عطية النويب ولد سنة 1323ه� / 1905 م، يف حمافظة    )2(
السنة  أنصار  ا جلامعة  رئيساً كان  اللسان.  ا، عف  متواضعاً أميناًا  ا  عابداً ا  زاهداً كان  املنوفية بمرص. 
ا يف معهد الرياض  ا يف دار التوحيد بالطائف، فمدرساً املحمدية بمرص ثم قدم للسعودية مدرساً
ا يف هيئة  العلمي، ثم ُعن أول مدير للمعهد العايل للقضاء باململكة العربية السعودية ثم عضواً
كبار العلامء ونائباًا لرئيس اللجنة الدائمة للبحوث واإلفتاء. تويف V يف يوم اخلميس 25 ربيع 

ا. األول عام 1415ه� عن عمر يناهز التسعن عاماً
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الدراسية املختلفة، والتي انتهت يف أم القرى ومهبط الوحي، حيث خترج يف كلية 
الش�ريعة بمكة املكرمة عام 1374ه�/1954م، وقد حصل عىل املركز األول بن 

زمالئه.

املرحلة الثانية:

بعد أن أتم الشيخ صالح احلصن V املرحلة األوىل من طلب العلم وحصل 
عىل الدرجة اجلامعية يف ختصص الرشيعة، خرج الشيخ V يف طلب العلم خارج 
نطاق اجلزيرة العربية، حيث قصد مجهورية مص�ر العربية وكانت قبلة للعلم آنذاك، 
عىل  الشيخ  حصل  وقد  القانون،  جمال  يف  التخصص  نحو  الشيخ  رغبة  وتوجهت 
درجة املاجستري يف القانون والش�ريعة من معهد البحوث والدراسات العربية التابع 
عنوان  وكان  ه�/1960م،   1380 سنة  القاهرة  مدينة  يف  العربية  الدول  جلامعة 

أطروحته: »الترصف عن الغري بدون ولية و ل وكالة يف الفقه اإلسالمي«)1(.

عبدالرزاق  األستاذ  القانون:  يف  أستاذه  عىل  الفرتة  هذه  يف  درس  وقد 
املقارن  الفقه  مادة  يف  سنتن  ملدة  عليه  تتلمذ  حيث  القانون(  )أبو  السنهوري)2( 
وتلقى عنه العلم، ولزمه خارج قاعة الدراسة؛ حيث اشرتك يف اجللسة األسبوعية 

وثيقة رقم:  اجلامعية،  الرسائل  الرياض،  والدراسات اإلسالمية،  للبحوث  فيصل  امللك  مركز    )1(
.)553996(

ولد د. عبدالرزاق السنهوري عام 1895م باإلسكندرية، حصل عىل الليسانس عام 1917م،    )2(
القانون، وبعد  فرنسا عام 1921م لدراسة  إىل  ثم سافر  بعد خترجه،  املناصب  ا من  وتوىل عدداً
اآلن( وكان  القاهرة  املرصية )جامعة  باجلامعة  احلقوق  بكلية  ا  مدرساً عام 1926م عن  عودته 
 V ا ملادة الفقه املقارن يف معهد اجلامعة العربية يف القاهرة، تويف ا لقسم القانون وأستاذاً رئيساً

عام 1971م. ينظر البوابة القانونية:
www.tashreaat.com/Characters/Pages/sanhory.aspx
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ويقص�ر حضورها عىل  باسم حلقة بحث،  يعقدها  السنهوري  األستاذ  كان  التي 
بعض الطالب املتميزين لبحث موضوعات يف الفقه املقارن بطريق املناقشة احلرة.

فقال:  السنهوري  الشيخ  عىل  دراسته  عن   V صالح  الشيخ  ث  حدَّ وقد 
»كنُت أحرض جلسات السنهوري وكان ل يعرفني، وبعد جلسات معدودة دخل 
ووزع علينا ورقة اختبار؛ لينظر يف مستوى احلارضين، وكنُت لست كبقية احلارضين 
أمضيُت  أكن  ومل  عنده،  جلسايت  أوائل  من  فهذه  احلضور،  يف  مدة  أمضوا  الذين 
عنده مدة بعد، فاستحييُت وأخذت ورقة الختبار وأجبت عن األسئلة، فلام جاء 
الدرس القادم قال: أين صاحب هذه اإلجابة؟ فرفعت يدي عىل استحياء، فأثنى 

ا«. عىل اإلجابة بشكل ملفت! وبعدها كان خيصني بمزيد عناية جزاه اهلل خرياً

له شأن يف  به راجياًا أن يكون  أنه كان معنياًّا  السنهوري  ومن فراسة األستاذ 
اململكة، فقد كتب األستاذ الدكتور السنهوري توصية للمعهد بأن يتم منح الطالب 

صالح احلصن منحة دراسية وهو أمر نادر احلدوث من قبل أ.د. السنهوري.

مدة  أطال  وقد  للامجستري،  دراسته  يف  سنن  مخس  صالح  الشيخ  »أمىض 
دراسته يف مرص برغبة منه، حتى يتمكن من قراءة ما يستطيع قراءته، لشغفه الشديد 
بالقراءة، فقد قرأ ما يستطيع قراءته من الكتب بمكتبة األزهر ودار الكتب املرصية، 

والكتب التي كانت تعرض يف سور األوزبكية)1(«)2(.

كام بدأ بتعلم اإلنجليزية حينذاك بصورة تكاد تكون شبه ذاتية.

ا من املكتبات لبيع ورشاء الكتب القديمة واملستعملة، ل سيام الكتب  مكان يف القاهرة يضم عدداً   )1(
التي مل تعد تطبع. 

الشيخ صالح احلصن نادرة زمانه وفريد زمانه، د. حممد بن فهد الفريح )ص14(.   )2(
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املرحلة الثالثة:

عاد الشيخ صالح احلصن V إىل اململكة العربية السعودية، ومكث فيها 
هذه  يف  ولكن  منه،  والستزادة  العلم  طلب  يف  للخروج  عاد  ثم  الزمن،  من  مدة 
ا دولة فرنسا؛  ا أوروبا وحتديداً املرحلة خرج إىل خارج حدود الوطن العريب، قاصداً
ليكمل دراساته القانونية يف املقارنة بن الرشيعة اإلسالمية والقانون الفرنيس، وهو 
القانون الوضعي املعمول به يف أغلب الدول اإلسالمية، وقد درس الشيخ اللغة 
واستدعاء  والدته  مرض  لسببن:  الدرايس  مشواره  يكمل  مل  أنه  إل  الفرنسية)1( 
املكلفة  اللجنة  ضمن  فيصل  امللك  اختاره  حيث  خدماته،  من  لإلفادة  له  الدولة 

بحرص تركة امللك سعود رحم اهلل اجلميع وغفر هلم.

كانت اململكة العربية السعودية يف ذلك الوقت مل تصل إليها بعد وسائل التطور 

احلديثة، فال زال الناس يعيشون حياة البساطة، ومع أن الشيخ قد ذهب إىل فرنسا يف 

ا، حيث النبهار بالغرب وإنجازاته املادية مقارنة بالعامل اإلسالمي  وقت مبكر جداًّ

ومنه اململكة العربية السعودية يف بدايات اكتشاف النفط فيها، إل أن ذلك مل يؤثر 

سلباًا يف فكر الشيخ وإيامنه العميق بعلوِّ القيم اإلسالمية ومتانتها ورسوخها، يعرب 

أحد طالب الشيخ بقوله: »كان الشيخ V من أوائل املبتعثن إىل فرنسا لدراسة 

القانون، وكان ذلك يف وقت النبهار والستالب الثقايف، ولكنه كان يتمتع بمتانة 

فكرية جعلته ينظر إىل احلضارة الغربية من علوٍّ وليس بانبهار، وكان من النوعية 

جملة الفيصل، العدد: )358( ربيع اآلخر 1427ه�، املوافق مايو 2006م.   )1(
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الفريدة التي تعاملت مع احلضارة الغربية بتمييز واٍع مثل قلة قليلة يف ذلك الوقت، 

كالدكتور حممد عبد اهلل دراز، واألستاذ حممد أسد، وظهر هذا التوازن يف العمق 

الفكري والتوسع املعريف الذي يقابلك يف مقالته ومؤلفاته«)1(.

لقد تعامل الشيخ صالح مع احلضارة الغربية تعامل احلكيم، فقد تعامل معها 

بعلو إيامين يمتزج بموضوعية عقالنية أهلته لالستفادة املوضوعية دون تفريط أو 

إخالل بام لديه من معتقد أو قيم أو سلوك.

 V وأختم هذا اجلانب املهم يف حياة الشيخ بخصلة متيز هبا الشيخ صالح

وهلا عالقة بالعلم وحتصيله، أل وهي الذكاء والفراسة، فقد كان V عىل درجة 

عالية من الذكاء واحلدة يف الفراسة، حيدث الشيخ عبداهلل الغديان V عن ذلك 

فيقول: »لقد ُأويت الشيخ صالح والشيخ سعد)2( ذكاءاً مفرطاًا، وفراسةاً ل يعرفها 

ا كلياًّا ملا فاقهام  أكثر الناس عنهام، وكانا ل ُيظِهَران ذلك، ولو انرصفا للعلم انرصافاً

أحد بعد توفيق اهلل«)3(.

يف وداع الشيخ صالح احلصن، د. عبد الوهاب النارص، موقع صيد الفوائد اإللكرتوين.   )1(
بن  إبراهيم  والشيخ   - محالاً الوحيد  وابنه  –تويف  األول  اهلل  عبد  إخوة:  أربعة  صالح  للشيخ    )2( 
ا ملكتب الشيخ عبد العزيز بن باز V تويف باملدينة عام  عبد الرمحن احلصن V وكان مديراً
ا دينياًّا يف األردن وتويف عام 1436ه� ودفن بمكة،  1410ه�، وشقيقاه: الشيخ سعد وكان ملحقاً
)2004م- املوافق  )1424-1437ه�(  واملياه  الكهرباء  وزارة  توىل  وقد  اهلل  عبد  واملهندس 
املوافق  )1421-1423ه�(  املاحلة  املياه  لتحلية  العامة  للمؤسسة  حمافظاًا  كان  وقبلها   )2016

)2001 م-2003 م(. 
يف وداع الشيخ صالح احلصن، د. عبد الوهاب النارص، موقع صيد الفوائد اإللكرتوين.   )3(
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أهم آثاره العلمية:

مل يكن الشيخ صالح احلصن من املكثرين يف الكتابة نتيجة تواضعه الفكري، 
رغم غزارة علمه وسالمة وموضوعية طريقة التفكري والنظر لديه.

وكان يف أغلب حياته يكتب املقالت أو حتى الكتب، ثم يدفعها ألشخاص 
ملراجعتها ثم يعمد إىل نرشها بأسامء من راجعوها، دون نسبتها إىل نفسه، وأدى هذا 

.V إىل فقدان كثري مما كتبه
ومما تم توثيقه عدد من املؤلفات واملقالت و األبحاث الرصينة يف عدد من 
املالية،  واملعامالت  اهلل،  إىل  والدعوة  والعقيدة،  الفقه،  شملت:  التي  املجالت 

وقضايا املرأة، والعالقة بن اإلسالم والغرب، وفيام ييل أهم تلك املؤلفات)1(:
- املؤلفات: أولاً

مهذب رشح العقيدة الطحاوية للقايض عيل بن حممد بن أيب العز الدمشقي)2(.  .1

مه�ذب اقتض�اء ال�رصاط املس�تقيم خمالفة أصحاب اجلحيم لش�يخ اإلس�الم   .2 

ابن تيمية)3(.

للتعرف عىل اإلنتاج العلمي للشيخ ينظر: موقع الشيخ صالح احلصن اإللكرتوين:   )1(
 www.rowaq.org
نرشته اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة عام 1413ه�. مراجعة: د. عيل بن حممد نارص فقيهي    )2( 
من  اآللف  عرشات  منه  ووزع  عدة طبعات  الكتاب  وقد طبع  الغامدي.  عطية  بن  أمحد  د.  و 
املنورة  باملدينة  اجلاليات  وتوعية  واإلرشاد  للدعوة  التعاوين  املكتب  طبعة  وآخرها  النسخ، 

1435ه�، كام ترجم وطبع باللغة الرتكية.
طبعة خاصة بجمعية حتفيظ القرآن بال�وشم، النارش: بدون، سنة النرش: بدون. م�راجعة الشيخ:    )3(

عبد اهلل الغنيامن )مع حذف اسم املهذب الشيخ صالح احلصن(.
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التسامح والعدوانية بن اإلسالم والغرب)1(.  .3
القانون اإلداري)2(.  .4

العالقات الدولية بن منهج اإلسالم ومنهج احلضارة املعارصة)3(.  .5
احلرية الدينية يف اململكة العربية السعودية)4(.  .6

خاطرات حول املرصفية اإلسالمية)5(.  .7

ا: األبحـــاث: ثانياً

تعليق حول إمكانيات القضاء اإلداري يف الدولة اإلسالمية)6(.  .1
الوقف اخلريي بن األمس واليوم)7(.  .2

الطريق الروحي إىل مكة.  .3
تعدد الزوجات وحقوق اإلنسان.  .4

قضية أن تكون املرأة أجرية)8(.  .5

سلطان  األمري  كريس  هبا  قام  أخرى  وطبعة  1429ه�،  الرياض،  اإلسالمي،  الوقف  مؤسسة    )1(
للدراسات اإلسالمية املعارصة بجامعة امللك سعود، الرياض، 1429ه�. وكذلك طبعة ثالثة 

أصدرها املكتب التعاوين للدعوة واإلرشاد وتوعية اجلاليات، املدينة املنورة، 1435ه�.
مقرر درايس لربنامج اإلدارة املتوسطة، معهد اإلدارة العامة، الرياض.   )2(

واإلرشاد  للدعوة  التعاوين  املكتب  وكذلك  1429ه�.  الرياض،  اإلسالمي،  الوقف  مؤسسة    )3(
وتوعية اجلاليات، املدينة املنورة، 1435ه�.

غيناء للنرش، الرياض، 1430ه�، املوافق 2009م. وكذلك املكتب التعاوين للدعوة واإلرشاد    )4(
وتوعية اجلاليات، املدينة املنورة، 1435ه�. وقد تم ترمجته لإلنجليزية ونرشته غيناء كذلك.

مؤسسة الوقف اإلسالمي، الرياض، 1431ه�. )الطبعة الثانية هي الطبعة املنقحة(.   )5(
جملة اإلدارة العامة، الرياض، العدد: )2( شوال 1383ه�.   )6(

امللتقى السنوي األول للجمعيات اخلريية لتحفيظ القرآن الكريم، الطائف، سنة النرش: بدون.   )7(
األبح�اث: »الطري�ق الروح�ي إىل مك�ة، قضي�ة أن تك�ون امل�رأة أج�رية، تع�دد الزوج�ات =   )8( 
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هل للتأليف الرشعي حق مايل؟  .6
اململكة العربية السعودية والدعوة إىل اهلل –رؤية مستقبلية-)1(.  .7

عالقة املسلم بغري املسلم يف تصور اإلسالم.  .8
مقدمة لرتمجة كتاب: الطريق إىل مكة ملحمد أسد)2(.  .9

وتوعية  واإلرشاد  للدعوة  التعاوين  باملكتب  الزوار  توعية  برنامج  قام  وقد 
اجلاليات باملدينة املنورة بجمع بعض مقالت الشيخ وأبحاثه العلمية، بلغ عددها 
بعنوان:  خرج  مستقل  كتاب  يف  وإصدارها  وبحثاًا،  مقالاً   )31( وثالثن  إحدى 
وأبحاث، وقد شملت تلك املقالت واألبحاث مخس موضوعات هي:  مقالت 

اإلسالم والغرب، قضايا املرأة، حرية التعبري، الدعوة إىل اهلل، قضايا احلج)3(.

في املعامالت املالية:

رد عىل بحث: »موقف الرشيعة اإلسالمية من املصارف«)4( )5(.  .10
اهليئات الرشعية وطريق التحول ملستقبل أفضل.  .11

= وحق�وق اإلنس�ان«، ن�رشت يف كت�اب: قضايا بال ح�دود، كتاب اإلس�الم الي�وم )7( مكتبة 
العبيكان، الرياض، 1425ه�.

بحوث مؤمتر اململكة العربية السعودية يف مائة عام، الرياض، 7–11 شوال 1419ه�، املوافق    )1(
24 –28 يناير 1999م، املحور السابع عرش: إنجازات اململكة يف خدمة اإلسالم واملسلمن.

مكتبة امللك عبد العزيز العامة، الرياض، 1425ه�.   )2(
واإلرشاد  للدعوة  التعاوين  املكتب  احلصن،  الرمحن  عبد  بن  صالح  الشيخ  وأبحاث،  مقالت    )3(

وتوعية اجلاليات، املدينة املنورة، 1435ه�.
اإلسالمية،  البحوث  جملة  احلصن،  صالح  الشيخ  املصارف،  من  اإلسالمية  الرشيعة  موقف    )4(

الرياض، العدد )23(.
ا،  مل يكن من منهج الشيخ صالح احلصن V الردود يف املسائل اإلجتهادية السائغة عقالاً ورشعاً   )5(

واقترصت ردوده عىل تلك املخالفة للرشع أو العقل.
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َلم ودوره يف املص�رف اإلسالمي)1(. مشاكل البنوك اإلسالمية: عقد السَّ  .12
املحاولت التوفيقية لتأنيس الفائدة)2(.  .13

تعليق عن التفريق بن الفائدة البنكية والربا)3(.  .14
عقد السلم والستصناع ودورمها يف املرصف اإلسالمي)4(.  .15

نجاح البنوك اإلسالمية أن تتعامل بالنقود ل أن تتعامل يف النقود)5(.  .16

جملة جممع الفقه اإلسالمي، جدة، العدد: )8( اجلزء: )3( 1415ه�، املوافق 1994م.   )1(
جملة البحوث اإلسالمية، الرياض، العدد: )35(.   )2(
جملة البحوث اإلسالمية، الرياض، العدد: )31(.   )3(

ندوة املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، البنك اإلسالمي للتنمية، جدة، 1413ه�، املوافق    )4(
1993م.

جملة الفيصل، العدد: )246(، ذو احلجة 1417ه�.   )5(
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الَمبَحُث الثَّاِلُث
ـــُة َحَياُتــُه الَعَمِليَّ

مرت احلياة العملية والوظيفية للشيخ صالح احلصن V بثالث مراحل هي:
املرحلة األولى:

بدأ حياته العملية يف التدريس منذ أن كان طالباًا يف كلية الرشيعة، حيث طلب 
العلمي، فوافق الشيخ عىل أن  املعهد  التدريس يف  إبراهيم)1(  منه الشيخ حممد بن 
ُيسمح له بإكامل دراسته يف كلية الرشيعة وحضور المتحانات يف هناية العام، وبعد 
ا  خترجه درس يف كلية الرشيعة واملعهد العايل للقضاء بالرياض، ثم أصبح مستشاراً
الرمحن  عبد  بن  مساعد  األمري  وزيرها  عهد  يف  السعودية  املالية  وزارة  يف  قانونياًّا 

 

ا هليئة التأديب)3(. آل سعود)2(. ويف عام 1391ه�/1971م أصبح رئيساً

ا يف 14 /5 /1391ه� املوافق 1971/7/6م ُعنِّ  وبعد عدة أشهر وحتديداً
ا يف جملس الوزراء)4( باإلضافة إىل عمله كرئيس هليئة التأديب،  ا للدولة عضواً وزيراً

هو حممد بن إبراهيم بن عبد اللطيف، من آل الشيخ حممد بن عبد الوهاب، ولد سنة 1311ه�، ونشأ    )1(
يف كنف والده العامل، ووالدته الصاحلة، وأرسته العلمية، وأصابه مرض يف عينيه يف سن السادسَة 
عرشة، فقد عىل أثره البرَص،كان املفتي العام للمملكة العربية السعودية من مؤلفاته: جمموع الفتاوى، 

ورشح كشف الشبهات، تويف سنة 1389ه� وعمره 78 سنة. )ينظر: األعالم، )306/5(.
األمري مساعد بن عبد الرمحن بن فيصل آل سعود، ولد يف الرياض عام 1341 ه� هو: أخو امللك    )2(
عبد العزيز مؤسس اململكة العربية السعودية، كان وزيرا للاملية يف عهد امللك فيصل آل سعود. 
وهو أول رئيس لديوان املظامل، وأول رئيس لديوان املراقبة العامة. تويف V عام 1407ه� عن 

ا.  عمر يناهز السبعن عاماً
صحيفة أم القرى، العدد: )2365( 6 صفر 1391ه�.    )3(

صحيفة أم القرى، العدد: )2380( اجلمعة 23 مجادى األوىل 1391ه�، 16 يوليه 1971م.   )4(
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.)2(
V

وكان ذلك يف عهد امللك فيصل)1( 

إليه  أسند  واألنظمة،  والقانون  الرشيعة  جمالت  يف  العلمي  لعمقه  ا  ونظراً
السابق، وذلك  إىل عمله  إضافة  الوزراء،  بمجلس  اخلرباء  ورئاسة شعبة  تأسيس 

عام 1394ه�/1974م)3(.

وكذلك أسند إليه تأسيس واإلرشاف عىل صندوق التنمية العقاري، والذي 
حرص الشيخ V يف تنظيمه األساس أل حيتاج املقرتض أكثر من )48( ساعة 
احلصول  يف  الناس  عىل  التسهيل  األسمى:  اهلدف  وكان  القرض،  عىل  للحصول 
عىل قروض بدون ربا، لبناء مساكنهم، وبصورة أهم: القضاء عىل الفساد اإلداري 

والذي يرتعرع يف بيئات البريوقراطية املرهقة.

ا يف عدٍد من املجالس واللجان احلكومية منها: جملس  وكان الشيخ صالح عضواً
اخلدمة املدنية، وجملس اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، وجملس جامعة امللك عبد 
للدعوة اإلسالمية،  امللك سعود، واملجلس األعىل  العزيز بجدة، وجملس جامعة 
وجلنة احلج العليا، واهليئة العليا لتطوير مكة واملدينة، وهيئة كبار العلامء، واملجلس 

فيصل بن عبد العزيز بن عبد الرمحن آل سعود ولد يف 18 صفر 1324 ه� / 14 أبريل 1906م    )1(
وتويف شهيدا يف 13 ربيع األول 1395 ه� / 25 مارس 1975م، ملك اململكة العربية السعودية 
 / 1384ه�  يف  احلكم  مقاليد  توىل  الذكور،  العزيز  عبد  امللك  أبناء  من  الثالث  والبن  الثالث 
1964م، له مواقف مرشفة يف نرصة فلسطن وقضايا العامل اإلسالمي، من أشهر حكام وملوك 

العامل اإلسالمي املعارصين. 
حاول الشيخ التخلص من املنصب طيلة السنوات األربع، فلام عجز تشفع باألمري مساعد بن    )2(

عبد الرمحن، فأعفي بعد ذلك زمن امللك خالد رحم اهلل اجلميع.
مكتبة معهد اإلدارة العامة بالرياض، – قسم الوثائق – وثيقة رقم: )8184(.    )3(
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الستشارية  واهليئة  األعىل،  األوقاف  وجملس  اإلسالمي،  العامل  لرابطة  التأسييس 
العليا ملجمع امللك فهد لطباعة املصحف الش�ريف باملدينة املنورة.

املرحلة الثانية:

وهي مرحلة ما بعد العمل احلكومي، ففي آخر عهد امللك فيصل وبداية عهد 
امللك خالد W، طلب الشيخ اإلعفاء من الوزارة، وُأجيب الشيخ لطلبه برشط 
ا  ، فلم يكن الشيخ منقطعاً الستفادة من خدماته متى ما ُاحتِيج إليه، وهو ما تم فعالاً
عن تقديم الستشارة للجهات الرسمية، ومن أبرزها: املشاركة يف صياغة األنظمة 

الثالثة: نظام احلكم، والشورى، واملقاطعات فيام بعد.

تفرغ الشيخ بعد ذلك جلوار احلرمن الش�ريفن، وممارسة هوايته املفضلة وعمله 
املحبب، أل وهو العمل اخلريي والدعوة إىل اإلسالم وتبليغ دين اهلل يف اآلفاق.

بالعمل  وحافلةاً   ، مثمرةاً مرحلةاً  كانت  الشيخ  حياة  من  املهمة  املرحلة  وهذه 
جيوب  الشيخ  بدأ  فقد  األرض،  يف  كثرية  أماكن  ويف  امليادين  شتى  يف  لإلسالم 
العامل يتفقد الدعوة اإلسالمية، ويزور املراكز اإلسالمية، ويقدم املشورة والنصح 

والدعم. 

وقد رافق املؤلُف الشيَخ يف إحدى رحالته إىل أفريقيا عام 1411ه�/1990م، 
وتونس،  املغرب،  الزيارة  شملت  حيث  العريب،  املغرب  دول  الوجهة  وكانت 
ا من مؤسسات الدعوة والعمل اخلريي، والتقى  واجلزائر، وقد زار الشيخ فيها كثرياً
لإلسالم  والعمل  الدعوة  مهوم  معهم  وناقش  البالد،  تلك  يف  العلامء  من  بعدد 

وساهم يف طباعة ونرش بعض الكتب اإلسالمية.
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املرحلة الثالثة:

ا  وبعد عقدين من الزمان تقريباًا ويف آخر عهد امللك فهد V، تم تعيينه رئيساً
ا لشؤون املسجد احلرام واملسجد النبوي، وذلك عام 1422ه�/2002م)1(.  عاماًّ

وكان قبوله هذا املنصب بعد إحلاح يف العتذار نتيجة موافقة امللك عبد اهلل 
يتم تعين شخص  املنصب بصورة مؤقتة ريثام  يقبل  بأن  للعهد(  )كان حينها ولياًّا 

ا. مناسب لحقاً

ا للجنة العليا  وعندما بدأت مسرية احلوار الفكري يف اململكة، تم اختياره رئيساً
ملركز امللك عبد العزيز للحوار الوطني، وذلك عام 1424ه� / 2004م)2(. 

الوطني،  احلوار  ملركز  رئيسا  تعيينه  عىل  مكتوباًا  ا  اعرتاضاً  V الشيخ  قدم 
أعضائها  من  أحد  يكون  أل  للمركز،  التحضريية  اللجنة  اتفاق  خالف  هذا  وأن 

ا للمركز، ولكن مل ُيقبل اعرتاضه. رئيساً

ا؛ ألنه V الشخصية التي يكاد جُيمع عليها جل من  قاً وقد كان اختياره موفَّ
شارك يف جلسات احلوار الوطني، فقد كان V مقبولاً من مجيع األطياف.

ويف مطلع عام 1430ه� / 2009م ُعنِّ يف هيئة كبار العلامء يف اململكة العربية 
السعودية)3(. 

: نسيج وحده، عبد الرمحن الشبييل، صحيفة الرشق األوسط، العدد: )9988(،  الشيخ احلصننّ   )1(
الثنن 4 ربيع األول 1427ه�، املوافق 3 أبريل 2006م.

جملة الفيصل، العدد: )358(، ربيع اآلخر 1427ه�، مايو 2006م.   )2(
صحيفة أم القرى، العدد: )4241( يف 1430/2/25ه�    )3(
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فيصل  امللك  جائزة  عىل  صالح  الشيخ  حاز  سنن،  ثالث  بنحو  ذلك  وقبل 
العاملية خلدمة اإلسالم عام 1427ه� /2006 م)1(.

وقبل أن أختم هذه املرحلة من حياة الشيخ، جتدر اإلشارة إىل مسألة عجيبة 
ذكرها د. حممد الفريح يف كتابه املمتع عن الشيخ صالح احلصن V، وهي: أن 
ا ما، ومل يقدم ملفه طيلة عمره إىل أي مركز وظيفي،  الشيخ مل يبحث عن الوظيفة يوماً
ا قانونياًّا يف وزارة املالية ليس بطلب منه، بل جاء من أحد زمالئه ألحنّ  فعمله مستشاراً
عليه وأخذ ملفه! يقول د. الفريح: كان يقول يل: »ل أذكر البتة أين طلبُت وظيفةاً 
من الوظائف، وكل الوظائف التي تقلَّدهُتا وُعينّنُت فيها هي يف احلقيقة إكراه أديب! 
ا يف املعهد العلمي  من بداية َأْخذي من مقاعد الدراسة بكلية الش�ريعة ألكون مدرساً

إىل آخر الوظائف!«)2(.

جملة الفيصل، العدد: )358( ربيع اآلخر 1427 ه�، املوافق مايو 2006م.   )1(
الشيخ صالح احلصن نادرة زمانه وفريد عرصه، د. حممد بن فهد الفريح، )ص15(.   )2(
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الَمبَحُث الرَّاِبُع

َوَفاُتــــُه �

ا لشؤون املسجد احلرام واملسجد النبوي  ا عاماًّ استمر الشيخ يف منصبه رئيساً
ا لتمكن املرض  حتى عام 1433ه�، حيث طلب الشيخ اإلعفاء من املنصب نظراً
منه، مع أنه كان يزاول عمله عن بعد بكل كفاءة رغم املرض، وكانت األوراق كافة 
ا من مكة إىل غرفته يف املستشفى يف الرياض، ليعكف عىل إنجازها  رَضُ له دورياًّ حُتْ

يف حلظتها.

الرمحن  عبد  بن  صالح  الشيخ  بلغ  وعندما  يليه  الذي  العام  منتصف  ويف 
ا- تويف V يف يوم السبت 1434/6/24ه� املوافق  احلصن من العمر 83 عاماً
2013/5/4م، وُصيلِّ عليه بعد صالة عرص يوم األحد 1434/6/25ه� املوافق 
السعودية،  العربية  باململكة  الرياض  بمدينة  الراجحي  مسجد  يف  2013/5/5م 

وقد أمَّ املصلن يف الصالة عليه فضيلة الشيخ صالح اللحيدان)1( عضو هيئة كبار 
ا. العلامء، ورئيس جملس القضاء األعىل سابقاً

الشيخ صالح بن حممد اللحيدان، ولد بمدينة البكريية بمنطقة القصيم عام 1350ه�، وخترج يف    )1(
 ،V كلية الرشيعة بالرياض عام 1379ه�، وعمل سكرتريا لسامحة الشيخ حممد بن إبراهيم
املاجستري من  بالرياض عام 1383ه�، وحصل عىل  الكربى  املحكمة  لرئيس  ا  ثم عننّ مساعداً
القضاء  ملجلس  ا  رئيساً صار  حتى  القضاء  يف  تدرج  وقد  1389ه�،  عام  للقضاء  العايل  املعهد 
األعىل عام 1413ه�، كام كان عضوا يف هيئة كبار العلامء منذ إنشائها عام 1391ه�، وعضوا يف 

رابطة العامل اإلسالمي. ينظر الدرر السنية )489/16(.
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الراجحي  مسجد  هبم  امتأل  الناس  من  غفري  مجع  عليه  الصالة  أدى  كام 
وأروقته، يف مقدمتهم األمري مقرن بن عبد العزيز آل سعود، وكان يف ذلك الوقت 
يشغل منصب النائب الثاين لرئيس جملس الوزراء)1(، وعدد من األمراء والوزراء 

ا. ا مؤثراً واألعيان، والعلامء والدعاة وطلبة العلم، وقد كانت جنازةاً مهيبةاً ومشهداً

وقد قدم التعازي يف الشيخ صالح احلصن V خلادم احلرمن الش�ريفن 
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود V عدد من املؤسسات واهليئات الدينية 
والفكرية يف العامل اإلسالمي، يف مقدمتها هيئة كبار العلامء، والرئاسة العامة لشؤون 
املسجد احلرام واملسجد النبوي باململكة العربية السعودية، ومشيخة األزهر، وهيئة 
العربية)2(، وكذلك مركز امللك عبدالعزيز للحوار  العلامء بجمهورية مص�ر  كبار 

الوطني باململكة العربية السعودية)3(.

:V في رثاء الشيخ صالح

هيبة الرحيل..)4(..
ـــا جــــمَّ الـــمـــهـــابـــات جــــارُح قــــارُحوداعــــــك ي الــشــجــيــيــن  فـــي روع  وفـــقـــدك 

الــمــشــّع سماحة الــوجــه  وتـــســـنـــى مالمُحســـالٌم على  نـــبـــل  بــــه  ــفــيــض  ي

النائب الثاين يؤدي صالة امليت عىل الشيخ احلصن، نارص األنصاري، صحيفة الرياض، العدد:    )1(
)16387(، الثنن 26 مجادى اآلخرة 1434ه�، املوافق 6 مايو 2013م.

مايو   6 املوافق  1434ه�،  اآلخرة  مجادى   26 الثنن   ،)16387( العدد:  الرياض،  صحيفة    )2(
2013م. 

مايو   6 املوافق  1434ه�،  اآلخرة  مجادى   26 الثنن   ،)18275( العدد:  املدينة،  صحيفة    )3(
2013م.

معال  بن  حبيب  د.   ،V احلصن  صالح  اجلليل  الشيخ  جنازة  خلف  كلامت  الرحيل..  هيبة    )4(
www.saaid.net/Minute/619.htmاللوحيق، موقع صيد الفوائد اإللكرتوين:
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الـــقـــلـــوب لحبه الجوانُحأمـــــا والـــــــذي ســـــاق  حزنهن  مــن  خفقت  لقد 

فأنكفي الـــدمـــوع  تــــذر  ال  ـــا أثـــقـــلـــتـــه الـــــفـــــوادُحيــقــولــون  ــــب قـــلـــباً أغــــال

تــقــلــب طــيــر فـــي الـــفـــضـــاءات سابُحسالم على الشيخ )الحصّين( كلما

ورحمة ــا  عــلــماً الــشــيــخ  بفقد  المدائُحفــقــدنــا  تــحــتــويــه  ال  زكــــا  ونـــبـــالاً 

بوصفه الـــواصـــفـــون  يــحــار  ا  المطامُحوزهــــــداً تستبيه  ليست  القلب  من 

الــكــفــاف ولـــو يشا ـــُحيعيش عــلــى حــد  ـــكـــان لــــه فــــي كــــل ســـــوق مـــراب ل

الــتــقــى ال يبارُحوعـــقـــالاً ســديــد الـــــرأي تــعــلــوه هيبة نــهــج  ــا عــلــى  وســمــتاً
ســــرًّا وجهرةاً الـــديـــن  لــنــصــر  عــــّن سانُحوبـــــذالاً  عـــطـــاء كــلــمــا  ـــَب  وســـي

ويتقي ـــاء  األخـــفـــي بـــركـــب  ضجيج )المعالي( تصطفيه المطارُحيـــحـــج 

ا باسماً المساكين  درب  على  بــالــبــشــر طافُحتـــراه  والــقــلــب  يــالطــفــهــم 

النصائُحترى جهده في كل صرح من الهدى طــيــبــتــه  وفـــقـــه  بــصــمــت 

محدثاًا الــســامــعــيــن  لـــب  ــه الـــقـــرائـــُحويــســلــب  ــل ــن ويـــكـــتـــب ســــــرًّا لــــم ت

عشيٍة كـــــل  اهلل  ســـــــالم  ـــيـــك  لـــقـــد بـــعـــت دنـــيـــانـــا وبـــيـــعـــك رابـــــُحعـــل

برمزه ـــــوام..كـــــل  األق افــتــخــر  )صالُح(إذا  الشيخ  هو  فخر  لنا  فنحن 



V ِ يِخ صاحِل احُلَصينِّ ِصَفاُت الشَّ
 ويشمل المباحث التالية:

 المبَحُث اأَلوَُّل: ُزهُدُه.
 المبَحُث الثَّاِني: َتَواُضُعُه.
 المبَحُث الثَّاِلُث: َأمانُتُه.

 المبَحُث الرَّاِبُع: َكَرُمُه وسخاؤه.
. يَُّتُه َوُقوَُّتُه ِفي الَحقِّ  المبَحُث الخاِمُس: ِجدِّ

اِدُس: ِحكَمُتُه َوَسَداُد َرأِيِه.  المبَحُث السَّ
اِبُع: َسَعُة َثَقاَفِتِه.  المبَحُث السَّ

يتِه وثباِتها.  المبَحُث الثَّاِمُن: تواُزُن شخصِّ
 المبَحُث التَّاِسُع: ِعبادُتُه.

يِخ.  المبَحُث الَعاِشُر: َمَواِقُف ُأخَرى ِمن َحَياِة الشَّ

الف�سُل الثَّاين



من أقوال

ومكان،  زمان  كل  يف  للمجتمع  �سرورة  املنظمة  الق�اعد  وج�د  »اإن 
لأن البديل له الف��سى وف�ساد احلياة، ولكن �سن الق�اعد القان�نية 
القاعدة  تك�ن  اأن  ا�سا�سي  كمتطلب  يقت�سي  للمجتمع  املنظمة 
النفع،  باأن تك�ن ظاهرة  القان�نية )حكيمة( و)عادلة(، حكيمة 

وعادلة بحيث تطبق -وبدرجة مت�ساوية- على الكافة«.

باأن  م�سلم�ن  اأفراده  كل  م�سلم  جمتمع  من  يطلب  عدل  اأو  عقل  »باأي 
ف�سيلة  ُحرَم  ممن   - غريهم  اأو  جلدتهم  بني  من  طارئ  مع  يت�ساحم�ا 
باإنكار  ِبَباِلِغِه(-  ُه�  َما   ٍ )ِكبرْ من  اإل  �سدره  وخال  الفكري  الت�ا�سع 

حق�قهم اتكاًء على حق حرية التعبري«.

ا  »العالقات الدولية يف احل�سارة املعا�سرة ترتكز اأ�سا�ًسا اإن مل يكن كليًّ
على امل�سلحة ال�طنية والق�ة، ولي�س على القان�ن والأخالق«.
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الَمبَحُث األوَُّل
ُزهــــُدُه

هُد ِفي امَلاِل: أولاً - الزُّ

الزهد لغة: ضد الرغبة، والتزهد: التعبد، والزاهد: املعرض عن متاع الدنيا 
خيلو  أن  وقيل:  عنها،  واإلعراض  الدنيا  من  التقلل  هو  ا:  واصطالحاً ولذاهتا)1(. 

قلبك مما خلت منه يدك)2(.

وقد جاءت توجيهات النبي الكريم H حاثَّة عىل العناية هبذا اجلانب 
املهم يف أخالق املسلم، فقد روى اإلمام البخاري يف صحيحه من حديث ابن عمر 
L أنه قال: أخذ رسول اهلل H بَِمنِْكَبيَّ فقال: »ُكْن في الدنيا كأنك 
غريب أو عاِبُر سبيٍل« وكان ابن عمر L يقول: »إذا أمسيَت فال تنتظر الصباَح 
وإذا أصبْحَت فال تنتظر املساَء وُخذ من صحتك ملرضك ومن حياتك ملوتك«)3(.

وعندما جاءه H رجٌل يسأله عن عمل حيقق له حمبة اهلل و حمبة الناس؛ 
اهلل  يحبك  الدنيا  في  »ازَهْد  فقال:  الزهد  يف  ذهبية  قاعدة  إىل   H أرشده 
وازهد فيما عند الناس يحبك الناس«)4( و»ليس الزهادة يف الدنيا بتحريم احلالل 

ينظر: العن، اخلليل بن أمحد الفراهيدي، )12/4(، وخمتار الصحاح، حممد بن أيب بكر الرازي،    )1(
ص: )116(، ولسان العرب، ابن منظور، )196/3(، )زهد(.

التعاريف،  مهامت  عىل  والتوقيف   ،)114/2( النبي،  رب  عبد  القايض  العلامء،  دستور  ينظر:    )2(
حممد عبد الرؤوف املناوي )390/1(، التعريفات، عيل بن حممد اجلرجاين، )ص153(.

أخرجه البخاري يف صحيحه: كتاب الرقاق، باب قول النبي H: »ُكْن يف الدنيا كَأنَّك    )3(
غريب أو عابر سبيٍل«، رقم: )6053(، )2358/5(.

أخرجه ابن ماجه يف سننه: كتاب الزهد، باب الزهد يف الدنيا، رقم: )4102(، )1373/2(، =   )4( 
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ول إضاعة املال، إنام الزهادة يف الدنيا أن تكون بام يف يد اهلل أوثق منك بام يف يديك، 
وإذا أصبت بمصيبة كنت أشد رجاءاً ألجرها وذخرها من إياها لو بقيت لك«)1(.

كان الزهد صفةاً بارزةاً يف الشيخ صالح V، فقد كان � يعلم أن 
الناس  عن  واإلعراض  الزوايا  بلزوم  ول  والرخيص،  البايل  لبس  يف  ليس  الزهد 
املفقود، وهو  الزهد هو عدم رد املوجود ول تكلف  واعتزاهلم، بل كان يعلم أن 

وئۇئ  وئ  ەئ  ەئ   ائ  ائ  ى  ى  ]ې  تعاىل:  قوله  يف  املتمثل 
ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ          ۈئ ېئ[ ]احلديد:23[.

والقول  الناس،  عند  بام  تعلق  بال  العمل  إىل  هبذا   � إيامنه  به   فأدى 
بال طمع إل فيام عند اهلل وخوف من اهلل E وحده.

أو  هلا  ا  متطلعاً يكن  مل  ولذا  حقيقتها،  عىل  ا  مطلعاً بالدنيا  ا  عارفاً  V وكان 
ا لزينتها، بل كان يتعامل معها تعامل اخلبري هبا، يقول أحد تالميذه: »عرف  متشوفاً
الشيخ بالزهد الرباين ليس زهد التبذل والبذاذة، ولكن زهد من نظر إىل الدنيا عىل 
ا إىل كثري مما خيطف أبصار  حقيقتها وعاملها بحجمها، فال تلحظ يف شخصيته تشوفاً
عربت  التي  املناصب  فإن  لذا  طمع،  عىل  تزاحم  يف  ا  حضوراً له  جتد  ولن  الناس، 

حياته مل تكن حارضة يف تعامله مع الناس ول معاملته لنفسه«)2(.

ابن  رواه  احلديث: »حديث حسن،  النووية )ص32( عقب هذا  األربعن  النووي يف  وقال   =
ماجه وغريه بأسانيد حسنة«، وقال األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب )137/3(: »حسن 

لغريه«.
جامع العلوم واحلكم، ابن رجب احلنبيل )289/1(.   )1(

يف وداع الشيخ صالح احلصن، عبد الوهاب النارص، موقع صيد الفوائد اإللكرتوين.   )2(
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برفضها،  ليس  والرئاسة  واملنصب  املال  يف  الزهد  أن   � يعلم  وكان 
ولكن بتسخريها فيام يريض اهلل E، مع عدم التعلق هبا، وهذا فهم عميق قلَّ 
من يوفق إليه، ول أدل عىل صواب هذا الفهم من أننا إذا علمنا أن نبيي اهلل سليامن 
وداوود R كانا من أزهد أهل زماهنام، وهلام من امللك واملال ماهَلام، وكان عبد 
مع  الزهاد  من  ا،  اهلل عنهم مجيعاً العوام وعثامن ريض  بن  والزبري  بن عوف  الرمحن 

ماهلم من أموال، ومن خالط الشيخ وجالسه استوحى هذا الفهم منه. 

فقد كان الشيخ صالح يتمثل هذا اخللق الرفيع دون تكلف أو تصنع، تشهد 
بذلك مواقفه العملية مع املال واملنصب واجلاه والدنيا، ومن ذلك: 

معادلة الزهد:

عندما سئل عن معادلة الزهد العويصة أل وهي كيف يمكن اجلمع بن الزهد 
من جهة وبن دعوة اهلل لعباده إىل إظهار النعمة؟ 

أجاب إجابة اخلبري املامرس: ليس هناك تعارض كام يبدو للبعض، بل اجلالء يف 
 H التوازن بن هذا وذاك، وموجز هذا قول ابن تيمية عن زهد رسول اهلل
ا«، هبذه املعادلة يزن اإلنسان  ا ول يطلب مفقوداً الشاكر لنعم ربه: »ل يرد موجوداً

بن زهده وشكره.

زهد األثرياء:

وسئل كذلك عن زهد األثرياء األغنياء الذين يملكون األرصدة واألموال 
والدخل الوافر، فكيف يزهد اإلنسان واحلال كهذه؟ 
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الرجل  إن  املسلم أن يرصف كل ماله يف ملذاته؟  ينبغي عىل  فأجاب: وهل 
الرشيد ليستهلك من أمواله ما حيتاج، ثم ينفق ما بقي ملستقبله الذي أمامه، ليس 

مستقبل الدنيا فحسب، بل اآلخرة كذلك.

الفرق بني الزهد والبخل:

البسيط  »الفارق  بقوله:  أجاب  والبخل  الزهد  بن  الفرق  عن  سئل  وعندما 
يكمن يف فعل واحد، وهو التخزين أو الكنز، فالزاهد هو: الذي ل خيزن أموالاً 
ا منه عىل نفسه والباقي  لديه، فهو ل يركض وراءها، وما جاءه منها فهو ينفق جزءاً
ينفقها يف  ل  فهو  لديه،  األموال  الذي خيزن  فهو:  البخيل  أما  اهلل،  ينفقه يف سبيل 

سبيل اهلل ول عىل نفسه، فهو يبدو يف مظهره كأنه زاهد وهو زهد كاذب«)1(.

فلسفة التقاعد:

كام سئل كذلك عن نظرته املالية ملا بعد التقاعد من الوظيفة احلكومية فقال: 
ا انتظرت قليالاً حتى أمتمت عش�رين سنة يف اخلدمة، وهي  »بعد أن أصبحت وزيراً
آلف  عش�رة  أصبح  قد  راتبي  أن  حينها  فوجدت  التقاعدي،  للسن  األدنى  احلد 
ريال، وبالتايل سيكون راتبي التقاعدي مخسة آلف ريال، وهو مبلغ كاف ألن يوفر 

: »ماذا سأعمل بام يزيد عن مخسة آلف  يل حياة يف منتهى الرفاهية!« ثم عقب قائالاً
ريال لو انتظرت؟!«)2(.

الشيخ الزاهد صالح احلصن، زياد بن عبد اهلل الدريس، املجلة العربية، العدد: )300(، السنة:    )1(
)27( حمرم 1423ه�، )ص14(.

املرجع نفسه )ص15(.   )2(
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منحة األرض:
ا يف جملس الوزراء، طلب بعض الوزراء منحهم  عندما كان وزير دولٍة وعضواً
يقبل  ل  أنه  يعرفون  ألهنم  علمه؛  دون  معهم  الشيخ  اسم  ووضعوا  أراض،  قطع 
وفعالاً  القائمة،  يف  الشيخ  اسم  لوجود  سيوافق   V فيصالاً  امللك  وأن  بذلك، 
وافق امللك مبارشة عىل منح كل واحد منهم أرض كبرية يف املنطقة الش�رقية، فأراد 
يف  واستشار  إليها،  حاجته  لعدم  قبوهلا  عن  ويعتذر  املنحة  ُيعيد  أن  صالح  الشيخ 
ذلك بعض املقربن فأشاروا عليه بأن ل يفعل، فلربام غلبت مفسدة ردها مصلحته، 
مالين  بثالثة  الوقت  ذلك  يف  قيمُتها  رت  ُقدِّ وقد  تعاىل،  هلل  ُيوقفها  بأن  ونصحوه 
ا يف تلك الفرتة الزمنية، فاستجاب الشيخ ملشورة ذلك  ريال، وهو مبلغ ضخم جداًّ
ا يف املدينة  الناصح، ومجع إليها بعض ما توفر له من ماله اخلاص، واشرتى هبا أرضاً

وأوقفها هلل تعاىل.

العبرة بالبركة:

ا كثرية، فقال له:  ا، فتضاعفت قيمتها أضعافاً اشرتى له أحد أبناء أخيه أرضاً
يا عم لعلنا نبيعها وهناك أرض رخيصة نشرتهيا وننمي املال بالبيع والش�راء، فقال 

له �: »ليست العربة بالكثرة ولكن العربة بالربكة«.

البساطة في السفر:

كان الشيخ بسيطاًا يف تعامالته وسفره، يقول أحد ممن رافقه يف السفر: »سافرنا 
إىل موسكو وسبقته إىل هناك ألستقبله، وأتذكر أنني عندما استقبلته فقدنا حقائبه، 
لكنه مل يتأسف ومل يغضب، ومل يكن مهه سوى احلصول عىل بديل لعالجه الذي 

كان يف إحدى احلقائب. 
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قدوم  قبل  خوجة)1(  العزيز  عبد  السفري  موسكو  يف  اململكة  سفري  يب  اتصل 
باعتباره حيمل مرتبة  للشيخ،  بد من تدبري استقبال رسمي  أنه ل  الشيخ وأخربين 
استقبال  إىل  أحتاج  ل  وقال:  رفض  لكنه  ذلك،  ألبلغه  بالشيخ  اتصلت  معايل، 
رسمي، فأبلغت السفري الذي تقبل األمر لكنه أرص عىل أن ترتب السفارة سكناًا 
ا، وفضل النزول يف شقة صغرية مستأجرة للوقف يف  للشيخ الذي رفض ذلك أيضاً

أحد األحياء البسيطة بموسكو«)2(.

الدخـــل السنوي:

ا يف التعامل مع املال، حيث يعترب أن املال لديه مال  ا فريداً انتهج الشيخ منهجاً
اهلل، لذا ينفق عىل نفسه وأهله فيه باملعروف وبالتحوط الشديد ول يأخذ أكثر من 
ذلك! إنام يرصفه يف أعامل الرب والصدقة ومساعدة املحتاجن وغريها من مصارف 
اخلري والدعوة إىل اهلل، ومما أثر عنه يف هذا الشأن قوله: »أكثر ما يقلق الناس احلرص 

عىل املال واحلرص عىل املنصب، وأنا ل أفكر يف الستثامر ول يف الدخار«.

زهده في تعويض أرضه:

أم  بجامعة  التاريخ  أستاذ  احلصن  العزيز  عبد  بن  الرمحن  عبد  د.  حدثني 
ا عن قصة تعويض ألرض كان يملكها الشيخ صالح V يف مكة،  القرى سابقاً
 V صالح  للعم  »كان  فقال:  بالتعويض  يطالب  ومل  حقه  الشيخ  ُبخس  وقد 

ُعننّ  عام 1361ه� / 1942م،  ولد  ودبلومايس،  أديب  الدين خوجة  بن حميي  العزيز  عبد  د.    )1(
ا للثقافة واإلعالم  ا للسعودية يف تركيا، فروسيا الحتادية، فاململكة املغربية، فلبنان ثم وزيراً سفرياً

يف اململكة العربية السعودية. )1430- 1436ه�( / ) 2009 – 2014م(. 
العدد: )245(، شعبان 1434ه�،  الرمحن الصيفي، جملة األرسة،  مقال: يوميات مسافر، عبد    )2(

املوافق يوليو 2013م، )ص14(.
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أرض يف مكة وُنزعت للمشاريع اخلاصة بتوسعة احلرم املكي الرشيف، فعمل يل 
املعاملة،  ملتابعة  املقدسة  العاصمة  أمانة  ملراجعة  V وكالة رشعية  العم صالح 
ض العم صالح عنها، فقال يل أحد موظفي  وفوجئت بنقص يف أمتار األرض مل ُيعوَّ
أمانة العاصمة املقدسة: لكي تستطيع احلصول عىل تثمن األمتار املقتطعة لبد من 
واسطة وشفاعة لدى أمانة العاصمة. وعند ذهايب إىل املدينة املنورة، ومقابلتي للعم 
صالح بوجود )ابن عمي( أمن املدينة املنورة آنذاك معايل املهندس عبد العزيز بن 
العزيز  عبد  املهندس  أكلم  أن  رأيك  ما  صالح:  للعم  قلت  احلصن،  الرمحن  عبد 
ا  عن املعاملة للتوسط عند أمن العاصمة املقدسة؟ فرفض العم صالح V رفضاً
ا ثم قال: »الذي ل ُيعطى أفضل من الذي ُيعطى من التثمن، فهذه لتوسعة  شديداً

احلرم املكي الرشيف«.

يطلب رفع ثمن التعويض عليه:

ويف املدينة كانت له أرض وأراد بناء بيت عليها، وكان هناك زوائد تنظيمية 
لألرض اقتىض النظام أن ُتضاف إىل أرضه مقابل أن يدفع قيمتها للبلدية، وقدرت 
قيمة تلك األمتار من األرض بمبلغ زهيد، فاعرتض الشيخ عىل ذلك معلِّالاً بأن 
قيمة األرض احلالية أعىل من املبلغ امُلقدر، وطلب من أحد اإلخوة أن يذهب إىل 
التثمن  إعادة  منه  اهلل، ويطلب  يرمحه  آنذاك، صدقة خاشقجي  املدينة  بلدية  مدير 

ورفع سعر األرض عليه، وفعالاً دفع الشيخ الثمن األعىل!

زهده في البدلت املالية:

ا عن املزايا والبدلت املالية التي تعطى  من عجيب أمر الشيخ أنه كان معرضاً
ا فيها،  نظري املشاركة يف عضوية اللجان أو التكليف بأعامل إضافية، فقد كان زاهداً
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العام،  بالنفع  خاص  حساب  يف  جعله  منها  عليه  غلب  وما  قبوهلا  عن  ويعتذر 
ل خيتلط بامله اخلاص.

V هو ومن  امللك سعود  تركة  بموضوع قسمة  ُكلف  »ملا  أنه:  ذلك  من 
ا، فرفض أن يأخذ منه شيئاًا«)1(. ا جداًّ ا كبرياً معه، ُأعطوا عىل القسم األول مبلغاً

األنظمة، وكان جيلس لصياغتها  V كذلك بصياغة كثري من  ُكلِّف  وقد 
مع أصحابه الساعات الطويلة، من بعد العشاء إىل قريب الفجر، ول يتقاىض شيئاًا 

ا وهذا من عميل، ول ينكر عىل من يأخذ.  ويقول: أنا آخذ راتباًا جمزياً

يعتذر عن مكافآت اللجنة الشرعية في املصارف البنكية التي شارك فيها:

الربا،  من  نقي  مرصيف  نظام  يقوم  أن   V صالح  الشيخ  أمنيات  من  كان 
فالربا هو حرب هلل ورسوله H؛ ]ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ 
ۋ  ٴۇ  ۈۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ 

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې[ ]البقرة:278 - 279[.

وكانت إحدى أمانيه أن يوجد بنك إسالمي متميز، يأتيه الناس رغبة يف حسن 
واملحرمة  املشبوهة  املعامالت  عن  والبعد  الديانة،  ألجل  ل  وجودهتا،  تعامالته 

فحسب.

ولذا فقد قدم الشيخ صالح احلصن V خدماته للقطاع البنكي بكل تفاٍن، 
واللجان  والستشارات  اخلدمات  تلك  عىل  مالياًّا  مقابالاً  يأخذ  مل  أنه  فقط  وليس 
الش�رعية  اللجنة  أعضاء  عىل  اشرتط  بل  لسنوات؛  فيها  شارك  التي  الرشعية 

الشيخ صالح احلصن نادرة زمانه وفريد عرصه، د. حممد بن فهد الفريح )39(.    )1(
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للبنك املشاركة له أل يأخذ األعضاء مقابالاً مالياًّا من البنوك التي ترغب يف أسلمة 
بادر  اجلدية  عدم  منهم  أنس  فإذا  استقاللية،  أكثر  آراءهم  تكون  حتى  معامالهتا؛ 

بالنسحاب.

يطلب أصغر غرفة في الفندق:

أغراضه  الشيخ حيمل  كان  الرشقية،  املنطقة  الدعوية يف  امللتقيات  إحدى  يف 
يف كيس بالستيكي من النوع الذي يستخدم يف املحالت التجارية، فلام وصل إىل 
الفندق سأله األخ املستقبل عن نوعية الغرفة التي يرغب النزول فيها، وعرض عليه 
جناحان أحدمها كبري واآلخر صغري، فقال الشيخ بعفوية ل.. ل.. بل أصغر غرفة 
لديكم، وملا نزل يف غرفته سأل عن كيس أغراضه، فقال األخ املستقبل للشيخ: لقد 
الشيخ  فيها.. فضحك  السيارة، وقد ظنه أغراض غري مرغوب  وضعته يف شنطة 

صالح وقال: كيف لو علمت بأن به خطاب خيص الديوان امللكي!

لعلنا نتساءل ونحن نقرأ هذه السرية العطرة هلذا الرجل املبارك، كيف استطاع 
أن تقف  املال واملنصب، والتي يصعب  أمام سطويت  يقهرها  أن هيذب نفسه وأن 

أمامها نفس اإلنسان؟

املال واملنصب واجلاه يدور حوهلا اهتامم غالبية البرش، فكيف استطاع الشيخ 
V أن هيذب نفسه ويقوي فيها هذه اإلرادة املبهرة التي تقف أمام إغراء املال 
وإغراء الدنيا وزينتها؟، وهو مسلك مهم يف احلياة، جيدر العناية به والتفطن إليه، 
الدنيا وجينبه  التعامل مع  املرء  املهم، يسهل عىل  التساؤل  إجابة هلذا  فالبحث عن 

مزالق الركض خلفها.
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حقيقة  ومعرفة  الدنيا،  اإلنسان يف  ملهمة  اليقينية   V الشيخ  معرفة  ولعل 
احلياة الدنيا وأهنا دار ممر ومعرب ل مقر والستعداد الدائم للحياة اآلخرة؛ هو ما 
سهل عليه V الزهد فيام يرغب فيه الناس ويعرض عام يتسابقون عليه، ليصبح 

بذلك نادرة من نوادر زمانه وشخصية فريدة يف عرصه.
وأسهلها،  األمور  أيس�ر  من  الفهم  هلذا  التنظريي  اجلانب  إن  القول  وحيسن 
أن يسري وفق  يمكن لإلنسان  الكبري، كيف  التحدي  ويبقى  املهمة  احلقيقة  وتبقى 
ذلك الفهم، ويأطر نفسه بالقيم واملبادئ، ويلجمها بلجام الزهد يف الدنيا كواقع 

يعيشه وفلسفة يف احلياة يسري عليها.

هرِة: ا -ُزهُدُه ِفي امَلَناِصِب والشُّ ثانياً
حب الظهور وطلب الشهرة من األمور التي تنجذب إليها النفوس وتتطلع إليها 
مهم كثري من الناس، فكريس املنصب والشهرة مما جيعل الشخص حمل اهتامم الناس 

وحديثهم وطلبهم لقربه؛ وهذا أحد األسباب التي جتعل الناس يتهافتون عليها.
ففي جمال  والشهرة عجيبة؛  واملنصب  اجلاه  مع   V الشيخ صالح  وقصة 
ا ومل تتشوف إليها نفسه، بل عىل العكس من ذلك  املناصب فهو V مل يطلبها يوماً
ا بحقيقة  ، فقد كان V عارفاً كان يدفعها ويعتذر عنها ما استطاع إىل ذلك سبيالاً
ا يف ذلك قول النبي الكريم H: »َمْن  ا إىل اآلخرة؛ مستحرضاً الدنيا متطلعاً
ْنَيا َوِهَي َراِغَمٌة،  ُه َجَعَل اهلُل ِغَناُه ِفي َقْلِبِه َوَجَمَع َلُه َشْمَلُه َوَأَتْتُه الدُّ َكاَنِت اآلِخَرُة َهمَّ
ِمَن  َيْأِتِه  َوَلْم  َشْمَلُه  َعَلْيِه  َوَفرََّق  َعْيَنْيِه  َبْيَن  َفْقَرُه  ُه َجَعَل اهلُل  ْنَيا َهمَّ َوَمْن َكاَنِت الدُّ

َر َلُه«)1(.  ْنَيا ِإالَّ َما ُقدِّ الدُّ

رواه الرتمذي، أبواب صفة القيامة والرقائق والورع، باب )30(، حديث )2465( )642/4(،    )1(
وصححه األلباين يف السلسة الصحيحة )670/2(.
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ولذا فقد كانت بعض املناصب العليا يف الدولة تعرض عليه ويعزف عنها، 
وما ُغلب عليه كان ُيِلحُّ بطلب اإلعفاء منذ أول منصب رفيع تقلده، حن اختري 
واملسجد  احلرام  املسجد  لشؤون  رئاسته  وهو  منصب  آخر  وحتى  للدولة  ا  وزيراً

النبوي.

العتذار عن عضوية مجلس الوزراء:

سنتن  وبعد  الوزراء،  جملس  يف  دولة  وزير  صالح  الشيخ  فيصل  امللك  عنَّ 
أو ثالث، تقدم الشيخ بطلب إعفاء من الوزارة، ولكن امللك فيصل V لعلمه 
بالستشفاع  بالشيخ  َحدا  مما  طلبه،  إىل  جيبه  مل  والقانونية،  العلمية  الشيخ  بمكانة 
باألمري مساعد بن عبد الرمحن، حيث سبق للشيخ أن عمل حتت إدارته يف وزارة 

.V املالية، وقد حتققت رغبة الشيخ يف بداية عهد امللك خالد

العتذار عن رئاسة شؤون املسجد احلرام واملسجد النبوي:

أراد اهلل للشيخ مهمةاً هي من أعظم املهام والوظائف، وهي مهمة الدعوة إىل 
اهلل التي نذر هلا نفسه، ومع ذلك فقد اختار اهلل له مهمة جليلة ليختم هبا حياته، هي 
خدمة احلرمن الش�ريفن، ولكن الشيخ مل يكن ليقبل هبذا املنصب الذي ترشئب 
إليه أعناق كثري من الناس بسهولة؛ ألنه كعادته يف رؤية نفسه يرى أنه ليس أهالاً 
هلا، مع ما فيها من إغراءات املنصب، فكان ل بد من حيلة عىل الشيخ للقبول هبذا 

املنصب فكيف كان ذلك؟

قبول  املنورة( قصة  باملدينة  لوالديه  امللك عبد اهلل  أمناء )وقف  حدثني أحد 
امللك  مع  لقاء  لنا  »كان  فيقول:  الرشيفن  احلرمن  رئاسة  بمنصب  صالح  الشيخ 
عبد اهلل V يف املدينة املنورة، وكان هذا هو اللقاء األول بعد تعين الشيخ صالح 
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ا لشؤون املسجد احلرام واملسجد النبوي الرشيف، ويف اللقاء  احلصن V رئيساً
أخربهم امللك كيف تم إقناع الشيخ صالح بقبول املنصب، حيث سبق أن ُعرض 

عىل الشيخ صالح عدد من املناصب املهمة يف الدولة واعتذر عنها!

فقد دعا خادم احلرمن الرشيفن V الشيَخ صاحلاًا وقال له: يا شيخ صالح 
ما رأيك يف خدمة احلرمن الرشيفن أليست بمهنة رشيفة وفاضلة؟! قال الشيخ 
خادم  قال  ثم  ومكانتها،  وأمهيتها  فضلها  ذكر  يف  زاد  ثم  كذلك،  هي  بىل  صالح: 
احلرمن: وما رأيك يف الرجل ييس�ر اهلل له أن خيدم املسلمن يف احلرمن الش�ريفن 
ويعتذر عن ذلك؟ فقال الشيخ صالح: غلطان؛ ألن هذه نعمة جليلة من اهلل للعبد 
ا نريدك  أن هييئ له خدمة املسلمن يف هذين املسجدين ثم يعتذر، فقال له امللك: إذاً
: ل ل  ا لشؤون املسجد احلرام واملسجد النبوي، فانتفض الشيخ صالح قائالاً رئيساً
- وبعد إحلاح وافق الشيخ  أصلح هلا، وإن فالناًا وفالناًا أفضل مني -وذكر أسامءاً

صالح V عىل أن يكون هذا التعين بصفة مؤقتة )سنتن( فحسب«. 

ا )1422 ه�-1433ه�( يبذل جهده  وقد بقي الشيخ V اثني عرش عاماً
ووقته خلدمة احلرمن الش�ريفن وقاصدهيام من احلجاج والعامر والزوار.

السترجاع عند التعيني باملنصب:

بمنصبه  تعيينه  فور   V صالح  بالشيخ  اتصالاً  سعودية  صحيفة  أجرت 
ا لشؤون املسجد احلرام واملسجد النبوي، فقال هلم: »ادعوا يل بالتوفيق، فهذه  رئيساً
مسؤوليٌة جسيمٌة، أسأل اهلل أن يمدين بالعون والتوفيق للوفاء بمتطلباهتا، وأرجو 

ممن هينئونني الدعاء يل بالتوفيق، ولست أقول إل: إنا هلل وإنا إليه راجعون«.
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مداومة طلب اإلعفاء من املنصب:

ويف أثناء تلك الفرتة مل يكل الشيخ أو يمل من اإلحلاح عىل املسؤولن يف الدولة 
بطلب اإلعفاء من املنصب، وقد بذل الشيخ V حماولت عدة يف هذا الشأن، 
ا  يوضح ذلك أحد املقربن منه بقوله: »حن عن برئاسة احلرمن زرته فناولني كتاباً
ا للملك يذكر ضعفه وأنه ل تربأ  ا من غري قصد، اعتذاراً أقرؤه، فوجدت فيه خطاباً

الذمة يف تعيينه باملنصب«)1(.

قال ألحد أقاربه: »إن امللك عبداهلل V قال له: أهنام الثنان )امللك والشيخ 
صالح( ل خيتلفان إل يف مسألة واحدة )يقصد هبا اإلعفاء من املنصب(«.

فيه وسألته عن موضوع اإلعفاء من  الذي تويف  أنني زرته يف مرضه  وأذكر 
وملا  مرات  منه عدة  اإلعفاء  بأنه طلب  فأخربين  أجهده،  قد  املرض  املنصب؛ ألن 

 .V يأت الفرج بعد، وقد حتقق بعد ذلك، وكان من البشارات التي رُسَّ هبا

ا للحرمن، وإنام  ا من أرسته باختياره رئيساً والعجيب فإن الشيخ مل خيرب أحداً
بقي صامتاًا، وقد علمت األرسة من اإلعالم والناس!

اعتذاره عن عضوية اجمللس التأسيسي لرابطة العالم اإلسالمي:

ا يف املجلس التأسييس لرابطة العامل اإلسالمي بمكة،   كان الشيخ صالح عضواً
ا استقالته بعدم تقديمه للرابطة  وبعد عدة سنوات اعتذر عن عضوية الرابطة مربراً
خدمة ذات بال وتستحق املص�روفات التي تتحملها الرابطة لجتامعات أعضائها 

ا، د. حييى اليحيى، جملة األرسة، العدد: )245(، شعبان 1434ه�،  شيخي كام رأيته عاملاًا وعابداً   )1(
املوافق يوليو 2012م، )ص19(.
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املؤسسن السنوية؛ ولذا فقد أعاد الشيخ مبلغ مخسة عش�ر ألف )15000( ريال 
قيمة تقديرية لنفقات الجتامع املجلس التأسييس يف موسم احلج عام 1399 ه�، 
والعجيب أن الشيخ طلب من الرابطة أن يودع املبلغ ضمن إيرادات الرابطة حتت 
بند إيرادات متنوعة، مع عدم اإلشارة إىل اسمه، وقد حققت الرابطة رغبة الشيخ 

)1( وقد أشار الشيخ يف خطابه اعتذاره عن عضوية الرابطة إىل مسألتن:
V

األولى: أنه ملس هذا الشعور لدى بعض األعضاء املؤسسن، فأراد أن يكون 
قراره سابقة حسنة يتبعه فيها كل من يرى يف نفسه أنه ل خيدم الرابطة خدمة مكافئة، 

أن يتنحى عن عضوية رابطة العامل اإلسالمي.

خدمة  أي  أداء  عن  ختلفه  يعني  ل  الرابطة  عضوية  عن  تنحيه  أن  الثانية: 
حتتاجها رابطة العامل اإلسالمي منه، وكذلك عدم التقاعس عن أي تكليف له من 

قبل أمينها خيدم أغراض الرابطة وحيقق أهدافها.

زهده في الظهور اإلعالمي والشهرة:

اإلعالم طريق واسع للشهرة والظهور، ولذا فإن الشيخ صاحلاًا V تعامل 
ا عنه؛ ملا فيه من بريق  معه تعامل اإلنسان احلذر الفطن، فقد كان من أشد الناس بعداً
ذلك  منه  يطلب  ممن  يتخلص  وكان  العلمي،  ومتكنه  مقدرته  مع  وسمعة،  وشهرة 
بقوله: »يف علم النفس البش�رية هناك حالت تعاين من اخلوف غري املربر، كالوحيد يف 

الصحراء أو املطل عىل جدار عال، أنا واحد من هؤلء، فعندي فوبيا)2( صحافة«.

خطاب األمن العام لرابطة العامل اإلسالمي الشيخ حممد عىل احلركان رقم )1/949( يف 5/24    )1(
/1399 ه� إدارة املجلس التأسييس واملؤمترات، األمانة العامة لرابطة العامل اإلسالمي.

فوبيا: الرهاب، وهو خوف متأصل شديد عىل نحو مفرط من يشء معن أو موقف. املوسوعة    )2(
العربية العاملية، )295/11(.
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فــي شخصيته  الــجــانــب  هــذا  تــوضــح  الــتــي  الــمــواقــف  يلي بعض  وفيما 
 :V

يوكل اإلعالم إلى نوابه:

عىل  حرص  النبوي،  واملسجد  احلرام  املسجد  شؤون  رئاسة  يف  تعيينه  بعد 
يضطر  التي  اإلعالمية  احلرمن  رئاسة  ترصحيات  وكانت  األضواء،  عن  البتعاد 

للترصيح هبا يوكلها إىل وكالئه يف الرئاسة.
ومشاركة،  ا  اًواطالعاً قراءة  اإلعالم  وسائل  عن  الناس  أبعد  من  »كان  فقد 
ا هبا، ومع ذلك ل يكاد خيفى عليه يشء من  الناس تأثراً V من أقل  ولذا كان 
األحداث، وكان إذا اضطر إىل حضور إعالمي حرص عىل استغالله فيام ينفع األمة 

يف املسائل الكبار التي متر هبا، كحصار العمل اخلريي والربا واملرأة«)1(.

الشيخ ل يرغب أن يرى صورته:

احلصن)2(  سليامن  بن  الرمحن  عبد  اجلليل  واخلال  احلكيم  الشيخ  جملس  يف 
ا لشؤون املسجد  ا عاماًّ V باملدينة املنورة، وبعد تعين الشيخ صالح V رئيساً

ا، د. حييى اليحيى، جملة األرسة، العدد: )245(، شعبان 1434ه�،  شيخي كام رأيته: عاملاًا وعابداً   )1(
املوافق يوليو 2013م، )ص19(.

الشيخ  عىل  درس  القرائن،  بلدة  يف  1334ه�  عام  ولد  احلصننّ  سليامن  بن  عبدالرمحن  الشيخ    )2(
عبداهلل بن زاحم عندما كان قاضياًا يف نفي، وانتقل للعمل معه كاتبا يف الرياض ثم قدم املدينة 
ا لكتاب  عام 1364 ه� وعمل يف املحكمة العامة باملدينة كاتباًا لضبط رئيس املحكمة، ثم رئيساً
ا إلدارهتا، وكان من خواص الشيخ عبدالعزيز بن صالح رئيس حمكمة املدينة وإمام  املحكمة فمديراً
وخطيب املسجد النبوي ومرافقه يف العديد من سفراته خارج اململكة العربية السعودية، ُعرف 
الشيخ عبدالرمحن V بعمل اخلري وقضاء حاجات الناس ومساعدة املحتاجن والفقراء. تويف 
املسجد  املوافق 2007/12/14 م وصيل عليه يف  باملدينة يف يوم اجلمعة 1428/12/24ه� 

النبوي الرشيف ودفن يف بقيع الغرقد.
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احلرام واملسجد النبوي بفرتة وجيزة، جاء أحد األشخاص مهنئاًا للشيخ باملنصب 
اجلديد، وأخرج من جيبه قصاصة جريدة حتمل صورة الشيخ صالح وخرب تعيينه يف 
ا يريد أن يريه إياها، فقال له الشيخ: »أبعدها  ذلك املنصب، وأقبل عىل الشيخ فرحاً

عني« ورأيت الكراهة يف وجهه.

ا& يهديها ما أحب ذلك: 

كتب�ت الكاتب�ة الفاضل�ة رقي�ة اهلويرين�ي مقالاً عن الش�يخ صال�ح احلصن 
)1( ذك�رت في�ه بع�ض صفاته، وملا حض�ر الش�يخ V للملتقى الش�هري 

V

ألرسة احلص�ن يف املدين�ة املنورة س�ألته: ه�ل اطلعتم يا عم عىل م�ا كتبت األخت 
: »اهلل هيدهيا، واهلل ما أحب ذلك!«. ا وقائالاً رقية؟ فهز رأسه ممتعضاً

تفوق إحدى بناته في امتحان املرحلة الثانوية:

بناته  إحدى  بنجاح   V صالح  للشيخ  مهنئةاً  الصحف  إحدى  اتصلت 
وتفوقها، فقد كانت من األوائل يف طالبات الثانوية يف املدينة، و كذلك من األوائل 
عىل مستوى اململكة، وأخربت اجلريدة الشيخ بأهنم خصصوا هديةاً لبنته ويدعونه 
لستالمها، ومن املتوقع أن اجلريدة ستنرش ذلك التكريم عىل صفحاهتا، وربام تبع 

ا هلم بطريقة  ذلك نرش صورة للشيخ أو كلمة منه، فشكرهم الشيخ عىل هتنئتهم معرباً
ا يف الوقت نفسه عن عدم املقدرة  راقية ولطيفة بأن اتصاهلم هو أكرب هدية، معتذراً
عىل احلضور واستالمها، فلام أحلت الصحيفة عليه بأمهية استالم هدية النجاح، وأنه 

اإللكرتونية  اجلزيرة  صحيفة  اهلويريني،  رقية  أحتجب،  عنه  أٌب   .. احلصننّ صالح  الشيخ    )1( 
www.al-jazirah.com العدد: )13536(، الثالثاء 1430/11/1ه�، املوافق 2009/10/20م.
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حق للطالبة طلب الشيخ V منهم أن يقوموا بإعطاء اهلدية للفقراء واملساكن، 
داعياًا هلم باألجر والثواب.

يعتذر عن لقاء إعالمي:

زار أحد اإلعالمين الشيخ صاحلاًا احلصن V بقصد تسجيل لقاء لإلذاعة 
ا بأسامء عدد  عن حياة الشيخ، وحاول بإحلاح تسجيل لقاء إذاعي مع الشيخ مذكراً
من ضيوف حلقاته من العلامء والدعاة، إل أن الشيخ اعتذر بلطف معلِّالاً بأن أولئك 
الضيوف لدهيم ما يقدمونه من العلم واملعرفة، أما هو فليس لديه يشء يستحق أن 

ُيقدم! 

حيدث عن هذا املوقف اإلعالمي حممد املشوح فيقول: »حاولت بإحلاح شديد 
ا من العلامء والدعاة الذين  إقناعه يف التسجيل معي عن حياته، ورسدت عليه عدداً
قابلتهم، فابتسم وقال: »أولئك يستحقون، ولدهيم ما حيسن قوله والستامع إليه، 

أما أنا فال يشء عندي، واهلل املستعان«)1(.

علو يف احلياة ويف املامت، حممد بن عبد اهلل املشوح، صحيفة عكاظ، العدد: )17062(، الثالثاء    )1(
4 رجب 1434ه�، املوافق 14 مايو 2013م.
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الَمبَحث الثَّاِني
َتَواُضُعــــُه

َفِة: يِخ ِبَهِذِه الصِّ َصاُف الشَّ َواُضِع َواتِّ : َمفُهوُم التَّ أولاً

التواضع يف اللغة هو: »التذلل«)1(، وأما يف الصطالح فهو: »رضا اإلنسان 
بمنزلة دون ما يستحقه فضله ومنزلته، وهو وسط بن الكرب والضعة«)2(.

والتواضع من مكارم األخالق، قال E: ]ۇئ  ۆئ  ۆئ[ 
]احلجر:88[. 

وأمر به D يف احلديث القديس قال اهلل F: »من تواضع لي هكذا -وأشار 
وقال  السامء«)3(،  إىل  كفه  ببطن  يزيد  -وأشار  هكذا  رفعته  األرض-  إىل  بكفه   يزيد 
 رسول اهلل H: »من تواضع هلل درجةاً يرفُعه اهلل درجة، حتى يجعله في أعلى ِعلِّيِّين، 

ومن يتكبْر على اهلل درجةاً يَضُعه اهلل درجةاً، حتى يجعله في أسفل السافلين«)4(.

خصال  من   V احلصن  صالح  الشيخ  به  متيز  ما  أهم  عن  سألت  وإذا 
آيةاً يف   V : بساطُة الشيخ وتواُضُعه، فكان  ُمبارشةاً وسجايا، فستكون اإلجابة 

التواضع والبساطة والسامحة. 

لسان العرب، ابن منظور )397/8(.   )1(
الذريعة إىل مكارم الرشيعة، الراغب األصفهاين )213/1(.   )2(

املختارة:  األحاديث  يف  املقديس  والضياء   ،)399/1(  ،)309( رقم:  مسنده:  يف  أمحد  أخرجه    )3(
)316/1(، وقال: »إسناده صحيح«.

أخرجه أمحد يف مسنده: رقم: )11723(، )250/18(، وابن حبان يف صحيحه: رقم: )5678(،    )4(
)491/12(، واللفظ له.
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فقد كان يرى أن التواضع هو انكسار القلب هلل وخفض جناح الذل والرمحة 

ا، بل يرى  له عند أحد حقاًّ ، ول يرى  لنفسه عىل أحد فضالاً للمسلمن، فال يرى 

D من حيبه  اهلل  إنام يعطيه  قبله، وهذا ُخلق  للناس عليه، واحلقوق هلم  الفضل 

ويكرمه ويقربه. 

ا مع الناس لينّناًا يف تعامله مع صغار  ا يف ملبسه ومسكنه، متواضعاً  كان متواضعاً

ا يف أعامله وأقواله، فال حيب أن يمدح  ل النظافة، متواضعاً املوظفن والبوابن وعامنّ

أو ُيثنى عليه بعمل أنجزه.

الدنيا  ترك  ا،  وبريقاً ا  ظهوراً زاده  التخفي  يف  أوغل  »كلَّام  حمبيه:  أحد  يقول 

وهبرجها، يذهب لعمله ويرجع لبيته عىل قدميه دون تكلف أو تكليف، يدخل يف 

الناس وخيتفي يف أوساط العامة وكأنه أحدهم يصيبه ما أصاهبم، ويمر عليه ما يمر 

، فلله  عليهم من ضيق أو تدافع أو زحام، ل يشعر به أحد ول يعرفه إل اخلواصنّ

ا،  ا ول يلفت نظراً دره! ترك البهرجة واحلرس وفتح الطريق، وآثر ألَّ يؤذي أحداً

فال يضيق عىل حاج أو معتمر أو زائر.

َفُه اهلل يف آخر عمره برئاسة شؤون احلرمن الش�ريفن والقرب واملجاورة  رشَّ

فيهام، فقام بام أوكل إليه خري قيام، وأكمله ابتداءاً بمسؤوليات عمله اإلداري الكبري، 

وهنايةاً برفع ما يراه ملقى عىل األرض من كؤوس ماء الش�رب املستعملة أو غريها؛ 

ليضعها يف مكاهنا املخصص، وقد رأيته V عام 1427ه�/2006م يف صحن 

الكعبة املش�رفة يرفعها من األرض فيبادره أحد الناس -وقد عرفه-؛ ليأخذها منه 
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ا ملقامه وإجاللاً له، فيخفيها خلف ظهره مبتساماً يف وجهه داعياًا له يف تواضع  تقديراً

فطري وهدوء غري متكلف«)1(.

للمناصب  يقيم  ل  مثله،  الدنيا  وزن  عرف  ا  أحداً رأيت  »ما  آخر:  ويقول 

ا، قد عد نفسه يف أهل اآلخرة منذ بلغ الستن، وقال يل: اآلن أستعد  واأللقاب وزناً

للقاء ريب، انتهيت من الدنيا«)2(.

بقوله: »الشيخ صالح  الشيخ  السدحان من  العزيز  الشيخ د. عبد  ويتعجب 

لو  أقول:  وللتاريخ  ا،  وأدباً ا  ا وتواضعاً الزمن زهداً احلصن من أعجب رجال هذا 

أدركه ياقوت لرتجم له يف )معجم األدباء(، ولو أدركه أبو نعيم لرتجم له يف )حلية 

األولياء(، ولو أدركه الذهبي لرتجم له يف )سري أعالم النبالء(، هو من الثلة القليلة 

ا،  ا وسلوكاً املتميزة من املشايخ الذين عرفتهم بالبعد عن حب الظهور ديانةاً وطبعاً

املسؤولن  من  ُثلنّة  عىل  ُقِسَم  لو  احلصن:  صالح  الشيخ  تواضع  أن  وأحسُب 

لكفاهم.

يكن  مل  والذي  ابنه،  عند  البيت  يف  مرضه-  بداية  يف  كان  -عندما  مرة  زرته 

، ووصف يل  فردنّ عيلَّ البيت  فاتصلت عىل  بيته  أتقن وصف  البيت، ومل  حينها يف 

بالشهرة  ُبيل  تواضعه،  عىل  ا  خرياً اهلل  فجزاه  املنزل،  شارع  يف  بنفسه  وخرج  البيت 
تلك  عن  قام  ثم  الوجهاء  وداخل  كثرية،  مناصب  يف  الرئاسة  كريس  عىل  فجلس 

ينظر مقال: )إمام الزهد( صالح احلصننّ V، يوسف املهنا، موقع صيد الفوائد.   )1(
د. حييى اليحيى يتحدث عن شيخه صالح احلصن، موقع صيد الفوائد اإللكرتوين.   )2(
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ا،  الكرايس وفارق تلك املناصب، ومل يفارقه تواضعه، بل أحسب أنه زاد تواضعاً

وهو من الذين إذا حض�روا مل ُيعرفوا مع رفيع منزلته، وأحسُب أننّ هذا من عظيم 

.)1(
تواضعه �

الشيخ يجلس في طرف اجمللس:

املستقبلن لألمري  ليكون ضمن  ُدعي  الش�ريفن  للحرمن  ا  رئيساً تعيينه  قبل 

ا  مقيماً الشيخ  وكان  للمدينة،  زياراته  إحدى  يف   )2(
V العزيز  عبد  بن  سلطان 

املجلس  هناية  يف  جلس  املطار  يف  الستقبال  صالة  إىل  دخل  فلام  آنذاك،   باملدينة 

ومل يشعر به أحد إل أن أمري املدينة آنذاك األمري عبداملجيد V، وكان ممن جُيِلنّوَن 

الشيَخ؛ َفطَِن له فأوعز إىل أحد مرافقيه بطلب أن يتقدم الشيخ إىل جوار األمري، فلام 

جاء املرافق وطلب من الشيخ التقدم إىل صدر املجلس، اعتذر إليه الشيخ بلطف، 

وحاول املرافق عدة حماولت مع الشيخ أن يتقدم إل أن الشيخ اعتذر مفضالاً البقاء 

يف مكانه، فلام عاد املرافق إىل األمري قال له األمري: إما أن يأيت أو آيت أنا وأطلب منه 

ذلك، فلام رأى الشيخ إرصار األمري قام إىل مقدمة املجلس.

صاحلون عرفتهم: الشيخ الزاهد صالح احلصن، د. عبد العزيز السدحان، موقع صيد الفوائد    )1(
اإللكرتوين.

األمري سلطان بن عبد العزيز آل سعود هو البن اخلامس عرش من أبناء امللك عبد العزيز الذكور،    )2(
السعودية  العربية  اململكة  يف  للعهد  ولياًّا  كان  1349ه�/1931م،  عام  الرياض  مدينة  يف  ولد 
2005–2011م،  املوافق  1432ه�   –  1426 بالفرتة  الوزراء  جملس  لرئيس  األول  والنائب 

ا للدفاع والطريان من عام 1382 ه� /1962م. تويف عام 1432 ه�/2011م.  ووزيراً
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سر الذكر احلسن:

حيدث الشيخ د. إسحاق بن ابراهيم احلصن عن عمه الشيخ صالح فيقول: 
»سألته مرة فقلت له: يا عم ما رس هذا الذكر احلسن والقبول بن الناس؟ فال أكاد 
فإذا  والشيخ صالح،  إبراهيم  بالشيخ  إل ويسألونني عن صلتي  إىل مكان  أذهب 
علموا بالقرابة أكرموين وأجلنّوين لذلك، أما وإن أيب قد توفاه اهلل فلم يبق لنا إل 
أنت فأخربين؟ فقال يل: ما أعلم شيئاًا، لكن أسأل اهلل أل جيعل حظنا يف هذه الدنيا 
ربام  فقال يل:  وأفدين،  أخربين  فأرجوك  يعلم،  واهلل  مثلك  يا عم  له:  فقلت  فقط، 
سبب ذلك هو أين ل أرى أين أفضل عند اهلل من أحد من املسلمن، بل الناس كلهم 

أفضل مني عند اهلل«.

»إذا ذكر الشيخ صالح احلصن توافدت إىل القلب قوافل من خصال اخلري 
V من  التي كانت متمثلة يف شخصه وحارضة يف شخصيته، فقد كان الشيخ 
الشخصيات اجلامعة خلصال اخلري وجوانب اإلرشاق، لقد كان صاحب شخصية 
تأثريه  ويصحبك  وحي  الرُّ إشعاعه  إليك  وينفذ  إل  تلقاه  أن  يمكن  ل  مشعة؛ 

الوجداين«)1(.

ا: الَتَواُضُع مع اخللِق: ثانياً

عرف الشيخ صالح احلصن V بالتواضع يف كل أموره، وكل من عرف 
 :V الشيخ  به  متيز  ومما  الصفة،  هذه  منه  يالمس  عامله  أو  صاحبه  أو  الشيخ 
وفاة  قبل  مقالاً  الشبييل  الرمحن  عبد  د.  كتب  فقد  الناس،  مع  تعامله  يف  التواضع 

يف وداع الشيخ صالح احلصن، عبد الوهاب النارص، موقع صيد الفوائد اإللكرتوين.   )1(
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التي تصور جانباًا من  املتميزة  املواقف  فيه بعض  تناول  الشيخ صالح بسبع سنن 
ا  صفة التواضع لدى الشيخ فقال: »يتناقل املجتمع السعودي منذ السبعينات قصصاً
صلته  إبان  املتناهي  احلصن  صالح  الشيخ  تواضع  عن  الُظرف  يف  غاية  ونوادر 
مع  العالقة  تواضع  يف  بلغها  قد  ا  أحداً أعتقد  ل  لدرجة  العامة،  بالوظيفة  السابقة 

املواقع الرسمية املتتالية، ويف رقة التعامل مع اآلخرين و»احلبابة« مع الناس«)1(.

:V وفيما يلي مواقف ونماذج من تواضعه
الشيخ صالح ُيمنع من دخول الديوان امللكي:

وقد  أجرة،  بسيارة  امللكي  الديوان  إىل  أتى  للدولة،  ا  وزيراً تعيينه  بداية  عند 
أوقفه احلرس ورفضوا دخوله، فلم يزد عندما طلب منه تعريف نفسه أن قال: أنا 
صالح احلصن، فرفض احلرس دخوله لعدم معرفتهم به، لكن عبور الدكتور رشاد 

َل املوقف. فرعون َسهَّ

في حضرة امللك فيصل: 

»أتى مرة إىل مكتب امللك فيصل يتأبط عباءته بدلاً من ارتدائها، فطلب منه 
امللك، وهنا حلظه  لدخول  املجال  يفسح  املدخل كي  قليالاً عن  ينزاح  أن  اجلندي 
ا وأخذ بيده أمام انبهار احلضور من هذا املشهد،  امللك واجته إليه حيث كان منزوياً
أسلوب  ويف  احلياة  هنج  يف  حوله  ملن  املعلم  التواضع  هذا  بمثل  الشيخ  كان  لقد 
املعيشة ونزاهة اليد، فبينام يتسابق البريوقراطيون وذوو اجلاه إىل التشبث بالرونق 
نجده يستكشف جوانب املتعة والتلذذ واملنطق يف تبسيط أساليب احلياة، وعندما 

: نسيج وحده، عبد الرمحن الشبييل صحيفة الرشق األوسط، العدد: )9988(،  الشيخ احلصننّ   )1(
الثنن 4 ربيع األول 1427ه�، املوافق 3 أبريل 2006م.



68

يتعفف عن ركوب املقاعد الوثرية يف الرحالت اجلوية، وجيد أن حافلة النقل العام 
بن مكة املكرمة واملدينة هي األقرب واألسهل واألرسع زمناًا ووصولاً بن نقطتن، 
وهي تص�رفات ل تصدر عن بخل أو تقتري؛ ألن دروب اخلري ومصارف اإلحسان 

مفتوحة أمامه«)1(.

الشيخ ميتنع من استخدام شهرته في شأن شخصي:

كان يف مطار املدينة واملوسم مزدحم، وحجوزات الطريان شحيحة، فصالت 
املطار ممتلئة باملسافرين، وحجز الشيخ ومرافقه كان يف قائمة النتظار، فطلب منه 
مدير  إىل  بالذهاب  مقعدين، وذلك  يستخدم وجاهته يف احلصول عىل  أن  مرافقه 
املطار املناوب وتعريفه بشخصيته، فهو وزير دولة سابق، ولكن الشيخ اعتذر عن 
فعل ذلك وقال لصاحبه: »احلمد هلل، السيارة يمكن أن توصلنا إىل مكة ول نريد أن 
نأخذ مقعد أحد!!« وفعالاً انتظرا حتى تأكدا من عدم متكنهام من السفر بالطائرة، 

فاجتها بالسيارة إىل مكة.

إيقاظه ألحد الفقراء:

صالح  الشيخ  فيه  يصيل  كان  الذي  املكان  من  وبالقرب  النبوي  املسجد  يف 
V، كان أحد الفقراء ينام بالقرب من الشيخ، وطلب من الشيخ أن يوقظه قبل 
صالة الظهر بنصف ساعة حتى يتمكن من الستعداد للصالة والوضوء، وعندما 
: قم أبا احلسن،  يأيت وقت إيقاظه يربت الشيخ برفق ولن عىل ظهر ذلك الفقري قائالاً

وكان اسم الرجل علياًّا.

العدد:  الرشق األوسط،  الشبييل، صحيفة  الرمحن  زاهد احلرمن، عبد   : الشيخ صالح احلصننّ   )1(
)12578(، الثنن 2013/5/6م.
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حتمله جلهل الناس عليه:

يف املسجد النبوي كان أحد املتسولن يرتدد إىل الشيخ صالح V فيباسطه 
الشيخ ويلن له الكالم، وكأنه أحد أصدقائه، وقد جترأ ذلك املتسول فوضع يده 
عىل رقبة الشيخ من اخللف بطريقة غري لئقة، فغضب أحد أقارب الشيخ من ذلك 
نحبه  كلنا  األخ:  فقال  حيبه،  بأنه  املتسول  فرد  الشيخ،  تزعج  ل  له:  قائالاً  املتسول 

ول نؤذيه، فتدخل الشيخ وهدأ املوقف وأرىض اجلميع.

سائق األسرة يرفض توصيل الشيخ صالح:

بسائق  رزقنا  اهلل  أن  الطرائف  »ومن  احلصن:  إبراهيم  بن  إسحاق  د.  يقول 
ا« -ينفذ ما قيل له حرفياًّا-، ومرة أرسلته  من بلد غري عريب، وكان السائق »ظاهرياًّ
الوالدة لكي حيض�ر اخلالة أم عبد اهلل زوجة العم صالح، فركب العم صالح معهم 
يريد الذهاب إىل مكتب أحد إخويت، وكان املكتب يف طريقهم إىل بيتنا، فلام وصل 
قريباًا من املكتب قال له العم صالح: قف هنا لكي أنزل فرفض السائق الوقوف! 
وقال: »سيديت طلبت أن أحض�ر اخلالة أم عبد اهلل«، ورفض الوقوف للشيخ صالح 
من  للسائق  األوامر  جاءت  حتى  صدر  وسعة  بسامحة   V فتقبلها  ينزل،  كي 

الوالدة مرة أخرى«.

سائق أجرة يسخر من الشيخ:

ذهب الشيخ صالح V إىل عمله يف وزارة املالية يف سيارة أجرة )تاكيس(، 
الشيخ  للوزارة، فخيش  املقابل  الشارع  األجرة سيارته يف  فأوقف صاحب سيارة 
صالح V أن يقطع الشارع لضعف برصه ولكثرة السيارات ومرورها برسعة، 
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فلام  الغضب!  السائق  فظهر عىل  الوزارة  باب  إىل  تذهب يب  لعلك  للسائق:  فقال 
أن  تريدين  هل  وقال:  ا  ساخراً الشيخ  إىل  السائق  التفت  الوزارة  باب  إىل  به  ذهب 

)أعكك( أمحلك إىل مكتبك كذلك!؟.

الشيخ ُيمنع من دخول مكتبه في املسجد احلرام:

ا للحرمن الرشيفن، ذهب الشيخ إىل املكتب املخصص  ا عاماًّ بعد تعيينه رئيساً
للرئيس داخل املسجد احلرام بجوار باب امللك عبد العزيز وعندما أراد الدخول 
: هذا مكتب الرئيس، فقال للحارس: أنا رئيس احلرمن اجلديد،  منعه احلارس قائالاً
فقال له احلارس: يف األحالم! ومل يكن يعرفه ومل يكن يتصور أن الرئيس اجلديد 

هبذه اهليئة البسيطة! فانرصف الشيخ حتى وجد طريقة تدخله مكتبه.

يركب الونيت إلى إمارة املدينة املنورة:

كان لدى والدي عمر بن عبدالعزيز احلصن V سيارة نقل صغرية وهي 
املعروفة باسم )ونيت(، وهي خمصصة لنقل األغراض لوجود حوض هبا، وكانت 
ثامن  قرابة  وبعد  كذلك،  اجلريان  بعض  وبيوت  بيتنا  حاجات  تقيض  السيارة  هذه 
أو تسع سنن آلت هذه السيارة يل وأصبحت وسيلتي للتنقل، وكان لدى الشيخ 
إمارة  يف   V عبداملجيد  األمري  آنذاك،  املدينة  أمري  للقاء  موعٌد   V صالح 
املدينة، فطلب مني أن أوصله ملوعده، فرحبت بطلبه، ولكني قلت عىل استحياء: 
إىل  هبا  يذهب  أن  تليق  ول  حوض  ذات  وهي  ومتهالكة،  ا  جداًّ قديمة  سياريت  إن 
اإلمارة، فقال يل برسور: »أحب يشء عندي )أبو عراوي(« وكان يطلق عىل ذلك 
هبا  ُتشدُّ  لوجود مماسك يف جوانبها  )أبو عراوي(  العامية  السيارات يف  من  النوع 
احلبال عند ربط األغراض املحملة يف حوضها، وعند وقوفنا عند إشارة املرور إذا 
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بسيارة فخمة من نوع مرسيدس من أحدث األنواع وأغالها وقفت بجانبنا، ولوح 
يل سائقها أن ُأنزل النافذة، وإذا به أحد أعيان املدينة، فطن إىل الشيخ صالح ورغب 

يف السالم عليه، فهش له الشيخ ورحب به.

ويف موقف سابق كان لديه موعد مع األمري وكان األمري يعرف منهج الشيخ 
وصوله  توقع  مع  الشيخ  بإدخال  الدخول  بوابة  عىل  احلرس  فوجه  تواضعه،  يف 

بسيارة قديمة أو أبو عراوي!

ا باسم الشيخ صالح: موظف اخلطوط ل يجد حجزاً

بعد تركه ملجلس الوزراء بسنوات ُطلب الشيخ صالح V ذات مرة عىل 
عجل باحلضور إىل الديوان امللكي، وقد ُأخرب بأنه قد تم ترتيب احلجز له، وذهب 
موظف  أمام  يقفون  املسافرين  من  ا  صفاًّ فوجد  املحدد،  املوعد  يف  للمطار  الشيخ 
اخلطوط السعودية إلهناء إجراءات سفرهم، فوقف يف هناية الصف ترقباًا لدوره، 
وحن جاء دوره ومل يكن احلاسب اآليل قد دخل اخلدمة آنذاك، وقد كان بن يدي 
املوظف قائمة تضم أسامء املسافرين، وأخربه باسمه: صالح احلصن، وجتول عينا 
الشيخ يف احلال  له: )ل يوجد حجز باسمك(، فريد  ثم قال  القائمة  املوظف عرب 
ا  : بىل، يل حجز باسمي، فيؤكد املوظف أن ل حجز له، ثم يعطيه القائمة متذمراً قائالاً
ليتأكد بنفسه بعد إحلاح الشيخ عليه وتأكيده بوجود حجز له، وكم كانت دهشته 
احلصن،  صالح  الشيخ  معايل  بعبارة:  ا  مسبوقاً القائمة  صدر  يف  اسمه  وجد  حن 
: »ما درينا  فارتبك املوظف من جفائه مع الشيخ، فلطف الشيخ V املوقف قائالاً

أن فيه معايل ومطامن«.



72

شفاعة في ساحة املسجد: 

V عند أحد املسؤولن،  طلب أخ من باكستان شفاعة من الشيخ صالح 
له:  وقال   V صالح  الشيخ  معه  فتجاوب  النبوي  املسجد  من  خرجا  قد  وكانا 
هل معك ورقة؟ قال األخ: نعم. فتنحيا جانباًا يف زاوية من زوايا ساحات املسجد 
النبوي، وجلسا عىل األرض وكتب له الشفاعة، وكانت شفاعة مباركة نفع اهلل هبا.

لن يتغير اسمي:

ملا تقلد أحد املناصب جاء اخلادم ليخلع مشلحه خدمة له، فالتفت إليه وقال: 
إن خلعته أو تركتني أخلعه فلن يتغري اسمي، فأنا صالح احلصن.

الصالة مع عامة الناس:

كان الشيخ صالح احلصن V يصيل حيث انتهى به الصف يف غامر الناس 
يف املسجدين الرشيفن، وهو الرئيس العام لشؤون املسجد احلرام واملسجد النبوي، 
مع أنه بحكم منصبه يستطيع أن يصيل خلف اإلمام يف كل فرض، إل أنه ترك ذلك 

من باب الورع يف حجز مكان له.

يترك صالة كبار الزوار:

»يف إحدى رحالته إىل إفريقيا، انتظره الدعاة يف ذلك البلد اإلفريقي يف صالة 
V، وبعد وقت  الشيخ صالح احلصن  يعثروا عىل  الضيوف، ولكنهم مل  كبار 
علموا أنه قد نزل مع سائر الناس وجلس يف صالة املطار بثوب باكستاين ينتظرهم، 
فاعتذروا للشيخ عن تأخرهم وبينوا له أهنم ظنوه يف صالة كبار الضيوف، وأخربوه 
يكن  مل  إن  معك  أسكن  بل  للداعية:  وقال  فأبى  فخم،  فندق  يف  له  حجزوا  أهنم 
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عليك حرج، وفرح به الداعية وكانت عادته أن يتجنب سكنى الفنادق ما استطاع، 
وينزل عند الدعاة ويعطيهم األجرة؛ ليستعينوا هبا عىل حوائجهم«)1(.

ل لتقبيل الرأس:

ا يف أن يقبل الناس رأسه مع  من تواضع الشيخ V أنه ل يرى أن له حقاًّ
مكانته العلمية وموقعه الوظيفي وسنه التي شارفت عىل ثامنية عقود، يأتيه َمن ل 
تكون حماولة  ما  رأسه، وغالباًا  تقبيل  واملسؤولن، وكل حياول  املشايخ  حيىص من 
يائسة ملن أراد ذلك، وإن ألح فاإلجابة معروفة لدى الشيخ: »إن كان ول بد فواحدة 

.» بواحدة، وأنا أبدأ أولاً

ومما ُيذكر يف هذا املقام أن صاحب السمو امللكي األمري مقرن بن عبد العزيز 
ا للمدينة، حاول تقبيل رأس الشيخ فامتنع الشيخ، فلام أرص األمري  وكان حينها أمرياً

!» قال الشيخ عبارته املشهورة: »إن كان ول بد فواحدة بواحدة، وأنا أبدأ أولاً

شفاعته ملعيد ل يعرفه:

كتب أ. د. حممد بن خالد الفاضل عضو هيئة التدريس بجامعة األمري سلطان 

عن موقف له مع الشيخ صالح فقال: »أول لقاء مجعني به كان يف مكتبه يف هيئة 

التأديب قبل أربعن سنة تقريباًا، وهو حديث عهد بالوزارة وبرئاسة هيئة التأديب، 

اللغة  كلية  يف  املعيدون  زمالئي  مني  طلب  وقد  معيد،  بوظيفة  عهد  حديث  وأنا 

طلب  ثم  لستشارته  القرار-  صناعة  من  والقريب  القانوين  اخلبري  -وهو  زيارته 

بعض أخبار ومآثر الشيخ صالح احلصن د. حممد اخلضريي موقع صيد الفوائد اإللكرتوين.   )1(



74

شفاعته لنا- إن كان لنا حق - حول تصنيفنا الوظيفي ومساواتنا بزمالئنا خرجيي 
الش�ريعة، فذهبت إليه وهو ل يعرفني ومل يرين يف حياته، وملا وصلت مكتبه دخلت 
ا، وظننت  ومل أجد حاجباًا، وإذا يب أمامه مبارشة، فاستقبلني ورحب يب ترحيباًا حاراًّ
من فرط حفاوته وترحيبه أنه قد عرفني، فتعجبت لكنه رسعان ما قال يل: من أنت 

وماذا عندك يا ولدي؟ فقلت أنا حممد بن خالد الفاضل. 

وقبل أن أكمل قال: أنت ولد خالد بن فاضل ما غريه؟ قلت: نعم، فقام من 
مكانه وقال: )هذا يبي له سالم جديد(، فعانقني ورحب يب وسألني عن والدي 
حاجتي  عن  سألني  ثم  وبالقرآن،  باملسجد  عالقته  عىل  يغبط  والدك  إن  وقال: 
ا، ثم استأذنت منه  ا باملوضوع ووعدين خرياً فأعطيته األوراق التي معي فأبدى اهتامماً
فصحبني إىل باب املكتب، فودعته ودعوت له، وقد انتهى موضوعنا إجيابياًّا، ومتت 
مساواتنا بزمالئنا، ول أزعم أن مسعاي هذا هو السبب أو أنه هو املسعى الوحيد، 
وليس هذا حمل الشاهد يف موضوعنا وإنام حمل الشاهد: تواضع هذا الراحل الكبري 

واحتفاؤه بشاب صغري دون الرابعة والعرشين وهو ل يعرفه«)1(.

ُيسأل عن رئيس مركز امللك عبد العزيز للحوار الوطني:

حتدثت إليه إحدى قريباته عن مركز امللك عبد العزيز للحوار الوطني، حن 
ا ضمن أعضاء جملس أمناء املركز، وحن سألته من رئيس  علمت باختياره عضواً

املركز أجاب: أحد أعضاء املجلس، ومل يقل: » أنا »علاماً بأنه هو الرئيس!

صيد  موقع  الفاضل  حممد  د.   ، احلصننّ صالح  الشيخ  معايل  والتنّواضع  الزهِد  مدرسُة  ورحل    )1(
الفوائد اإللكرتوين.

بعض األقارب لم يعلموا بتعيينه في هيئة كبار العلماء إل بعد سنوات:

ا باملناصب التي يعن فيها، حتى قرابته؛ ألنه  من تواضع الشيخ أنه ل خيرب أحداً
ا يف هيئة كبار العلامء مل يعلم  ا، ومن ذلك حن اختياره عضواً ا ل تش�ريفاً يراها تكليفاً
ا، وبعد سنتن أو ثالث من تعيينه  بعض قرابة الشيخ بتعيينه يف املنصب إل عرضاً

من خالل وسائل اإلعالم.

ا: الَتَواُضُع في احلياِة: ثالثاً

ا يف احلياة؛ يف ملبسه ويف مسكنه  V متواضعاً كان الشيخ صالٌح احلصن 
ويف أموره كافة.

أن  ا  أبداً يصدق  ل  لباسه  يف  رآه  فمن  متبذل،  غري  جتده  اللباس  جانب  ففي 
من  منصباًا  شغل  قد  ذلك  بعد  وهو  األيام،  من  ا  يوماً دولٍة  وزيَر  كان  الرجل  هذا 
أعىل املناصب الدينية يف اململكة، ذا تأثري عظيم يف العامل، أل وهو: رئاسُته لشؤون 
أنك  لدرجة  ا،  جداًّ متواضع  فلباسه  ذلك  ومع  النبوي،  واملسجد  احلرام  املسجد 

ل تستطيع أن متيزه عن عامة الناس. 

مؤذن املسجد احلرام يحدث عن مشاعره:

هبيئته  صالح  الشيخ  رأى  عندما  انطباعه  احلرام  املسجد  مؤذين  أحد  يصف 
ا لشؤون احلرمن الرشيفن يقول: حدثت نفيس  ولباسه ألول مرة بعد تعيينه رئيساً
 : ا للحرمن الرشيفن قائالاً عندما رأيت الشيخ صالح ألول مرة عند تعيينه رئيساً
»أمل جيدوا غري هذا الدرويش هلذا املنصب! من تواضع لباس الشيخ وبساطته؛ فلام 

سمعت حديثه علمت عمق الرجل وحكمته«.
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بعض األقارب لم يعلموا بتعيينه في هيئة كبار العلماء إل بعد سنوات:

ا باملناصب التي يعن فيها، حتى قرابته؛ ألنه  من تواضع الشيخ أنه ل خيرب أحداً
ا يف هيئة كبار العلامء مل يعلم  ا، ومن ذلك حن اختياره عضواً ا ل تش�ريفاً يراها تكليفاً
ا، وبعد سنتن أو ثالث من تعيينه  بعض قرابة الشيخ بتعيينه يف املنصب إل عرضاً

من خالل وسائل اإلعالم.

ا: الَتَواُضُع في احلياِة: ثالثاً

ا يف احلياة؛ يف ملبسه ويف مسكنه  V متواضعاً كان الشيخ صالٌح احلصن 
ويف أموره كافة.

أن  ا  أبداً يصدق  ل  لباسه  يف  رآه  فمن  متبذل،  غري  جتده  اللباس  جانب  ففي 
من  منصباًا  شغل  قد  ذلك  بعد  وهو  األيام،  من  ا  يوماً دولٍة  وزيَر  كان  الرجل  هذا 
أعىل املناصب الدينية يف اململكة، ذا تأثري عظيم يف العامل، أل وهو: رئاسُته لشؤون 
أنك  لدرجة  ا،  جداًّ متواضع  فلباسه  ذلك  ومع  النبوي،  واملسجد  احلرام  املسجد 

ل تستطيع أن متيزه عن عامة الناس. 

مؤذن املسجد احلرام يحدث عن مشاعره:

هبيئته  صالح  الشيخ  رأى  عندما  انطباعه  احلرام  املسجد  مؤذين  أحد  يصف 
ا لشؤون احلرمن الرشيفن يقول: حدثت نفيس  ولباسه ألول مرة بعد تعيينه رئيساً
 : ا للحرمن الرشيفن قائالاً عندما رأيت الشيخ صالح ألول مرة عند تعيينه رئيساً
»أمل جيدوا غري هذا الدرويش هلذا املنصب! من تواضع لباس الشيخ وبساطته؛ فلام 

سمعت حديثه علمت عمق الرجل وحكمته«.
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ا ما يفضل اجللوس عىل األرض بدلاً  ويقول عنه أحد املفكرين: »كان كثرياً
ا ركبته اليمنى، قلت له مرة: أل ترتفع فوق  ا رجله اليرسى رافعاً من الكنب، مفرتشاً
عىل الكنب؟ فقال: »أرتاح هبذه اجللسة« قال: »كان والدي جيلس هكذا يف احلرم 

املدين إىل أن تويف عام 1386ه� /1966م تقريباًا«)1(.

:H &لقاء في مسجد رسول ا

حيدث أحد الدعاة عن موعد له مع الشيخ صالح يف املسجد النبوي فيقول: 
الدعوية يف  V؛ ألعرض عليه بعض األعامل  الشيخ صالح احلصن  »هاتفت 
التي عىل يسار  الساعة  النبوي -عند  باملسجد  ا  القارة اإلفريقية، فرضب يل موعداً
وذهبت  معه،  يل  لقاء  أول  هذا  وكان  املسجد-  دخولك  بعد   )37( رقم  البوابة 
حسب املوعد بعد صالة العشاء وجلست أتأمل يف املوجودين بالقرب من الساعة: 

أين صاحب املعايل؟!

أين صاحب الفضيلة أو الوزير أو املسؤول؟! فال أجد من احلارضين )حسب 
ولكن  وسيأيت،  آخر  مكان  يف  لعله  أنتظر  فقلت:  الصفات  هذه  له  من  انطباعي( 
نظيفها،  الثياب  متواضع  رجل  سوى  أحد  يبق  ومل   ، مملنّ والنتظار  انتظاري  طال 
يلبس غرتة بيضاء يضع طرفيها عىل كتفه األيرس يدعو ربه بخشوع حتت الساعة 
يب  أحس  فلام  هو،  أنه  ببايل  خيطر  ومل  يراين  بحيث  بجواره  جلسُت  املوعد،  ينتظر 
أهنى الدعاء والتفت إيلَّ وسلنّم، فعرفت أنه هو فسلمُت وجلسُت بن يديه ُأكلمه 
من  وما حتتاجه  أفريقيا  يتكلم عن  الشيخ  أرى،  ملا  وأنا غري مستوعب  ويكلمني، 

الشيخ صالح احلصن: شخصيته وفكره، د. حممد األمحري، موقع صيد الفوائد اإللكرتوين.   )1(
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دعوة وإصالح، وأنا أتأمل يف نفيس وحاجتها إىل إصالح جديد وخاصة إصالح 

الرسائر! ودعوهِتا إىل معرفة حقيقة الدنيا، هذه الصدمة التي أصابتني يف أول لقاء 

مع الشيخ جعلتني أحاول أن أتواصل معه من وقت آلخر، علَّ ذلك خُيفف ما يف 

النفس من أثقال األطامع وُيضعف ما يف القلب من أعالق الدنيا«)1(.

سكنه املتواضع:

وأما تواضعه يف السكن، فمن عرف الشيخ صاحلا احلصن V وزاره يف 
عبارة عن شقة  فمنزله يف مكة  املظاهر،  الرغبة يف  التواضع وعدم  فيه  يرى  منزله 
املدينة كان يسكن شقة مكونة من ثالث غرف  ا، ويف  ا مربعاً مساحتها مخسن مرتاً

ا، ل تكلف فيه. صغرية بأثاث بسيط جداًّ

وأثناء إقامته يف املدينة أو غريها ل يكاد خيلو بيته من الضيوف، جيلسون عىل 
سفرة طعام متواضعة عىل األرض، ولكنها مباركة.

قاعدة: من األلفة عدم الكلفة:

مع  التعامل  يف  ذهبية  قاعدة  وحمبيه  زواره  ومع  جمالسه  يف  دائاماً  الشيخ  يتبنى 
واقع  إىل  القاعدة  تلك  ل  حوَّ بل  منها،  النظري  باجلانب  الشيخ  يكتف  مل  الناس، 
ملموس شهد به كل من تعامل معه، والقاعدة هي: »من األلفة عدم الكلفة«. فلم 
يكن حيب أن يتكلف له أحد من الناس ومل يكن يتكلف هلم وهو مع بساطة يف غاية 

الكرم.

الصالح احلصن مات الشخص وبقي األثر، حبيب احلارثي، موقع صيد الفوائد.   )1(
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التكلف،  الناس عن  أبعد  من  »كان  اليحيى:  إبراهيم  بن  الشيخ حييى  يقول 
ويكره أن يتكلف له أحد بزيارة أو تقديم خدمة أو طعام، من تقلله من الدنيا كان 

يكتفي بالبلغة من الطعام، واليسري من النوم، والقليل من الراحة«)1(.

سجادة السفر:

اعتاد الشيخ صالح V أن حيمل سفرة بالستيكية يطوهيا يف جيب صدره، 
 فس�ألته مل�ا رأيت�ه خيرجها من جيب�ه للصالة يف أحد املط�ارات فقال: س�هلة احلمل 

ل تأخذ مكاناًا، وتوضع يف اجليب ومتنع وصول الندى إن كانت األرض ندية.

يدهن باب املسجد:

أن  ذلك  ومن  بيته،  يف  اخلدمة  بأعامل  قياُمه  مسكنه:  يف  الشيخ  تواضع  ومن 
الوزارة  ترك  أن  بعد  اختذها  القصيم  يف  صغرية  مزرعة  له  كانت   V الشيخ 
وعضوية جملس الوزراء زمن امللك فيصل ليخلو هبا، وكان هناك اجتامع عاجل يف 
الرياض، فأرسلت إمارة منطقة القصيم مراسلها إلبالغ الشيخ باألمر، فلام وصل 
املراسل إىل مزرعة الشيخ إليصال الدعوة وجده وهو يف مالبس املنزل ُيعيد -فوق 
السلنّم- دهان باب مسجد اقتطعه من املزرعة، وكان املراسل ظن أنه أحد عامهلا، 

ففوجئ بأنه املطلوب بعينه.

يخدم ضيوفه:

يف  »كان  حمبيه:  أحد  يقول  ومرافقيه،  ضيوفه  خيدم  أن  حيب   V وكان 
أحفاده عىل خدمتهم ومساعدهتم  سفره حيرص عىل مشاركة زمالئه ولو يف سن 

د. حييى اليحيى يتحدث عن شيخه صالح احلصن، موقع صيد الفوائد اإللكرتوين:   )1(
 www.saaid.net/Minute/619.htm
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 : قائالاً فأبى  صبه  عىل  فحرصت  الشاي  يل  قدم  ومرة  والطعام،  السفر  شؤون   يف 
ل أمتهن ضيفي، وكان يص�ر عىل خدمة ضيفه ويداه ترجفان مع ضعف البص�ر، 
ا، وكانت آخر زيارة له، وقد أقعده املرض يف بيت ابنه  ول أعلم أنه استخدم خادماً
ا، فكان من خري من عرفت نبالاً  الدكتور عبد اهلل الذي عرفته منذ نحو ثالثن عاماً

ا)1(. وتواضعاً

ويقول آخر: »كان التواضع عند الشيخ صالح V سجية بل هو التواضع يف 
صورة إنسان، يف منطقه وملبسه وجملسه يف غدوه ورواحه، رأيته مع البسطاء ورأيته 
احلالن،  يتناقض سلوكه يف  نفسه ومل  تتغري  مل  البش�ر  دائم  املحيا  األمراء طلق  مع 
بعطائه  ماٍل عنده، وسعادته  يعطيهم من  فكان  املحتاجن  مرة وعنده بعض  جئته 
ا كأهنم يعطونه ما هم  أكثر من سعادهتم بقضاء حوائجهم، ورأيته خيدمهم قائاماً قاعداً
آخذوه، إذا زرته يف بيته يف املدينة أو مكة تعجبت من تواضع منزله وأثاث جملسه، 
املجالس  أمجل  يف  مثلها  جتد  لن  وراحة  وطمأنينة  بأنس  ستشُعر  أنك  أجزم  لكني 

وأفخمها«)2(.

دورية املدينة:

يف لقاء أرسة احلصن الشهري باملدينة، كان الدور عليه فاجتمعت األرسة يف 
شقته الصغرية املكونة من ثالث غرف يف عامرة األوقاف الثانية، ولصغر مساحة 

الغرفة اضطر احلضور إلزالة األرائك »املراكي«.

الشيخ صالح احلصن: شخصيته وفكره، د. حممد األمحري، موقع صيد الفوائد اإللكرتوين.   )1(
الشيخ صالح احلصن مات الشخص وبقي األثر، حبيب احلارثي، موقع صيد الفوائد.   )2(
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ا مساحة، عندما زاره  وكذلك حصل معه يف شقته يف مكة ذات اخلمسن مرتاً
أئمة املسجد احلرام، فلم تكد الغرفة تتسع هلم، يبقى أن يعلم القارئ الكريم أن هذه 
للشيخ، وغرفة  الرسمي  املجلس  فهي  األغراض والستخدامات،  متعدد  الغرفة 

استقبال الضيوف، وهي غرفة نومه اخلاصة، وهي غرفة الطعام وهي املكتبة !

وحكمة  علاماً  أكثرهم  فوجدته  أرسته  بن  املبارك  الرجل  هذا  حال  تأملت 
وأقلهم دنيا؛ فبيته أصغر بيوت األرسة، وأثاث منزله أبسط األثاث ولباسه أقلهم 

ا يف حياته وبعد مماته. كلفة، إل أنني أكاد أجزم أنه V كان أكثرهم أثراً

ا: الَتَواُضُع في احلج ومواطِن العبادِة: رابعاً

، وقد اعتاد  مل يكن الشيخ صالح V يرتك احلج ما استطاع إىل ذلك سبيالاً
ا للحرمن  ا وماشياًا عىل قدميه إل عندما عن رئيساً طيلة سنوات طوال أن حيج مفرتشاً

لوجود خميم خاص بالرئاسة، ولرضورة وجوده فيه خالل احلج.

حملة الرصيف الصالح:

 كان الشيخ صالح احلصن V حيج ماشياًا، وحيمل معه متاعه، وجيلس بن 
الناس، وإذا سأله أحد عن احلملة؟ قال: يف محلة الرصيف الصالح، وكان الشيخ 
V يرى أل ُيلَزم الناُس باحلج يف احلمالت، وأن خُيصص للحجاج املشاة مكان 

يسكنون فيه، وأن املحظور هو السكنى يف طرقات الناس.

كان يفرتش مع عامة الناس مع توفر املخيم؛ ألنه يرى أن هذا أحرى لستشعار 
احلج وحكمه، وأمهها املساواة بن الناس.
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ا من عرفة إلى مزدلفة ثم منى: احلج ماشياً

طلب يف يوم عرفه من رفقته التجهز الساعة الرابعة إل ربع، ويف الساعة الرابعة 
انطلق الركب الصغري املكون من ثامنية أفراد يتقدمهم الشيخ صالح يضع نظارة واقية 
حتوي  التنقل  حقيبة  ظهره  عىل  وحيمل  بسيطاًا،  حذاءاً  ينتعل  عينيه،  عىل  الشمس  من 
ينتظر عىل حدود عرفة  ماشياًا حيث  اماً شطر مزدلفة  ُمَيمِّ ا  مظلة شمسية ودواء وحلافاً
حتى تغيب الشمس، ثم ينطلقون إىل مزدلفة مع حطمة الناس ويف غمرة احلجيج)1(.

األرض  يفرتش  ظهره  عىل  متاعه  حيمل  ماشياًا  حيج  أن   V اعتاد  فقد 
ا ملقاصد احلج السلوكية. ويلتحف السامء؛ حتقيقاً

كاد الشيخ يسقط على وجهه:

ا لضعف برصه، اصطدم  يف طريق املشاة املتجه من عرفات إىل مزدلفة، ونظراً
V بعربة صغرية لألمتعة جترها بعض النساء من حجاج جنوب رشق  الشيخ 
النسوة ثم  الشيخ يسقط عىل وجهه من شدة الصطدام، واعتذر من  آسيا، وكاد 
تفاجأ الشيخ ومن معه بقيام واحدة من أولئك النسوة وقد اعرتاها الغضب الشديد 
يرد  فلم  وجهه،  عىل  ينقلب  أن  الشيخ  وأوشك  صدره،  عىل  بقوة  الشيخ   تدفع 

ومل يعنف بل مىض يف طريقه بسكون.

ما أعجب هدوءه واتزانه وتقديره للمواقف، أظن أحدنا لو تعرض ملوقف 
مشابه سيقف عىل األقل ليبن موقفه وأنه مل خيطئ، وأن اخلطأ من الطرف اآلخر، 

وربام زاد عن ذلك بكالم أو عمل خيدش حجه ويقلل من أجره.

ينظر ملحق الصور.   )1(
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ما زاد أن قال الشيخ: »احلمد هلل، لعلها اقتصت مني هنا قبل يوم القيامة!!« 
مواصالاً طريقه نحو مزدلفة بكل هدوء وسكينة وطمأنينة، فال رفث ول فسوق 

ول جدال يف احلج!

ُبعده عن التكلف في احلج:

يف حج عام 1427ه�/2006م يف يوم عرفة ويف خميم رئاسة شؤون املسجد 
سجاد  هبا  يوجد  متواضعة  غرفة  يف  صحبته  يف  جلسنا  النبوي،  واملسجد   احلرام 
ا  ل يغطي مساحة الغرفة، وأكثر اخليام األخرى تفوق يف وسائل الراحة كاماًّ وكيفاً
النبوي،  واملسجد  احلرام  املسجد  لشؤون  العام  الرئيس  بأنه  علاماً  الشيخ،  مكان 
وعندما حتدثت إىل أحد منسويب الرئاسة عن ذلك قال: إن الشيخ أبدى انزعاجه 
عندما جهزنا جملسه يف عرفة ببعض وسائل الراحة األخرى يف موسم احلج املايض، 
ا مبدأ عدم التكلف بعد أن أراهم عملياًا بقوله: »إن التكلف  وقد ترجم ملرافقيه نظرياًّ
H كانوا  الرسول  تأخر األمة، وإن أصحاب  التص�رفات من أسباب  يف 

أبعد ما يكونون عن التكلف«.

بعد  عام 1428ه� /2007م وصلت حافلتنا  يليه يف حج  الذي  العام  ويف 
ساعة ونصف تقريباًا من وصول الشيخ إىل خميم رئاسة شؤون احلرمن بعرفات، فلام 

جئنا إليه وجدناه قد توسد طرف السجادة )الزولية( ونام بدون غطاء أو فراش. 

لم يتمكن من احلج:

ا لعارض صحي، فقد أجرى عملية  يف عام 1430ه� مل يتمكن من احلج نظراً
ا  ا لذلك، وكان V متعلقاً يف القلب لعالج ثالث صاممات، فدمعت عيناه نظراً
باحلج، فال يكاد يفوته موسم احلج إل لعارض، ثم اتصل يب يف اليوم الثاين من أيام 
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الترشيق يطمئن عيل وعىل من معي، ثم طلب أن أدعو له وقال مداعباًا: »إن كنتم 
نسيتم أن تدعون يل فإنه يمديكم« أي يف بقية الوقت املتبقي من أيام احلج بالدعاء.

وصٌف حلجِتِه:

وصفت إحدى قريبات الشيخ حجه فقالت: »يف الساعة التاسعة من صباح 
يوم عرفة بحثنا عن سيارة تأخذنا إىل الطريق الرسيع املتجه إىل عرفات، وقد نزلنا 
بوادي عرنة، ووادي عرنة مكان نزل فيه رسول اهلل H يف حجته، ومكث 

فيه إىل الظهر ثم دخل إىل عرفات وبقي فيها إىل املغرب.

أن  يمكن  ما  يوجد  ول  حارقة،  عمودية  والشمس  احلرارة  شديد  اجلو  كان 
ُيستظل حتته، ولكن من حسن حظنا أننا وجدنا عبارات ترصيف السيول، فأقمنا 
عرفات  حدود  داخل  إىل  الشيخ  دخل  الظهر  وعند  الشمس،  حر  من  لتقينا  فيها 
وصىل الظهر والعرص مع مجاعة من احلجاج وجدها تؤدي الصالة، ثم عاد ومكثنا 
ووجهتنا  نمرة  مسجد  ناحية  واجتهنا  عرفات  إىل  دخلنا  ثم  العرص،  إىل  مكاننا  يف 

شارع املشاة والذي يصل بن عرفات ومزدلفة ومنى.

كان املكان بجوار مسجد نمرة يفوق الوصف من الزحام، ولكن اهلل الكريم 
هذا  يف  واملشاعر  روحانياًّا  اجلو  كان  الغروب،  ننتظر  فيه  لنجلس  مكاناًا  لنا  يرس 
املحيط فياضة متدفقة، بدى يل أنه خمتلف عن األماكن األخرى من عرفات؛ ففي 
األماكن األخرى حيتاج اإلنسان إىل جماهدة نفسه يف الرتكيز عىل أعامل العبادة أما 
هنا فاحلشود البرشية من احلجيج وكثرة اللهج بالدعاء والذكر والبكاء جتعل املرء 

ت كل دقيقة متبقية من ذلك اليوم. ل يفوٍّ
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جلسنا عىل األرض والناس من حولنا بن جالس وواقف، ومع وجود بعض 
الرتكيز  أنه عند  إل  منترشة يف األرجاء،  وبقايا طعام  فارغة  القاذورات من علب 
اللحظات  عظم  مع  خاصة  ظاهرة،  تكون  ل  عرفات  يف  وجودنا  من  اهلدف  عىل 
وروحانية املوقف واحلرص عىل القرب من اهلل ونفحاته املباركة يف جتربة روحانية 

جليلة.

ا  عند الغروب انطلقت احلشود وسارت األمواج البرشية كأهنا سيل هادر سرياً
عىل األقدام ومشينا معهم باجتاه مزدلفة يف طريق املشاة.

اإليامنية  املشاعر  من  فيض  أقبل  لقد  توصف؛  ل  الوقت  ذلك  يف  املشاعر 
واإلحساس باألخوة اإلسالمية واحلميمية البتسامات تنترش عىل الوجوه ومراعاة 

. ا؛ إذ كان اهتامم احلجاج بأنفسهم أولاً اآلخرين يف تزايد، بخالف ما كان سابقاً

وصلنا مزدلفة بعد العشاء وبعد أداء صالة املغرب والعشاء جلسنا واسرتحنا، 
ومن املهم أن ُيعلم أن الشيخ صالح كان حيمل أغراضه الشخصية يف حقيبة الظهر 
اخلاصة به، حتوي قليالاً من الطعام واملاء، وكيس النوم ومفرش للجلوس والصالة 

عليه.

قبل صالة الفجر بساعة توضأنا ومشينا باجتاه منى وعىل حدود مزدلفة صلينا 
الفجر وتركنا طريق املشاة وركبنا يف باص بعرشة ريالت للراكب الواحد متجهن 

إىل مكة.

يرس اهلل لنا إدراك صالة العيد يف املسجد احلرام، ثم طفنا وسعينا ثم ذهبنا إىل 
شقتنا الصغرية يف مكة واسرتحنا إىل العرص.
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وبعد العرص كان لبد لنا من الذهاب لرمي مجرة العقبة، محلنا حقائبنا عىل 
من  ننزل  أن  اضطررنا  الطريق  زمحة  ومع  أجرة،  بسيارة  منى  إىل  واجتهنا  ظهورنا 

السيارة ونميش باجتاه مجرة العقبة إلدراك رميها قبل مغيب الشمس.

بعد ذلك بدأنا يف البحث عن مكان نجلس فيه أكثر الليل، وقد يرس اهلل لنا 
ا بالقرب من مسجد اخليف بعيد عن الزحام وعن مانعي الفرتاش، واملكان  مكاناً
ا، فقد كان قريباًا من دورات مياه مسجد اخليف، كام أنه قريب من  كان مناسباًا جداًّ
كربي وطريق امللك خالد، حيث يسهل احلصول عىل مواصالت للعودة إىل مكة.

عدنا إىل مكة قبيل الفجر وقضينا وقتنا يف شقتنا يف مكة إىل العرص، ثم أخذنا 
حقائبنا باجتاه منى لرمي اجلامر كالليلة السابقة، ويف يوم الثاين عرش من ذي احلجة 
ذهبنا إىل منى لرمي اجلامر ثم عدنا مشياًا عىل األقدام ألهنا الطريقة األرسع يف العودة، 

فزحام السيارات يف ذلك اليوم ل يوصف.

ا بمزدلفة، إل أنه  حيرص الشيخ عىل امليش يف النفرة من عرفات إىل منى مروراً
يف هذه احلجة مل يمش بكثرة مثل ما مشى يف حجاته السابقة.

عدد ممن مشوا مع الشيخ يوافقون أنه ليس من السهولة دائاماً جماراة الشيخ يف 
مشيه الرسيع، ومن غري شك كل من صحبه يف مشيه يف احلج يتعجب من حمافظة 

الشيخ عىل طمأنينته وتركيزه يف حتريك شفتيه يف ذكره املتواصل هلل.

اختالف  النبوي، حصل  واملسجد  احلرام  للمسجد  ا  رئيساً الشيخ  تعين  بعد 
بسيارة  َأخُذُه  تم  العقبة  مجرة  رمي  الشيخ  أتم  أن  فبعد  السابق؛  جدوله  يف  يسري 
الرئاسة للقرص امللكي لتناول الغداء مع امللك، يف ذلك اليوم مل حيل الشيخ اإلحرام 
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بعُد، ولذا كان الضيف الوحيد عىل املأدبة امللكية الذي ل زال يف مالبس اإلحرام 
وكانت عائلته ل تزال تفرتش منى!

مما جيدر اإلشارة إليه يف حج الشيخ هو قوة إيامن الشيخ وتوكله العميق باهلل يف 
تسهيل أموره وقضاء حوائجه، مع ما حيصل يف احلج من مصاعب وازدحام وتوتر، 

وباختصار كان يردد بال شك ول قلق: اهلل ييرس واهلل يسهل.

ذات مرة ركبنا باص إليصالنا إىل منى، وكام هو معروف أن اجلنود ل يسمحون 
بدخول الباصات الصغرية إىل منى وعرفات، ولكننا تفاجأنا عند اقرتابنا من خميم 
فالعام  وللعلم  خميمنا،  إىل  واجتهنا  البوابة  لنا  فتحوا  قد  اجلنود  أن  احلرمن  رئاسة 
الذي قبله مل يسمحوا للباص بمجرد الوقوف لنزول الركاب مما اضطررنا للميش 

كل املسافة.

موقف طريف:

بعد رمي مجرة العقبة عاد الشيخ إىل املخيم يف منى ودخل إىل خيمة العائلة 
حلق  من  انتهى  أن  وبعد  اهلل،  عبد  د.  ابنه  حالقته  وتوىل  رأسه  ليحلق  )النساء( 
نصف الرأس األيمن توقفت مكينة احلالقة عن العمل، بالرغم بأهنا كانت جديدة، 
الشعر عىل  الشيخ جيلس يف وسط اخليمة عىل سفرة بالستيكية ملنع تساقط  وكان 
السجاد والنصف اآلخر ل زال غري حملوق.. علت البتسامات وجوه احلارضين.. 
ا.. بعد دقائق عادت املكينة للعمل وتم حالقة النصف اآلخر،  كان املوقف طريفاً

ا للقرص امللكي ملقابلة امللك. وللمعلومية كان عىل الشيخ أن يتوجه مساءاً
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الشيخ يرمي حصى اجلمار بنفسه:

فقد  ذلك  ومع  ا،  جداًّ مريض  وهو  الشيخ  حج  حجاته،  آخر  من  واحدة  يف 
أي  إذ  ا،  جداًّ ا  حرجاً الصحي  وضعه  كان  وقد  بنفسه،  اجلمرات  يرمي  أن  حرص 

ا حقيقياًا عىل صحته. تصادم عارض أو تدافع يتعرض له الشيخ يشكل خطراً

قال ببساطة: توكل عىل اهلل، ثم سار باجتاه مجرة العقبة يصحبه ابنه د. عبد اهلل، 
وأحد أحفاد الشيخ واثنن من األصدقاء يسريان خلف الشيخ ملنع أي تدافع من 
اخللف، وقد متكن الشيخ من الرمي بنفسه، وعاد إىل املخيم وقد حفظ اهلل الشيخ 

من أي أذى.

 لك أن تتخيل كيف يمكن لإلنسان أن يذهب لرمي مجرة العقبة مع وجود 
مئات اآللف من احلجاج ويعود إىل خميمه دون أدنى احتكاك مع اآلخرين!

املش�ي  التي مل تساعده يف  الشيخ وحالته الصحية احلرجة  مع ضعف جسم 
كام كان يف السابق وكام كان حيب؛ ومع ذلك فقد كان دائم الذكر مل يضعف فيه هذا 

اجلانب.

موقف من احلجة األخيرة:

جاءت  احلجة،  ذي  من  عش�ر  الثاين  اليوم  ويف  للشيخ  األخرية  احلجة  يف 
عاصفة ممطرة وهطل مطر غزير تبللت املالبس بشكل كثيف، نتيجة لذلك تعرض 
الشيخ ملزيد من التعب مما أدى نقله إىل املستشفى للمالحظة، وقد مكث الشيخ يف 

املستشفى إىل هناية ذي احلجة.
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مل  الوقت يف هناية ذي احلجة والشيخ  أن  وقد عرضت مشكلة أخرى وهي 
للشيخ  بجدة  الوطني  احلرس  مستشفى  أطباء  يأذن  ومل  للحج،  يسعى  ومل  يطف 
ا رغبته أن ُيكمل  ا حلالته الطبية احلرجة، مع إحلاح الشيخ عليهم مبدياً باملغادرة نظراً

نسكه قبل أن خيرج شهر ذي احلجة. 

باخلروج  للشيخ  األطباء  أذن  احلجة،  ذي  من  والعش�رين  التاسع  يوم  ويف 
املؤقت إلكامل نسكه مع توجيهات طبية مشددة بعدم التعرض لإلجهاد والعودة 

للمستشفى مبارشة بعد إكامل النسك.

حن وصل الشيخ للحرم املكي شعر بنشاط وقوة مما مكنه من الطواف ماشياًا، 
ثم أكمل السعي عىل العربة الكهربائية.. كان مهه V أن ُيكمل النسك قبل مغيب 

الشمس وقد حقق اهلل مراده واستجاب دعاءه ثم عاد الشيخ إىل املستشفى.

: ا: الَتَواُضُع الِفكريُّ خامساً

قد ينجح أناس كثريون يف التواضع السلوكي، ولكن األمر الصعب ما يسميه 
ا عىل رأي غريه، وأن  الشيخ صالح »التواضع الفكري« ويعني به أل يرى رأيه مقدماً
رأيه حيتمل اخلطأ كام حيتمل الصواب، ولذا ل يلجأ إىل املبادرة به أو التحمس له، 
وهذا أمر عزيز وحيتاج إىل قوة إرادة وشجاعة يف ضبط النفس، من تصدر باملجلس 

بالرأي أو املعلومة ونحوها.

ا يف األلقاب العلمية، يتحاشاها وهيرب  كان الشيخ صالح احلصن V زاهداً
منها، فال حيب أن يلقب باأللقاب العلمية الرفيعة وإن كان يستحقها، وكان حيب 
ا من كلمة معايل أو غريها من األلقاب واألوصاف العلمية،  أن ينادى باسمه جمرداً

ا من عبارات التبجيل والتفخيم والوصف. وجمرداً
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إن التواضع الفكري ميزة امتاز هبا الشيخ صالح V؛ جتده جيلس املجلس 
فيستمع ول يتكلم ويفرح بمن ينبهه عىل خطأ أو مالحظة.

الشيخ ل يضع اسمه على كتاب اختصره:

قام الشيخ صالح احلصن V باختصار كتاب العقيدة الطحاوية وهتذيبه، 
وقد ُطلب من أستاذين بقسم العقيدة باجلامعة اإلسالمية مراجعة العمل، كام ُطلب 
من اجلامعة أن تقوم بطباعته يف مطابعها عىل نفقة الشيخ صالح، وهذا ديدنه يف كل 
اسمه عىل  ُيكَتَب  أن  راغباًا يف  الشيخ  يكن  اخلاصة ومل  نفقته  يطبعها عىل  أن  كتبه، 
لوحة الغالف، فهو من قام بالختصار والتهذيب مكتفياًا بوجود اسمي املراجعن 
رأى  فلام  صالح،  الشيخ  اسم  وجود  عىل  أرصت  اجلامعة  إدارة  ولكن  للعمل، 

اإلرصار طلب منهم أن يكتفوا بالسمن األولن من اسمه »صالح بن عبد الرمحن 
» فقط دون وجود لقبه، وهكذا خرج الكتاب!!)1(.

وكذلك احلال بالنسبة لكتاب مهذب اقتضاء الرصاط املستقيم، مل يوافق أن 

يوضع عليه اسمه، مما دفع النارش أن يضع عليه اسم: عبد الرمحن عبد اجلبار.

وقد أشار الدكتور السنويس إىل التواضع العلمي لدى الشيخ صالح فقال: 
»تذكرت أن الشيخ إذا حكى عن يشء أو موقف أو مسألة، فإنه غالباًا ما حيكيها 
عىل أهنا موغلة لديه يف القدم؛ إمعاناًا منه يف التطامن والتواضع؛ كأنه خيشى عدم 

مهذب رشح العقيدة الطحاوية لبن أيب العز احلنفي الدمشقي، إعداد: صالح بن عبد الرمحن    )1(
عطية  بن  وأمحد  الفقيهي،  نارص  حممد  بن  عيل  مراجعة  1413ه�،  اإلسالمية–  اجلامعة   –

الغامدي.
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د ناصح يذكر رأيه!! إنه لون من ألوان  كر؛ لكنه جمرنّ ة أخلق بالذنّ الضبط أو يرى اجلدنّ

ا: ل أقول هذا كإنسان  ا أو خمتلفاً ا جديداً ا فيقول إذا ذكر رأياً تواضعه! ويمعن أحياناً

رشعي؛ لكن من وجهة نظر إدارية أو من خالل جتربتي املتواضعة!«)1(.

الشيخ يعتذر عن مناقشة علمية:

ملرحلة  رسالته  يف  يناقشه  أن  اإلسالمي  الفقه  يف  الباحثن  أحد  منه  طلب 

أظنه  ل  للمش�رف:  »فقلت  الباحث:  يقول  مش�رفه،  طلب  عىل  بناءاً  الدكتوراه 

يقبل فقال: أرص عليه فقلت: نعم، فاتصلُت بالشيخ صالح وقلت له عن املوضوع 

فاعتذر بلطف وقال: بودي لكني لسُت أهالاً لذلك، أنت حتتاج إىل عامل يناقشك! 

ا يف الفقه وأخشى  فقلت: أنت العامل فقال: أنا ل أحسن املناقشة، ولسُت متخصصاً

ا قلُت: ل بأس قال: ل! أنا ل أرىض بذلك فقلُت له V: هل  رك كثرياً أن ُأَؤخِّ

محيد  بن  أمحد  الدكتور  العامل  الشيخ  ذكر  فجاء  حملكم؟  حيل  ملئ  عىل  حتيلونني 

9 فقال: )ونعم( الشيخ أمحد عامل وسيفيدك، أعطني رقمه ألكلمه وأخربك، 

ثم  معه  سنتواصل  علينا  يرد  مل  وقال:  الشيخ  يب  اتصل  قليل  وبعد  رقمه  فأعطيته 

ا،  أخربك، وبعد يوم اتصل يب الشيخ وقال: كلمنا الشيخ أمحد ووافق جزاه اهلل خرياً

فدعوُت للشيخ وشكرته عىل حرصه«)2(.

مقال: يف ظالل الشيخ صالح بن عبد الرمحن احلصن د. عبد الرمحن بن معمر السنويس، جملة    )1(
العرص اإللكرتونية: 2013/10/30م.

الشيخ صالح احلصن نادرة زمانه وفريد زمانه، د. حممد بن فهد الفريح )25(.   )2(
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هذا كالم العوام:

يف حج عام 1426ه� /2005م زاره بعض الطلبة من أحد املعاهد العلمية 
يف خميم رئاسة احلرمن بمنى، وكان يف جملسه فضيلة الشيخ حممد السبيل)1( الرئيس 
الوفد الطاليب  النبوي، وقد طلب رئيس  السابق لشؤون املسجد احلرام واملسجد 
أولئك  الشيخ عىل  فألقى  V كلمة توجيهية عن اإلرهاب،  الشيخ صالح  من 
انتهى من كلمته  الطالب كلمة جامعة عن حرب الغرب عىل اإلسالم، وبعد أن 
قال هلم: »هذا كالم العوام، أما كالم العلامء فتسمعونه اآلن من الشيخ حممد السبيل 

إمام وخطيب املسجد احلرام!!«.

األسئلة الفقهية للعلماء والثقافية للشيخ صالح:

رحاب  يف  عقدت  والتي  املخالف،  مع  احلوار  لندوة  احلضور  ضمن  كنت 
اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة يف املوسم الثقايف عام 1429ه�/2008م يشاركه 
فيها الشيخ د. سعد الشثري عضو هيئة كبار العلامء، وملا جاء دور األسئلة أحيلت 
بلباقة ولطف  فاعتذر عن اإلجابة عليها  الفقهية  الشيخ صالح بعض األسئلة  إىل 
العلامء، وأشار  إىل  الفقهية  األسئلة  توجه  أن  الندوة  مدير  مع  اتفق  قد  »إنه   : قائالاً
الشيخ  فيها  ينظر  أن  يمكن  فقال:  الثقافية  األسئلة  وأما  الشثري  سعد  الشيخ  إىل 

ا. صالح«، فام كان من احلضور إل أن ضحكوا كثرياً

هو الشيخ حممد بن عبد اهلل بن حممد السبيل، ولد بمدينة البكريية بمنطقة القصيم عام 1345ه�    )1(
درس عىل عدد من املشايخ الكبار، توىل عددا من املناصب يف رئاسة شؤون املسجد احلرام، حتى 
ا لشؤون املسجد احلرام واملسجد النبوي عام 1411ه� واستمر حتى ذي القعدة عام  عن رئيساً
 V ا يف هيئة كبار العلامء، وله عدد من املؤلفات، وتويف 1421ه� واختري عام 1413ه� عضواً

يف 1434/2/3ه�، ودفن يف مكة.
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اعتذار آخر عن األسئلة الفقهية:

يف اللقاء السنوي الثامن للجمعيات اخلريية، والذي عقد يف املنطقة الش�رقية 
يف 1429ه�/2008م وتنظمه مجعية الرب بالدمام، وكان عنوان اللقاء: »الستثامر 
وكانت   V صالح  الشيخ  من  مقدمة  األوىل  الورقة  كانت  اخلريية«  واجلهات 

بعنوان: »حمددات الستثامر وطرق حتصيلها«.

الزكاة«  أموال  بعنوان: »اجلمعيات اخلريية واستثامر  الثانية  الورقة  كام كانت 
وملا جاء وقت األسئلة كانت جل األسئلة موجهة إليه، إل أنه اعتذر عن اإلجابة 
ا فقهياًّا حمولاً إياها إىل املتحدث الثاين، والذي هو يف  عىل األسئلة التي حتمل طابعاً

عمر أحد أحفاده.

دفعه للفتوى وحترجه منها:

أدواهتا؛  الفتوى رغم متكنه من  ا عىل عدم  V حريصاً الشيخ صالح  كان 
ا، خاصة إذا كان هناك من يقوم هبذه املهمة، ودفعه للفتوى بسببن: تورعاً

التورع مع وجود من يقوم هبا.  .1
الرأي  هذا  دام  ما  فقهياًا،  به  واألرفق  عليه  اليرس  املستفتي  حالة  يف  رأى  إذا   .2

الفقهي مما تتسع لقبوله الرشيعة.

وعلمه  اطالعه  سعة  عىل   � »وكان  عنه:  احلصن  إسحاق  د.  يقول 
والترشيع  والقانون  القتصاد  عامة، ويف جمال  الفكر اإلسالمي  بشؤون  وبصريته 
خاصة، إل أن تواضعه امتد إىل فكره، فكان ل يرى أنه يتميز عىل أحد، ويالحظ 
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ذلك من اطلع عىل كتاباته ومقالته ومؤلفاته، أنه ل يبدي رأيه إنام يعرض املوضوع 
ا، ويرتك للقارئ الستنتاج والنتيجة. ا عاماًّ عرضاً

ا من التأليف والتصنيف، ول حتى من التدريس  وهلذا السبب مل يكن مكثراً
ا من العلامء  والفتوى، بل ل أذكر أنه أفتى، وكان دائاماً يقول حينام ُيسأل: »لو أن أحداً
قال بكذا، فإنه سيعجبني«، أو يقول: إذا سألته وأحلحت عليه: »لو أنا كنت فعلت 

كذا وكذا أما الفتوى فاهلل أعلم«.

الدول  إحدى  من  سؤال  1429ه�/2008م  عام  القعدة  ذي  شهر  يف  ورد 
املسألة  V أعرض عليه  بالشيخ  فاتصلت  اإلسالمية عن حالة طالق معقدة، 
منه  طلبت  فلام  املوضوع،  يف  وحديثاًا  قدياماً  العلم  أهل  أقوال  بعض  عن  فأجابني 
خالصة املوضوع والفتوى إلفادة السائل أحالني إىل أحد تالميذ الشيخ حممد ابن 

صالح بن عثيمن V ومل يفت يف املسألة. 

الشيخ ميزق مقدمة الكتاب:

قامت مؤسس�ة اإلس�الم الي�وم بطباعة جمموعة م�ن مقالت للش�يخ صالح 
احلص�ن V يتح�دث أغلبه�ا ع�ن امل�رأة، وخ�رج الكت�اب بعن�وان: ) قضاي�ا 
بال ح�دود( وق�د قامت جهة الن�رش باختيار مقالة لألس�تاذ زياد الدريس س�بق أن 
نرشه�ا يف جمل�ة املعرفة بعن�وان: »وزير ب�ال وزارة« يتحدث فيها عن لقائه بالش�يخ 
صالح احلصن لتضعها مقدمة لذلك الكتاب دون معرفة الشيخ أو استئذانه، وكان 
ا  ذلك مما أغضب الش�يخ وأحزنه وكان الش�يخ صالح V إذا أراد أن يعطي أحداً
نسخة من ذلك الكتاب يعمد إىل متزيق الصفحات التي فيها كالم األستاذ الدريس 

ا عن مدحه والثناء عليه. ا وبعداً عنه؛ وذلك تورعاً
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امتناعه عن اإلمامة:

وإن  ويقدم أصحابه،  السفر،  اإلمامة يف حال  يمتنع عن  الشيخ صالح  كان 
ا، وقد رافقته يف عدد من سفراته كان يقدمني فيها لإلمامة  كان أقل منه علاماً وقدراً

ا. ويرفض أن يكون إماماً

يف  الناس  إمامة  عن  امتناعه  ذلك  »من  احلصن:  إسحاق  د.  الشيخ  يقول 
الصالة، سواء يف مكان عام أو جملس خاص، فال أذكر أنه أمنّ بنا يف الصالة يف يوم 
ا مني  من األيام، وكان يرفض ذلك ويص�ر عىل عدم التقدم ويقول: »أنتم أقل ذنوباً
ا أن كل احلارضين أقرب إىل اهلل  أنا عيل ذنوب ثامنن سنة« يقوهلا مؤمناًا هبا ومعتقداً

منه!«.

الشيخ واملديح:

مجاهريي  حوار  ففي  املديح،  حيب  ل  كان  أنه   V الشيخ  تواضع  ومن 
مفتوح مع الشيخ صالح احلصن والدكتور غازي القصيبي W، بدأ الدكتور 
الضيفن  بامتداح  مداخلته  اليونسكو  لدى  الدائم  اململكة  مندوب  الدريس  زياد 
: يا زياد امدحني أنا بس، الشيخ صالح ما حيب  البارزين، فقاطعه القصيبي مبتساماً

املدح.
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الَمبَحُث الثَّاِلُث
َأَماَنُتـــــُه

اللغة: »ضد اخليانة«)1(، ويف الصطالح: »هي كل حق لزمك  األمانة في 

]ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   فقال:  هبا  اهلل  أمر  أداؤه وحفظه«)2(، وهي صفة جليلة، 

وهي  ]النساء:58[،  ې[  ې   ې   ې   ۉ    ۉ   ۅ   ۅ   ۋ    ۋ  

مسؤولية خطرية أبت الساموات واألرض محلها: ]ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    

ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ   ەئەئ  وئ  وئ ۇئ  ۇئ[ 

ائتمنك، وال تخن من  إلى من  األمانة  H: »أد  النبي  ]األحزاب:72[، وقال 

ا: »ال إيمان لمن ال أمانة له«)4(. خانك«)3(. وقال أيضاً

الصفة  هبذه  ا  متصفاً جيده   V احلصن  صالح  الشيخ  حياة  يف  واملتأمل 

العظيمة، يتضح ذلك من خالل املحاور التالية:

لسان العرب، ابن منظور، )21/13(.    )1(
فيض القدير، عبد الرؤوف املناوي )223/1(.    )2(

أخرجه أبو داود يف سننه: كتاب البيوع، باب يف الرجل يأخذ حقه من حتت يده، رقم: )3534(،    )3(
)312/2(، والرتمذي يف جامعه: كتاب البيوع، باب رقم: )1264(، )564/3(، وقال: »هذا 

حديث حسن غريب«، وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة رقم: )423(، )783/1(.
أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده: رقم: )12383(، )376/19(، وابن خزيمة يف صحيحه: كتاب    )4(
الزكاة، باب يف التغليظ يف العتداء يف الصدقة، رقم: )2335(، )1120/2-1121(، وحسنه 

األلباين يف مشكاة املصابيح )17/1(.
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: أداؤه لألمانة مع ا&: أولاً

كان  وفقد  والنهي،  األمر  يف  اهلل  أمانة  يؤدي  أن  ا  حريصاً  V الشيخ  كان 
نواهيه  وجتنب  بمحبوباته  إليه  والتقرب  ربه،  طاعة  لزوم  يف  حياته  طيلة  ا  حريصاً

ومساخطه.
ويف جانب أمانة العمل والوظيفة، كان الشيخ أميناًا فيام أوكل إليه من مهامت 
ا يف جملس الوزراء،  ا بالعمل يف وزارة املالية، ثم وزيراً ا بالتدريس مروراً وواجبات، بدءاً
انتهاء بآخر عمل وظيفي تقلده وهو رئاسة شؤون املسجد احلرام واملسجد النبوي، 
فكان V شديد التنزه عن املال العام، وكان يتحوط يف استخدام أدوات الوظيفة 
كاألقالم  هبا  ُيعبأ  ل  قد  التي  البسيطة  األشياء  إىل  وصولاً  املرافق  أو  كالسيارات 

واملذكرات أشد التحوط.

يعيد كيس النظافة إلى احلرم املكي:

يف يوم شديد املطر مكث الشيخ يف احلرم املكي طويالاً حتى هيدأ املطر، ولكن 
املطر ل زال ينهمر، فاضطر للخروج من املسجد احلرام حلاجة مهمة، فأشفق عليه 
ا من أكياس النظافة الكبرية ليتقي  أحد عامل نظافة املسجد وهو ل يعرفه فناوله كيساً
وصل  وعندما  وجسمه،  رأسه  عىل  ووضعه  الشيخ  أخذه  وفعالاً  املطر،  شدة  به 
منزله وضع ذلك الكيس جانباًا فجاء األهل لتنظيف املكان وأخذوا ذلك الكيس 
للتخلص منه، وملا كان من الغد وأراد الشيخ الذهاب إىل املسجد احلرام سأل عن 
الكيس فأخربه األهل بأهنم قد ختلصوا منه، فقال: إنه ملك للمسجد احلرام وينبغي 
أن يعيده إليه، وفعال بحث األهل عنه ووجدوه وأعاده الشيخ إىل املسجد احلرام. 

.V هذه احلساسية املفرطة جتاه املال العام هي أحد عنارص متيزه
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أمانة وقت العمل:

التي تقلدها،  ا عىل أداء أمانة الوقت يف الوظائف  V حريصاً كان الشيخ 
الوقت  أول  يف  يأيت   V فكان  الرشيفن،  احلرمن  يف  األخرية  وظيفته  ومنها 
وينرصف آخره، ويأيت يف املساء ويف أوقات غري الدوام الرسمي، فجل وقته كان 

يقضيه يف خدمة شؤون احلرمن وروادمها.

بل كان الشيخ يعمل أثناء اإلجازات الرسمية، فذات مرة ذهبت لزيارته يف 
العيد يف مسكنه يف مكة، فقيل يل إنه يف املكتب، وفعالاً ذهبت إىل مكتبه وكان املبنى 
خال من املوظفن سوى احلراسة، فوجدت الشيخ بن يديه أوراق ومعامالت ينظر 

إليها من خالل عدسة القراءة.

سيارة وزارة املالية:

V سيارة مشاركة مع  ا يف وزارة املالية، ُأعطي  يف بدايات عمله مستشاراً
أحد اإلخوة املتعاقدين من الدول العربية، ومع أن منزل الشيخ ليس بقريب من 
مقر وزارة املالية، بل يبعد عنه كيلومرتات إل أنه مل يستخدم تلك السيارة، وكان 

يميش عىل قدميه من بيته إىل مقر عمله.

يتورع عن الستخدام الشخصي لسيارات الدولة:

فخرجت  وبناته،  زوجته  ومعه  الطائف،  إىل  بالطائرة  الرياض  من  مرة  جاء 
واستقل  ركوهبا،  فرفض  للدولة،  ملكيتها  تعود  بسيارة  قريباته  إحدى  تستقبلهم 
سيارة  أعاد  والتأديب،  التحقيق  هيئة  من  استقالته  ُقبِلت  أن  وبعد  أجرة!.  سيارة 

الدولة للدولة يف ذات اليوم ومل يستعملها بقية اليوم.
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سياسة الباب املفتوح:

كان V يف عمله يتبع سياسة الباب املفتوح، فيطلب من العاملن معه يف احلرمن 
ا لكل من يرغب زيارته أو سؤاله أو مراجعته. الرشيفن أن يرتكوا الباب مفتوحاً

ا: أداؤه لألمانة مع النفس: ثانياً

من خصائص دين اإلسالم أنه شامل لكل يشء حيتاج إليه اإلنسان يف حياته، 
اإليامن  بزيادة  الروح  ببناء  فاعتنى  وبدناًا،  ا  روحاً باإلنسان  اهتم  أنه  شموليته  ومن 
الطيبات وحرم  له  البدن فأحل  ببناء  اعتنى  بالعمل الصالح، كام  والتقرب إىل اهلل 
القوة للمسلم مطلوبة حتى يتمكن  عليه اخلبائث وكل ما يرض بجسده، وبن أن 
 :H النبي  فقال  نفسه،  مصالح  عىل  ويقوم  عليه  اهلل  أوجب  ما  أداء  من 
 :H المؤمن القوي خير وأحب إلى اهلل من المؤمن الضعيف«)1(، وقال«

ا«)2(. »وإن لجسدك عليك حقًّ

البناء  خالل  من  نفسه،  يف  لألمانة  بأدائه   V صالح  الشيخ  اعتنى  وقد 
اإليامين العميق للروح والبناء الصحي للجسد. 

فأما ما يتعلق بالبناء اإليامين فسيتم تناول ذلك عند احلديث عن عبادة الشيخ، 
وأما ما يتعلق بالبناء الصحي للبدن فقد كانت عناية الشيخ به منطلقة من أمرين: 

أخرجه مسلم يف صحيحه: كتاب القدر، باب يف األمر بالقوة وترك العجز...، رقم: )2664(،    )1(
.)2052/4(

 ،)2391( رقم:  يوم،  وإفطار  يوم  صوم  باب  الصيام،  كتاب  سننه:  يف  النسائي  أخرجه    )2(
رقم:  حبان  ابن  صحيح  عىل  احلسان  التعليقات  يف  األلباين  الشيخ  وصححه   ،)268/21(

.)378/5( ،)3563(
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األول: أن الرياضة يف اإلسالم عامٌل مهمٌّ يف تقوية اجلسم وإعانته عىل أداء وظائفه، 
والثاين: أن اإلنسان مؤمتن عىل جسمه فكان ينوي بالرياضة القيام بحق أمانة اجلسد 

ويقول: »اجلسد أمانة ائتمننا اهلل عليه فال يصلح إمهاله«.

خالل  مــن  جسمه  بسالمة   V صالح  الشيخ  اعتناء  ظهر  وقــد 
مجالين:

األول: العناية بالطعام الصحي:
القيمة  ذات  واألطعمة  املفيد،  الطعام  تناول  عىل  حيرص   V كان  فقد 
الغذائية العالية، كاخلضار والفواكه وغريها، وكان يعجبه رشاب الزنجبيل بالنعناع، 
ا من فوائده الطبية، كام كان حيب اللوز آلثاره  ، ويذكر بعضاً ا وشتاءاً ويويص به صيفاً

اإلجيابية يف تقوية الذاكرة.

ا آلثاره الصحية  كام أنه قد امتنع عن تناول وجبة العشاء ألكثر من مخسن عاماً
اإلجيابية عىل اجلسم.

الَعشاء  حرض  »فلام  فيقول:  والعشاء  الشيخ  مع  له  ا  موقفاً الدعاة  أحد   يذكر 
مل يأكل، فعزمت عليه أن يأكل فاعتذر، فلام رأى إرصاري قال: يا أخي يل أربعون 
ا لك، فقلت  سنة ل أتعشى حتى يف املناسبات الرسمية، ولكن سآكل فاكهة إكراماً
اللقاء، فقال غفر اهلل له: وهل  يا شيخ لو أخربتني ملا كان عشاء ولتبسطنا يف  له: 

يعقل أن حترم الناس بسببي؟!«)1(.

الصالح احلصن مات الشخص وبقي األثر )جتربة شخصية(، حبيب بن حممد احلارثي، موقع    )1(
www.saaid.net/Minute/619.htm :صيد الفوائد اإللكرتوين
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الثاني: ممارسة رياضة المشي:
الرياضة  بمامرسة  النفس  ألمانة  أدائه  جمال  يف  كذلك   V الشيخ  اعتنى 
ا عىل برنامج شبه يومي  ا رياضة امليش، ل يرتكها يف سفر ول حرض، مستمراًّ وحتديداً

منذ فرتة الشباب وحتى أواخر عمره وهو يف الثامنن.

وصيته لبنه:

زرت يف مجادى األوىل عام 1440 ه� د. عبد اهلل احلصن )ابن الشيخ( يف منزله 
العامر بالرياض، وكان قد أمل به عارض مريض، فأخربين أنه عندما كان يف سن الثالثن 
الوالد  أتوقع من  أبو حذيفة: فكنت  ا، طلب من والده وصية يوصيه هبا؛ يقول  عاماً
V أن يوصيني بوصية من الوصايا العلمية الكبرية، إل أين تفاجأت بأنه قال يل: 

»عليك بمزاولة الرياضة« ويعقب د. عبد اهلل بقوله: »يا ليتني أخذت بوصيته«.

طريقته في املشي: 

السيارات  إقبال  جهة  املش�ي  يتعمد  وكان  ا،  رسيعاً مشياًا  يميش   V كان 
سالمة  أكثر  ولكونه  السيارة،  رجوع  ر  لتعذنّ الطريق  جانب  أحد  له  يقف  ل  حتى 

حيث يشاهد السيارات القادمة فيحذرها.

مكان املشي:

وأما مكانه املفضل يف امليش فهو ساحات مسجد رسول اهلل H عندما 
يكون يف املدينة -قبل أن يستلم رئاسة شؤون املسجد احلرام واملسجد النبوي-، أو 
املسجد احلرام عندما يكون يف مكة، وقد برر يل ذلك بقوله: »قلة تلوث اهلواء حول 
املسجد، ولنسيابية األرض واستوائها«، ويضاف إىل ذلك خلوها من العوائق مع 

.V ضعف برصه
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وقت املشي:

وأما الوقت املفضل فغالباًا ما يكون بعد صالة العشاء، يأخذ دورة أو دورتن 
عىل املسجد، وكان يتعمد أل يكمل الدائرة إنام يعود قبل أن يكملها خشية أن يراه 

أحد فيظن أن يف ذلك فضالاً رشعياًّا، وحتى ل يطاف بيشء غري الكعبة.

وأذكر أن والدي عمر بن عبد العزيز احلصن V كان قد سكن لفرتة مؤقته 
يف منزل لنا يف شارع احلزام –ويعرف كذلك بشارع األمري عبد املجيد– ويبعد عن 
املسجد النبوي الرشيف نحو أربعة كيلو مرتات تقريباًا، وقد ُوِعَك ملرض عارض، 
وكان الشيخ صالح V يأيت ماشياًا من املسجد النبوي بعد صالة العشاء لعيادته 

ورقيته، يستعيض بذلك عن مشيه عند املسجد النبوي.

املشي في السفر:

يف سفري معه إىل دول املغرب العريب، كان كل ما وجد فرصةاً للمش�ي انتهزها، 
ا بعد العص�ر ملدة ل تقل عن الساعة، وكان  فقد كنا نميش بعد صالة الفجر وأحياناً
مشيه يتميز بالس�رعة، ويف أثناء املش�ي يذكر اهلل وإن توقف احلديث مع مرافقه عاد 

اللسان مرة أخرى إىل ذكر اهلل.

املشي السريع:

حدثني أحد زمالئي أنه قد مشى ذات مرة مع الشيخ صالح V وكان الشيخ 
ا، فأحسَّ زمييل بعد مدة يسرية ببعض األمل يف بطنه، فهو مل يتعود  عىل عادته مشياًا رسيعاً
عىل ذلك النوع من امليش، واستحيى أن خيرب الشيخ بام حصل له يقول: قلت يف نفيس: 

ا!!  ماذا أقول للشيخ؟ أقول له: تعبت! وأنا أصغر منه بخمسة وثالثن عاماً
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ممارسة الرياضة في املرض:
بل كان V يامرس الرياضة حال مرضه وفق حالته وما يسمح به جسده 
املريض، حدثني ابنه د. عبد اهلل أن الشيخ صاحلاًا V مل يكن يرتك الرياضة حتى 
ا عىل احلركة ما أمكنه ذلك ولو يف املستشفى أو داخل  وهو يف مرضه، فكان حريصاً
الفراش،  املرض  ألزمه  إل عندما  يرتك ذلك  مرات، ومل  ذهاباًا وعودة عدة  البيت 
ا عىل أداء بعض احلركات التي تساهم يف مرونة  ورغم معاناة املرض فكان حريصاً

املفاصل والعضالت بالقدر الذي يسمح به املرض واجلسد املنهك.

ا: أداؤه لألمانة مع اخللق: ثالثاً

حرص الشيخ صالح عىل أداء حقوق الناس وأماناهتم مهام كان ذلك احلق 
اليشء  كان  مهام  وأماناهتم  الناس  رد حاجات  احلساسية يف  بالغ  كان  وقد  ا،  يسرياً

ا، وفيام ييل مواقف تبن شيئا من ذلك: يسرياً

الستئذان من صاحب الطالء:

يقول العم الكريم الشيخ محد العنقري: »قال يل )الشيخ صالح(: خزان املاء 
أبش�ر  قلت:  اخلزان،  لطالء  )زفت(  تنكة  يل  اشرت  فأرجوك  تس�ريب  فيه  بيتي  يف 
وبعثت أحد زمالئي فبحث يف السوق ومل جيد، فهداه أحدهم أن ملؤسسة بن لدن 
براميل زفت )قد ُرِميت يف أرض بجوار حمطة سكة احلديد( فذهب هناك وسأل 
احلارس وقال: هي ليست للبيع، كم برميل تريد؟ قال زمييل: أريد تنكة قال: هناك 

براميل مشققة ومنسكبة خذ حاجتك منها.
فجاءين زمييل يأخذ رأيي وإذا بدخول الشيخ اىل مكتبي، فقلت له ووجهي 
ا: )أبرشك يا شيخ.. لقينا لك زفت، وبال ثمن !!( فلام أخربته  ا وفرحاً يتهلل رسوراً



103

اخلرب رفض الشيخ!! قلت له: يا شيخ ما فيها يشء مكبوبة يف األرض، قال: ل، 
لزم نستأذن صاحبها!)1(.

ا: ا لصاحبه بعد عشرين عاماً يرد كتاباً

كان  سنة  عرشين  وبعد  مكتبته،  يف  ونسيه  صديق  من  ا  كتاباً أخذ  مرة  وذات 
 ينظم مكتبته اخلاصة، فوجد قصاصة تبن صاحب الكتاب، وعن هذا املوقف كتب 
فهو  عليه  الضوء  إلقاء  أود  ما  »أما  فيه:  جاء  ذلك  عن  مقالاً  سعيد  بن  عصام  د. 

خطاب أرسله إيل بتاريخ 1433/10/22ه� ونصه:
»معايل األخ العزيز الدكتور عصام بن سعد بن سعيد

رئيس هيئة اخلرباء بمجلس الوزراء 9
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

فربفقته كتاب كان الدكتور مطلب النفيسة، اقرتح عيل قراءته فاستعرته من 
مكتبة اهليئة، ولألسف نسيت إعادته للهيئة بعد قراءته، ولكن حلسن احلظ أين كنت 
كتبت ورقة بداخله تفيد بأنه مستعار من اهليئة، وعثرت عليه اآلن عند إعادة ترتيب 

مكتبتي اخلاصة.

آمل التلطف باإليعاز بوضعه يف مكتبة اهليئة وملعاليكم أوفر الشكر وأجزله. 
أخوكم

صالح بن عبد الرمحن احلصن«

ينظر مواقف بالذاكرة والشيخ صالح احلصن يرمحه اهلل، محد العنقري موقع صيد الفوائد.   )1(
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( تربز شيئاًا من مالمح شخصية  ا هذا اخلطاب بوصفه )عالمةاً ودعونا نتأمل معاً
هذا الرجل الفذ فمن ذلك ما يأيت:

ا إىل أهله، بأن معايل  - أن الشيخ حرص عىل أن ينسب الفضل ولو كان يسرياً
الدكتور )مطلب( هو من اقرتح عليه قراءة الكتاب فام بالك وقد مضت عىل ذلك 
أنه  إل  ذلك،  يستدعي  ل  اخلطاب  من  واهلدف  املقام  كان  وربام  طويلة،  سنوات 

صاحب نفس كريمة وكبرية ول يعرف الفضل ألهل الفضل إل ذوو الفضل.

ا يطلب فيه إعادة كتاٍب واحد مرت عىل استعارته  - ثم إن الشيخ كتب خطاباً
إياه سنوات طوال ومع ذلك مل يقل )بسيطة والكتاب بداله كتاب( أو )إنني زودت 
مكتبة اهليئة بأضعافه من الكتب(، ول يضري بقاء هذا عندي، أو )الكتاب ليست له 
عالقة باختصاص اهليئة، ومن ثم فال حاجة إىل إعادته(.. إىل غري ذلك من األعذار 
التي قد تتبادر إىل الذهن يف أمور أكثر أمهية، لكنها قيمة األمانة املرتسخة يف وجدان 
الشيخ النبيل V، واملحافظة البالغة الندرة عىل املال العام ل رجاءاً لش�يء ول 
راٍق  نموذج  إهنا  أعامقه  يف  متغلغلة  قناعة  هي  بل  البرش  لدى  مما  يشء؛  من  خوفاًا 

للمواطنة احلقة.

- أنه بعد حياة مديدة حافلة اكتفى الشيخ بخطاب بسيط عىل ورٍق عادي، 
وكلنا نعرف أن الصغري قبل الكبري حيرص عىل أن تكون ورقة اخلطاب من خامة 
فاخرة، وذات إطار مميز، وربام كانت مذيلة يف أعالها أو أسفلها بالسم بلوٍن ذهبي، 
وهذا مؤرش عىل منهجية )البساطة( يف احلياة أو ما يسميه اليابانيون: )الكايزن(، أو 
ما يسمى بالتحسن املستمر يف العرف اإلداري، وهو ملمح من مالمح زهده ولو 

ا إل أنه يدل عىل ما بعده. كان يسرياً
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- أن الشيخ استفتح خطابه ب� )األخ العزيز( وهو رشف يل، وهذا من تواضعه 
اجلم، وإل فأنا يف مقام أبنائه بل زاد من إكرامي وأرسل مع اخلطاب مقالن مطولن 
رغبة منه V يف اطالعي عليهام، وهذا من حسن ظنه وهو من هو علاماً وحكمةاً 

وبعد نظر وحسن تأتٍّ لألمور«)1(.

الشيخ ل يتكلم في أسرار العمل:

ومن أمانة الشيخ V ومما متيز به حفاظه عىل أرسار الناس، وأرسار املهنة 
لقرابته  حتى  ذلك  من  بيشء  يبوح  ل  فكان  إليه،  الناس  ألقرب  حتى  والوظيفة، 
وأهل بيته، يقول الشيخ إسحاق احلصن: »كنت معه يف جملس عام وبدأ الناس يف 
احلديث عن تعين أئمة جدد للمسجد احلرام واملسجد النبوي الش�ريف، وعلت 

أصواهتم واختلطت يف نقاش ذلك األمر وهو ساكت مل يتكلم بيشء.

ويف جملس آخر تكلم أحد الناس بحرضته عن رسٍّ من أرسار عمله فقال له: يا 
فالن ما ينبغي لك أن تفيش أرسار عملك، هذه أمانة اؤمتنت عليها«.

وكأن الشاعر يصفه إذ يقول:
ـــنـــي ـــــالد وإن ـــــتِّ لضنيُنأُجـــــــــود بـــمـــكـــنـــون ال ســـالـــنـــي  عـــمـــن  بـــــســـــرِّك 

فإنني ســـــرِّي  األقـــــــوام  ـــع  ضـــيَّ ـــُن)2(وإن  كـــتـــوٌم ألســـــرار الــعــشــيــر أمـــي

مع خطاب الشيخ صالح احلصن، د. عصام بن سعد بن سعيد، موقع صيد الفوائد:   )1(
 www.saaid.net/Minute/619.htm

املستطرف يف كل مستطرف، شهاب الدين األبشيهي )ص215(.   )2(
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الَمبَحُث الرَّاِبُع
َكَرُمــــُه 

اجلامع  املعطي،  اجلواد  اخلري  الكثري  والكريم:  اللؤم  اللغة: »ضد  في  الكرم 
بطيب  »اإلنفاق  فهو:  االصطالح  في  وأما  والفضائل«)1(  والرشف  اخلري  ألنواع 

نفس فيام يعظم خطره ونفعه«)2(.

وقد جبلت القلوب عىل حب من أحسن إليها، واإلنسان عندما يكون كرياماً 
ا إىل اخللق تألف النفوس صاحبه  بامله وعلمه وجاهه؛ يكون قريباًا إىل الناس حمبوباً
وجتله، ولذا فقد عده رسول اهلل H من كامل اإليامن فقد جاء يف احلديث: 

»من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليكرم ضيفه«)3(.

ومما متيَّز به الشيخ صالح V من صفات عالية وسجايا طيبة: سخاء النفس 
V كرياماً بكل أنواع الكرم املادي واملعنوي، من الكرم  وسخاء اليد، فقد كان 
باملال والكرم بالبدن والكرم بالعلم والكرم باجلاه واملكانة، ففي جانب املال كان 
خر شيئاًا،  ل يبخل عىل حمتاج، يرصف ماله يف أوجه الرب واخلري واإلحسان، ول يدَّ

أما كرمه بالبدن فهو يف خدمة ضيوفه ومرافقيه يف السفر واحلرض، أما كرمه بالعلم 
ا كان أو مؤسسة خريية أو حكومية،  ا فرداً فهو متاح لكل من طلب مشورة أو رأياً

لسان العرب، ابن منظور )510/12(.   )1(
الشفا بتعريف حقوق املصطفى )230/1(.   )2(

متفق عليه. البخاري، كتب األدب، باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه، حديث )6138(،    )3(
)32/8(، ومسلم، كتاب اللقطة، باب الضيافة ونحوها، حديث )48(، )1352/3(.
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ا يطلب شفاعته لدى املسؤولن يف الدولة  وأما كرمه بوجاهته فهو ل يكاد يرد أحداً
والذين يف الغالب يستجيبون لشفاعات الشيخ وكتاباته هلم.

يتحمل مصروفات السفر ملرافقيه:

يف  بام  السفر  مرصوفات  مجيع  يتحمل  أنه   :V صالح  الشيخ  كرم  ومن 
ذلك مرصوفات مرافقيه، فريفض أن يدفعوا مرصوفات السكن أو تذاكر السفر 

أو التنقالت أو غريها من مرصوفات. 

ل يسمح ملرافقه بحمل متاعه:

كان الشيخ صالح V يتوىل هو مجيع أموره يف السفر، ومن ذلك أنه كان 
اململكة  أو حقيبته، ويف سفري معه إىل خارج  ملرافقيه أن حيملوا متاعه  ل يسمح 
توىل مجيع مصاريف الرحالت من تذاكر وسكن ومواصالت وطعام وغريها، ومل 
ا  ا أن أساهم يف النفقة أو حتى أن أمحل حقيبته، فقد كنت أحاول جاهداً يسمح يل أبداً

أن أمحل حقيبته عنه أحياناًا، فيأبى ويمتنع كل المتناع.

يكثر من دعوة الضيوف إلى منزله:

كان الشيخ يكثر من دعوة الضيوف إىل منزله، وقد التقى ذات مرة بمسؤول 
كبري يف الدولة عند زيارته إىل املدينة قبل توليه رئاسة احلرمن بسنوات، فألح الشيخ 
عىل الضيف الكبري وأخربه بأنه ل يتكلف وإنام هو طعام املنزل.. فقبل ذلك املسؤول 
الدعوة، وملا جاء وجد أن الطعام عىل غري ما توقعه، فال تكلف فيه ول إرساف، 
الضيوف؛  البعض عند دعوة  به  يقوم  ما  البيت، عىل خالف  فعالاً طعام  فقد كان 
ُعون بأنه طعام البيت، ولكن يف احلقيقة يعدون وليمة كبرية، فأخرب الضيُف  إذ يدَّ
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يرتدد  الكلفة، وحتى ل  األلفة عدم  من  إن  الشيخ:  فرد  نفسه  بام جيول يف  الشيَخ 
الضيف مرة أخرى يف املجيء إىل بيت الشيخ أو يشعر باحلرج عند زيارته.

الغداء معه فأعتذر منه،  تناول  ا عىل  الفريح: »وكان يرص عيلَّ كثرياً يقول د. 
كام  مع غريي  ذلك  يفعل  فأعتذر، وكان  البيت  أتكلف هو غداء  يقول: ل  فكان 
، وقد أرص عيلنّ مرةاً وقال: دائاماً تعتذر! فقلت: أبرش اليوم الغداء عندك،  أشاهده دائاماً
فذهبت إىل شقته املتواضعة بجوار املسجد احلرام، فجعل يرشح يل مساحتها وعدد 

ا فقط!)1(. الغرف فيها! مع أهنا شقة صغرية، مساحتها مخسون مرتاً

الكرم بالبدن:

رغم كرب سن الشيخ صالح ومرضه، فقد كان يشارك يف املناشط التي يدعى 
هلا، ويسافر يف الداخل واخلارج ألعامل اخلري عىل نفقته اخلاصة، بل وصل إىل أماكن 
شديدة الوعورة الذهاب إليها، وفيه تعب وإرهاق شديدين، فقد كان V كرياماً 
مشقة  أو  طريق  طول  ول  ا  سفراً يستصعب  ل  اإلسالم،  خدمة  يف  يوفره  ل  ببدنه 

سفر.

يتبرع للجمعيات اخليرية:

كان الشيخ صالح V كرياماً كثري البذل ملاله يف وجوه اخلري، ومن ذلك أنه 
ا يف كثري من اجلمعيات، وكان يتربع هلا ول ُيذكر له جمال خري إل ساهم  كان عضواً
فيه، ومن كرمه قوله: ليس من العدل أن نأمر الناس بالتربع للجمعية ول نتربع، 

فليتقاسم جملسنا رواتب املوظفن والذي ليس عنده أدفع نصيبه.

الشيخ صالح احلصن نادرة زمانه وفريد عرصه، د. حممد بن فهد الفريح، )ص23(.   )1(
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كرمه بجاهه:

حاجة،  طالب  لكل  يبذله  كان  فقد  بجاهه؛  كرمه   V الشيخ  كرم  من 
ا وآخر يبحث عن إذن للزواج من  فهذا يريد قبولاً يف اجلامعة، وهذا يريد عالجاً
والوزراء  لألمراء  يكتب  فكان  خريية،  جهة  من  دعاماً  يريد  وآخر  سعودية،  غري 

واملسؤولن. 

اجلهات  للدفاع عن  وقته وجهده ووجاهته  ا من  كبرياً ا  أنه خصص جزءاً كام 
اخلريية وبيان جهودها املباركة لدى املسؤولن.

يشفع ألحد اجليران في احلصول على اجلنسية السعودية:

اجلنسية  عىل  احلصول  بطلب  تقدم  باملدينة  العنابية  حي  يف  جرياننا  أحد 
السعودية، وبعد مراجعات وانتظار لسنوات مل يتحقق مراده، بالرغم أنه من مواليد 
والستقامة؛  باخلري  معروف  ورجل  ولدته  منذ  السعودية  من  خيرج  ومل  املدينة، 
له  ثم عرض عليه حاجته وأظهر  النبوي  املسجد  الشيخ وسلم عليه يف  إىل  فجاء 
بعض الوثائق التي تظهر يف انطباق رشوط احلصول عىل اجلنسية السعودية عليه، 
فسأله الشيخ صالح هل معك ورقة فقال الرجل: ل، فقال الشيخ: انتظر، وأخرج 
من جيبه ورقة كبرية مكتوب فيها فقسمها إىل نصفن وكتب عىل اجلزء الفارغ منها 

إىل أحد كبار املسؤولن يف وزارة الداخلية، وقال له: اذهب إليه بعد أن وقعها.

يقول األخ: فلام أخذت الورقة وانرصفت من عنده ونظرت إىل حال الورقة 
الورقة  حجم  ألن  الذهاب؛  عدم  قررت  إليه،  أرسلني  الذي  املسؤول  وحجم 
وحاهلا ل يشجع، ولكني صاحب حاجة وكالغريق الذي يريد النجاة بأي وسيلة 
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ا قررت الذهاب إىل الرياض، وعندما دخلت عىل املسؤول وأعطيته  كانت؛ أخرياً
ا، وبارش تنفيذ شفاعة الشيخ، وما هي إل أيام قليلة وقد ُقضيت  الورقة اهتم هلا كثرياً

احلاجة وحصلت عىل اجلنسية واحلمد هلل.

يتنازل عن أرض أليتام في املدينة:

ا تبعد عن املدينة سبعن كيلو مرت فغرس فيها  وملا كان يف املدينة اشرتى أرضاً
؛ ليأكل منها الطري وغريه، ليكسب أجر ذلك، وجعل فيها غناماً ليسقي والدته  نخالاً
من حليبها، وأخرج مديا لسقيا هبائم الناس، فلام استغنت والدته عن حليب الغنم 
باعها بقيمة األرض قبل غرسها، وعىل أن يقسم الثمن عىل املشرتي عىل سبع سنن 
إىل  الورثة  فجاء  األول  القسط  يسلم  ومل  املشرتي  تويف  األوىل  السنة  به، ويف  رأفة 
ا هي لكم بارك اهلل لكم فيها وتركها  الشيخ صالح لريدوا عليه املزرعة فقال: أبداً

هلم، ومل يأخذ منهم شيئاًا.

حساب واحد للشيخ وإخوانه:

واحٌد  حساٌب  اهلل،  عبد  والوزير  سعد،  الشيخ  وإخوته:  صالح  للشيخ  كان 
املال  خرون شيئاًا فوق احلاجات الرضورية، وكان  يدَّ منه ويتصدقون ول  ينفقون 
الزائد ُي�ْخرج ملستحقه قبل حلول احلول عليه، وقد اتفق الشيخ صالح مع إخوته 

ا. خروا شيئاًا فوق احلاجة، فكان ذلك وكان حساهبم مشرتكاً أل يدَّ

يتبرع بكتبه:

يذكر أحد أحفاده أنه يرى مع جده كتباًا يقرؤها ثم ل جيدها يف مكتبته الصغرية 
بعد ذلك ول تفسري لذلك إل أنه هيبها.
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يتبرع بحقوق املناقشات العلمية:

ا مالية من مناقشات علمية يف جامعة اإلمام،  كان للشيخ صالح V حقوقاً
فاتصل أحدهم بالشيخ يسأله عن رقم احلساب ليودع املبالغ فيه فقال الشيخ: تربع 
ا! ثم صمت الشيخ برهة وقال: أودعها  هبا! فأجابه املتصل بأن هذا ل يمكن نظاماً

ا للعمل اخلريي(. يف احلساب الفالين باسمي، )وكان خمصصاً

ينفق على مخيم الرئاسة في احلج:

بكل  الرئاسة  نفقة خميم حج  كانت  احلرمن  رئاسة  طيلة سنوات وجوده يف 
من فيه من طعام ورشاب ومستلزمات الضيافة من حساب الشيخ اخلاص وكان 

يرفض أن يرصف من املال العام عليه.
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الَمبَحُث الَخاِمُس
ُتُه ِفي احَلقِّ ُتُه َوُقوَّ يَّ ِجدِّ

الِجدُّ في األمر: املبالغة والرصامة والعزيمة فيه)1(.
إل  اجلانب،  رقيق  ليِّناًا  ا  سمحاً كان   V احلصن  صاحلاًا  الشيخ  أن  ومع 
اجلدية   :V الشيخ  به  متيز  فإن مما  العزم  أما يف حمل  اللن،  لينه كان يف حملِّ  أن 
ربام  أحد مهام عال شأنه، وهو جانب  احلق مع كل  قول كلمة  احلياة وقوته يف   يف 
ل يعرفه البعض من شخصية الشيخ، فمن لزم الشيخ وتعامل معه أو صاحبه يف 
ا لآلخرة، صاحب  راً ا مشمِّ سفر؛ يلحظ هاتن اخلصلتن فيه، فقد كان V »جاداًّ
هم ل يعرف اهلزل، منشغالاً عن ذلك بام يقوم به من أعباء األمة، ومن جد الشيخ 
واستثامره لوقته يف نفع األمة أنه كان وهو عىل رسير املرض يكتب املقالت القوية 
التي حيتاجها الناس يف واقعهم، ومن تشمريه واجتهاده أنه مع كثرة أسفاره مل يقف 
عىل أماكن السياحة والفرجة، بل كان كل وقته يف عبادة وعمل خري يف ليله أو هناره، 
ا  ا جمتهداً ا وسافرت معه فهو هو يف احلرض والسفر ل تراه إل جاداًّ وقد صحبته كثرياً
ا من اهتاممه، وحيرتمهم ويقرهبم  ا، وكان يعطي الغرباء كثرياً ا مصلياًا ناصحاً تالياًا ذاكراً
وينص�رهم ويدافع عنهم ويساعدهم، ويكتب هلم إىل أي جهة أرادوا، وكان ينصح 
ا يف إظهار  للعامة وينصح للمسؤولن، )بصدق وحزم وإخالص(، ول يدخر وسعاً
زيارة،  أو  مهاتفة  أو  بخطاب  حيتاجها  ملن  النصيحة  وإيصال  لألمة،  اخلري  فيه  ما 

معجم مقاييس اللغة، ابن فارس )407/1(.    )1(
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ومن صفات الشيخ املذكورة: اجلرأة يف احلق والصدع به، مع حسن األدب ومجال 
األسلوب وله يف ذلك مواقف معروفة«)1(، من ذلك املواقف التالية:

مسألة التأمني على احلجاج:

اقرتح بعض املسؤولن: أن يفتح الباب بالنسبة لعدد احلجاج بشكل أكرب مما 
ريال،  آلف  عش�رة  مقداره  تأمن  مبلغ  حاج  كل  يدفع  أن  مقابل  اآلن،  عليه  هو 
وقد حتمس هلذا املقرتح بعض الشخصيات املؤثرة، وكتبت عنه الصحافة السعودية 
ا من  مشيدةاً به، إل أن الشيخ اعرتض وبشدة عىل ذلك، وقد كتب لولة األمر حمذراً
ذلك املقرتح ومبيناًا خطورة هذا التوجه؛ ألن كل من يصد عن البيت احلرام فقد 

آذن باهلالك.
وكذا رأيه املنشور يف خمالفته قرار حتديد عدد احلجاج.

احلزم في اللجان الشرعية للبنوك:
ا يف اللجان الرشعية للبنوك،  البنكية كان الشيخ صارماً يف جانب املعامالت 
ا يف جلان رشعية لبعض البنوك ثم تركها بناءاً عىل أن تلك البنوك كان  فقد كان عضواً
أغلفة إسالمية ملامرسات ربوية، وقد عرب عن ذلك يف مقدمة كتابه:  هيمها وضع 
خاطرات حول املص�رفية اإلسالمية بقوله: »واملقالت التي تضمها هذه املجموعة 
تظهر أن النظام املرصيف املبني عىل الربا الص�ريح أو الربا املغلف الذي يطبق حتت 
اسم املص�رفية اإلسالمية، ليس هو الوسيلة الصحيحة لإلصالح القتصادي يف 

العامل اإلسالمي«)2(.

ا، د. حييى اليحيى، جملة األرسة، العدد: )245( شعبان 1434ه�،  شيخي كام رأيته: عاملاًا وعابداً   )1(
املوافق يوليو 2013م، )ص19(.

خاطرات يف املرصفية اإلسالمية، صالح بن عبد الرمحن احلصن )ص9(.   )2(
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اإلمامــــة:

بأربعة  الرشيفن  احلرمن  أئمة  مدة  بتحديد  قرار  صدر  1429ه�  عام  يف 
يقف   V صالح  الشيخ  أن  ظانن  القرار  من  األئمة  بعض  فانزعج  سنوات، 
عن  الشيخ  فسأل  اخلرب،  عن  بالستقصاء  الشيخ  من  املقربن  أحد  فتطوع  خلفه، 

القرار فقال الشيخ صالح: »هذا من القرارات التي ل يعمل هبا«.

ا يف املواقف التي حتتاج إىل احلزم،  ا وحازماً لقد كان الشيخ صاحلاًا V ناصحاً
ا ملا يؤمن به بشجاعة، وأعىل الشجاعة أن تعيش وفق ما تؤمن به، وليس وفق ما  ذاً منفنّ
يرى الناس أن تكونه، يقول ابنه د. عبد اهلل: »مما علمني والدي V: أن النتصار 
احلق ل املوهوم هو انتصار املبدأ املؤسس عىل حكم الرشع ومقتىض العقل وكامل 

املروءة ومكارم األخالق، ل انتصار األجساد والشخوص والكيانات«.
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اِدُس الَمبَحُث السَّ
ِحكَمُتُه َوَسَداُد َرأِيِه

الحكمة في اللغة هي: »العدل والعلم واحللم والنبوة والقرآن واإلنجيل«)1(، 
ا هي: »معرفة  »ويقال ملن حيسن دقائق الصناعات ويتقنها: حكيم«)2(، واصطالحاً
يف  اليشء  وضع  هي:  وقيل  والعمل«)3(  القول  يف  واإلصابة  به،  والعمل  احلق 

موضعه)4(.

تعاىل:  قال  هبا،  عباده  بعض  يميز   D اهلل  فإن  وفضلها،  احلكمة  ألمهية  و 
وئ[  وئ   ەئ     ەئ    ائ   ائ   ى   ېى   ې   ې   ]ې  
H يالزم احلكمة يف دعوته ويف أموره كلها،  ]البقرة:269[، وقد كان النبي 

]ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھھ  ے  ے   تعاىل:  اهلل  قال 
ۓ  ۓ[ ]النحل:125[.

واحلكامء هم ُحكام امللوك، وهي من أفضل النعم التي يمنحها اهلل لعبد من 
عباده بعد اإليامن والتحيل بمكارم األخالق.

وكل من كان قريباًا من الشيخ صالح V أدرك حكمته وبعد نظره وصواب 
امللوك واألمراء، والوزراء والعلامء والدعاة ورجال  رأيه غالباًا، وقد كان يشاوره 

القاموس املحيط، الفريوز آبادي )ص1095(.   )1(
لسان العرب، ابن منظور )140/12(.   )2(

مدارج السالكن، ابن القيم )448/2(.   )3(
املرجع نفسه.   )4(
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ا تبنى  األعامل، بل كان »ُيستشار يف أمور املعاهدات والتفاقيات، ويقدم فيها رأياً
عليه أفضل التوصيات والقرارات«)1(.

مقصد اجلهات اخليرية:

اخلريية  املؤسسات  مقصد   V كان  والتطوعي؛  اخلريي  العمل  جمال  يف 
واملهتمن بالعمل اخلريي يف الداخل واخلارج، فهو املستشار الذي ترجع إليه كثري 

من مؤسسات العمل التطوعي واخلريي.

طالب يستشيره في اختيار تخصصه:

كان الشيخ يقدم مشورته لكل من يطلبها بنفس رضية وبنصح تام لطالبها، 
وهو ل يرتدد يف تقديمها للصغري والكبري واخلاص والعام والرجال والنساء.

يقول الشيخ د. إسحاق احلصن: »كنت قد شاورته بعد خترجي من الثانوية 
عن أي الكليات أختار للدراسة اجلامعية؟ فقال يل: »اخرت التخصص الذي تشعر 
أنك حتبه ومتيل إليه، فليس الشأن فيام هو التخصص بقدر ما هو مدى حبك له؛ ألن 
ا:  احلب والرغبة يتولد عنهام العمل واجلد وهبام يكون اإلبداع«، ومما شاورته فيه أيضاً
إكامل الدراسات العليا يف القانون يف بريطانيا بعد أن عرضت يل اجلامعة اإلسالمية 
يف  القانونية  الدراسات  »إن  معناه:  فيام  يل  وقال  فشجعني  ذلك،  املنورة  باملدينة 
فرعها التجاري هي الفقه، ولكنه الفقه املواكب للعرص، فقد كانوا يتحدثون عن 
بذاهتا يف وقتنا احلارض، وإنام  األبدان واألعيان ونحوها، وهذه ل تذكر  رشكات 
يعرف الناس يف زماننا رشكة املسامهة، وذات مسؤولية حمدودة ونحوها، وكل هذه 

مقال: يف وداع رجل صالح، حممد احلساين، صحيفة عكاظ 1434/6/25ه�، املوافق 2013/5/6م.   )1(
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التنظيامت هلذه الرشكات جاءتنا لألسف من الغرب، فمن املستحسن أن يدرس 
إىل  إضافةاً  ونشأته،  وكيفيته  يعرفه عىل حقيقته  اليشء من مصدره؛ حتى  اإلنسان 

املعارف األخرى املكتسبة من هناك«.

وكنت يف احلقيقة ل أفعل شيئاًا ذا بال إل استرشته فيه، وأفعل ما يشري به عيل، 
.» وبفضل اهلل أغتبط بذلك، فجزاه اهلل خري اجلزاء ورمحه رمحةاً واسعةاً

وزير الزراعة يستشير الشيخ صالح:

»كان وزير الزراعة واملياه آنذاك )حسن املشاري( يستشريه يف كثري من األمور 
ا قانونياًّا يف وزارة املالية -وقتها كان األمري مساعد  حينام كان الشيخ صالح مستشاراً

 

ا ملكتب املشاري.. «)1(. ا للاملية- وكنت يومها مديراً ابن عبد الرمحن وزيراً

الفيلسوف احلي:

ا حياًّا إل صاحلاًا احلصن، إنه  : »ما عرفت فيلسوفاً كتب أحد حمبي الشيخ قائالاً
من أبرز احلكامء األحياء، وجاءت الردود لتسأل ما هي مؤلفاته؟ وماذا كتب؟ وما 
هي النظريات؟ وكأن حكامء البرشية ما عرفوا إل بالكتابة والتأليف، أو أن تقييمهم 
ا، وكذا كثري من حكامء البرشية الكبار؛  يتم من خالل كتبهم، فسقراط مل يرتك كتاباً
مقابل ذلك نجد أخبار الفالسفة احلمقى قد مألت مكتبات العامل، لذا فإن العقالء 
القرون ل خيلطون بن مقولة ذكية أو تركيبة فكرية مهمة، وبن حياة حكيم  عرب 
مثله، ولكنه  أمام حكيم من احلكامء عزنّ وجود  فنحن  هنا  ا  أمنّ وتعاليمه وسلوكه، 

ا ورؤى تستحق املعرفة والفهم. ا عامل فطن ترك آثاراً أيضاً

مواقف بالذاكرة والشيخ صالح احلصن يرمحه اهلل، محد العنقري، موقع صيد الفوائد اإللكرتوين.   )1(
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ولعلك جتد يف نص طريف كتبه بنفسه ما يدلك عىل الشخص الذي نتحدث 
النفسية  الصحة  كتب  بقراءة  املراهقة  مرحلة  يف  ا  مغرماً »كنت  مرة:  كتب  عنه؛ 
 والعبارة التي قرأهتا يف أحد هذه الكتب ومل أنسها حتى اآلن هي: )كن كام أنت( أي: 
ا  ل تتظاهر بأنك أغنى أو أذكى أو أعلم أو أتقى أو أفضل مما أنت يف احلقيقة. طبعاً
العبارة، ولكني أعتقد  التزمت بمضمون هذه  الطويلة-  بأين -يف حيايت  ل أدعي 
بأن رياضة النفس وتدريبها عىل مضمون هذه العبارة وسيلة نافعة للصحة النفسية، 

والش�رط األول يف ذلك حماولة معرفة النفس عىل حقيقتها واهلل املوفق«)1(.

عمقه في معرفة األشخاص:

يقول أحد جلسائه: »وكان من أهم أساتذته الشيخ القانوين الكبري عبد الرزاق 
منه« وما  إل  الفقه والترشيع اإلسالمي  »ما فهمت حكمة  السنهوري وقال عنه: 
كان حيرص عىل أن يقول رأيه يف األشخاص إل عندما يرى احلاجة كبرية لذلك، يف 
أحد النقاشات أظهرت له إعجايب بأحد املفكرين وجهوده الرائعة، وملا أحس مني 
ا لتأييد ذلك املفكر املؤثر، أثنى عليه بام هو أهل له، ثم أخربين أنه متطرف  اندفاعاً
–وعصبيته- يف موقف حمدد، وكأنام أيقظني من نومة فكرية سببها اإلعجاب باحلق 

ونسيان ما تلبسه مما سبب تسلالاً ألفكار غري مفحوصة سببتها الثقة العامة يف مفكر 
املثقفن عىل عقله مثله، وكان خيتار كلامته  أو عامل ما، وما غبطت ممن عرفت من 
أما  عنده،  مهم  لسبب  إل  يرتفع  فال  العبارة،  بمستوى  هتتم  جيعلك  دقيق  بمعيار 

سياقه العام فهادئ متوازن.

الشيخ صالح احلصن: شخصيته وفكره، د. حممد األمحري، موقع صيد الفوائد اإللكرتوين.   )1(
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وكان كثري القراءة، ول يقتني الكتب، جئته بأحد الكتب الغربية التي كتبت 
عنه وعن زيارته ألمريكا، فقال يل: »إين ل أحب أن ُيعريين أحد كتبه، فإما أن تأيت 
يف  يقرأ  وكان  نسختك  هذه  قلت:  منه«  أختلص  فإنني  وإل  الكتاب،  إهناء  وقت 
العقود األخرية باملكرب، وكان له خط مجيل، وهو من العقول الكبرية الذين أفادهتم 
الكتب ومل تستول عليهم، يأخذ حكمتها وخري ما فيها ثم ل يتبعها ول جيمعها ومل 

حيرص عىل الكتابة إل قليالاً يف أواخر نشاطه«)1(.

إدراكه ملآلت األمور وعواقبها:

ومن حكمته V: معرفته بمآلت األمور ونظرته املستقبلية للموضوعات، 
 ومن ذلك إدراكه لألحداث العظام التي متر هبا األمة اإلسالمية، يقول الشيخ حييى 
ا لألخطار التي متر باألمة واملؤامرات التي حتاك هلا،  ابن إبراهيم اليحيى: »كان مدركاً

فقد أخربين حن أحداث سبتمرب أن هذه لعبة يكاد هبا لإلسالم واملسلمن«)2(.

كيف قيم الشيخ مستوى الطالب الغائبني؟

كان الشيخ صالح احلصن V يف رحلة لدولة روسيا ملتابعة بعض األعامل 
الدعوية، ومنها مدرسة كان الشيخ يقدم هلا الدعم، وحدث أن الشيخ وصل إىل 

املدرسة والطالب يف إجازة فكيف قيم الشيخ مستوى الطالب وهم يف إجازة؟

يقول مرافقه: »يف هذه الرحلة زار الشيخ معهد )بوغرسالن( التابع للمؤسسة 
وسألنا  إجازة،  يف  الطالب  أن  فوجدنا  املنطقة،  يف  املؤسسة  معاهد  أكرب  من  وهو 
بكراسات  »ايتوين  فقال:  تراهم؟  أن  دون  الطالب  مستوى  تقيم  كيف  الشيخ 

الشيخ صالح احلصن: شخصيته وفكره، د. حممد األمحري، موقع صيد الفوائد اإللكرتوين.  )1(
د. حييى اليحيى يتحدث عن شيخه صالح احلصن، موقع صيد الفوائد اإللكرتوين.   )2(
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التعبري، وبالفعل عكف عىل ما يزيد عىل مئة من كراسات الطالب، وبعدها هتلل 
وجهه وقال: احلمد هلل فكرهم جيد وأسلوهبم جيد«)1(.

محام يكسب قضيته:

كتب أحد املحامن مذكرة مرافعة عن قضية لتقديمها للقايض مكونةاً من أكثر 
من مخس عش�رة صفحة، واحتاج ذلك املحامي إىل مزيد من اإليضاح، فرجع إىل 
ا للشيخ صالح  مكتبته وبحث يف كتاب )مرجع قانوين باللغة الفرنسية( فوجد رأياً
فمزق  ضالته،  فيه  وكان  الكتاب  هذا  يف  أسطر  عرشة  من  مكوناًا   V احلصن 
وكسب  للمحكمة،  وقدمها  أسطر،  بالعش�رة  واكتفى  صفحة،  عش�رة  اخلمس 

القضية)2(.

1434ه�،  شعبان   )245( العدد:  األرسة،  جملة  الصيفي،  الرمحن  عبد  مسافر،  يوميات  مقال:    )1(
املوافق يوليو 2013م، )ص14(.

ينظر: مواقف بالذاكرة والشيخ صالح احلصن، د. خالد العنقري، موقع صيد الفوائد اإللكرتوين.   )2(
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اِبُع الَمبَحُث السَّ
َسَعـــُة َثَقاَفِتـــِه

ثالث  عرب  تنقل  قد   V احلصن  صاحلاًا  الشيخ  أن  الكتاب  مقدمة  يف  مر 
جهة  من  وسامهت  العلمية،  شخصيته  بناء  يف  كبري  دور  هلا  كان  جغرافية  حمطات 
أخرى يف اتساع نطاق ثقافته واطالعه عىل العامل اخلارجي، فقد كانت حمطته األوىل 
هي بالده اململكة العربية السعودية، حيث تلقى فيها تعليمه األويل حتى أتم املرحلة 
اجلامعية يف مهبط الوحي مكة املكرمة، انتقل بعدها إىل عامل جديد فيه من مظاهر 
إىل مص�ر حيث  فانتقل  الكثري،  الش�يء  التعليم  املدين والعلمي ومستوى  التطور 

انكب عىل الدراسات القانونية واألصولية وقدم أطروحته فيها.

الدكتوراه،  ينوي إكامل مرحلة  الثالثة هي أوروبا، حيث كان  وكانت حمطته 
إىل  الدولة  حلاجة  تلبية  دراسته  قطع  أنه  إل  الفرنسية،  ودرس  فرنسا  فقصد 

خدماته.

ا  كبرياً ا  إسهاماً سامهت  واحلضاري  واملعريف  اجلغرايف  ببعدها  التنقالت  هذه 
يف سعة ثقافة الشيخ واطالعه، ومع ذلك فاتصاله باملعرفة والثقافة مل تقترص عىل 

وجوده املكاين يف تلك املناطق.

باملعرفة   V صالح  الشيخ  اتصال  أن  هنا  إليه  اإلش��ارة  جيدر  ومما 
للعلم  طلبه  بدايات  مع  ابتدأ  بل  املناطق،  تلك  يف  وجوده  عىل  تقترص  مل  والثقافة 
هلا،  احلب  شديد  صغره  منذ  والطالع  بالقراءة  ا  مولعاً كان  فقد  شقراء،  قريته  يف 
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فال يكاد الكتاب ينزل من يديه، فقد كان يقرأ ما يزيد عن مئتي )200( صفحة يومياًّا 
قراءة واعية وقد قيل عنه: امنعه عن األكل والرشب ولكن ل متنعه عن القراءة.

من  لكثري  العميق  وفهمه  علمه،  بغزارة  ومتيز  صالح  الشيخ  برع  فقد  ولذا 
ا بغزارة  ا ناطقاً القضايا، وما أبحاثه ودراساته التي تم اإلشارة إىل بعضها إل شاهداً

علمه وعمق حتليله للمسائل. 

أو  القانوين  أو  الش�رعي  املجال  يف  وثقافته  الشيخ  قراءة  تنحص�ر  ومل 
املجالت  يف  وقراءاته  اهتامماته  فللشيخ  متعددة،  جمالت  شمل  بل  القتصادي، 
الطبية وعىل معرفة موسعة بالقيمة الغذائية يف كثري من النباتات، وكذلك يف جمال 

علم النفس وعلم الجتامع، وغريها من املجالت الثقافية األخرى.

الشيخ يفقد دواءه في السفر:

ذكر أحد صحبته يف سفر إىل روسيا عن عناية الشيخ صالح V باجلانب 
الطبي فقال: »عرض ألحد اإلخوة مرض عارض ونحن يف ذلك املصيف؛ فتأسف 
األعشاب  معظم  وفيها  نفسها؛  الرحلة  يف  معه  تصل  مل  التي  حقيبته  عىل  الشيخ 
واألدوية الشعبية ألغلب ما يعرض للمسافر من أمراض؛ وحن سئل عن بعض 
د خصائص األعشاب واألدوية الطبيعية، ويذكر ما  ما يتصل هبذا الشأن طفق يعدنّ

تصلح له من األمراض؛ فإذا هو يكشف عن جانب آخر من جوانب ثقافته«)1(.

أو  العالج  باب  العلم ل من  باب  يعرضه من  مثل هذا  يعرض  وهو عندما 
الوصفة الطبية.

مقال: يف ظالل الشيخ صالح بن عبد الرمحن احلصن د. عبد الرمحن بن معمر السنويس جملة    )1(
العرص اإللكرتونية: alasr.ws/articles/view/14700 2013/10/30م.
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في مستشفى احلرس الوطني بالرياض:

مما يذكر يف هذا املقام ويبن سعة ثقافة الشيخ صالح V يف املجال الطبي 
الوطني  احلرس  ملستشفى  2008م  1429ه�/  عام  من  صفر  شهر  يف  أدخل  أنه 
بالرياض إلجراء عملية تغيري ثالث صاممات يف القلب، وبعد العملية أخربه طبيبه 
، وعندما أوضح الطبيب غرض ذلك الدواء وفائدته قال  املعالج بأنه سيعطيه دواءاً
الدواء موجودة يف نوع من  الدوائية املوجودة يف ذلك  القيمة  الشيخ للطبيب: إن 
ا، فاكتفى بالفاكهة  الفاكهة، فتعجب الطبيب وعند مراجعته لألمر وجده صحيحاً

عن ذلك الدواء الكيميائي.

اإلسالمي  والقتصاد  عامة  القتصاد  جمال  يف  الشيخ  ثقافة  إىل  انتقلنا  وإذا 

ا يف الدراسات املتعلقة  ا طويالاً وعناية وختصصاً خاصة، وجدنا أن للشيخ V باعاً
بالبنوك اإلسالمية والقتصاد اإلسالمي، وقد كتب عدة أبحاث رصينة وعميقة يف 
هذا املجال، وما الدراسات الكثرية التي تم اإلشارة إىل بعضها يف بداية الكتاب إل 

دليل جيل عىل رساخة قدمه يف هذا املجال. 

وللشيخ صالح V قراءات كثرية ورؤى يف جمال األنظمة والقوانن، وهلذا 
فهو ُيدعى: »بأيب األنظمة«، فقد برع يف هذا اجلانب وساهم بشكل كبري يف وضع 
السعودية  العربية  اململكة  يف  الوزراء  بمجلس  اخلرباء  لشعبة  األساسية  األنظمة 
الثالثة:  واألنظمة  العقاري  التنمية  لصندوق  بالنسبة  احلال  وكذلك  وصياغتها، 

)نظام جملس الشورى، والنظام األسايس للحكم، ونظام املناطق( وغريها.
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طريقته في طرح أفكاره:

سعة  إىل  الدعوية  رحالته  إحدى  يف  الشيخ  صحب  جزائري  باحث  يشري 
ثقافة الشيخ صالح V وتعدد جمالهتا، وطريقته املميزة يف طرح أفكاره ورسد 
طريقته  وكانت  خمتلفة،  احلديث  افتتاح  يف  طريقته  »كانت  بقوله:  موضوعاته 
من  ألفناه  ما  تشبه  ل  احلديث  يف  ونرباته  ألفاظه  وكانت  ا؛  أيضاً خمتلفة  اإلجابة  يف 
حديث املتحدثن ووعظ الواعظن؛ فيه شبه من حديث العلامء يف دقته وتأصيله 
واقتضابه، وفيه شبه بحديث الدعاة واملفكرين يف حرارته وواقعيته وعنفوانه، وفيه 
ه ومجاله، وفيه تشابه بحديث كلنّ  ا بحديث األدباء واملثقفن يف حترره وعلونّ شبه أيضاً
ن لصاحبه هذه  به الذي كونّ أي؛ لكننّه الشنّ ياسة والرنّ ة والسنّ ثن يف الشؤون العامنّ املتحدنّ
خصينّة الفريدة التي حتسنّ أننّ اخلربة هي ألصق اخلصائص هبا! اخلربة يف العلم  الشنّ
والدعوة ويف السياسة واإلدارة واملال واألعامل، ويف خصائص الشعوب والبلدان 
وسائر شؤون احلياة! ذلك ما تستخلصه من حديثه، عاقل وصاحب خربة عميقة 

بالدين والدنيا!«)1(.

لم نذق طعم الفقه إن لم يكن هذا طعمه:

وأذكر يف ذلك أين حرضت حمارضة له يف ديوانية الدكتور حييى اليحيى 9 
أهبرت  بُدرٍر  فيها  أتى  قد  وكان  اإلسالمية،  املرصفية  عن  وكانت  مسجلة،  وهي 
احلارضين، وكان من بينهم بعض أئمة املسجد النبوي وأساتذة يف اجلامعة اإلسالمية 
باملدينة املنورة، ومدرسون يف املسجد النبوي، وقال يف آخر املحارضة: »يف احلقيقة 

ينظر مقال: يف ظالل الشيخ صالح احلصن، د. عبد الرمحن السنويس، جملة العرص اإللكرتونية.   )1(
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أنا لست بفقيه ولكنني أطرح املوضوع من ناحية قانونية«، فقال الدكتور عبد اهلل بن 
الشيخ حممد األمن V: »إننا مل نذق الفقه ومل نعرفه إن مل يكن هذا طعمه«.

اطالعه على الكتابات الغربية عن اإلسالم:

»كان الشيخ هيتم بآراء بعض الكتاب ممن ترمجت أعامهلم أو مل ترتجم للعربية، 
يقرأ  وكان  واإلسالمية،  احلضارية  آلرائه  ا  تلخيصاً كتب  وقد  أسد،  حممد  ومنهم 
والقتصاد،  الغربية  املرأة  بقضايا  واهتم  »نيبور«،  األمريكي  القسيس  للفيلسوف 

ولعل القتصاد هو ميدانه األهم الثاين بعد فلسفة الترشيع والقانون«)1(.

ثقافته اجلغرافية:

فيقول:  العامل  بأجزاء  املبحر ومعرفته  الشيخ  حيدث أحد مرافقيه عن اطالع 
»حن اخرتم الشيخ مشارف »أوليانوفسك«)2( بدا له هنر »الفولغا«)3( العظيم؛ وإذا 
به يذكر عظمته ملفتي املدينة حن استقبلنا ويقول له: »لقد كنا نقرأ عن هنر »الفولغا« 

يف الروايات املرتمجة ونتساءل عن مقدار عظمته وقد رأيناه اليوم«)4(.

يرأس ندوة متنوعة التخصصات:

 ،V عجيبة  ا  قصصاً عنه  سمعُت  »كنُت  فقال:  املتخصصن  أحد  كتب 
الزمان، وكنت ضمن زمالء  قبل حوايل عقد من  مرة  ألتقيه ألول  أن  تيرسنّ يل  ثم 

الشيخ صالح احلصن: شخصيته وفكره، د. حممد األمحري، موقع صيد الفوائد اإللكرتوين.   )1(
ا.  هي مدينة روسية، تبعد عن العاصمة موسكو 890 كيلومرتاً   )2(

ا مائياًّا مهاماًّ للنقل البحري يف  هو أطول أهنار أوربا، ويقع يف اجلزء الغريب من روسيا، ويعد ممراًّ   )3(
روسيا، ويصب يف بحر قزوين. 

مقال: يف ظالل الشيخ صالح احلصن، د. عبد الرمحن السنويس، جملة العرص اإللكرتونية.   )4(
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مشاركن يف ندوة علمية مغلقة ختصصت يف بحث موضوعات وأطروحات تتعلق 
ا للندوة، وعجبت كيف  بتوسعة املشاعر املقدسة يف مكة املكرمة، وكان الشيخ رئيساً
ملثله أن يناقش أوراق العمل واخلطط املقدمة التي تفاوتت بن اهلندسة واجليولوجيا 
عجبت  ثم  ومقرتحاته،  توصياته  يف  جيتهد  وكل  الرشعية،  والبحوث  والعامرة 
سليمة،  بلكنة  وينطقه  إنجليزي  مصطلح  عن  يستفرس  الشيخ  وجدت  حن  أكثر 
تذكرك  الذي  البشوش  بوجهه  تعليقاته  الشيخ وسحر  واستفس�رت عن رس هذا 

قسامته بِِسامت الصاحلن الذين نقرأ عنهم يف كتب الرتاث ومل نرهم.

الفرنسية  ث  يتحدنّ الشيخ  أن  يل  وذكر  الشيخ  عرف  ممن  وهو  رفيقي  ابتسم 
فنون  يف  شغوف  قارئ  وهو  وباريس،  القاهرة  يف  درس  وقد  واإلنجليزية، 

املعرفة«)1(.

موقف حول اللغات في روسيا:

فيقول:  لروسيا  دعوية  رحلة  يف  باللغات  ا  متعلقاً ا  موقفاً مرافقيه  أحد  يذكر 
مسلمون،  يسكنها  التي  تتارستان)2(  منطقة  يف  نائل  الشيخ  مركز  الشيخ  »افتتح 
وأمددنا املركز باملعلمن والوسائل، ويف هذه املناسبة قابل الشيخ اثنن من مسلمي 
األملانية  يتكلم  أحدمها  املنطقة  ومثقفي  أثرياء  من  ومها  املركز،  مولوا  ممن  الروس 
والثاين يتكلم الفرنسية، ومل يكونا عىل معرفة سابقة بالشيخ، فأخرباه أهنام يمكنهام 
أن يتحدثا باإلنجليزية ظناًّا منهام أن الشيخ قد ل يتقنها، لكنه أخربمها أن يتحدثا بام 

الفوائد  صيد  موقع  الشهري،  اهلل  عبد  بن  فايز  د.  احلصن،  صالح  والشيخ  بالذاكرة  مواقف    )1(
اإللكرتوين.

آسيا  بن  الفاصلة  األورال  جلبال  الغربية  السفوح  عىل  تقع  الروسية،  اجلمهوريات  إحدى  هي    )2(
وأروبا. 
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يريدان وحاورمها بكل لغة حتدثا هبا، وملا رأيا ذلك أكربا الشيخ وعرفا قدره، وبدآ 
يظنان  كانا  أن  بعد  كثرية،  قضايا  ويف  القتصاد  ويف  رشكتهام،  أمور  يف  يستشريانه 

صغر شأنه من مظهره املتواضع«)1(.

إملامه بطرق القراءة السريعة:

ومن سعة ثقافة الشيخ صالح احلصن V: إملامه بطرق القراءة الرسيعة، 
درجة  تأثر  عدم  مع  وجيز  وقت  يف  الكتب  قراءة  من  اإلنسان  متكن  طريقة  وهي 
»بقيت مع  فيقول:  مرافقيه  أحد  اجلانب حيدث  الفهم والستيعاب)2(، وعن هذا 
الشيخ وحدنا وحاولت أن أوفر له أسباب الراحة يف غياب إخواين؛ لكنه أبى إل 
إمضاء الوقت يف يشء مفيد؛ فتحت درج مكتبي؛ ثم سلنّمته بعض أعاميل العلمية كي 
ا أنه يتابع قراءته بسبنّابته أو  يبدي رأيه فيها؛ وقد لفتتني قراءته الرسيعة ولفتني أيضاً
ا، وكان يستفهم خالل القراءة عن اليشء يمر به أو العبارة تلفته«)3(. بأصابعه مجيعاً

مميزات إنتاجه العلمي:

 V يقول الشيخ إسحاق بن ابراهيم احلصن عنه: »ل خيفى علم الشيخ 
وفقهه عىل كل متصل به، أو مهتم برتاثه العلمي، ولعل املطلع لنتاجه العلمي جيد 
إىل  حيتاج  ل  واضح  بن  األمر  هذا  ألن  ذلك  يف  أطيل  ولن  ا،  واضحاً جلياًّا  ذلك 

دراسات علمية موسعة.

يوميات مسافر مع الشيخ احلصن، عبد الرمحن الصيفي، جملة األرسة، العدد: )245( شعبان    )1(
1434ه�، املوافق يوليو 2013م، )ص14(. 

ينظر: القراءة الرسيعة، توين بوزان ترمجة مكتبة جرير.    )2(
مقال: يف ظالل الشيخ صالح احلصن د. عبد الرمحن السنويس جملة العرص اإللكرتونية.   )3(
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إال أني أحب أن ألفت إلى أن نتاجه العلمي V تميز بثالثة أمور:
: اجلدة واحلداثة يف املوضوعات أو النتائج. أوالاً

ثانياًا: الختصار والرتكيز يف احلديث حول املوضوع دون تشعب.
ا يف أحاين كثرية إىل إبداء  ثالثاًا: العمق يف النقد والتقرير مما مل جيعله مضطراًّ
رأيه، بل إن رأيه وفكرته تتسلل إىل ذهنك بكل نعومة وسالسة وأنت ل تشعر، 

فتجد أنك تتبناها بكل ثقة.
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المبَحُث الثَّاِمُن
ِتِه َوَثَباُتها َتَواُزُن َشْخِصيِّ

من أبرز صفات الشيخ صالح احلصن V املميزة له هو توازن شخصيته 
وثباهتا، فالشيخ صالح هو الشيخ صالح يف هدوءه وسمته وتواضعه وحمبته للناس 
ونصحه لولة األمر، وسعيه يف اخلري وحرصه عىل نفع املسلمن، وقيامه بالدعوة 
إىل اهلل، استمر عىل هذه الشخصية طيلة حياته، فلم يغريه منصب ومل تشغله الدنيا، 
بل كان حمافظاًا عىل شخصيته ثابتاًا عىل مبادئه يف عدم تكلفه وبساطته ورمحته باخللق 

وقضاء حوائجهم.

يقول أحد معارفه: »ومما لح يل خالل تأميل فيام عرفته عنه، أن القيمة التي قد 
ا حاكاماً  توصف بأهنا تعد عالمة مميزة للشيخ، ومهيمنة عىل غريها من القيم، ومعياراً
عىل ما سواه قيمة التوازن ومعيار التزان يف كل يشء، مما جعله يف حياته العامرة 
ومناصبه املختلفة يسري عىل خطىاً ثابتة ورؤىاً تامة الوضوح، مما ل يتأتى إل للقليل 

من الناس.

فاحلكمة عنده هي أن يعيش اإلنسان وفق منهج حكيم يلزم به نفسه ويامرسه 
تتلمذ عليه أو اقرتب  وحيرص عىل نرشه يف جمتمعه بواقعه احلي، ونقاشه مع من 

منه.
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المبَحُث التَّاِسُع
ِعَباَدُتــــُه

الزاد  له عنها، فهي  التي ل غنى  املسلم من األمور  اإليامين يف حياة  اجلانب 
الذي يتزود به روحياًّا كزاد األكل والش�رب للبدن، وبام أن اإليامن يزيد وينقص 

ا تعاهد النفس بتزكيتها وحتليتها باإليامن؛ ]ڦ     ڦ    ڄ    ڄ    ڄ    ڄ     كان لزاماً
ڃ    ڃ    ڃ[ ]الشمس:9، 10[.

ا عىل   ولذا فقد عني الشيخ صالح احلصن V هبذا اجلانب فكان مداوماً
ورجاء  وتوكل  خشية  من  القلبي  العمل  مستصحباًا  قلبه،  وإصالح  نفسه  تزكية 
ونحوها يف كل أحواله، وهو أمر عزيز املداومة عليه إل من منَّ اهلل عليه بالصطفاء 
يبكر إىل الصالة مع حرصه  العبادة والتقرب إىل اهلل،  لذا فقد كان كثري  واهلداية، 
أن يدرك مجيع الصلوات يف احلرمن الرشيفن، ولذا سكن قريباًا منهام، وكان كثري 

أو  أو هتليل  أو حتميد  تسبيح  لسانه عن  يفرت  الذكر هلل، ل  املسجد كثري  املكث يف 
ا هلل، بتسبيح أو  استغفار، ول يكاد يمر جملس من جمالسه دونام أن يسجل فيه ذكراً

.H صالة عىل النبي

وللشيخ كذلك عناية بقيام الليل الذي هو سلوك األنبياء والصحابة والتابعن، 
ا ول يزال مصلياًا حتى يدخل اإلمام، وكان كثري  وكان V يأيت إىل اجلمعة مبكراً
القراءة للقرآن كثري اخلتامت، للتدبر والبحث، فال يكاد يمر عليه موضوع مهم إل 
القرآن، وكان يواصل احلج كل عام، وحيج  وقرأ له ختمة يستخرج ما خيصه من 
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عىل قدميه، ويفرتش يف أغلب حجاته، ومل يفته احلج إل حن أعجزه املرض وكان 
يمتثل قول النبي H: »َتاِبُعوا َبْيَن اْلَحجِّ َواْلُعْمَرِة«)1(.

والمواقف التالية تبين شيئاًا من عناية الشيخ بالعبادة:

 الشيخ وقيام الليل:

يف رحلة احلج كنت أبيت بجانبه، فإذا ما استيقظت يف الليل حلاجتي وجدته 
ا قدميه مصلياًا هلل. صافاًّ

يقول أحد معارفه: »وكان أحب ُكُتبي إليه كتاب »مسائل صالة الليل«، وكان أحب 
ا وما أظن ذلك إل ألنه من عباد الليل«)2(. يشء له فيه املقدمة! فكان يثني عليها كثرياً

ل أحد ينام في مثل هذا الوقت:

ويف موسم حج أحد األعوام احتجت أن أتصل به قرابة الساعة الثالثة ليالاً 
ألمر مهم، ولكني خشيت أن أزعجه فآثرت أن أنتظر حتى التقيت به عرص اليوم 
التايل يف خميم رئاسة احلرمن بمنى، فأخربته باملوضوع فقال يل: ملاذا مل تتصل يب؟ 
فقلت: مل أكن ألتصل بك يف مثل هذا الوقت املتأخر وأوقظك من النوم ألمر كهذا، 
فقال يل: أكثر الناس ل ينامون يف مثل هذا الوقت، فلم ُيِرْد V أن يقول: إنني 

ا عن التحدث عن نفسه!. كنت مستيقظاًا يف مناجاة لريب وصالة له مبتعداً

أخرجه الرتمذي يف سننه، أبواب احلج، باب ما جاء يف ثواب احلج والعمرة، حديث )810(،    )1(
)167/2(، وصححه األلباين يف صحيح وضعيف سنن الرتمذي، )310/2( برقم )810(. 

مقال: الشيخ صالح احلصن نادرة زمانه: قصص وطرائف ومواقف خالدة، د. حممد بن فهد    )2(
اآلخرة 1434ه�  األربعاء 28 مجادى  العدد: )14832(  السعودية،  اجلزيرة  الفريح، صحيفة 

املوافق 8 مايو 2013م.
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مالزمته لذكر ا&:

أو مناسبة دون ذكر هلل  الذكر هلل، فال يفوت فرصة  V كثري  الشيخ  كان 
حتى وإن كان مع رفقة أو صحبة، يقول أحد مرافقيه: »كان معي يف السيارة من 
جدة إىل مكة، فاستأذنته يف أخذ أغرايض من الفندق، وتأخرت فشعرت باحلرج 
إلهناء  فرصة  أعطيتني  لقد  التأخر  يف  املعروف  صاحب  أنت  يل:  فقال  والتأسف 
ا عملياًّا يف الستفادة من أوقات النتظار  وردي يف أذكار املساء، فتعلمت منه درساً

دون ملل أو ضجر«)1(.

ا، فكان  لحظت يف سفري معه إذا وضع جنبه للنوم، فإن النوم ل يأتيه رسيعاً
ا ما  يذكر اهلل ساعة أو ساعتن، إىل أن تغلبه عينه بالنوم، يقول أحد رفقائه: »كثرياً
أحتدث معه من احلرم إىل بيته، فام إن َنْسُكت حلظة إل ويش�رع بالذكر والستغفار 

أو إمتام تالوته من القرآن«)2(.

عنايته باحلج والعمرة:

كان الشيخ V كثري احلج والعمرة واملتابعة بينهام، ل يكاد يرتك موساماً من 
ا مع املسلمن يف ذلك املشهد العظيم الذي هو أحد  مواسم احلج إل و يكون حارضاً
أركان اإلسالم، قال اهلل تعاىل: ]ھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ[ 

]آل عمران:97[.

داعية بأفعاله قبل أقواله، فهد املبارك، جملة األرسة، العدد: )245(، شعبان 1434ه�، املوافق    )1(
يوليو 2013م، )ص17(.

د. حييى اليحيى يتحدث عن شيخه صالح احلصن، موقع صيد الفوائد اإللكرتوين.   )2(
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ا  مكثراً العتيق  بالبيت  الطواف  و  العمرة  و  احلج  حيب   V الشيخ  فكان 
منها، فال يكاد يفوت فرصة لقصد البيت بحج أو عمرة إل اغتنمها رغبة يف غفران 
الذنوب ورفع الدرجات قال رسول اهلل H: »تابعوا بين الحج والعمرة، 
والفضة،  والذهب  الحديد  الكير خبث  ينفي  والذنوب كما  الفقر  ينفيان  فإنهما 

وليس للحجة المبرورة ثواب دون الجنة«)1(.

كثرة الطواف:

كان V يكثر من الطواف مع تقدم سنه، وقد اعتمر معه أحد جريانه يف 
أن يطوف، فطاف عدة أشواط   V الشيخ  العمرة رغب  فلام فرغا من  املدينة، 
الشيخ  من  فاستأذن  الطواف،  كثرة  من  تعب  الصاحب  ولكن  معه،  وصاحبه 

يكرب  الشيخ  أن  نعلم  أن  بقي  أخرى،  ألشواط  طوافه  الشيخ  وأكمل  للجلوس 
ا. صاحبه بخمسة وعرشين عاماً

كثرة اجللوس في املسجد:

كام كان الشيخ V كثري اجللوس يف املسجد النبوي، خاصة يف بداية انتقاله 
إىل املدينة املنورة وقبل عمله يف رئاسة احلرمن الرشيفن، ففي شهر رمضان خاصة 
ا ول يعود للمنزل إل بعد  كان يذهب إىل املسجد النبوي من الساعة العارشة صباحاً

الرتاويح، مع قرب سكنه من املسجد النبوي.

أخرجه أمحد يف مسنده: رقم: )167(، )303/1(، وابن خزيمة يف صحيحه: كتاب املناسك،    )1(
باب األمر باملتابعة بن احلج والعمرة، رقم: )2512(، )1202/2(، وابن حبان يف صحيحه: 

رقم: )3693(، )6/9(.
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صالة النافلة بني العشاءين:

دأب الشيخ V عىل مداومة صالة التطوع بن العشاءين، يصيل أكثر من 
اثنتي عرشة ركعة، وقد جئته ذات مرة للسالم عليه يف املسجد احلرام بعد املغرب، 
للصالة واستمر يف  استأذن  األهل واألرسة،  والسؤال عن  والتحية  السالم  وبعد 

الصالة إىل العشاء.

ويف املسجد النبوي انتظره أحد أقاربه من الشباب بعد صالة املغرب ومل يفطن 
الشيخ له، فقام الشيخ V كعادته للصالة، وصىل إىل قبيل صالة العشاء.

البقاء في املسجد بعد صالة الفجر:

ومما داوم عليه الشيخ البقاء يف املسجد بعد الفجر حتى تطلع الشمس وركعات 
الضحى والرباط بن املغرب اىل العشاء.

عنايته بيوم اجلمعة:

كان V يعتني بيوم اجلمعة عناية فائقة، خاصةاً الساعات األخرية منه بعد 
ا وداعياًا، وكان يعد هذا  ا ومستغفراً ا ومسبحاً العص�ر إىل املغرب، فيختيل بربه ذاكراً
الوقت من أثمن األوقات التي ينبغي أل يضيعها املسلم، فكان ل يشتغل بيشء من 
ا ألحد، وكان يقول هذا الوقت »غميضة« أي  الدنيا يف هذا الوقت ول يعطي موعداً

ل ينبغي أن يفوت يف غري طاعة اهلل.

صالح  الشيخ  معايل  »صاحبت   :V صالح  الشيخ  مرافقي  أحد  يقول 
ُحلله،  أمجل  يف  التواضع  ووجدت  صورها،  أهبى  يف  البساطة  فوجدت  احلصن، 
هي  إنام  حتذلق  ول  تعسف  ول  تكلف  بال  بساطة  الوصف!  عنها  يعجز  بساطة 
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اهلدوء وأخذ األمور عىل طبيعتها والنزول إىل امليدان بكل أرحيية؛ يأتينا يف الجتامع 
بال بشت ول حرس ول مرافقن.

إننا  حيث  اجلمعة  صالة  قبل  مجعة  يوم  جدة  إىل  مكة  من  الباص  يف  رافقته 
الباص دخول  V، فدخل  العزيز  امللك عبد اهلل عبد اهلل بن عبد  نقابل  سوف 

ڭ  ڭ  ]ۓ  الباري:  قول  فتذكرُت  املتواضعن  واملساكن  األولياء 
ڭ ڭ ۇ ۇ[ ]الفرقان:6[، جلس هبدوء ووزع البسامت ل حيب اإلعالنات 

ول التفخيم ول عبارات املديح ول التكلف.

التفت يل مسلِّاماً مرحباًا ببسمة آرسة حانية كلها لطف وكرم وتواضع وقال يل 
ا لسيد  )ونحن يف صباح اجلمعة(: ما رأيك يا شيخ نجعل هذا اليوم صالةاً وسالماً

.H ولد آدم

النبي  عىل  ويسلم  يصيل  صالح  الشيخ  معايل  وانطلق  وكرامة،  حباًّا  قلت: 
H بطريقة تنخلع هلا القلوب بتنهد وتلهف وشوق يردد الصالة والسالم 

عىل النبي H بحرارة وحضور وخشوع وعبودية وإخبات.

ويعيد  النبي  عىل  الصالة  كلامت  مع  تتأثر  وهي  وجهه  رسامت  ألحظ  وأنا 
اللهم صل  ويبدهيا بصيغ خمتلفة )ونحن يف طريقنا من مكة إىل جدة( مرة يقول: 
بلغه  اللهم  وسلم عىل حبيبك وصفوتك من خلقك وخليلك حممد ومرة يقول: 
آل  وعىل  حممد  عىل  صل  )اللهم  اإلبراهيمية:  الصالة  يصيل  ثم  والسالم  الصالة 
حممد كام صليت عىل إبراهيم وعىل آل إبراهيم إنك محيد جميد اللهم بارك عىل حممد 
إنك محيد جميد( وهكذا  إبراهيم  آل  إبراهيم وعىل  باركت عىل  آل حممد كام  وعىل 

حتى وصلنا إىل جدة.
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انتهى بنا السري إىل جدة لكنه رصاحة مل ينته هذا املشهد من خاطري ول خيايل 
إىل اآلن، مشهد هذا الويل الزاهد العابد املتواضع، وهو يلقي الصالة عىل سيد ولد 
آدم بأيب هو وأمي H هبذه الطريقة من احلضور واإلخبات. واحلقيقة أنه 

ا عظياماً من دروس الزهد والولية والبساطة«. نني درساً قد لقَّ

أول من يفتح باب املصلى:

بعبادة  يتعلق  جانب  عن  الوطني  احلوار  لقاءات  يف  املشاركن  أحد  حيدث 
مرة  ألول  صالح  الشيخ  بمعرفة  تعاىل  اهلل  »أكرمني  فيقول:   V صالح  الشيخ 
قبل تسع  فيها  الفكري، عند مشاركتي األوىل  للحوار  الوطني  اللقاء  يف جلسات 
سنوات، واستوقفني أن الشيخ هو أول من يفتح باب املصىل يف مقر إقامة اللقاء 
الوطني للحوار الفكري، قبل صالة الفجر ويأخذ جانباًا يكثر فيه من التالوة وإطالة 

القيام واإلحلاح عىل اهلل يف الدعاء«)1(.

بره بوالديه:

بر  التي أمر اهلل هبا بعد عبادته وحده ل رشيك له:  الواجبات  إن من أعظم 
ڻ       ںں   ڱ   ڱ     ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ]ڳ   تعاىل:  اهلل  قال  الوالدين، 
ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  

ے   ۓ[ ]اإلرساء:23[.

ا بأمه،  كذلك كان الشيخ صالح احلصن V بوالديه، فقد كان V باراًّ
ا عىل اإلحسان إليها، خيدمها بنفسه. حريصاً

 1 السبت   ،)4607( العدد:  الوطن،  صحيفة  فدعق،  اهلل  عبد  احلصن،  الشيخ  مدرسة  مقال:    )1(
رجب 1434ه�، املوافق 11 مايو 2013م.



137

حتدث إحدى قريبات الشيخ فتقول: »والدة الشيخ جيب أن تكون أول شخص 
أحدث عنه، فقد كانت مكانتها العالية يف األرسة حمل غبطة كثري من األمهات، فقد 
كان الشيخ ابنها البكر، وكان يعاملها كأهنا امللكة الوحيدة يف العامل.. كان الشيخ 
ا، وكان قمة لطافته ورقته تظهر إذا جلس إىل والدته.. كان الشيخ يرقي  ا لطيفاً رقيقاً
ا،  والدته يومياًا ل يقل عن نصف ساعة يف مرضها الذي استمر أكثر من عرشين عاماً

وإذا أراد الشيخ النرصاف لعمله كان ل يرتكها حتى يستأذن منها.

ا فيدخل عليها نصف  يقول أحد معارفه: »ومن بره بأمه أين كنت آتيه عرصاً
ا«)1(. ساعة يرقيها ل يفوت ذلك أبداً

ومن لطائف هذه األم املباركة T، أهنا كانت يف غاية من التواضع ونكران 
الذات حيث قالت لبنها حينام ويل الوزارة يف عهد امللك فيصل: »اهلل خيلف عىل 
ا يف مسجد،  إماماً ابني صالح يصلح  دولة أنت وزيرها، وكانت تقول ملن حوهلا: 

وسعد )ابنها الثاين( املؤذن«.

الشيخ يحلب العنز ألمه:

مبارشة،  املسجد  أمام  العنابية  حي  يف  بيتاًا  الشيخ  استأجر  املنورة  املدينة  يف   
وقد أحرض بعض املاعز بغرض اإلفادة من حليبها، فقد كانت والدته T حتبه، 
وقد وضع املاعز يف سطح املنزل، وجاءه نجار إلصالح بعض األبواب، فقيل له: 
العنز ألمه!!  V حيلب  الشيخ  السطح فوجد  إىل  الشيخ يف األعىل، فصعد  إن 
ا يقوم عنك هبذا العمل؟ فقال الشيخ:  فتعجب النجار وقال للشيخ: أل تطلب أحداً

إنه يرغب أن خيدم أمه بنفسه.

د. حييى اليحيى يتحدث عن شيخه صالح احلصن، موقع صيد الفوائد اإللكرتوين.   )1(
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يرسل راتبه ألبيه:

ا بأبيه كذلك، يأمتر بأمره ولو خالف اجتهاده، وعندما انتقل  كام كان V باراًّ
للعمل يف الرياض كان الشيخ يرسل أغلب مرتبه لوالده يف شقراء، دون أن يعلم 

بذلك أهله إلدراكه واسع كرم والده وإنفاقه عىل الناس.

وصية في يوم عرفة:
تفيدنا يف حياتنا  العظيم بوصية  اليوم  أن يوصينا يف هذا  يوم عرفة  سألته يف 
وبعد مماتنا، فقال V: »أعظم وصية أويص نفيس هبا وأوصيكم هبا تقوى اهلل، 
ثم استحضار القلب عند الدعاء، ومن أمثلة الستحضار دعاء املسلم بدعاء عرفة 
العظيم: ل إله إل اهلل وحده ل رشيك له، له امللك وله احلمد وهو عىل كل يشء 
قدير، يستحض�ر املسلم عظمة اخلالق املعبود الواحد ل إله إل اهلل وحده ل رشيك 
له، فقد مجع هذا النص مجيع صفات اجلالل واجلامل هلل تعاىل، فمن صفات اجلالل: 
العزيز امللك القدوس، ومن صفات اجلامل: الرمحن العفو الكريم، كام أن »أل« يف 
»له امللك« لالستغراق فهي استوعبت وشملت كل يشء، فكل يشء حتت ملكه 
وسلطانه وقوته فهو الذي »حييي ويميت«، وكل يشء يف هذا الوجود له حياة ومجاد 

.C فذلك بتدبريه

التفــرغ للعبـــادة:

إن التفرغ لعبادة اهلل D من أسباب سعادة املرء يف الدنيا واآلخرة، قال اهلل 
تعاىل فيام يرويه عنه رسوله H: »يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أمأل قلبك غنى، 

ا، يا ابن آدم ال تباعد مني فأمأل قلبك فقراًا، وأمأل يديك شغال«)1(. وأمأل يديك رزقاً

أخرجه احلاكم يف املستدرك: كتاب الرقائق، رقم: )7926(، )362/4(، وقال: »هذا حديث =   )1( 
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وهذا هو ديدن شيخنا صالح احلصن V ففي اليوم له ورد لييل من صالة 
آخر الليل، وأذكار الصبح من بعد صالة الفجر حتى رشوق الشمس، ثم الفرتة 
الثالثة آخر النهار حتى تغرب الشمس ثم خيتم يومه بأذكار ما قبل النوم أو تالوة 

القرآن عىل فراشه والتي قد متتد إىل ساعات.

يقابل  يكاد  فال  اجلمعة،  يوم  اإلجابة  لساعة  عجيب  حتري  له  األسبوع  ويف 
أحدا اًمن بعد صالة عرص اجلمعة حتى مغرهبا.

يترضع  يومها  الناس  يعتزل  حيث  عرفة  كيوم  املوسمية  اخللوة  فرتات  ثم 
ويدعو. 

وللشيخ كذلك خلوة واعتزال للعبادة يف أوقات متفاوتة من العام، يقول ابن 
اخيه الشيخ عبد الرمحن بن ابراهيم احلصن )أبو معاذ( عن ذلك: »ذات مرة ذهب 
يكن  مل  الوقت  احلياة، وذلك  قيد  إىل مكة، ووالدته عىل  املدينة  V من  الشيخ 
هناك جوالت، وقد أخربهم بأنه ذاهب إىل اجلنوب، وقد ُفِهَم منه بأنه ذاهب إىل 
جنوب اململكة العربية السعودية، بينام هو قد ذهب إىل مكة والتي تقع يف اجلنوب 
من املدينة، وقد قىض الشيخ V يف مكة أسبوعن مل يقرأ فيهام إل القرآن، جاور 
ا عن الناس، وعندما قابله بعض معارفه مل يطل اجللوس  فيهام البيت احلرام منقطعاً

معهم، مكتفياًا بالقليل من الزاد، حيث كان مكتفياًا بالتمر وماء زمزم«. 

= صحيح اإلسناد ومل خيرجاه«، ووافقه الذهبي، وصححه األلباين يف الصحيحة، رقم: )1359(، 
.)346/3(
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شوقه إلى لقاء ا&:

التفكري  عن  عجزُت  »إن  اهلل:  عبد  د.  لبنه  يقول  فيه  تويف  الذي  مرضه  يف 
فَأوىص األطباء أن ُأوضع عىل األجهزة فال تسمح؛ فإين أسأل اهلل دائاماً الشوق إىل 

ب فعيل قويل«. لقائه فال ُأريد أن يكذنّ
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الَمبَحُث الَعاِشُر
يِخ َمَواِقُف ُأخَرى ِمن َحَياِة الشَّ

سرعة البديهة:

تعرتي الداعية إىل اهلل بعض املواقف املحرجة، واألسئلة التي قد ل جيرؤ عىل 
اإلجابة عنها؛ لتعرضها ملسائل غاية يف اإلحراج واخلصوصية، فام بالك إذا كانت أمام 

حشد من الناس، وذلك احلشد فيه علامء ودعاة وطلبة علم وأعيان ووجهاء؟.

يذكر أحد مرافقي الشيخ صالح V يف رحلة دعوية إىل مجهوريات آسيا 
السؤال،  لذلك  صالح  الشيخ  إجابة  وحسن  له،  تعرض  ا  حمرجاً ا  موقفاً الوسطى 
ينبئ  بذكاء  معه  تعامل  الشيخ  لكن  والسامعن،  واملرتجم  الشيخ  أحرج  والذي 
عن فطنة الشيخ ورسعة بدهيته فيقول: »حن جاء املساء ذهبنا إىل بيت أحد كبار 
جوانبه،  مجيع  يف  ا  ونافعاً ا  ودياً اللقاء  كان  وقد  العشاء؛  إىل  دعانا  حيث  األعيان، 
أجاب فيه الشيخ عن تساؤلت احلارضين؛ وحن اجتمعنا عىل الطعام توجه أحد 
كبار رجال األعامل من أهل البلد إىل الشيخ بسؤال يف غاية احلرج؛ إحراج للشيخ 
وإحراج للمرتجم وإحراج للجميع: يا فضيلة الشيخ! إذا أراد الرجل إتيان امرأته 
التي  املوجزة  اإلجابة  من  احلصيَف  الشيَخ  الرتباُك  يمنع  ومل  يبدأ؟!!  أين  فمن 

 

وانفجر  وهلا«  له  ألذنّ  يكون  حيث  من  »يبدأ  املؤقت:  اإلمحاض  هذا  عىل  تتأبنّ  مل 
املجلس بالضحك والعجب من بدهية الشيخ وحسن ختلنّصه«)1(.

alasr.ws/articles/ العرص  جملة  السنويس  الرمحن  عبد  د.  احلصن،  صالح  الشيخ  ظالل  يف    )1(
view/14700 - 2013/10/30م.
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استسهاله البالء:

ُأْجِرَيْت للشيخ صالح V عملية قلب مفتوح لعالج ثالثة صاممات قلب، 
فزرته داعياًا له بالسالمة ومهنئاًا له بنجاح العملية، فقال بعد ما وجد يف كالمي إشارة 
ا األمر:  –وهي كذلك بال شك-، قال مبتساماً وميرساً تضخيم للعملية وخطورهتا 

»وأنا عمك، عملية صاممات القلب اآلن أصبحت بسهولة عملية الفتاق!!«.

النظرة اإليجابية لألمور والرضى بالقدر:

كان الشيخ ل يضخم العوارض الصحية التي تصيبه، ول يعرف التشكي أو 
التربم أو التسخط، بل الرىض التام بام قدره اهلل عليه، »زاره مرة أحد خواصه فإذا 
بيده قد وضعها كام يضع املكسور يده من رباط حيملها، فقال له الضيف: ل بأس 
ا كنت عىل كريس يف العمل فأغمي عيل فسقطُت اإلغامء نعمة من  عليكم فقال: أبداً
اهلل، حيث إن اجلسم إذا بلغ غاية معينة ل يستطيع التحمل فيغمى عليه حتى يأخذ 
املناسب بعد  ا من األجهزة تأخذ وضعها  النوم؛ ألن كثرياً راحته، فهو أحسن من 

اإلغامء!«)1(.

الهم العام يغلب الهم اخلاص:

حمل  يف  التي  املياه  دورة  يف  باكستان  أو  اهلند  يف  وهو  مرة  ذات  عليه  »أغمي 
إقامته، وقد كان قائاماً للوضوء فسقط وانكس�رت بعض ضلوع صدره، فلام استيقظ 
من اإلغامء ربط عىل صدره بمحزم وأكمل املؤمتر الذي جاء من أجله! وقد ُأجريْت 

مق�ال: يف ظ�الل الش�يخ صال�ح احلص�ن د. عب�د الرمحن الس�نويس جمل�ة الع�رص اإللكرتونية:    )1(
2013/10/30م.
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له عملية صدر مفتوح قبل سنن، فذهبت إليه يف املشفى فسألته عن حاله فحمد اهلل 
ك ثالثة رشاين مرة واحدة نعطي مجلة!«)1(.  وأثنى عليه وقال: »أبرشِّ

وكان يف مكتبه يف رئاسة احلرمن يف مكة، وحدث بصورة مفاجئة نتيجة جلهد 
جسدي طارئ أن متزق رشيان األورطة لديه، ومل يكن يعلم ما حدث ولكنه شعر 
بآلم مربحة يف الصدر والظهر، وكان هناك اجتامع عمل يف املدينة املنورة، فتوجه 
رغم األمل وخطورة احلالة إىل املدينة بالسيارة وعاد ملكة بعد انتهاء العمل ليدخل يف 
املستشفى ليكتشف أن رشيان األورطة قد متزق، وكان يف ذلك هتديد حلياته لول أن 

اهلل سلم، إل أن هذا التمزق قد حد من حركة الشيخ ونشاطه إىل أن توفاه اهلل.

عنايته بالروابط األسرية:

ا سواء  ا بالغاً للروابط األرسية أولوية يف حياة الشيخ صالح، فهو يوليها اهتامماً
عىل مستوى أرسته وأبنائه وإخوانه، أو عىل مستوى األعامم وأبنائهم، فالشيخ عىل 
وأبنائه  بيته  أهل  يويل  أنه  كام  تقدير،  أبلغ  إخوانه  يقدر  بيته  وأهل  أرسته  مستوى 

وبناته الحرتام واحلب والتقدير، ويستمتع بقضاء الوقت معهم. 

لألرسة،  الشهرية  امللتقيات  حضور  عىل  حريص  فالشيخ  أخرى  جهة  ومن 
والتي تعقد يف هناية كل شهر هجري يف املدينة والرياض.

استشارة حلضور مؤمتر دولي:

عني الشيخ بقضايا املرأة والدفاع عنها وبيان حكم اإلسالم فيها، ومن ذلك 
أن إحدى األكاديميات السعوديات، وهي دكتورة يف إحدى اجلامعات السعودية، 

الشيخ صالح احلصن نادرة زمانه وفريد عرصه، د. حممد بن فهد الفريح )ص28(.   )1(
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قد دعيت إللقاء ورقة بحثية يف مؤمتر األديان العاملي، والذي عقد يف مدينة ملبورن 
األسرتالية عام1430 ه� / 2009 م فجاءت إىل الشيخ لستشارته يف كيفية تقديم 
ورقتها حول اإلسالم بطريقة جاذبة ومضيئة، وقد أشار عليها الشيخ بأهم املحاور 

التي ينبغي أن تظهرها يف مشاركتها.

لقاؤه بوزيرة أوغندية:

ُسئل:  وملا  العص�ر،  بعد  سيزوره  أوغندي  وزير  لديه  بأن  أهله  الشيخ  أخرب 
عن عدد املرافقن مع الوزير الضيف قال: رجل وزوجته، وعندما وصل الضيوف 
قسم  يف  عليهم  بالدخول  املرأة  ينتظرون  الشيخ  وأهل  الرجال،  غرفة  إىل  دخلوا 
النساء، ولكنها مل تدخل وقد مر الوقت حتى حان موعد الذهاب لصالة املغرب، 

فقد كان الوزير هي املرأة برفقة زوجها ومل يكن الشيخ يعرف ذلك.

ل يأكل حتى يرى السائق:

املناسبات  إىل  إذا دعي  الشيخ  أن  املسجد احلرام  حدثني أحد سائقي رئاسة 
املناسبات  إحدى  ويف  األكل،  يشاركه  سائقه  أن  يطمئن  حتى  يأكل  ل  الرسمية 
ا ويتلفت، وعندما جلس قال ملحدثه: معي  بحضور بعض األمراء ظل الشيخ قلقاً
كان  وفعالاً  السائق!  يقصد  أمامي  أراه  حتى  األكل  أستطيع  لن  األشخاص  أحد 

 

ما أراد.

حس إداري راٍق:

يف إحدى لقاءات أرسة احلصن يف املدينة، دار حديث حول املسجد النبوي 
ولكنهم  األمر  ذلك  حول  هلم  كتبنا  قد   : قائالاً الشيخ  علق  ثم  املقرتحات  وبعض 
إليكم،  اهلرم واألمر  أنت رأس  يا عم  فعلق أحد احلضور:  إىل اآلن،  مل يستجيبوا 
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فلو أمرهتم مبارشة، قال الشيخ: ما حبيت أعس�رهم! يقصد مل يرغب أن يلزمهم 
مبارشة، بل أراد أن يكون ذلك باقتناع منهم وهو فعالاً ما حتقق بعد ستة أشهر.

منع املراجعني من الدخول على الشيخ:
أن  بمكة  احلرمن  رئاسة  يف  مكتبه  سكرتارية  من  يطلب   V الشيخ  كان 
ذلك  ومع  بسهولة،  إليه  يصل  أن  مراجع  لكل  يمكن  بحيث  ا،  مفتوحاً بابه  يكون 

ا ل يستجيبون للشيخ فال يعنفهم. فكثرياً
وحصل ذات مرة أين جئت لزيارته يف مكتبه يف مكة، فقال يل السكرتري: بأن 
الشيخ لديه اجتامع وكان هناك شخص آخر قد سبقني بالدخول، وقيل له ما قيل يل 
فانتظر، فقلت للسكرتري: ليس عندي يشء سوى السالم عىل العم، ولعلك ختربه 
وبعد  النتهاء،  وشك  عىل  الشيخ  انتظر،  قال:  بالنرصاف  مهمت  فلام  بمجيئي، 
يتحرك من كرسيه  بأنه مل  بالدخول؛ علاماً  دقيقتن قال يل وللرجل اآلخر: تفضال 

 

ومل جير أي اتصال، فلام دخلنا عىل الشيخ وسلمنا، تشكى الرجل الذي كان قبيل 
من عدم السامح له بالدخول وطول انتظاره، فأخربت الشيخ بام حصل بيني وبن 
السكرتري فتعجب متبساماً وقال: اهلل هيدهيم أقوهلم دائاماً افتحوا الباب.! وللمعلومية 
الدول  إحدى  من  شابن  هناك  أن  األمر  يف  ما  وكل  اجتامع،  يف  الشيخ  يكن  مل 

اإلسالمية رغبا يف السالم عليه.

وصية لطالب علم مبتعث:

إىل احلبيب أنس ..
يصف اهلل عز جالله السعداء يف اآلخرة بأهنم ل خوف عليهم ول هم حيزنون 
وتلك السعادة األخروية، أما السعادة الدنيوية ل تتحقق إل فيمن حترر من احلزن 

والندم عىل املايض واخلوف والقلق من املستقبل.
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قبل ستن )60( سنة كنت مغرما بقراءة كتب الصحة النفسية، وأنفع ما قرأته: 
مجلة قصرية )كن كام أنت( ل تتظاهر بأنك أغنى أو أذكى أو أعلم أو أتقى مما أنت 

يف احلقيقة، ل تقل أو تعمل ما ل حتب أن يطلع عليه من حيبك أو من يكرهك.

يساعد عىل ما ذكر أن حترص قدر ما تستطيع أل تنفق جزءا من وقتك مهام 
صغر إل يف حتصيل العلم الذي سافرت من أجله، أو الرياضة أو العبادة؛ باألوىل 
والروح،  واجلسم  العقل  يصح  وبالثالثة  اجلسم،  يصح  وبالثانية  العقل،  يصح 

ونستودعك اهلل الذي ل تضيع ودائعه.



ُجُهوُدُه ِف خدمة اإلساَلم
 ويشمل المباحث التالية:

عَوِة ِإَلى اهلل َتَعاَلى.  المبَحُث اأَلوَُّل: ُجُهوُدُه َوُرَؤاُه ِفي َمَجاِل الدَّ
.  المبَحُث الثَّاِني: ُجُهوُدُه ِفي الَعَمِل الَخيِريِّ

َعاِة ِإَلى اهلل َتَعاَلى.  المبَحُث الثَّاِلُث: ِدَفاُعُه َعِن الدُّ
عَوِة ِإَلى اهلل َتَعاَلى.  المبَحُث الرَّاِبُع: َمنَهُجُه ِفي الدَّ

الف�سُل الثَّالث



من أقوال

»غريب اأن يظل كثريون من بيننا يرددون ببالهة م�سطلح )احلرب 
وه�  العاملي(  الإرهاب  �سد  )احلرب  اأو  الإرهاب(  �سد  العاملية 

ا�سطالح يعني الربط بني الإ�سالم والإرهاب«.

»اإذا كان من يتكلم بتاأييد الباطل ي�سمى �سيطان ناطق، فمن ي�سكت عن 
احلق ي�سمى �سيطان اأخر�س«.

ح  عى له اأّنه م�سلم ويف ال�قت نف�سه ي�سِرّ »ل ي�جد �سخ�س َيّدعي اأو ُيَدّ
ة القراآن«. ه يف م�ث�قِيّ ب�سِكّ

»تاأثري احل�سارة الغربية على امل�سلمني ل يقت�سر على اأمناط العي�س 
من املاأكل وامل�سكن واملركب واملظاهر املادية الأخرى ، بل ميتد اإىل 

العالقات يف املجتمع«



ُل املَبَحُث الأَوَّ
عَوِة ِإَل اهلل َتَعال اِل الدَّ ُجُهوُدُه َوُرَؤاُه ِف َمَ

الَممَلَكِة  ِة  ُقــوَّ ِميَزاِن  ِفي  اهلل  ِإَلــى  عَوِة  الدَّ ِلَواِقِع  ُرْؤَيُتُه   : أوالاً
ُعوِديَِّة وَضَماِن َبَقاِئَها. الَعَرِبيَِّة السُّ
ثانياًا: ِعَناَيُتُه ِبالِعلِم َوَأهِلِه.

ثالثاًا: ِعَناَيُتُه ِبمَقاِصِد الَحجِّ وغاياتِه
ِريَفيِن.  ا: استَراِتيِجيَتُه في ِخدَمِتِه ِللَحَرَميِن الشَّ رابعاً

. ا: ِعَناَيُتُه ِبالنَُّخِب ِفي الَعاَلِم اإِلساَلِميِّ خامساً
ا: اهِتَماُمُه ِبَقَضاَيا الُمسِلِميَن ِفي الَعاَلِم. سادساً



من أقوال

التي  احلياة  عن  نتحدث  ل  لكننا  احلياة،  يف  التقدم  عن  »نتحدث 
]ڈ    ژ    ژ    ڑ    ڑ     ک     الطيبة  القراآن باحلياة  ي�سميها 
ک    ک    ک    گ    گ    گ[؛ وهذه احلياة الطيبة �سد 

احلياة ال�سنك ملن اأعر�س عن ذكر اهلل«.

وم�ساواتها  املراأة  حرية  عن  والدفاع  الإ�سالح  دع�ات  من  »بالرغم 
اأغلب بلدان العامل ال�سناعي  اأن املراأة  -وحتى الآن- يف  اإل  بالرجل 
ل تزال عاجزة عن احل�س�ل على م�ساواتها بالرجل يف ظروف العمل 

واأجره«

اأو  مكة  يف  مي�ت  اأن  الغرب  اأو  ال�سرق  اأق�سى  من  امل�سلم  رغبة  »اإن 
املدينة هي نتيجة لعاطفة اإميانية لها �ساهد مما ورد يف الأحاديث 
من ال�عد اجلميل ملن مات يف مكة اأو املدينة، فهي عاطفة جديرة 

منا بالحرتام ل بال�ستنكار«.
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المبَحُث األوَُّل
عَوِة ِإَلى الله َتَعاَلى ُجُهوُدُه َوُرَؤاُه ِفي َمَجاِل الدَّ

إىل اهلل، وحسبنا دللةاً عىل فضل  إىل اهلل من أفضل وأحب األعامل  الدعوة 
الدعوة وأمهيتها ورشف الدعاة أن اهلل D بجالله وكربيائه نسب الدعوة إىل نفسه 

يب  ىب       مب  خب  حب  جب   يئ  ىئ  مئ  ]حئ  فقال:  العلية  وذاته  الش�ريفة 
جت[ ]يونس:25[.

ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  ]چ  فقال:  املصلحن  الدعاة  عىل  أثنى  كام 
ڍ ڌ ڌ  ڎ   ڎ ڈ[ ]فصلت:33[.

وبنَّ النبي الكريم H ما حيوزه الدعاة املصلحون من األجر واملغنم 
ا خير  والفضل الكبري، حيث قال H: »واهلل ألن يهدي اهلل بك رجالاً واحداً
لك من حمر النعم«)1(، وهذا ل شك فضل عظيم ومغنم كبري؛ إذ جيمع اهلل للداعي 

إىل اخلري فضيلة الدنيا وحظ اآلخرة، ولذا كان الرسول H أعظم الناس 
ا؛ إذ ينال مثل أجور من تبعه من عرصه إىل قيام الساعة. أجراً

قال اإلمام النووي V: »محر النعم هي اإلبل، وهي أنفس أموال العرب، 
يرضب�ون هبا املثل يف نفاسة اليشء، وأنه ليس هناك أعظم منه، وتشبيه أمور اآلخرة 

H إىل اإلسالم،  أخرجه البخاري يف صحيحه: كتاب اجلهاد والسري، باب دعاء النبي    )1(
الفضائل، باب فضائل عيل بن أيب  رقم: )2783(، )1077/3(، ومسلم يف صحيحه: كتاب 

طالب I، رقم: )2406(، )1872/4(.
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بأعراض الدنيا إنام هو للتقريب من األفهام، وإل فذرة من اآلخرة خري من األرض 
بأرسها وأمثاهلا معها«)1(.

V يستلهم تلك املعاين العظيمة التي  كان الشيخ اجلليل صالح احلصن 
حوهتا النصوص السابقة من القرآن والسنة وأقوال علامئنا العظام، فاختار طريق 
ُجلَّ  يسلكه  الذي  الطريق  ليكون  الرحب  الواسع  الطريق  ذلك  اهلل،  إىل  الدعوة 

حياته.

أظفاره،  نعومة  منذ  مهها  ومحل  اهلل،  إىل  الدعوة  حياة   V الشيخ  عاش 
فشارك يف شتى جمالهتا بفكره وقلبه وعلمه وقلمه ولسانه وجاهه وماله، فحارض 
عش�رات  يف  وشارك  اإلسالمي،  العامل  يف  واجلامعات  امللتقيات  من  العديد  يف 

املؤمترات والندوات املهتمة بالشأن اإلسالمي.

V وأطروحاته ورؤاه يف  وفيام ييل إطاللة رسيعة عىل أهم جهود الشيخ 
جمال الدعوة إىل اهلل تعاىل.

املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج، النووي )178/15(.   )1(
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ِة  عَوِة ِإَلى الله ِفي ِميَزاِن ُقوَّ : ُرْؤَيُتُه ِلَواِقِع الدَّ أولاً

 

ِة وَضَماِن َبَقاِئَها ُعوِديَّ ِة السُّ امَلمَلَكِة الَعَرِبيَّ

يرى الشيخ صالح احلصن V »أن الدول تنشأ وتبقى عىل أساسن: القوة 

املعنوية والقوة املادية، وأساس القوة املعنوية للمملكة العربية السعودية هو الدعوة 

لإلسالم، بمعنى: العمل عىل إرجاع الناس إىل اإلسالم النقي الصايف كام جاء به 

ا شامالاً للحياة، وهذا األمر هو ما يشكل  النبي H عقيدةاً وعمالاً ومنهجاً

هوية الدولة وقاعدة النتامء إليها وأساس الولء هلا. 

ا نقياًّا من الشوائب،  يقول V: »وهلذا فإن العمل عىل تطبيق اإلسالم خالصاً

ووسيلة ذلك الدعوة ليس جمرد وظيفة من وظائف الدولة السعودية، وليس فقط 

جمالاً من جمالت نشاطها، بل هو روحها وحياهتا والغاية التي ل حميص هلا من أن 

غريها،  هوية  هلا  يكون  أن  ويستحيل  هويتها،  وهو  أنشطتها،  من  كنشاط  تتغياها 

أو  متميز،  سكاين  عنص�ر  أو  هبا  خيتص  تاريخ  أو  هبا  تتميز  لغة  إىل  تنزع  هي  فال 

أيديولوجية متميزة غري العمل عىل أن يكون اإلسالُم املنهَج الشامَل للحياة، وأن 

يكون الدين كله هلل، وأي غفلة عن مقومات اهلوية للدولة أو إخالل هبا أو هتاون 

يف املحافظة عليها؛ هو عامل هدم يتحقق أثره بقدر حجمه«)1(.

)ص3(،  احلصن  الرمحن  عبد  بن  صالح  املستقبلية،  والدعوة  السعودية  العربية  اململكة  ينظر:    )1(
وكذلك مقالت وأبحاث، صالح بن عبد الرمحن احلصن )ص554-553(.
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ا عن مستقبل الدعوة يف اململكة العربية السعودية  ويثري الشيخ سؤالاً جوهرياًّ
الشيخ  معاجلة  وتأيت  للدولة؟  اإلسالمية رضورة حياتية  الدعوة  تعد  ملاذا  فيقول: 

للجواب مشتملة عىل عدة نقاط، ومن أمهها ما ييل:
- أن الدعوة هي الوسيلة ألن تكون كلمة اهلل هي العليا، وأن يكون الدين  »أولاً
كله هلل، وذلك مطلب أسايس للفالح والنجاة من اخلس�ران يف الدنيا واآلخرة عىل 

مستوى الفرد واجلامعة، قال تعاىل: ]ٱ    ٻ    ٻ    ٻ    ٻ    پ    پ    پ    
پ    ڀ     ڀ    ڀ    ڀ    ٺ    ٺ    ٺ[ ]العرص:3-1[.

املنكر،  عن  والنهي  باملعروف  واألمر  الدعوة  حقيقة  هو  باحلق  والتوايص 
والوقوف  العمل،  هذا  يف  اجلهد  بذل  عىل  التعاون  يعني  إنام  بالصرب  والتوايص 

والصمود أمام القوى املضادة لإليامن والعمل الصالح، قال تعاىل: ]ڤ ڤ ڦ  
ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 
ڈ    ڎ  ڌڎ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ    چ  چ  چ  چ 
ڈ ژ    ژ[ ]النور:55[، وقال سبحانه: ]ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ 
گ  گ  کگ  ک  ک  ک  ڑڑ  ژ  ژ  
ا: ]ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ     گ[ ]احلج:41[، وقال أيضاً
]آل عمران:110[، ويعلق الشيخ عىل هذه  ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ[ 
النصوص بقوله: واآليات الكريمة كام ترى تعرب بص�راحة ووضوح عن القانون 
اإلهلي الذي ل يتخلف، عىل أن الدولة التي تقوم عىل أساس اإلسالم يكون بقاؤها 
ونص�رها وعزها مرتباًا عىل مدى إخالصها لإلسالم وجهدها يف تطبيقه وعملها 
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عىل نص�ره، وذلك هو حقيقة نص�ر اهلل واجلهاد يف سبيله، واجلهاد ل يعني دائاماً 
ا اخلطاب  ا العمليات السلمية، قال تعاىل موجهاً العمليات احلربية، وإنام يعني أيضاً

لنبيه H: ]ڭ ۇ ۇ ۆ[ ]الفرقان:52[.
أي جاهد الناس بالقرآن«)1(.

والعمل  باإليامن  إل  طيبةاً  حياةاً  املجتمع  أو  الفرد  حييا  ألن  ضامن  ل  ثانياًا: 
الصالح، يؤكد هذا املبدأ قول اهلل تعاىل: ]ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 
ک گ گ گ[ ]النحل:97[، وركن اإليامن والعمل الصالح: العمل 

ألن تكون كلمة اهلل هي العليا، وأن يكون الدين كلنّه هلل.

قوة  عىل  تعتمد  والعقلية  النفسية  الصحة  فإن  اجلسمية؛  الصحة  مثل  ثالثاًا: 
جهاز املناعة، ويف هذا العرص مع ثورة التصالت أصبح من املستحيل الوقاية من 
فريوسات األمراض الفكرية عن طريق اإلجراءات السلبية، فمن غري الطبيعي أن 
حتبس اجلسم يف قفص زجاجي لتمنع وصول الفريوسات املرضية التي متأل اجلو، 
من  اجلسم  محاية  فتضمن  لديه،  املناعة  جهاز  تقوية  عىل  حترص  أن  الطبيعي  وإنام 
اجلراثيم، وباملثل فإنه ل جمال اآلن حلامية األمة من األمراض الفكرية والجتاهات 
املنحرفة عن طريق عزهلا عن املؤثرات اخلارجية، إنام السبيل الوحيد حلاميتها: العمل 
ا معاىفاً عن طريق التوعية الدائمة باحلق،  عىل أن يظل جهاز املناعة الفكري لدهيا قوياًّ

وكشف زيف الباطل«)2(.

معامل التنزيل، البغوي )373/3(.   )1(
مقالت  وكذلك  )ص9–10(  احلصن  صالح  املستقبلية،  والدعوة  السعودية  العربية  اململكة    )2(

وأبحاث، صالح بن عبد الرمحن احلصن )ص563(.
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ثم يتحدث الشيخ V عن العوائق والفرص املتاحة أمام مستقبل الدعوة، 
حيث أشار يف العوائق إىل جانبن، األول: العداء التارخيي مع أهل الكتاب، والثاين: 
تطبيق النهج العلامين يف كثري من سياسات العامل اإلسالمي، والذي أدى إىل مشاعر 

معادية للدين.

ا  وأما ما يتعلق بالفرص املتاحة أمام الدعوة اإلسالمية، فقد ذكر الشيخ عدداً
من الفرص املهمة، ومن أمهها: القوة الذاتية لإلسالم، فهو الدين احلق، وهو أكثر 
ا يف العامل، وهو يكسب كل يوم قمة من قمم الفكر والعلم، بالرغم  األديان انتشاراً

من وجود العوائق اجلدية لوصول اإلسالم عىل حقيقته إىل عقول الناس.

اإلسالمية  الدعوة  كوادر  وجود  كذلك،  الدعوة  أمام  املتاحة  الفرص  ومن 
من كافة أنحاء العامل، والذين خترجوا يف جامعات اململكة العربية السعودية؛ ولذا 
-وهم  املنورة  باملدينة  اإلسالمية  اجلامعة  خرجيي  استثامر  أمهية  إىل  يوجه  فالشيخ 
باآللف- يف جمال الدعوة إىل اهلل، ويرى الشيخ أن تقوم اململكة العربية السعودية 
بمسؤوليتها يف الدعوة من خالل البذل لكفاية أولئك اخلرجين همَّ العيش، بتوفري 
الضالل،  وهداية  اجلهال،  لتعليم  الكايف  الوقت  بإعطاء  هلم  تسمح  مالية  إعانات 
وليس املقصود أن تتحمل احلكومة بنفسها عبء هذه الكلفة املادية، بل املقصود 

ترغيب الناس وتشجيعهم عىل أداء واجبهم وشكر نعمة اهلل عليهم)1(.

ا  ا ول مؤثراً ا مرهقاً ويقول الشيخ يف هذا الصدد: »والبذل املطلوب ليس أمراً
–بصفة جدية– عىل القتصاد الوطني كام يرد أحياناًا عىل ألسنة بعض املتكلفن.

مقالت وأبحاث، صالح بن عبد الرمحن احلصن )ص564(.   )1(
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ا مبلغ يكفي -كإعانة للمعلم أو الداعية يف  إن مبلغ مخسة آلف ريال سنوياًّ
وألرسته،  له  العيش  لتأمن  وجهده  وقته  كل  بذل  من  لتحريره  أفريقيا-  أو  آسيا 
معنى ذلك أن إعانة عرشة آلف من خرجيي اجلامعات يف اململكة للتفرغ للعمل يف 
ا، وإذا ُنسب  جمال التوعية اإلسالمية لن تكلف أكثر من مخسن مليون ريالاً سنوياًّ
ا يف السياحة الداخلية  ا وترفهاً هذا املبلغ ملجموع ما يرصفه املواطنون السعوديون ترفاً

ا«)1(. ا بل تافهاً واخلارجية؛ فإن هذا املبلغ يظهر رقاماً متواضعاً

مقالت وأبحاث، صالح بن عبد الرمحن احلصن )ص581-580(.   )1(
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ا: ِعَناَيُتُه ِبالِعلِم َوَأهِلِه ثانياً

التغيري يف  يقودون األمة إىل طريق اهلل، وحيدثون  الذين  املستقبل  بناء رجال 
والعلم  ل؟  كيف  النافع،  العلم  عىل  مبنياًّا  ا  إعداداً إعدادهم  من  بد  ل  املجتمعات 

ىت  مت  خت  حت    جت    ]يب  مبيناًا:   E اهلل  قال  حيث  والعمل)1(  القول  قبل 
يت جث     مث ىثيث حج مج جح مح[ ]حممد:19[.

وألمهية هذا اجلانب يف بناء شخصيات العاملن يف احلقل اإلسالمي بشقيه 
الدعوي واخلريي، فقد كان للشيخ صالح V عناية فائقة بالعلم ونش�ره ورعاية 

أهله وطالبه، وقد سار الشيخ لتحقيق هذا اهلدف يف طريقن:

الطريق األول: طباعة الكتب:

ا  كبرياً ا  اهتامماً  V الشيخ  اهتم  املثال:  سبيل  عىل  الكتب  طباعة  جمال  ففي 
ونش�رها  وطباعتها  بإعدادها  فاعتنى  األمة،  حتتاجها  التي  الكتب  أهم  باختيار 
ا يف العتبار الختالف  وتوزيعها عىل طالب العلم والدعاة إىل اهلل والعلامء، آخذاً
املذهبي والثقايف، فكان خيص كل قوم ما يناسبهم من احلق، وهذا مما يميزه ويربز 

حكمته يف الدعوة إىل اهلل.

وقد أرشف الشيخ V عىل طباعة عش�رات األلوف من النسخ، ومن تلك 
الكتب ما ييل:

تعاىل:  اهلل  لقول  والعمل  القول  قبل  العلم  باب  العلم،  كتاب  صحيحه:  يف  البخاري  َب  بوَّ كام    )1(
]يب جت حت خت مت ىت[ فبدأ بالعلم، )37/1(.
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كتاب: قطوف من رياض الصاحلن وهو خمترص لكتاب رياض الصاحلن، قام   .1
الشيخ V باختصاره ونرشه عىل نفقته.

كتاب: مهذب رشح العقيدة الطحاوية، والذي قام بتهذيبه وطلب من اجلامعة   .2
طباعته  ومتت  باملهمة،  العقيدة  قسم  من  أستاذان  فقام  مراجعته،  اإلسالمية 
إىل عدد من  ثم ترجم  الشيخ صالح،  نفقة  اجلامعة اإلسالمية عىل  يف مطابع 
اللغات منها: اللغة األردية، واللغة الرتكية، والتي طبع منها أكثر من عش�رة 
اهلندية  والقارة  تركيا  اجلامعات يف  املثقفن وأساتذة  آلف نسخة ووزع عىل 

وغريها من املناطق التي تتبنى املذهب احلنفي.
الشيخ هبا  اعتنى  التي  الكتب  أسد، وهو من  إىل مكة ملحمد  الطريق  كتاب:   .3
ا من حيث الطباعة، أو الرتمجة إىل العربية، أو القتباس منها يف حديثه عن  كثرياً
والذين  اجلدد  املهتدين  من  املسلمن  بتميز  لقناعته  بالغرب؛  اإلسالم  عالقة 
ا  جربوا احلياة الغربية وكشفوا عوارها، فكانت أطروحاهتم أكثر قوة وأكثر ُبعداً

عن لغة العتذار.
أخيه  مع  )بالتعاون  كذلك،  أسد  ملحمد  الطرق  مفرتق  عىل  اإلسالم  كتاب:   .4
التي  الكتب  الكتاب من أهم  V(، وكان يرى هذا  الشيخ سعد احلصن 

جيب أن يطلع عليها شباب اإلسالم.
مهذب اقتضاء الرصاط املستقيم خمالفة أصحاب اجلحيم لشيخ اإلسالم ابن   .5
تيمية، قام الشيخ V بتهذيبه، ثم قام الشيخ عبد اهلل الغنيامن أستاذ العقيدة 
النبوي الرشيف بمراجعته، وقد سار  باجلامعة اإلسالمية واملدرس باملسجد 

الشيخ يف هتذيبه هلذا الكتاب عىل منهج يتكون من مخسة عنارص:
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املحافظة عىل نص األصل كلمة كلمة ما عدا تغيري كلمتن اقتضاه السياق.  *
حذف األحاديث الضعيفة.  *

الستغناء عن التكرار يف أغلب األحوال.  *
الستغناء عن الستطرادات يف اخلالفات الفقهية.  *

الستغناء عن الفصل اخلاص بالتشبه باألعاجم واألعراب ألهنا قضايا   *
خالفية.

وقد خرج الكتاب يف 352 صفحة، ومل يرغب الشيخ V أن يضع اسمه   
الدكتور عبد الرمحن عبد اجلبار«  النارش عبارة: »ترتيب  الكتاب فوضع  عىل 

وكان ريع تلك الطبعة جلمعية حتفيظ القرآن الكريم بالوشم.
اجلمعيات  ودعم  العلم  نرش  وهو  مزدوج،  هلدف  ا  حتقيقاً هذا  يف  يرى  وكان   

العلمية يف آن واحد. 
شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية أليب احلسن عيل احلسني الندوي)1(، وهو كتاب   .6
 V الشيخ  وقد دعم  للعربية،  ُترجم  ثم  األردية،  باللغة  صدر يف األصل 
باملدينة  الكريم  القرآن  الكتاب جلمعية حتفيظ  الكتاب وخصص ثمن  طباعة 

املنورة.
ترمجة كتاب رياض الصاحلن إىل لغات العامل املختلفة.  .7

ومما جيدر اإلشارة إليه هنا: أن الشيخ V كان يميل إىل أن يتوفر الكتاب 
ُه حينام يدعم طباعة كتاب ببيعه بسعر التكلفة  اإلسالمي بسعر زهيد، ولذا كان ُيوجِّ

احلافظ أمحد بن تيمية، أبو احلسن الندوي، تعريب سعيد األعظمي الندوي، دار القلم، الكويت،    )1(
1407ه� / 1987م.
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أو قريباًا منه، وفكرته يف ذلك: أن الكتاب إذا بيع بسعر رمزي فال يأخذه إل من 
يريد قراءته، أما التوزيع املجاين فيأخذه من يريد القراءة ومن ل يريدها.

الطريق الثاني: كفالة طالب العلم:

واهتاممه  رعايته   V الشيخ  أولها  فقد  العلم  طالب  كفالة  جمال  يف  أما 
حيث س�اهم يف كفالة عدد من طالب العلم من دول شتى لتعلم العربية وعلوم 

الرشيعة.

اإلسالمية  اجلامعة  يف  املنح  طالب  قبول  عىل  ا  شديداً ا  حرصاً حيرص  وكان 
باملدينة، ويكتب الشفاعات هلم بذلك للجامعة، ومن ل جيد قبولاً له يف املدينة كان 
ا ويبعث هبم لدراسة اللغة العربية والش�ريعة اإلسالمية يف عدد من  يكفلهم مادياًّ

الدول اإلسالمية، كمص�ر والسودان واليمن وبالد الشام وغريها.

كام كان للشيخ V حضوره يف جمال التعليم اخلريي حيث كان له اتصاله 
الوثيق باملؤسسات الرتبوية والتعليمية التي تعنى بإعداد رجال املستقبل من الدعاة 
ا ما كان يقوم بزيارات لعدد من تلك اجلامعات والكليات؛ ليقف  والعلامء، وكثرياً

عىل الربامج ويساهم بتوجيهاته يف تصحيح املسار.

لبلد  جولته  إحدى  »يف  الدعوية:  رحالته  بعض  يف  مرافقيه  أحد  يقول 
أفريقي، تبن له أن أغلب أبناء املسلمن ل يدرسون املرحلة الثانوية، فالتعليم ليس 
جمانياًّا إل يف املرحلة البتدائية واإلعدادية، وأكثر املسلمن فقراء ل يستطيعون دفع 
ن:  حالَّ املسلمن  طالب  أمام  ويصبح  اجلامعة،  أو  الثانوية  يف  الدراسة  مصاريف 
إما أن يذهب الواحد منهم إىل الكنيسة ويغري اسمه ويأخذ منحة، أو يتوقف بعد 
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املرحلة املتوسطة، ويرتتب عىل ذلك قلة عدد خرجيي اجلامعة من املسلمن، فقال 
يل: جيب أن ننشئ هلم برناجماًا ملساعدة أبناء املسلمن عىل التعليم اجلامعي، وأعطاين 
ما يعادل مائة منحة لكي ندفع رسوم الطالب يف املرحلة الثانوية، ثم اقرتح أن نبدأ 
برناجماًا مصاحباًا للدراسات الش�رعية، وملا انتهينا من السنة األوىل نجح الطالب، 
املائتن والثالثامئة واألربعامئة واخلمسامئة بمبادرة شخصية  فزاد الشيخ املنحة إىل 
منه، وكرب الربنامج وساهم فيه حمسنون من التجار ورجال األعامل، وخترج عرشات 
اجلامعات  يف  املسلمن  الطالب  نسبة  كانت  أن  وبعد  اإلعالمين  ومئات   األطباء 

ل تصل إىل 15% جتاوزت اآلن 40 %.

املسلمون مشكلة  فيها  يواجه  التي  وقد استنسخنا هذا املرشوع يف موزمبيق 
مشاهبة – التعليم اجلامعي ليس جمانياًّا – فقال الشيخ: نحن نجعله جمانياًّا وكفل أكثر 
برناجماًا إسالمياًّا مصاحباًا،  من 600 طالب خترجوا وتوظفوا يف احلكومة ودرسوا 

وهذا هو املعنى احلقيقي لبناء اإلنسان«)1(. 

فرمحه اهلل رمحة واسعة، هكذا كانت مهته وتضحيته ودعوته ورغبته يف اخلري.

يشفع للقبول في اجلامعة اإلسالمية:

ا يبن اهتاممه بطالب العلم، ورمحته هبم، وحرصه عىل  ول زلت أذكر موقفاً
بذل كل ما يستطيع يف حتقيق طلبهم للعلم، فقد عملت يف جلنة أوروبا واألمريكتن 
بعامدة القبول والتسجيل باجلامعة اإلسالمية باملدينة النبوية، يف الفرتة: من 1412ه� 
منحة  بطلب  الوسطى  آسيا  مجهوريات  من  الطالب  أحد  وتقدم  1421ه�  حتى 

مقال: كان مهه بناء اإلنسان، عبد اهلل بن إبراهيم املسفر، جملة األرسة، العدد: )245(، شعبان    )1(
1343ه�/ يوليو 2012م )ص13(.
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دراسية يف اجلامعة اإلسالمية، وعندما دخل إىل مكتبي إلجراء املقابلة الشخصية، 
 ،V العم صالح احلصن  بالقبول من  وتفحصت أوراقه وجدت لديه شفاعة 
فسألته: هل تعرف الشيخ الذي كتب لك تلك التوصية؟ فقال: قابلته يف مكة بعدما 
نصحني أحد إخواين أن أذهب إليه، فهو ل يرد طالب العلم فسألته: وهل يعرفك 
الشيخ؟ فقال: بالتأكيد ل، وإنام أخربته بأين جئت للعمرة، ويل رغبة يف طلب العلم 
ا، وطلبت منه أن يكتب يل شفاعةاً  والدراسة باجلامعة اإلسالمية، ول أعرف أحداً

ا. وتوصيةاً لقبويل، ففعل جزاه اهلل خرياً

وموقف آخر من مواقفه مع طالب العلم: فقد »أوقفه طالب باكستاين يريد 
العلم؟  تريد  ا:  مشجعاً الشيخ  فقال  اإلسالمية،  باجلامعة  لاللتحاق  توصية  منه 
وجلس يف مكانه وكتب له التوصية يف احلال، ومل ينتظر حتى يذهب إىل مكتبه أو 

يطلب أن يزوره الطالب يف مكتبه«)1(.

شفاعته لطالب أملاني وزوجته يريدان تعلم العربية واإلسالم:

من  ا  قادماً ا  حاجاًّ أملاين  شاب  جاء  1428ه���/2007م  عام  حج  موسم  يف 
عزم  قد  وكان  أيام،  عرشة  يف  دول  بعش�ر  تلك  رحلته  يف  مر  وقد  بسيارته،  أملانيا 
البقاء يف بالد احلرمن الرشيفن  هو وزوجته عىل عدم العودة ألملانيا؛ ألهنام قررا 
لدراسة اإلسالم وتعلم العربية من منبعهام، وقد كان الرجل وأهله يف ضيافتي بعد 
الكتابة إىل مدير  فبادر إىل  V برغبتهام،  الشيخ صالح  أداء احلج، وحتدثت إىل 
جامعة أم القرى بمكة بطلب قبول الرجل وزوجته طالبن يف معهد اللغة العربية 

مقال: يوميات مسافر مع الشيخ احلصن، عبد الرمحن الصيفي، جملة األرسة، العدد: )245(،    )1(
شعبان 1433ه�، املوافق يوليو 2012م )ص15(.
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لغري الناطقن هبا، وكان من الطبيعي أن تتأخر إجراءات القبول يف اجلامعة لتأخر 
تقديم طلبهام، وحتى ل يتعرضا ملسائلة نظامية لعدم سفرمها بعد احلج، كتب ألمري 

ا لتمديد تأشرية حجهام حتى خروج نتيجة القبول من اجلامعة. املدينة شافعاً

وفيام ييل نص رسالة الشيخ V إىل أمري منطقة املدينة املنورة:

#

صاحب السمو امللكي.....أمير منطقة املدينة املنورة 9

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته، وأدعو اهلل أن يمتع سموكم بكامل الصحة 
كان  اجلنسية  األملاين  فنز(  )سبستيان  أن  الكريم  سموكم  إىل  وأهني  العافية،  ومتام 
اعتنقته زوجته )سوزان كوسكا(،  مسيحياًّا واعتنق اإلسالم يف عام 2002م، كام 
وقدما للحج هذا العام، ويقيامن يف ضيافة أحد اإلخوان أعضاء هيئة التدريس يف 
اجلامعة، وقد رغبا دراسة اللغة العربية، فتقدما جلامعة أم القرى بطلب اللتحاق 
بمعهد اللغة العربية، وقد رغب مضيفهام مني الشفاعة لدى سموكم الكريم لإلذن 
بمد إقامتهام ملدة أربعة أشهر لكي يتاح هلام يف انتظار قبوهلام من اجلامعة تنظيم دورة 
يف  الكريم  بالنظر  التلطف  سموكم  رأيتم  فإذا  الرشعية،  الدراسات  يف  هلام  مكثفة 

مدى مالءمة ذلك، فإن لسموكم يف ذلك الرأي األتم األسنى.

حفظ اهلل سموكم وأمدكم بتوفيقه وتسديده وتأييده عىل ما حيبه ويرضاه.
ولكم لئق التحية والسالم من حمبكم املخلص.

صالح بن عبد الرمحن احلصن

1428/1/12
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صورة من شفاعة الشيخ صالح V بخط يده: 
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وهذا نص رسالة الشيخ صالح V إىل معايل مدير جامعة أم القرى:

#

 معالي األخ العزيز الدكتور ناصر بن عبد الله الصالح 
مدير جامعة أم القرى 9

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته، وأدعو اهلل أن يمتعكم بالصحة والعافية، 
إن سبستيان فنز األملاين اجلنسية كان مسيحياًّا واعتنق اإلسالم عام 2002 مع زوجته 
سوزان كوسكا، وقدما للحج، ويقيامن اآلن يف ضيافة أحد اإلخوان أعضاء هيئة 
معاليكم  لدى  املنورة، وقد طلبا شفاعتي  باملدينة  اجلامعة اإلسالمية  التدريس يف 
لإلذن بالتحاقهام بمعهد تعليم اللغة العربية لغري الناطقن هبا، وقد طلبا شفاعتي 
معاليكم  تلطف  بأمل  األحرف  فحررت  طلبهام،  إلجابة  مالءمة  ورأيت  لذلك 

بالنظر يف إمكانية إجابة طلبهام، وخلق معاليكم خري شافع.
أثابكم اهلل وأعظم أجركم وأجزل ذخركم.

ولكم لئق التحية والسالم من حمبكم

صالح بن عبد الرمحن احلصني
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صورة من رسالة الشيخ V إلى معالي مدير جامعة أم القرى بخط يده:
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ا: ِعَناَيُتُه ِبَمَقاِصِد احَلجِّ َوَغاَياِته  ثالثاً

حرص الشيخ عىل التوعية بمقاصد احلج وغاياته العظام وأكثر من التذكري 
ا مقصد وحدة  التوحيد تناول كثرياً هبا يف كلامته وحمارضاته وكتاباته، فبعد مقصد 
ومقصد  البيت،  إىل  الوصول  يف  ا  مجيعاً املسلمن  وحق  الكلمة،  واجتامع  الصف 
املقاصد  هلذه  البيان  من  يشء  ييل  وفيام  التكلف،  عن  والبعد  احلج،  يف  التواضع 

وكيفية تناول الشيخ هلا:

1- وحدة الصف واجتماع الكلمة:

واجتامع  الصف  ووحدة  واملحبة،  األلفة  حيقق  بينهم  فيام  املسلمن  تواصُل 
تعاىل:  اهلل  قال  النبوية،  والسنة  الكتاب  نصوص  تؤكده  أمر  وهو  الكلمة؛ 

]ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ 
ک  ڑڑ  ژ  ژ     ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 
وتلك  الض�رورة  هذه  وتزداد  عمران:103[،  ]آل  گ[  گ  گ  ک  ک  ک 
األمهية يف شعرية احلج املقدسة، حيث جيتمع املسلمون من شتى نواحي األرض 

ألداء مناسك احلج.

ومن أعظم مقاصد احلج بعد التوحيد: تأكيد وحدة الصف واجتامع الكلمة 
وتآلف القلوب واملساواة بن املسلمن، يؤكد الشيخ صالح V ذلك بقوله: »إن 
العالقة بن اإلنسان واإلنسان جزء أسايس من نظام اإلسالم، فاإلسالم يف احلقيقة 
هو نظام العالقة بن اإلنسان وربه، والعالقة بن اإلنسان والكون من حوله، بام 
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يشمل اإلنسان واحليوان واجلامد«)1(، كام يؤكد عىل أن احلج -وقد رُشع إلقامة ذكر 
اهلل- ُيؤدَّى يف جتمع َيتَِّحُد يف الزمان واملكان والجتاه وحتى اهليئة واللباس، وتتحقق 
فيه املساواة يف أروع صورها، حيث ل فرق بن غني وفقري، وحاكم وحمكوم، وعامل 

، بل إن املساواة الكاملة هي بداية هذه الشعرية، قال تعاىل: ]ڀ ڀ  وأقل علاماً
ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ       

ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ[ ]احلج:25[.

التواصل بني احلجاج:

ا آخر يتعلق هبذه املسألة، »وهو كيف  ثم يناقش الشيخ V تساؤلاً جوهرياًّ
يمكن أن يتحقق تعزيز التواصل اإلنساين بن احلجاج أثناء موسم احلج؟ وكيف 
واللغات  األجناس  اختالف  مع  اإلنساين  التواصل  عوائق  عىل  نتغلب  أن  يمكن 
عىل  التغلب  يمكن  وكيف  احلجاج؟  منها  جاء  التي  املختلفة  والبيئات  واملذاهب 

حمدودية الوقت وظروف النشغال بمناسك احلج؟.

لتجمع  مشاهباًا  ا  أنموذجاً الشيخ  يقدم  الكبري  التساؤل  هذا  عىل  وللجواب 
احلج، فهو يؤمن بالتجربة العملية، وباحللول الناشئة عن النظريات واملتوافقة مع 

معطيات الواقع.

دنيا  -يف  يوجد  هل  وهو:  بتساؤل  التساؤل  هذا  عن   V الشيخ  وجييب 
الواقع- جتمع مثل جتمع احلج من حيث عدد املجتمعن وتنوع لغاهتم وثقافتهم 

وظروفهم البيئية؟. 

ينظر مقالت وأبحاث، الشيخ صالح بن عبد الرمحن احلصن )ص613(.   )1(
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وهل من أهداف هذا التجمع -إن وجد- حتقيق التواصل بن أفراده؟ وهل 
حقق هذا اهلدف؟ وحلسن احلظ فإن اجلواب عن كل هذه األسئلة باإلجياب.

اجتامعها  التبليغ  بجامعة  املشهورة  اإلسالمية  اجلامعة  عقدت  سنوات  فقبل 
نوعية  من  هم  الجتامع  هذا  يف  املشاركن  أن  واملعروف  بنغالديش،  يف  السنوي 
احلجاج بكل اعتبار، وعدد املشاركن فيه يزيد عىل عدد احلجاج إىل البيت احلرام 
-حسب ما يؤكد ذلك كل من حض�ر هذا التجمع-، وقبل سنوات قدر أحد رجال 
املجتمعن يف ذلك  اجلامعات اإلسالمية عدد  املختصن يف  اإلنجليزية  املخابرات 
الجتامع بأنه يزيد عىل ثالثة مالين، وذلك يف مقال نش�رته جملة »اإليكونوميست«، 
وعادة يتم هذا الجتامع يف مساحة كبرية من األرض، ولكن ربام ل تزيد عىل مساحة 
منى وملدة أربعة أيام، فينعقد الجتامع وينفض بكل هدوء وسالم وبدون صخب 

أو ضوضاء أو مشاكل بيئية.

ومن املعروف أن التواصل اإلنساين من املقاصد األساسية لتلك اجلامعة، وقد 
نجحت يف حتقيقه إىل أقىص حد يتصوره اإلنسان.

ووجود هذا املثال الواقعي يعطي فرصة مثىل لدراسته واستخالص الدروس 
والعرب منه، والنتفاع بنتيجة هذه الدراسة يف تطوير احلج لتعزيز التواصل اإلنساين 

بن احلجاج.

ويمكن تعجيل ذلك بالقول: إن نجاح ذلك التجمع يف حتقيق أهدافه راجع 
إىل مراعاة أفراده آلداب اإلسالم والتوعية املسبقة هلم هبذه اآلداب وتدرهبم عىل 

التخلق هبا، وبناء التنظيم عىل أساسها.
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ا فإن التوعية املالئمة املسبقة هي جمرد األساس األول الذي ينبغي أن نوجه  إذاً

ا يؤدي إىل حتقيق احلج ملقاصده، ومنها  ا جذرياًّ إليه اجلهد إذا أردنا أن نوجد تغيرياً

ا«)1(. إنجاز وظيفته يف جمال التواصل اإلنساين املشار إليها آنفاً

2- حق الوصول إلى البيت لكل مسلم: 

ا،  يؤكد الشيخ V أن البيت املعظم واملسجد احلرام حق للمسلمن مجيعاً

العوائق  مجيع  وإزالة  وتيسريه  ذلك  وتشجيع  إليه  الوصول  تسهيل  فينبغي  ولذا 

الص�ريح  »والنص  يقول:  إذ  العتيق،  البيت  إىل  مسلم  أي  وصول  من  حتد  التي 

ل حيتمل التأويل يف أن مسلاماً من أقص�ى الغرب يف أفريقيا أو من أقص�ى الش�رق 

يف إندونيسيا، حقه يف الوصول إىل البيت املعظم والطواف به -كام يعرب املفس�رون- 

ا حلق ويل من أولياء اهلل، مقيم عىل العبادة يف احلرم، حيسب من أجداده  مساو متاماً

أجيالاً متتد إقامتهم يف مكة ملدة ألف سنة، وقد محى هذا املبدأ بالتهديد املروع ملن 

حييد عن هذا املبدأ أو خيتلف عنه بدون رضورة رشعية ول تكفي احلاجة -فضالاً 

به، ويؤكد ذلك ما  املبدأ أو مربرا لإلخالل  ا للميل عن هذا  عن املصلحة- مبيحاً

]ائ    ەئ    ەئ    وئ       وئ     ورد يف آيات األنفال حيث يقول اهلل تعاىل: 

ۇئۇئ    ۆئ    ۆئ ۈئ    ۈئ    ېئ    ېئ    ېئ     ٱ    ٻ    ٻ    ٻ    ٻ    پ    

ٿ      ٺ     ٺ     ٺ     ڀٺ     ڀ     ڀ     ڀ     پ      پ     پ    

ٿ    ٿ    ٿ    ٹ[ ]األنفال:34-33[.

مقالت وأبحاث، الشيخ صالح بن عبد الرمحن احلصن )ص615-614(.    )1(
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توجيه حكيم للعاملني في احلج:

ترشيع  عند  احلذر  توخي  إىل  احلج  يف  العاملن  يوجه   V فالشيخ  ولذا 
األنظمة أو وضع القيود املتعلقة باحلج حيث يقول: »وهذه مناسبة لتنبيه إخواننا يف 
وزارة احلج -املسؤولن عن وضع تنظيامت احلج والعمرة- إىل احلذر من وضع أي 
قيد أو عائق أو صعوبة ختل بمبدأ املساواة بن املسلمن يف حق الوصول إىل البيت 
املعظم، أو تكون عامالاً عىل صد أي مسلم يرغب يف احلج والعمرة عن املسجد 
احلرام، وليعلموا أن جمرد املصلحة اخلاصة والعامة -بل وجمرد احلاجة- ل تكفي 
ا ألي عائق أو قيد عىل املسلم يف الوصول إىل البيت املعظم، بل إن الرضورة  مربراً
الرشعية وحدها هي املربر للتجاوز عن مبدأ حرية املسلم يف الوصول إىل البيت أو 
مبدأ املساواة بن املسلمن يف هذا احلق، وإن عدم التزام أقىص احلذر يف مراعاة هذا 
التنظيم، بل عىل  املسؤولن عن  العواقب ل عىل خاصة  بأن جير رش  األمر خموف 

البالد عامة«)1(.

3- البعد عن التكلف في احلج:

ومن مقاصد احلج التي عني الشيخ صالح احلصن V ببياهنا والتذكري هبا؛ 
البعد عن التكلف يف احلج والتزام البساطة فيه، يقول V: »ومن الدروس التي 
ينبغي للعاملن يف احلج النتفاع هبا وأخذها يف العتبار: البساطة وعدم التكلف، 
والبعد عن متطلبات الرتف والتدرب عىل ممارسة لون من التقشف والتحرر من 

رتابة احلياة العادية.

مقالت وأبحاث، الشيخ صالح بن عبد الرمحن احلصن )ص615-614(.   )1(
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فمن الدروس التي يمكن أن تقدمها لنا اجتامعات تلك اجلامعة: هتيئة أسباب 
ا يظهر يف تنظيم اخلدمات  ا رائعاً ودواعي التواضع، وقد بلغت اجلامعة يف ذلك شأواً
وتوزيعها بن األفراد وعىل سبيل املثال: يمكن أن ترى رجالاً منحنياًا عىل قدر يكفي 
الرجل  هذا  يكون  أن  تتوقع  أن  فلك  غسله،  يف  ا  جمتهداً الناس  من  مجاعة  إلطعام 
ا أن تتوقع أن هذا الرجل ربام كان لواءاً يف اجليش  ا، ولكن جيب أيضاً ا عادياًّ شخصاً
التجارية  ا ذا شهرة عاملية، أو رجل أعامل حُتسب أصوله  الباكستاين أو طبيباًا كندياًّ
باملالين، وإذا استحض�رنا أن من مقاصد احلج أن يكون دورة تدريبية للتواصل 
وإدراك اإلنسان حلقيقة الفروق الصطناعية التي وضعها البش�ر بن البرش، أدركنا 

أمهية هذا الدرس ومدى فعاليته يف حتقيق التواصل اإلنساين«)1(.

احلج رياضة للنفس للتخلي عن الترف والبذخ:

شؤون  رئاسة  خميم  ويف  التش�ريق،  أيام  يف  1428ه�  عام  حج  موسم  يف 
املسجد احلرام واملسجد النبوي بمنى، حيث يتوافد عىل الشيخ صالح V عدد 
األضحى،  بعيد  وهتنئته  عليه  للسالم  العلم  وطلبة  والدعاة  والقضاة  العلامء  من 
حتدث إىل احلضور عن هذا اجلانب املهم يف حياة احلاج من خالل توضيحه ملقاصد 
احلج؛ حيث ذكر أن احلج حيقق يف املسلم مجلة من األهداف السلوكية واإليامنية، 
والتي تنعكس إجياباًا عىل حياته املستقبلية وتزوده بفهم واضح لفلسفة احلياة، من 
والبذخ، ومن  الرتف  التخيل عن حياة  تدرهبا عىل  للنفس  أن احلج رياضة  أمهها: 
ا، ول أدل عىل ذلك من حمظورات اإلحرام  تأمل أحكام احلج جيد ذلك جلياًّا واضحاً

التي متنع املسلم لعدة أيام من ُجلِّ أنواع الزينة.

ينظر: مقال التواصل مع احلجاج، صالح احلصن، ندوة احلج الكربى، عام 1421ه�، جملة احلج    )1(
والعمرة، رمضان 1423ه�.
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كام يرى الشيخ V أن احلج يروض النفس عىل التواضع، ثم ساق حديث: 
حج النبي H عىل رحل رثٍّ وقطيفة تساوي أربعة دراهم)1(.

ثم تطرق إىل أن احلج يعمق توعية اإلنسان باملساواة بن البرش ورؤيته لألشياء 
عىل حقيقتها، كام سرياها عند املوت ومفارقته هلذه الدنيا، فكل األشياء املهمة والتي 
ل يمكن الستغناء عنها سرياها عىل العكس، وخيلص الشيخ يف توجيهاته تلك إىل 
أن املسلم إذا تعود عىل تلك األشياء سيتحول إىل إنسان آخر كأنه ولد من جديد«.

وختم الشيخ موعظته تلك عن تنظيم احلج ببيان رأيه الرصيح يف تشدد اجلهات 
املختصة باحلج يف موضوع التصاريح، فقال V: »إن اهلل حكيم ول يمكن أن 
املتابعة بن احلج والعمرة يف  H عىل  الكريم  الرسول  باحلج وحيث  يأمر 
قوله H: »تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما 

ينفي الكير خبث الحديد«)2(، وخيفى عليه H حدوث الزحام املتوقع«.

نعم لالفتراش املنظم:

ا  ويف واحدة من مسائل احلج ومشكالته للشيخ صالح V رؤية خمالفة متاماً
البعض  يراها  والتي  الفرتاش،  هي:  املسألة  وهذه  اإلعالم،  وسائل  يف  يطرح  ملا 

أخرجه ابن ماجه يف سننه: كتاب املناسك، باب احلج عىل الرحل، رقم: )2890(، )965/2(،    )1(
وابن أيب شيبة يف مصنفه: )106/4(، وأبو نعيم يف حلية األولياء: )54/3(، وصححه الشيخ 

األلباين بمجموع طرقه يف السلسلة الصحيحة، رقم: )2617(، )227/6(.
أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه: )120/3(، والرتمذي يف سننه: كتاب احلج، باب ما جاء يف    )2(
ثواب احلج والعمرة، رقم: )810(، )175/3(، وقال: »هذا حديث حسن صحيح غريب«، 
والنسائي يف سننه: كتاب مناسك احلج، باب فضل املتابعة بن احلج والعمرة، رقم: )2631(، 

)142/23(، وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة: )181/3(.
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ا  V رؤية وعمل خمالف متاماً أهنا من أهم مشكالت احلج، بينام للشيخ صالح 
لذلك.

ا وانترص للمفرتشن ودافع عنهم »وكام  لقد حج الشيخ صالح V مفرتشاً
أنه ل يرى يف زيادة أعداد احلجيج سبباًا حقيقياًّا يف كوارث احلج، فإنه مل ير يف افرتاش 
احلجاج مشكلة، فالفرتاش يف املشاعر من منظور العقل والواقع ل منظور الوهم 
ا، ول هيدد األمن والسالمة،  والرأي العام، ل يتجاوز حرية أحد ول يؤذي أحداً
احلج  يف  بالفرتاش  التنديد  يف  التوعية  ورجال  اإلعالمين  معظم  حجج  وتدور 
حضاري«،  غري  »سلوك  أنه  أو  اململكة  بسمعة  يليق  ل  ا  مشوهاً ا  منظراً يشكل  بأنه 
وهي عبارة أقرب إىل ألفاظ الشعارات منها إىل األلفاظ املحددة املعاين، التي حتمل 
ه اخلطاب وامللتقي، وأغلب الظن أهنم يقصدون منها  صورة ذهنية واحدة بن موجِّ
سلوك الشخص العادي يف البلدان التي اعتدنا أن نصفها بأهنا متقدمة أو متحرضة 
ا، وحيث  ا مالياًّا جدياًّ من حقنا أن ننازع يف أن يكون الفرتاش حيث يؤدي غرضاً

 

ا غري حضاري، بدليل أن البلدان التي  ا ول يتعدى عىل حرية أحد سلوكاً ل يؤذي أحداً
ا بمليارات الدولرات،  ا للسلوك احلضاري تنتج للمفرتشن سلعاً جعلناها معياراً
الشخص  إليها  حيتاج  التي  السلع  من  وغريها  الظهر  وحقيبة  النوم،  حقيبة  مثل 
لالفرتاش، بل إن هذه البلدان جتتهد يف أن تتيح للمفرتشن من الشباب وغريهم 
الذين ل تساعدهم جيوهبم عىل حتمل أجور الفنادق ويرغبون كغريهم أن يتمتعوا 
بمباهج الطبيعة أن تتيح هلم يف املنتزهات واملنتجعات السياحية ميادين وساحات 

وخميامت لالفرتاش«)1(.

احلصن  صالح  الشيخ  وأبحاث،  مقالت  مشكلة؟  هو  هل  املشاعر:  يف  الفرتاش  مقال  ينظر    )1(
)ص585–591(.
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عندما يجد الشيخ قلبه في حج األرصفة:

»كان الشيخ يف اجتامٍع مع عدد من املسؤولن املعنين بشؤون احلج، وتكلموا 
عن حج األرصفة )الفرتاش(، وأنه يشوه منظر احلج ولبد من إلزام الناس )كل 
خطورة  عن  لطف  بكل  كعادته  وتكلم  الكالم  يف  فاستأذن  باحلمالت،  الناس( 
البسطاء  منه  وحُيرم  املرتفن  بن  املفاخرة  مظاهر  من  مظهر  إىل  احلج  يتحول  أن 
ا باألغنياء فقط، ثم ذكر أنه حج حجة ُملوكية وحج  واملساكن، ويكون احلج خاصاًّ

حجة األرصفة ومل جيد قلبه إل يف حج األرصفة!!«)1(.

ينام في خيمة محمولة على الظهر: 

ا  ا فقط، بل كان واقعاً مل يكن ما يدعو إليه الشيخ صالح احلصن V تنظرياً
يعايشه ويطبقه، ولذا فرأيه يف موضوعات احلج عن معايشة وواقع، ومن شواهد 
ذلك أنه بعد تعيينه يف رئاسة شؤون احلرمن ويف أحد مواسم احلج، صحبنا الشيخ 
V يف تلك احلجة، وملا جاء وقت النرصاف من عرفة انطلقنا بصحبته يرافقنا 
جمموعة صغرية من الشباب من عرفة إىل مزدلفة، نحمل عىل ظهورنا حاجاتنا ومن 
ا،  ا جداًّ ضمنها خيام صغرية للوقاية من شدة الربد، وكان اجلو يف ذلك املوسم بارداً
وملا وصلنا مزدلفة كان الشيخ V من نصيبي وبت معه يف تلك اخليمة الصغرية، 
حتيط بنا مجوع احلجيج من كل أنحاء الدنيا كانت تلك احلجة من أمتع احلجات يف 

حيايت.

الصالح احلصن مات الشخص وبقي األثر، حبيب احلارثي، موقع صيد الفوائد.   )1(
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ِريَفنِي ا: ركائز في ِخدَمِتِه ِللَحَرَمنِي الشَّ رابعاً

والثواب  الكبري  األجر  فيها  عظيمة  جليلة  خدمة  الرشيفن  احلرمن  خدمة 
 V الشيخ صالح احلصن  اعتنى  وقد  فيهام،  لكل عامل  العظيم، وهي رشف 
عنايةاً فائقةاً بخدمة املسجدين العظيمن، وحرص عىل توفري كافة السبل لقاصدهيام 

من احلجاج والعامر والزوار.

رفضه  أو  وقبوله  قراراته  حتكم  كانت  ركائز  ثالث  عىل  ذلك  يف  واعتمد 
املقرتحات يف احلرمن من أي مصدر كان وهي:

سالمة العباد واحلجاج واملعتمرين وزوار املسجدين املباركن وكان هذا من   .1
أعظم مهومه.

املساواة بن الناس يف احلرمن، وإزالة أي مظاهر تؤصل الفوارق بن الناس.  .2
رفع  عىل  والعمل  فيه  والتوسع  به،  والعناية  احلرمن  يف  العلمي  البعد  تعزيز   .3

مستواه.

إذا  ا  العام، وكان يرى ترشيد اإلنفاق جائزاً املال  ا عىل حفظ  كام كان حريصاً
كان يف غري حمله، ولو كان للحرمن الرشيفن.

وق�د ق�ام الش�يخ من�ذ توليه منص�ب الرئي�س العام لش�ؤون املس�جد احلرام 
واملس�جد النبوي بأعامل جليلة يف خدمة احلرمن الش��ريفن، يمكن إجياز احلديث 

عن بعضها يف النقاط التالية:
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1. تطوير بئر زمزم:

املحيط  إليه بدرج يف طرف الصحن  ُينزل  بئر زمزم قبل عام 1422ه�  كان 
ا لنسيابية احلجاج وطوافهم حول  ا كبرياً الوضع يشكل عائقاً بالكعبة، وكان هذا 
الكعبة، خاصة يف مواسم الذروة كموسمي احلج ورمضان، وكان األهم واألخطر 
الستحالة  من  جيعل  البئر  واقع  أن  حيث  البئر  عند  هم  ملن  مقتلة  يشكل  قد  أنه 
اخلروج منه عند حدوث أي طارئ، وفشلت كل املقرتحات يف معاجلة هذا األمر 
فراغ  تغطية  يف  يتمثل  صعب  قرار  اختاذ  من  لبد  فكان  الطاهرة،  لألرواح  املهدد 

زمزم.

عنرص  حتقيق  عنه  نتج  مما  الالزم  التصحيح  هذا  عىل  الشيخ  أرشف  ولقد 
السالمة للحجاج واملعتمرين وزيادة مساحة املطاف بنسبة تقارب الثلث، مع إجياد 

.S مصادر ملاء زمزم يف طرف املطاف خلف مقام إبراهيم

2. إزالة خط البداية في املطاف:

يف فرتة مضت احتيج إىل وضع خط يف صحن املسجد احلرام عالمة عىل بداية 
الطواف وهنايته، ولكن مع مرور الزمن وكثرة احلجاج وقاصدي املسجد احلرام، 
وتدافع  ازدحام  بسببه  وحصل  للحجاج،  ا  كبرياً ا  عائقاً يشكل  اخلط  هذا  أصبح 
واختناق؛ ألن بعض احلجاج ينظر حتت قدميه رغبة منه يف التأكد من الوصول إىل 

اخلط، وهذه احلركة أدَّت إىل تزاحم شديد وتدافع.

عىل  ورصده  والزدحام  التدافع  ذلك  بتصوير   V صالح  الشيخ  فوجه 
كبار  هليئة  كتب  ثم  الشديد،  والزحام  الذروة  أوقات  ويف  العام  من  خمتلفة  فرتات 
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العلامء يف اململكة العربية السعودية وأطلعهم عىل التقرير املرئي لذلك التدافع، طالباًا 
إزالة ذلك اخلط، واقتنعت اهليئة برؤية الشيخ وُأزيل اخلط، وزال عن املسلمن كثري 

من العناء واملشقة التي كانت حاصلة بسببه.

3. توسعة الصفا واملروة )املسعى(:

الصفا  لتوسعة  ماسة  احلاجة  كانت  احلج،  مواسم  يف  الشديد  للزحام  ا  نظراً
)املسعى(؛  واملروة  الصفا  بتوسعة  يقض�ي  مقرتٍح  عىل  الشيخ  وافق  وقد  واملروة، 
ا لالختناقات والتدافع الذي حيصل عند جتمع حشود احلجيج خاصة يف موسم  ختفيفاً
احلج، وقد ساعد تنفيذ توسعة املسعى يف فك الزحام والتقليل من اإلصابات التي 

حتدث عادة يف مواسم الزدحام الشديد. 

4. فتح باب الدور الثاني:

الثاين  الدور  توسعة  إىل  احلرام  املسجد  حاجة   V صالح  الشيخ  رأى 
يف  الثاين  الدور  يف  باب  فتح   V فاقرتح  الطواف،  اختناقات  لفك  والسطح 
املسجد احلرام من جهة قص�ر الضيافة، وبناء جس�ر للمشاة يسهل خروج املصلن 
يف الدور الثاين من املسجد احلرام مبارشة إىل شارع أجياد، وقد جاءت املوافقة عىل 

املقرتح وأرشف الشيخ V عىل التنفيذ. 

املسجد  من  واخلروج  الدخول  احلجاج  آلف  عىل  اإلجراء  هذا  يرس  وقد 
أو  يطوفون  الذين  األعذار  ألصحاب  يرس  كام  الزحام،  فرتات  يف  خاصة  احلرام، 
دون  الثاين  الدور  يف  املسعى  أو  املطاف  إىل  بسهولة  الوصول  بالعربات  يسعون 

احلاجة إىل الدخول من داخل املسجد احلرام.
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5. عنايته بترجمة خطب اجلمعة في احلرمني: 

الدعوي  وتأثريها  العلمي،  ثقلها  هلا  الش�ريفن  احلرمن  يف  اجلمعة  خطبة 
الكبري يف العامل اإلسالمي، ولذا فإن الشيخ صاحلا احلصن V كانت له عناية 
فائقة واهتامم شديد بأن يفهم احلجاج واملعتمرون هذه اخلطب، وملا كان اختالف 
 V اللغات وعدم معرفة أكثر احلجاج واملعتمرين باللغة العربية، اعتنى الشيخ
عرب  للخارج  سواء  العامل،  لغات  إىل  الش�ريفن  احلرمن  يف  اجلمعة  خطبة  برتمجة 
الفورية داخل  الرتمجة  أو عرب  املبارش لصالة اجلمعة،  التلفزيوين والفضائي  النقل 

املسجدين الرشيفن.

فأما ما يتعلق بالرتمجة اخلارجية عرب القنوات الفضائية فقد تم املش�روع واستفاد 
منه كثري من املسلمن. وأما ما يتعلق بالرتمجة داخل احلرمن الش�ريفن، فاستفادة 
للغاية؛  حمدودة  احلرمن  خطب  من  ا-  جداًّ كبرية  -وأعدادهم  واملعتمرين  احلجاج 
V يف إجياد ترمجة خلطبة  الشيخ  اللغة، ولذا جاءت فكرة  وذلك بسبب حاجز 
إبداعيةاً تتمثل يف جهاز  التي طرحها فكرةاً  الفكرة  إلقائها، وكانت  أثناء  اجلمعة يف 
املعصم،  يف  ُيلبس  أو  اجليب  يف  حيمل  أن  يمكن  ا،  جداًّ زهيدة  تكلفته  فوري  ترمجة 
ا من اللغات، وبه سامعة أذن، يستمع احلاج أو املعتمر من خالهلا لرتمجة  وحيوي عدداً
اخلطبة باللغة التي خيتارها، وبذلك يستطيع احلاج أو الزائر أن يفهم خطبة اجلمعة 
املش�روع  لكن  اجلمعة،  خطبة  من  الرشعي  املقصود  ويتحقق  معها،  يتفاعل  وأن 

اصطدم يف ذلك احلن ببعض العوائق البريوقراطية التي حالت دون تنفيذه)1(.

احلرمن  خلطب  الفورية  للرتمجة  الرشيفن  احلرمن  خادم  مرشوع  إطالق  اهلل  بحمد  تم  وقد    )1(
= والفرنسية  اإلنجليزية  هي  لغات  أربع  إىل  املكي  احلرم  خطبة  ترمجة  بدأت  حيث   الرشيفن، 
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6. وقف احلرمني:

سعى الشيخ صالح V إىل إجياد وقف للحرمن الرشيفن، وقد حتقق ذلك 
ا ولكنه مل يكن بالصورة  عىل يديه، فكان وقف امللك عبد العزيز األول، فقد كان وقفاً
التي يتمناها، ولذا سعى لتحقيق رؤيته يف وقف امللك عبد العزيز الثاين، والذي متيز 
ا لساحات احلرم،  بأنه صمم ليكون وافياًا بش�روط الواقف، وأمهها: أن يكون امتداداً
ا لالختناقات يف وقت الذروة، وأن يرسم انسيابية  حتى يصىل فيه وأن يكون متنفساً

احلركة بالنسبة للقادمن إىل احلرم وللخارجن منه. 

ومن  الواقف،  رشوط  مراعاة  أمهها:  للمصمم  أولية  مرئيات  وضعت  وقد 
يرى  أل  وكذلك  احلركة،  ومتطلبات  واألمن  السالمة  رشوط  مراعاة  ثانية  ناحية 
الناس مالءمة رعايته يف  من داخل احلرم الرشيف؛ ألن هذا معيار يرى كثري من 

العامرات التي تبنى حول احلرم. 

املكاتب  أكرب  من  مكاتب  مخسة  املش�روع  هذا  تصميم  يف  للمسابقة  دعا  كام 
اهلندسية يف اململكة، وشكلت جلنة للتحكيم من املختصن، وقد فاز أحد املكاتب 
مدى  لستبيان  واألموال  األعامل  رجال  مع  نقاش  حلقة  عقدت  ثم  باملرشوع 
ورش  وكذلك  املناسبة،  التمويل  وكيفية  املش�روع  هذا  لتمويل  املهيأة  الظروف 
عمل ملنتخبن من املهندسن املعامرين يف السعودية؛ لكي يقيموا التصميم األول 

= واألردية واملاليوية، وذلك يف يوم اجلمعة 1435/4/28ه� املوافق 2014/2/28م، ثم دشن 
املرشوع يف املسجد النبوي الرشيف يوم اخلميس 1435/5/12ه� املوافق 2014/3/13م. 

www.gph.gov.saينظر موقع الرئاسة العامة لشؤون املسجد احلرام واملسجد النبوي:
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والتصميم الثاين، وكذلك ورشة عمل اشرتك فيها ممثلون عن الدفاع املدين وعن 
املرور، لضامن الوفاء ملتطلبات احلركة ومتطلبات األمن والسالمة. 

أساس عقد  بني عىل  والذي  العقد  بصيغة   V الشيخ صالح  اعتنى  وقد 
العائد، وهذا  املتناقصة)1(، بمعنى أن يشرتك املمول املستثمر مع الوقف  املشاركة 
البناء الذي هو اآلن  العائد الذي حيصل عليه الوقف يتملك بقدره وبحصته من 
ا؛ لتكون ألوقاف احلرم الش�ريف،  ملك للمستثمر أو املمول حتى تنتهي امللكية متاماً
ونتيجة لذلك قدمت عروض ودرست، وانتهى بقبول العرض املقدم عىل أساس 
أن يكون ألوقاف احلرم الش�ريف مخسة وثالثون يف املئة من العائد، ويكون للممول 
مخسة وستون يف املئة من العائد)2(، ويعود الوقف للواقف خالل ثامن سنوات فقط! 
وفعالاً تم أخذ املوافقة امللكية عىل ذلك، وتم توقيع العقد، ولكن ظروفاًا خارجية 
حالت دون تنفيذه هبذه الصفة، بعد أن كان قاب قوسن أو أدنى من التنفيذ والذي 
التطوير العقاري وخاصة الوقفي، والذي خيالف  سُيحِدْث نقلة نوعية يف مفهوم 
بصورة جذرية الصورة السائدة يف التطويرات احلالية، مما حيقق املصلحة للجميع 

بصورة عادلة، ولكن قدر اهلل وما شاء فعل!

عرفت املشاركة املتناقصة بأهنا: عقد رشكة بن طرفن يف عن معينة، يتفق الطرفان عىل أن يبيع    )1(
الرشكة  متعاقبة، ويصاحب ذلك -أثناء عقد  بيع مستقلة  بعقود  تدرجيياًّا  أحدمها نصيبه لآلخر 
غالباًا- إجارة العن ألحدمها، أو لطرف ثالث، تقسم فيها األجرة للرشيكن بحسب نصيب كل 

منهام.. ينظر: بيع املرابحة لآلمر بالرشاء، حسام الدين بن موسى، )ص101(.
سبتمرب   25 املوافق  1429ه�،  رمضان   25 اخلميس   ،)14703( العدد:  الرياض،  صحيفة    )2(

2008www.alriyadh.comم:
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7. معهد املسجد النبوي:

ا ألمهية  V واهتاممه بالعلم، ونظراً مر معنا طرف من عناية الشيخ صالح 
تعلم العلم يف بيوت اهلل خاصة يف مسجد رسول اهلل H والذي خص العلم 
هذا  مسجدنا  دخل  »من   :H النبي  قال  حيث   ، وتعلياماً تعلاماً  بالفضل  فيه 
ولذا فقد قام الشيخ  ليتعلم خيراًا أو ليعلمه، كان كالمجاهد في سبيل اهلل«)1(، 
V فور توليه رئاسة شؤون احلرمن بتيسري تعلم العلم وتعليمه، وذلك من خالل 
افتتاحه ملعهد رشعي يف مسجد النبي H، وهو فرع ملعهد احلرم املكي عام 
املعهد  هذا  افتتاح  يس�ر  وقد  الرشيعة،  علوم  بتدريس  ويعنى  1423ه�/2002م 

لكثري من ساكني املدينة من املواطنن واملقيمن سهولة تعلم العلم الرشعي.

وقد توسع هذا املعهد فيام بعد وأصبح يقدم التعليم اجلامعي من خالل كلية 
معهد احلرم النبوي الرشيف. 

ويف جمال مستوى التعليم سعى V ألن يكون التفكري قرين احلفظ، وأوجد 
منهجية التدبر والتفكر يف املعهد وتدريب الطالب عىل اعتامد القرآن مرجعية بتدبر 

وتفكر.

من  شهادته  اعتامد  عىل  املعهد  حلصول  سعى  العلمية،  الكفاءة  مستوى  ويف 
مرجع حميل وآخر دويل وأوجد مستوى تعليم عال فيه.

أخرجه أمحد يف مسنده: رقم: )8603(، )257/14(، وابن حبان يف صحيحه: رقم: )87(،    )1(
هريرة  أيب  عن  كلهم   ،)169/1(  ،)310( رقم:  املستدرك:  يف  واحلاكم   ،)288-287/1(
يف  األلباين  الشيخ  وحسنه  الشيخن«،  رشط  عىل  صحيح  حديث  »هذا  احلاكم:  وقال   ،I

التعليقات احلسان عىل صحيح ابن حبان، رقم: )87(، )203/1(.
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8. فتح املسجد النبوي الشريف طوال اليوم والليلة: 

ونصف  بساعة  العشاء  صالة  بعد  يغلق  قدياماً  الرشيف  النبوي  املسجد  كان 

تقريباًا، وملا رأى الشيخ احلاجة إىل إتاحة الفرصة أمام قاصدي مسجد رسول اهلل 

 

H لقضاء وقت أطول يف املسجد النبوي، سعى إىل احلصول عىل املوافقة 

من اجلهات العليا لفتح املسجد النبوي عىل مدار الساعة، عىل غرار املسجد احلرام 

وهو ما تم بحمد اهلل وتوفيقه ابتداء من عام 1428ه�/2007م.

9. زيادة الطاقة الستيعابية للمطاف: 

فقد  احلرام، ولذا  املسجد  لقاصدي  السالمة  مبدأ  الشيخ عىل حتقيق  حرص 

وجه بإزالة النكسارات يف ذروة سطح احلرم الرشيف والدور األول منه، والتي 

حيدث عنها تزاحم وتوسيع عنق الزجاجة بالدورين الثاين والثالث، الذي كان حيد 

احلياة، وزادت  أخطار عىل  الطائفن من  إنقاذ  ذلك  فنتج عن  الطائفن،  من عدد 

نتيجة ذلك الطاقة الستيعابية للمطاف أكثر من الضعف بأقل جهد وتكلفة.

كام قام الشيخ بمعاجلة احلركة املتعارضة يف ساحة باب أجياد، والتي ظلت 

الفكرة  هذه  واجهت  وقد  آمنوا،  الذين  عن  يدافع  اهلل  أن  لول  ا  حمدقاً ا  خطراً متثل 

عند التنفيذ بعض املعارضات املبنية عىل أوهام وختيالت ل حقيقة هلا، فلام نفذت 

اعتربت من اجلميع من أعظم اإلنجازات يف سجل اإلنجازات عن السنة األوىل 

لالستفادة منها.
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10. العناية بتدريب العاملني والعامالت في املسجدين الشريفني:

عني الشيخ V بتدريب العاملن يف احلرمن الرشيفن، خاصة أولئك الذين 
يف الصفوف األمامية ويف مواجهة الناس وعند األبواب ويف الساحات، خاصة يف 
مهارات التعامل مع الناس، حيث إن احلرمن الرشيفن يقصدمها الناس من مجيع 
أنحاء العامل بثقافات متنوعة وبيئات خمتلفة، مما يتطلب معرفة عالية ووعياًا بكيفية 
التعامل مع ذلك التنوع؛ لذا حرص الشيخ عىل إقامة دورات تدريبية وحمارضات 

ا لتلك الغاية. وحلقات النقاش ودورات تعلم اللغات حتقيقاً

11. تركيب املظالت واملراوح املتحركة في ساحات املسجد النبوي:

وتركيب  انشاء  عليها:   V الشيخ  أرشف  التي  الرائدة  املرشوعات  من 
النبوي، وكذلك مراوح متحركة مصحوبة  املسجد  مظالت متحركة يف ساحات 
لتخفيف شدة احلرارة يف  النبوي واملسجد احلرام؛  املسجد  املاء يف ساحات  برذاذ 
وقت الصيف ولتلطيف اجلو حول املصلن، وقد بلغ عدد املظالت )250( مظلة 

.V عام 1431ه�/2010م أمر هبا امللك عبد اهلل

12. إنشاء املوقع الرسمي لرئاسة شؤون احلرمني الشريفني:

V عىل إيصال  مع التطور التقني يف جمال احلاسب اآليل، حرص الشيخ 
موقع  بإنشاء  فوجه  احلديثة،  التقنية  وسيلة  خالل  من  الرشيفن  احلرمن  رسالة 

رسمي حيوي ما يتعلق برئاسة احلرمن من أخبار ودروس وخطب وغريها. 
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13. توفير أكياس بالستيكية لألحذية:

من املبادرات التي تبناها الشيخ V توفري أكياس بالستيكية حلفظ األحذية، 
وذلك لنظافة احلرمن وحفظاًا ألحذية املصلن من الضياع أو الرسقة. 

إنه مل  لتنفيذها، إل  التي أرشف عليها وسعى  ومع كل تلك األعامل اجلليلة 
ا من األيام، بل نسبها إىل املسؤولن يف الدولة، ويف مقدمتهم خادم  ينسبها لنفسه يوماً
قاله يف ذلك:  نفسه شاهد عيان عليها فقط، وكان مما  الرشيفن، وجعل  احلرمن 
»هذه املبادرات مل يكن أحد غري خادم احلرمن الرشيفن مفكٌر فيها، ولو وجد فلم 
ا  يكن أحد يفكر أهنا ممكنة، ولو وجد من يفكر أهنا ممكنة، فلن يقدم عىل تنفيذها نظراً

للتحديات املواجهة«)1(.

الشيخ صالح احلصن: نادرة زمانه وفريد عرصه، د. حممد الفريح )ص18(.   )1(
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َخِب ِفي اْلَعاَلِم اإلساَلِمي ا: ِعَناَيُتُه ِبالنُّ خامساً

بالعظامء  العتناء  اإلسالم:  إىل  دعوته  يف   H النبي  هدي  من  كان 
ورؤساء القبائل، رغبة يف إسالمهم وإسالم من وراءهم، ويف السرية النبوية العطرة 
مكتوم  أم  ابن  H عن  النبي  اشتغل  فقد  ذلك،  الشواهد عىل  من  العديد 

I رغبة يف إسالم بعض عظامء قريش، فأنزل اهلل D: ]ٱ    ٻ    ٻ    ٻ    
ٻ    پ[ ]عبس:1-2[، وعندما خرج رسول اهلل H إىل الطائف يلتمس 
النرصة من ثقيف، ورجاء أن يقبلوا ما جاء به من احلق، عمد إىل نفر من ثقيف هم 
يومئذ سادة ثقيف وأرشافهم، وبعد غزوة حنن قسم النبي H املغانم عىل 

العظامء وزعامء القبائل يتألفهم عىل اإلسالم. 

 H النبي  َبعث  فعندما   ،H النبي  أصحاب  سرية  كانت  وهكذا 
 مصعب بن عمري I إىل املدينة اهتم هو وأسعد بن زرارة بدعوة أسيد بن حضري وسعد 

ابن معاذ L إىل اإلسالم، وكان إسالمهام سبباًا يف إسالم مجيع بني عبد األشهل.

اإلسالمي  العامل  يف  املثقفة  النخب   V احلصن  صالح  الشيخ  أوىل  وقد 
املكانة، فضالاً عىل أن  ا، دون أن خيل ذلك بالهتامم بمن دوهنم يف  رعايةاً واهتامماً

يكون عىل حساهبم.

ا يف عدد من  يتجىل ذلك من خالل انتقاء الكتب التي ختاطبهم ترمجةاً ونش�راً
دول العامل، أو من خالل الربامج الدعوية املخصصة هلذه الفئة التي أرشف عليها 

الشيخ يف أثناء عمله يف رئاسة احلرمن الرشيفن.
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يشري أحد العاملن بمؤسسة الوقف إىل ذلك بقوله: »تبنت اإلدارة العلمية 
كان  التي  الكتب  من  الشيخ وغريها  بعض كتب  وترمجة  الوقف طباعة  بمؤسسة 
النخبة،  التي تركز عىل  الفكرية  الكتب  خيتارها للرتمجة، وكان اختياره يرتكز عىل 
أو غريها من  أوربا  أو  العام يف روسيا  التأثري عىل اجلمهور  نستطيع  لن  رأيه  ففي 
فليكن  له  وندعو  الدول  هذه  يف  اإلسالم  صورة  نصحح  أن  أردنا  وإذا  الدول، 

مدخلنا يف ذلك التأثري عىل النخبة التي تؤثر بدورها عىل عموم الناس«)1(.

يف  املؤثرة  والفئات  املثقفة  بالنخب   V صالح  الشيخ  عناية  جمال  ويف 
جمتمعات العامل اإلسالمي، قام بموافقة من اجلهات العليا وبجهود ذاتية غري رسمية، 
بتنفيذ برنامج ضيوف احلرمن، والذي يستهدف تلك الفئات املؤثرة من املثقفن 
أو  أو شبهات  نظرة سلبية،  لدهيم  واملسؤولن، ممن  القانون  واإلعالمين ورجال 
سوء فهم لإلسالم، فيدعوهم لزيارة احلرمن، ويكونون ضيوفاًا عىل رئاسة شؤون 
يتخللها  واملدينة،  مكة  ملعامل  زيارات  وتنظم هلم  النبوي،  واملسجد  احلرام  املسجد 

لقاءات بأئمة احلرمن وبعض العلامء.

وقريغيزيا  والبوسنة  وألبانيا  كوسوفا  من  ا  وفوداً الربنامج  استضاف  وقد 
إجيابية كبرية  آثار  للربنامج  الدول، وكانت  وإندونيسيا، وغريها من  وكازخستان 

عىل تلك النخب املثقفة.

وُيذكر أن رئيس حترير إحدى الصحف املشهورة من جنوب رشق آسيا، كان 
ضمن الوفود التي استضافها الربنامج املذكور، وقد تركت مشاركته يف الربنامج 

العدد: )245(، شعبان 1434ه�،  الشثري، جملة األرسة،  شيخي كام عرفته، عمر بن عبد اهلل    )1(
املوافق يوليو 2013م، )ص7(.
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لديه،  ا  كبرياً ا  أثراً بالعلامء  والتقائه  الش�ريفن  للمسجدين  وزيارته  للعمرة  وأداءه 
حيث عاد أكثر محاسة لإلسالم، فأصبح يكتب مقالت يف أمهية اإلسالم وحماسن 
ا عن اإلسالم ضد خصومه، ومقالت  الش�ريعة اإلسالمية، كام كتب مقالت مدافعاً
يربز فيها جهود اململكة يف عنايتها باحلرمن الرشيفن ورعايتها لضيوف الرمحن من 

احلجاج واملعتمرين.
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ا: اهِتَماُمُه ِبَقَضاَيا امُلْسِلِمنَي ِفي اْلَعاَلم سادساً

ومشكالهتم  املسلمن  آللم  ا  كثرياً  V احلصن  صالح  الشيخ  اهتم 
عام  شرياك  چاك  الفرنيس  الرئيس  أصدر  فحن  ومغارهبا،  األرض  مشارق  يف 
املدارس  إىل  الدخول  من  املحجبات  املسلامت  يمنع  ا  قراراً 1424ه���/2004م 
إىل  رسالة  وأرسل  القرار،  لذلك  ا  كثرياً  V الشيخ  تأمل  الفرنسية،  واجلامعات 
الفرنيس حيثه عىل العدول عن قراره مبيناًا أمهية احلجاب للمرأة املسلمة،  الرئيس 
يعوق  احلجاب  أن  يرى  الذي  القرار  ذلك  مش�روع  مربرات  أن  كذلك  له  ومبيناًا 
اندماج املسلامت يف فرنسا خاطئة، ويمثل له بتجربتن إحدامها فاشلة وهي جتربة 

غربية واألخرى ناجحة و هي جتربة إسالمية.

وفيما يلي نص رسالته:
ا من الرجال  »بعد التحية: جيتمع يف هذه األيام يف مكة املكرمة ستون مفكراً
السعودي،  املجتمع  يف  واملذهبية  والثقافية  الفكرية  األطياف  خمتلف  من  والنساء 
الديني)1(،  والغلو  الفكري  التطرف  ومكافحة  التعددية  قيم  عن  الدفاع  بغرض 
وقد أصيب املجتمعون بالدهشة بسبب مش�روع قانون منع محل الرموز الدينية يف 
املدارس العامة واملؤسسات احلكومية بام يف ذلك احلجاب اإلسالمي، وإن موجب 
الدهشة -يا فخامة الرئيس- أن فرنسا تفخر بأهنا أول بلد يصدر عنه إعالن وثيقة 
الفرنسية  العلامنية  تعايشت  ولقد  العامل،  يف  للعلامنية  رائدة  وأهنا  اإلنسان،  حقوق 

يقصد بذلك امللتقى الثاين للحوار الوطني والذي عقد بمكة املكرمة عام 1424ه�.   )1(
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مع خمتلف األديان ألكثر من قرنن، واحرتمت حرية الضمري والعتقاد والتعبري، 
ا دينياًا  وخالل تلك الفرتة مل خيطر ببال أحد أن محل طالب أو طالبة يف املدرسة رمزاً
ا دينياًّا  ا هلا، وكام هو معروف فإن احلجاب ليس رمزاً ينايف العلامنية أو يشكل هتديداً
أن  املسلمة  وتشعر  الكريم،  القرآن  عليه  ينص  ديني  التزام  هو  وإنام  للمسلامت، 
التخيل عنه يؤذي ضمريها الديني واخللقي، بينام الطالب املسيحي يمكن أن يظل 
ا  ا من دون أن حيمل صليباًا، وكذا فإن الطالب اليهودي يظل هيودياًّ مسيحياًّا ملتزماً

ا من دون أن يرتدي القلنسوة. ملتزماً

فرنسا،  من  بالعلامنية  ا  إيامناً أضعف  ليست  أخرى  دولاً  إن  الرئيس:  فخامة 
ا  ا بمبادئ احلرية وحقوق اإلنسان، مل تر أن حتمل طالب رمزاً وليست أقل منها التزاماً

ا هلا. دينياًّا -فضالاً عن ممارسته لفريضة دينية- ينايف مبادئ العلامنية أو يشكل هتديداً

املسلمة  ارتداء  بأن  إليه  املشار  القانون  مش�روع  برر  لقد  الرئيس:  فخامة 
للحجاب يعوق اندماج املسلمن يف فرنسا يف املجتمع الفرنيس، وإن التاريخ يوضح 
أن هذا املربر غري صحيح، فقبل مخسامئة سنة جرت حماولة لدمج قرسي للمسلمن 
يف املجتمع اإلسباين الكاثوليكي عن طريق الضغط عىل اإلنسان ومصادرة حقه يف 
حرية دينه، لكن تلك املحاولة مل حتقق هدفها إل بعد قرون من املآيس اإلنسانية، 
حماولة  يف  أحد  يفكر  أن  نظن  نكن  مل  1835م  عام  يف  التفتيش  حماكم  إلغاء  وبعد 
شبيهة يمكن أن حتقق اهلدف املطلوب، وهو اندماج األقلية يف األغلبية. وبالعكس 
املجتمع  عنارص  بن  إجيايب  لندماج  ناجحة  جتربة  لنا  يقدم  التاريخ  فإن  ذلك  من 
لغري  وتركوا  أوروبا،  من  أجزاء  املسلمون  حكم  قرناًا  عش�ر  أربعة  فقبل  الواحد، 
وحق  بقضائهم،  الستقالل  وحق  اخلاصة،  بقوانينهم  الستقالل  حق  املسلمن 
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الستثناء من القانون اجلنائي العام للدولة، وكان معيار تطبيق الستثناء عدم جتريم 
يمض  مل  أنه  النتيجة  وكانت  رشائعهم،  يف  مباح  أنه  املسلمن  غري  يعتقد  فعل  أي 
وقت طويل حتى تم الندماج بن عنارص املجتمع بإرادة اختيارية يف صورة يقل 

مثيلها يف التاريخ.
فخامة الرئيس: إن املشاركن -وقد اجتمعوا لتعزيز قيم التسامح واحلرية يف 
اجلمعية  ومن  حكومتكم  من  يأملون  اإلسالم-  ملبادئ  ا  تطبيقاً السعودي  املجتمع 
احلرية  ومبادئ  الفرنسية،  للعلامنية  اخللقية  باملبادئ  اللتزام  الفرنسية  الوطنية 
وأن  الفرنيس،  القومي  الرتاث  من  ا  جزءاً تزال  وما  كانت  التي  واإلخاء  واملساواة 

يعاد يف ضوء ذلك النظر يف هذا املش�روع. 

رئيس اللقاء الوطني الثاين للحوار الفكري
صالح بن عبد الرمحن احلصني«)1)

ا أدبياًّا راقياًا خال من أي  يالحظ القارئ الكريم أن الشيخ V قد قدم نصاًّ
بمبادئهم  وحاورهم  املسلمن  غري  جادل  أنه  كام  الرشعية،  بالنصوص  استدلل 
نفحات من سامحة  الرسالة  القارئ يف هذه  يلمس  كام  هبا،  يؤمنون  التي  وقيمهم 
خماطبة اآلخر مسلاماً كان أو غري مسلم دون اهتزاز بالثقة باإلسالم وأمهية توقريه 
واألدب معه بام يكفل جتاوبه ويفتح قلبه دون اهتزاز بالثقة باإلسالم، وفيه كذلك 
التامس احلجة يف فكر اآلخر وثوابته، مع اإلجياز يف العبارة وحسن توظيف للقواسم 

املشرتكة بن احلضارتن اإلسالمية والغربية.

صحيفة الرشق األوسط، العدد: )9176(، الثني�ن 19 ذو القع�دة 1424ه�، املوافق 12 يناير    )1(
2004م.
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هبذا الفكر العميق واللغة الرفيعة والطرح املتميز، كان الشيخ يتابع ويدافع 
ويعالج قضايا املسلمن يف العامل اإلسالمي.

يطلع على واقع املسلمني بنفسه:

ومل يكتف الشيخ V بالرسائل والدعوة عن بعد، بل سافر بنفسه واطلع 
عىل أحوال املسلمن يف العامل، فجال يف آسيا وعرفته دول أفريقيا وأدغاهلا وساح يف 

أوروبا وأمريكا وغريها من البالد.

ص من وقته الثمن  يقول أحد مرافقيه: »ويف جلسة مباركة ذكر الشيخ أنه خصنّ
لبالد املسلمن يف آسيا الوسطى وروسيا وأوروبا الرشقية مدة شهرين جيوب فيها 
ا ألوضاع املسلمن فيها، وقد وىفنّ بِِعَدتِه وتمنّ له  داً ا أحواهلا ومتفقنّ هذه البالد؛ دارساً

ما أراد، كنا معه يف بعض تلك البقاع وفاتنا رشف صحبته يف أكثرها«)1(.

يف ظالل الشيخ صالح احلصن، د. عبد الرمحن السنويس، جملة العرص اإللكرتونية: 2013/10/30م.   )1(





ان املَبَحُث الثَّ
ُجُهوُدُه ِف الَعَمِل اخَلرِيينِّ

. : ُمَشاَرَكُتُه الَواِسَعُة ِفي الَعَمِل الَخيِريِّ أوالاً
. ثانياًا: ِعَناَيُتُه ِبالَوقِف اإِلساَلِميِّ

ثالثاًا: ِدَفاُعُه َعِن الَعَمِل الَخيِريِّ َوالَعاِمِليَن ِفيِه.



من أقوال

»احل�سارة الإ�سالمّية قامت على اأ�سا�س )البذل الّتط�عّي(«.

اأبلغ م�ساند  »يف وطننا احلبيب، وجد يف الإعالم الّداخلّي مع الأ�سف 
غط اخلارجي يف جهده الاّل اأخالقي لتحجيم )البذل الّتطّ�عّي(  لل�سّ

يف اململكة«.

للّنفع  الّتط�عّي  البذل  ممار�سة  يف  امل�سلم  الإن�سان  فر�سة  »حتديد 
العام ه� انتهاك حلّق الإن�سان يف حرّية العبادة«.
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: ُمَشاَرَكُتُه الَواِسَعُة ِفي الَعَمِل اخَليِريِّ أولاً

خلرباته  ا  ونظراً اخلريي،  العمل  يف  الواسعة  مشاركاته   V صالح  للشيخ 
واجلهات  واخلريية  الدعوية  املؤسسات  من  كثري  حرصت  املجال  هذا  يف  الكبرية 
جمالسها،  عضوية  إىل   V الشيخ  تضم  أن  اإلسالمي  بالعمل  املعنية  احلكومية 

وفيام ييل قائمة موجزة بعضويته يف تلك املؤسسات واهليئات:
البنك اإلسالمي للتنمية)1(.  .1

مؤسسة امللك عبد اهلل بن عبد العزيز لوالديه لإلسكان التنموي)2(.  .2
املستودع اخلريي باملدينة)3(.  .3

رئيس جملس إدارة املركز الدويل لألبحاث والدراسات)4(.  .4

هي مؤسسة مالية إسالمية دولية تابعة ملنظمة التعاون اإلسالمي تعنى بالتنمية يف الدول اإلسالمية    )1(
مقرها: مدينة جدة باململكة العربية السعودية. انظر: موقع البنك اإلسالمي للتنمية:

 www.isdb.org
هي مؤسسة إسكانية تنموية خريية مهتمة يف مساعدة املواطنن من ذوي الدخل املنخفض عىل    )2(
ا  النهوض ذاتياًّا بمستواهم التعليمي واملهني واملعييش من خالل عملية تطوير اجتامعي، انطالقاً
من توفري السكن املالئم هلم وبالتضافر مع اإلمكانات املتوفرة. مقرها: مدينة الرياض باململكة 

العربية السعودية. انظر: موقع مؤسسة امللك عبد اهلل بن عبد العزيز لوالديه لإلسكان اخلريي:
www.princeabdullahfoundation.org.sa
هو جممع خريي يقدم رعاية للمحتاجن، عرب جمموعات من املتعاونن، بأسلوب يتميز بالدقة    )3(
يف البحث واحلرص عىل حفظ ماء الوجه. مقره: املدينة املنورة باململكة العربية السعودية. انظر: 

www.alkhairi.orgموقع مستودع املدينة املنورة اخلريي:
جدة  مدينة  مقره:  اخلريي،  العمل  وأبحاث  بدراسات  يعني  متخصص  دويل  بحثي  مركز  هو    )4(

باململكة العربية السعودية. انظر: موقع املركز الدويل لألبحاث والدراسات )مداد(:
 www.medadcenter.com
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مجعية رعاية )للخدمات الطبية للمعوزين(.  .5
مجعية األطفال املعوقن.  .6

لقد عاش الشيخ صالح احلصن V حياة العمل اخلريي ومارسه ممارسةاً 
واإلقليمية  املحلية  واملنظامت  املؤسسات  عرشات  يف  عضويته  خالل  من  عمليةاً 
والعاملية، ومن خالل دعمه املادي للعمل اخلريي، وكذلك من خالل دفاعه عن 
اخلريي  العمل  اجلائرة عىل  احلملة  بعد  فيه، خاصةاً  العاملن  اخلريي وعن  العمل 
العمل  يف  البارزين  العاملن  أحد  عنه  عرب  ما  وهو  الغرب،  قبل  من  اإلسالمي 
ا عن  اخلريي بقوله: »كان )أي الشيخ صالح احلصن V( من أكثر الناس دفاعاً
العمل اخلريي يقول يل: واهلل ما يقف أحد ضد العمل اخلريي وهو يريد الصالح 
بناء اجلمعيات واملؤسسات  اهتامماته  أعظم  للحكومة، وكان من  والنصح  للبالد 
اخلريية ودعمها، وكان آخر ما قال يل: كل مش�روع حيتاج لسمي فضعه فيه، وكان 
V يسارع بل هيب لكل أمر فيه مصلحة لإلسالم أو للمسلمن، ول يرتدد يف 
بذل ماله أو جاهه أو وقته يف ذلك، ومن وفائه حن سجن أحد تالميذه العاملن يف 
ا يشفع له، ومن ضمن ما قال: إن كل ما عمله فالن  الدعوة يف اخلارج، كتب خطاباً

فهو بأمري«)1(.

رقي  يقاس  إنام  ويقول:  اخلريي،  بالعمل  وعنايتهم  بالغرب  يستشهد  وكان 
األمم بالعمل التطوعي لدهيم، ويقارن ما لدى أمريكا من املنظامت التطوعية وما 

لدى اململكة العربية السعودية.

د. حييى اليحيى يتحدث عن شيخه صالح احلصن، موقع صيد الفوائد اإللكرتوين.   )1(
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وكان V يسافر للدعوة إىل اهلل يف مشارق األرض ومغارهبا، فهو لعقود 
الغريب  بشقيها  األمريكيتن، وأوروبا  زار  فقد  ا،  ا وغرباًا، شاملاً وجنوباً يسافر رشقاً
أول من  يعد هو  آسيا، وذهب ألماكن  فعلت  ا كام  متاماً أفريقيا  والرشقي، وعرفته 

وصل إليها من دول اخلليج والدول العربية.

عنايته بالعمل اإلسالمي في الغرب:

عني الشيخ كذلك بالدعوة يف جمتمعات األقليات املسلمة، ومنها املجتمعات 
للفكر  العاملي  املعهد  بدعم  اخلريية  الراجحي  مؤسسة  عىل  أشار  فقد  الغربية، 

ا بمئة مليون دولر. اإلسالمي يف أمريكا، فمنح املعهد وقفاً

كام سعى يف دعم غريه من األعامل اخلريية اإلسالمية، يف املجال اإلعالمي، 
والثقايف، كمجلة املنار اجلديد، وإذاعة وموقع طريق اإلسالم.

صعاب في طريق الدعوة:

كام  واملشقات،  املتاعب  بعض  من   V صالح  الشيخ  رحالت  ختلو  ول 
أن  املفرتض  من  وكان  /2001م،  1422ه�  عام  ألمريكا  زيارته  أثناء  له  حصل 
أحداث  فيه  وقعت  الذي  اليوم  وهو  2001م  سبتمرب   11 يوم  واشنطن  يغادر 
 )F.B.I( التفجريات يف أمريكا، فلم يتمكن من السفر، وجاءه رجال اإلف يب آي
به أي شخص،  يدان  أن  يمكن  مما  لديه شيئاًا  فلم جيدوا  معه،  الفندق وحققوا  يف 
الفندق نفسه  الطائرة سكن يف  الذين قادوا  أثار شبهتهم ما قيل إن أحد  ولعل ما 
انتباههم جدول زياراته امليلء وعالقاته  V، ومما لفت  الذي سكن فيه الشيخ 

الواسعة، ثم سمحوا له باملغادرة بعد استئناف حركة الطريان.



200

موقف في بلغاريا:

مشاق  وصربه عىل  العالية   V الشيخ صالح  إىل مهة  تشري  أخرى  وقصة 
الدعوة إىل اهلل، وحتمله للمتاعب يف سبيل اهلل تعاىل، ومن أجل تبليغ دين اهلل، حيدث 
الشيخ عبد اهلل املسفر عن ذلك يف واحدة من رحالته مع الشيخ فيقول: »ذهبت معه 
إىل بلغاريا يف رحلة دعوية، وكانت معنا سيارة صغرية سيئة ومتهالكة، والطريق 
التي نسلكها متعبة، فطلبت من الشيخ شفقة عليه أن نستأجر سيارة أفضل، ل سيام 

أننا كنا أربعة أفراد، فرفض وأرص عىل أن نؤدي عملنا هبذه السيارة«.

موقف في تنزانيا:

ويف إحدى رحالتنا إىل تنزانيا أخربنا أحد الدعاة املحلين بقصة قرية مسلمة 
ت الكنيسُة أغلب سكاهنا، فأرص الشيُخ عىل زيارة تلك القرية رغم أنه ل تصل  نرصَّ
املتوحشة والنمور  فيها احليوانات  بغابة تعيش  يمر  إليها  إليها سيارات، والطريق 

املفرتسة، ورضب الشيخ V عرض احلائط بكل خماوفنا وحتذيراتنا.

وتنزانيا،  ومالوي  وزيمبابوي  وزامبيا  أفريقيا  جنوب  إىل  دعوية  رحلة  ويف 
لكن  اململكة،  إىل  للعودة  وحجزنا  تعبنا  الطويلة،  الدعوية  جولتنا  أهنينا  أن  وبعد 
الشيخ حجز إىل املغرب وإسبانيا يف مهامت دعوية؛ ليتابع ترمجة رياض الصاحلن 
باللغة اإلسبانية، ثم زار تركيا قبل أن يعود للمملكة، ويف كل رحالته تلك كان 

يرفض النزول يف الفنادق ويستأجر أبسط املنازل«)1(.

ينظر مقال: كان مهه بناء اإلنسان، الشيخ عبداهلل بن حممد املسفر، جملة األرسة، العدد: )245(،    )1(
شعبان 1434ه�، املوافق يوليو 2012م، )ص13(.



201

موقف في طاجيكستان:

يف  علمية  دورة  إلقامة  احلصن  صاحلاًا  الشيخ  »رافقت  مرافقيه:  أحد  يقول 
طاجكستان، وكانت الدورة يف مكان ميلء بالبعوض، فلام أصبحنا رأيت يف وجه الشيخ 
فتمنع،  املدينة،  يف  الفندق  يف  لك  نستأجر  له  فقلت  ينم،  مل  أنه  فأخربين  اإلرهاق،  أثر 
وأحلحنا عليه فريض، ثم جاءنا اليوم الثاين واإلرهاق باد عليه فقلت له: أمل تنم؟ فقال: 
إىل  به  ذهب  الذي  وكان  النوم،  وجفاين  تأملت  مكانكم  تذكرت  كلام  النوم،  جاءين  ما 
الشيخ  فقال: ل، فوعده  الشيخ وسأله هل حججت؟  فأحبه  فلسطيني  الفندق شاب 

ا«)1(.  صالح V بأن حيج عىل حسابه، ففرح الشاب باخلرب ودعا للشيخ كثرياً

عنايته بالطالب النابغني:

العامل  يف  واملتفوقن  النابغن  بالطلبة  عناية   V صالح  للشيخ  وكان 
احلصن  صالح  »للشيخ  فيقول:  ذلك  عن  اهلل  إىل  الدعاة  أحد  حيدث  اإلسالمي، 
ا يف رعاية الطالب املوهوبن يف تنزانيا، خترج فيه عدد  مش�روع رائد قبل 30 عاماً

من القيادات وأساتذة اجلامعات«)2(.

اهتمامه باإلعالم اإلسالمي:

باملال،  له  داعاماً  اإلسالمي،  باإلعالم  بالغ  حرص  احلصن  صالح  »للشيخ 
ا ما كان منه بغري العربية، وقد خصص شيئاًا  واجلاه، واملشورة، والتزكية، وخصوصاً

من وقفه لإلعالم اإلسالمي؛ لعلمه بعظم أثره وبالغ نفعه، وقد عرض بعض الدعاة 

د. حييى اليحيى يتحدث عن شيخه صالح احلصن، موقع صيد الفوائد اإللكرتوين.   )1(
بعض أخبار ومآثر الشيخ صالح احلصن، د. حممد اخلضريي، موقع صيد الفوائد اإللكرتوين.   )2(
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عىل الشيخ صالح احلصن مش�روع قناة إفريقيا، ففرح به وشجع عليه وكتب تزكية 

ا ملجلس أمناء قنوات إفريقيا، اعتذر لنشغاله  له، وعندما طلب منه أن يكون رئيساً

ا: أخدمكم وأنا خارج املجلس أفضل«)1(. ومرضه، وقال متلطفاً

موقف في الحتاد السوڤيتي:

ا   يقول أحد مرافقيه: كان يف صحبة الشيخ يف رحلة إىل ما كان يعرف سابقاً

بالحتاد السوفيتي: »كان أحد مراكز املؤسسة يعاين مشكلة مع مسلم ترتي، اشرتت 

الشخص،  هذا  قابلنا  اللقاءات  أحد  ويف  )يونيفسك(،  معهد  إلقامة  ا  أرضاً منه 

وبمجرد أن سلم عليه الشيخ عرفه دون أن نخربه به، فالتفت إلينا وقال: هل هذا 

املشكلة وطيب  الفراسة، وجلس معه وحل  من ضيق صدوركم؟ فقد كان قوي 

ا ذهبنا إىل قرغيزستان واستقبله الناس هناك بفرح،  خاطره، ويف هذه الرحلة أيضاً

الضيف  عليها  جيلس  كبرية  وسادة  يضعوا  أن  عاداهتم  ومن  يضيفوه،  أن  وأرادوا 

وسط املجلس، ويلبس زهيم، فوافق الشيخ عىل اجلزء الثاين وارتدى مالبسهم لكنه 

إىل  وسافرنا  األرض،  عىل  بينهم  وجلس  املرتفعة،  الوسادة  عىل  جيلس  أن  رفض 

ا بن املراكز اإلسالمية العاملة يف الدعوة، والتابعة  كازاخستان التي وجدنا هبا خالفاً

العربية  واململكة  العربية واإلسالمية، كاألردن، ومص�ر، وتركيا،  البلدان  لبعض 

السعودية وغريها، فجمع الشيخ مديري هذه املراكز يف منطقة تسمى جبل التفاح 

املرجع السابق.   )1(



203

وأمهية  الصف،  املآتا)1( وجلس معهم وحدثهم عن شمولية اإلسالم ووحدة  يف 
إصالح ذات البن، فقاموا يعانقون بعضهم وذهب ما بينهم من خالف«)2(.

إجالله وتقديره للعاملني في العمل اخليري والدعوي:

»يف إحدى الدورات الصيفية التي حرضها أربع عرشة داعية من عدة دول، 
ا عن قدرتنا نقلناه إىل الشيخ  طلبوا شيئاًا من كسوة الكعبة، وملا كان هذا الطلب بعيداً
هبا  خيربوا  أل  والثاين:  هبا،  يتربكوا  أل  أوهلام:  برشطن:  طلبهم  بتنفيذ  وعد  الذي 
ا حتى ل يعظموها، ثم أحرض أربع عرشة قطعة من الكسوة ووزعها عليهم،  أحداً

فقد كان V ل يرد طلباًا يستطيع حتقيقه«)3(.

تفقده للمسلمني في املناطق النائية:

اجلامعة  خرجيي  أحد  البلتستاين  الوهاب  عبد  بن  الرمحن  حبيب  د.  حدثني 
اإلسالمية من كلية احلديث الش�ريف لعام 1433ه�/2012م أن الشيخ صالح 
V هو أول من زارهم من الدعاة يف منطقة بلتستان يف باكستان بن اهلند والصن 
ا، وهي من أشد املناطق وعورة يف العامل، والوصول إليها فيه خطورة  قبل ثالثن عاماً
ا لوقوعها يف مرتفعات شاهقة، وفيام ييل مقال كتبه د. حبيب الرمحن بن  شديدة، نظراً

عبد الوهاب يقول فيه:

املآتا هي كربى مدن كازاخستان، وكانت هي عاصمة كازاخستان حتى عام 1417ه�/1997م،    )1(
حيث انتقلت العاصمة إىل أستانا، وتقع املآتا يف جنوب كازاخستان.

العدد:)245(  األرسة،  جملة  الصيفي،  الرمحن  عبد  الشيخ  احلصن،  الشيخ  مع  مسافر  يوميات    )2(
شعبان 1434ه�، املوافق يوليو 2012م، )ص15(. 

املصدر نفسه.   )3(
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حدود  عىل  باكستان  رشق  شامل  تقع  التي  الصغرى  التبت  خورد(  »)تبت 
مقارنة  بالصغرى  سميت  املحتلة،  كشمري  بحذاء  البوذية،  واهلند  الشعبية  الصن 
ب�)تبت كالن( التبت الكربى الواقعة جنوب غرب الصن لقرهبام، وتشابه تضاريس 
ا يعتنقون الديانة البوذية الالمي، وتسمى  أرضهام، وعادات أهلهام، إذ كانوا مجيعاً

حالياًّا )بلتستان(.

 دخلها اإلسالم يف القرن الثامن اهلجري ع�ىل ي�د ابن شهاب اهلم�داين )ت: 
786ه�( الذي كان يدعى باألمري الكبري ثم راج فيها املذهب النوربخيش املنسوب 
إىل زعيمهم السيد حممد نور بخش )ت: 869(ه�، واملذهب الشيعي الثنا عرشي 
الذي توافد إليها دعاته من إيران وغريها، وظلت ترزح حتت دياجري ظلامت البدع 
إىل أن شع فيها نور التوحيد والسنة يف أوائل القرن الرابع عرش اهلجري، بعد أن 
رجع بعض أبنائها الذين نفروا إىل اهلند لطلب العلم ودرسوا يف مدرسة املحدث 
السيد حممد نذير حسن الدهلوي )ت: 1320ه�( وظلت الدعوة السلفية قائمة 
ادها األوائل الكثري من األذى، وبدأت الدعوة تزدهر بعد قيام  باملنطقة، ولقى روَّ
العالقات الدعوية بن دعاة املنطقة ومؤسسات اململكة العربية السعودية ودعاهتا 
الوهاب  عبد  الشيخ  الداعين  للشيخن   V باز  ابن  الشيخ  سامحة  تعين  إبان 
حنيف )ت: 1424ه�( والشيخ عبدالرمحن خليق )ت: 1412ه�( W داعين 

يف املنطقة وذلك يف شهر شعبان من العام 1394ه�. 

ويعترب معايل الشيخ صالح احلصن V من أوائل من احتضن الدعوة يف 
املنقطة وأيدها وآزرها وزارها، حتى صار بحق املرجع واملوجه للدعوة اإلسالمية 
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يف بلتستان، وقد حفظ تاريخ الدعوة اإلسالمية يف بلتستان ملعاليه زيارتن مهمتن 
أسهمتا يف هنضة الدعوة وانتشارها:

ا  كان قدومه األول إىل املنطقة قبل أكثر من عقدين من الزمان، وكان قدوماً
ا، التمس  ا ألهل السنة ودعوهتم، مكث V يف هذه الزيارة ستة عرش يوماً مباركاً
من خالهلا احلاجة الدعوية يف املنطقة، واطمأن عىل سري الدعوة وأعامل الدعاة يف 
ا وأدرك بنظرته الدعوية الثاقبة أن أهل السنة يف  أداء واجبهم الدعوي، فأعجب كثرياً
املنقطة -الذين يمثلون أقلية ل تقارن باملذاهب األخرى- بحاجة إىل دراسة العلوم 
العرصية بجانب العلوم الرشعية حتى ينخرطوا يف سلك الوظائف احلكومية مع 

أفراد املذاهب األخرى مع قيامهم بدعوة التوحيد والسنة، فقرر V اآليت:
بناء وحدتن سكنيتن عام 1406ه�/1986م يف عاصمة بلتستان )سكردو(   .1
بلتستان، حتى يكون مأوى  التابع جلمعية أهل احلديث  املركز اإلسالمي  يف 
جلميع أبناء السنة الذين يفدون إليها من خمتلف القرى واألرياف لطلب العلم 

يف التخصصات املختلفة.
مساعدة أهل السنة يف املنطقة من طريق: »برنامج املساعدة التعليمية« الذي   .2
كان يرعاه صاحب السمو امللكي األمري سلطان بن عبد العزيز V بإرشاف 

مبارش من الشيخ احلصن.
الكفالة املعيشية للطالب النازلن يف هاتن الوحدتن.  .3

مساعدة الطالب املتفوقن يف تكميل سريهم التعليمي يف خمتلف املؤسسات   .4
التعليمية الباكستانية.

تعين وكفالة بعض املعلمن واملعلامت عىل حسابه اخلاص.  .5
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السعي واملساعدة يف تعين املعلمن والدعاة يف املؤسسات التعليمية والدعوية،   .6
يف  اخلريية  املؤسسات  لدى  ببلتستان  احلديث  أهل  مجعية  عليها  ترشف  التي 

اململكة، وبعض دول اخلليج.
إنشاء مستوصف خريي جماين يف املركز اإلسالمي بسكردو )عاصمة بلتستان(؛   .7
ليستقبل كل املحتاجن دون النظر إىل انتامءاهتم املذهبية، هبدف خدمة اإلنسان 
املستوصف،  من  املستفيدين  املنطقة  أهل  بن  التوحيد  دعوة  سمعة  وحتسن 

وغري ذلك من مشاريعه املباركة.

ظل الشيخ V عىل تواصل مبارش ومستمر مع دعاة املنطقة، فكان حيثهم 
حتقيقها،  دون  حتول  قد  التي  الصعاب  ويذلل  دوري،  بشكل  اململكة  زيارة  عىل 
ويتابع عن كثب التقارير الدورية التي كانت تقدم له، ويسدي بتوجيهاته السديدة 
يف جمال تطوير املسار الدعوي يف املنطقة، ويكتب بشأهنا للسفارة السعودية بباكستان 

وللمؤسسات احلكومية وأهل اخلري يف السعودية كل ما لزم األمر.

استمر األمر عىل هذه احلالة من التآزر والتعاون والنصيحة والتوجيه، حتى 
ملتابعة مرشوعاته والطمئنان عىل سري  ثانية  املنطقة مرة  V زيارة  الشيخ  أراد 
العمل الدعوي، وقد تم ذلك يف عام 1421ه�/ 2001م وكانت زوجته ترافقه يف 
هذه الرحلة، وكنُت ممن ودعُت الشيخ مع أهله يرافقهم والدي الشيخ عبد الوهاب 

حنيف W من مطار إسالم آباد إىل سكردو.

وكان من أبرز مالمح هذه الزيارة أنه V اطمأن عىل سري الدعوة يف املنقطة، 
ورُسَّ بام رآه من انتشار وتوسع يف املعاين واملباين، حيث وصل عدد املدارس التابعة 
جلامعة دار العلوم بلتستان غواري التي ترشف عليها مجعية أهل احلديث بلتستان 
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أكثر من ستة آلف  ا وسبعن مدرسة، منترشة يف قراها وأريافها، والتي تضم  نيفاً
طالب وطالبة، وانترشت مساجد أهل السنة يف ربوع بلتستان حتى ل تكاد ختلو 
منها قرية، وصار ألهل السنة وجود يف تنفيذ األعامل اخلريية واملشاريع التطوعية يف 
خمتلف األماكن، من حفر لآلبار وتسيري جلداول املياه وبناء للخزانات املائية، وإفطار 
الباكستانية  التعليمية  باملؤسسات  السنة  أبناء  من  كبري  عدد  والتحاق  للصائمن، 
الوظائف  خمتلف  يف  قلتهم  رغم  وجودهم  وإثباهتم  منها،  وخترجهم  املختلفة، 
احلكومية، يف مؤسساهتا التعليمية والتنفيذية واخلدمية والعسكرية، وخترج جمموعة 
باملجال  التحاقهم  ثم  املنورة،  باملدينة  اإلسالمية  اجلامعة  من  املائة  يربو عىل  كبرية 
بفضل مساعدة  ثم  اهلل  بفضل  تم ذلك كله  بلتستان وخارجه،  الدعوي يف داخل 
 V مؤسسات اململكة اخلريية والدعوية، وأهل اخلري فيها أمثال الشيخ احلصن

وتضافر جهود الدعاة من أهل املنطقة.

متعددة  أماكن  يف  ألقاها  التي  كلامته  –خالل  الدعاة  حيث   V فكان 
ومناسبات خمتلفة- عىل مزيد من البذل واجلد يف سبيل نرش الدعوة السلفية املباركة، 
والشقاق  اخلالف  عن  والبعد  واملخالف،  املوافق  مع  واللن  احلكمة  استعامل  مع 
الذي من شأنه إذهاب الريح وشامتة احلاسد املرتبص، ونبذ األفكار املنحرفة التي 

ا والبعد عنها. تدين بالعنف والتكفري، والتي شغلت الساحة الباكستانية مؤخراً

النبيلة  الشيخ  أخالق  من  بلتستان  يف  السنة  أهل  دعاة  يذكره  ما  مجلة  ومن 
وسامته الكريمة يف هاتن الزيارتن، ومن خالل عالقة بعضهم معه التي استمرت 

إىل وفاته V ما يأيت:
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1. البساطة والبعد عن التكلف: 

فلم يكن الشيخ V حيب أن يتكلف له ل يف احلفاوة والستقبال ول يف 
املركب ول يف املنزل، ومن مجلة ما حيفظ عنه يف الزيارة الثانية أنه عند رجوعه من 
عاصمة بلتستان )سكردو( إىل إسالم آباد، طلب منه الدعاة أن خيتار الطريق اجلوي 
التي متر بن  بالطائرة كام قدم، فأرص عىل اخلروج من طريق احلرير الربي  فريجع 
إىل  للوصول  الوقت  تستغرق 24 ساعة من  التي  باخلطر  املحفوفة  اهلماليا  جبال 

إسالم آباد.

املشهورة  السياحية  املنقطة  مجال  له  ذكروا  آباد،  إسالم  إىل  رجوعه  وبعد 
ب�)مري( وطقسها املعتدل، وجوها البارد، فأراد أن يذهب إليها بحافالت النقل 

العام القديمة، ولكنهم أحلوا عليه وقدموا له سيارة خاصة مرحية. 

2. النظر إلى األبعاد الدعوية وتسخير الواقع من أجله:

ا يف ذلك، فقد أثمرت جهوده الدعوية يف بلتستان واستفاد  فقد كان V موفقاً
من براجمه اآللف من أبناء السنة الذين أمتوا مراحل طلبهم، وانخرطوا يف السلك 

الوظيفي يف خمتلف التخصصات، ول يزالون يذكرون للشيخ هذا اجلميل.

3. عـــدم الغتـــرار ببهرجة احلضارة املعاصـــرة، والنظر إلى مـــا خلفته من آثار 

سلبية:

زيارة  يف  الدعاة  بعض  بصحبة  والدي  مع  كنت  أين  ذلك  يف  له  يذكر  ومما 
للشيخ صالح يف سكنه بالوقف الكائن شامل البقيع باملدينة يف الدور اخلامس منه، 
فذكر له أحد الدعاة ما حيصل من إمهال احلكومة املحلية ملتطلبات أهل السنة يف 
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بلتستان وحرماهنا بعض قراهم من الكهرباء عن قصد، يف حن أهنا تتوفر يف باقي 
قرى بلتستان فرفع الشيخ V حينها يديه إىل السامء وقال: احلمد هلل احلمد هلل! 
احلمد هلل!، وأرجو أل تأتيكم الكهرباء إىل يوم القيامة، ثم قال: تدرون ملاذا أقول 
لكم هذا؟! فذكر أن احلياة بدون كهرباء حياة طبيعية وأن الكهرباء مع كوهنا نعمة 
عظيمة جتلب معها من الرش اليشء الكثري، الدش، واألفالم، وغريها مما قد يؤثر 
سلباًا عىل اإلنتاج القومي، ومثَّل بمرص وما حصل هلا من نقص يف اإلنتاج الزراعي 
يف بداية عرص الكهرباء؛ لنشغال املزارعن عن العمل يف املزارع يف الصباح بالنوم 

من أجل سهرهم عىل األفالم واملسلسالت إىل وقت متأخر بالليل.

السلبية  اجلوانب  إىل  نظرهم  بلفت  الدعاة  تسلية  أراد   V الشيخ  ولعل 
املرتتبة عىل وجود الكهرباء واجلانب اإلجيايب املرتتب عىل عدم وجودها.

4. حرصه الشديد على لمِّ الشمل ووحدة الصف:

املثمر،  باحلوار  املخالف  واحتواء  الكلمة  اجتامع  عىل  يؤكد   V كان  فقد 
والتعصب  اآلخر  قبول  وعدم  الغلظة  من  وحيذر  املناسبة،  باألساليب  وكسبه 
ا لوحدة الصف واللن  املذهبي)1( حتى اعتربت الدعوة السلفية يف بلتستان أنموذجاً

والرفق. 

وإل  ملعاليه،  )بلتستان(  خورد«  »تبت  أهل  حفظه  مما  فيض  من  غيض  هذا 
ا يطول املقام بذكرها. فمواقفه املرشفة ونصائحه وجهوده كثرية جداًّ

وناقش  احلديث،  أهل  بمركز  اإلسالمي  املركز  تسمية  رأى  عندما  ا  كثرياً  V الشيخ  انزعج    )1(
تم  كان حيث  بالتحيز، وهكذا  توحي  التي  املسميات  البعد عن  بأمهية  وأقنعهم  عليه  القائمن 

تغيري السم ملا هو أكمل وأحكم.
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ثم استمر الشيخ V يف حبه للمنطقة وأهلها ومساعدته هلم، واستمر أهل 
)بلتستان( يف حبهم للشيخ ودعائهم له V، واستمرت مشاريعه الدعوية قائمة 
تؤيت أكلها يانعة إىل أن وافته املنية، وانترش خرب وفاته املؤمل يف )بلتستان( انتشار النار 
صالة  وأقيمت  ا،  كثرياً املؤمل  اخلرب  هبذا  )بلتستان(  يف  السنة  أهل  وتأثر  اهلشيم،  يف 
الغائب عليه يف ُجلِّ مساجد أهل السنة، فكانت تعج بالدعاء له، فرحم اهلل الشيخ 

رمحة واسعة وأسكنه فسيح جنانه وأنزله منازل األبرار«. انتهى.
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ا: ِعَناَيُتُه ِباْلَوْقِف اإلْساَلِمي ثانياً

جمالاً  أفسحها  من  وهو  اخلري،  روافد  من  ورافد  الرب،  ميادين  من  الوقف 
اخلاص؛  ملكه  املسلم من  ما خيرجه  ا، وهو  تأثرياً وأكثرها  ا  أجراً وأبقاها  وأعظمها 
وجيعل  اململوك  األصل  فيحبس  التأبيد،  عىل  والتطوع  اخلري  سبيل  يف  هلل  ليجعله 

ثمرته هلل.

 وكان للوقف دور بارز يف املجتمعات اإلسالمية عرب العصور املختلفة؛ حفاظاًا 
ا حلاجاهتا، ودعاماً لعلامئها ودعاهتا.  ا جلهادها،  وسداًّ عىل هويتها وحيويتها، وسنداً

اإلسالمية  املجتمعات  يف  والجتامعية  القتصادية  التنمية  يف  مهم  دور  وله 
احلاجات  من  العديد  بتمويل  األوقاف  تكفلت  حيث  اإلسالمي،  التاريخ  عرب 
للطري  أوقاف  فكانت  هذا  جتاوز  بل  للمجتمع،  والعامة  األساسية  واخلدمات 
واحليوانات الكسرية، وكم خرجت مدارسه من علامء، وحفظت مكتباته من درر، 
وآوت مالجئه من أيتام، وعاجلت مشافيه من مرىض، قال H: »إذا مات 
ابن آدم انقطع عنه عمله إال من ثالث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح 

يدعو له«)1(.

 V وقد كان جمال األوقاف من املجالت التي عني الشيخ صالح احلصن
ا يف هذا  ا، وأعطاها الكثري من جهده ووقته وفكره، حتى أصبح علاماً بارزاً هبا كثرياً

أخرجه مسلم يف صحيحه: كتاب الوصية، باب ما يلحق اإلنسان بعد وفاته، رقم: )1631(،    )1(
.)1255/3(
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وهو  أل  بالوقف،  تعنى  حكومية  هيئة  أعىل  لعضوية  اختياره  تم  فقد  لذا  املجال، 
السعودية، ويف ذلك دللة واضحة  العربية  اململكة  املجلس األعىل لألوقاف، يف 

عىل رسوخ قدمه يف جمال األوقاف وعنايته هبا ورؤاه احلكيمة يف هذا املجال. 

الشيخ عضو يف كثري من جمالس األوقاف كوقف اجلامعة اإلسالمية  كام أن 
املنورة وغريها.  باملدينة  اخلاصة  الحتياجات  املنورة، ووقف مجعية ذوي  باملدينة 
ولعل من املالئم يف هذا املقام اإلشارة إىل بعض رؤى الشيخ يف جمال األوقاف، فهي 
جد مفيدة للعاملن يف جمال األوقاف عامة، والوقف اخلريي عىل وجه اخلصوص:

1. الوقف اإلسالمي حل للمشكالت القتصادية:

يرى الشيخ صالح V أن الوقف اإلسالمي حل للمشكالت القتصادية 
يف العامل اإلسالمي، فقد حلَّ املسلمون بالوقف أعظم معضلة اقتصادية واجهت 
يتفننون  املسلمن  من  الواجدون  ظل  التي  فباألوقاف  البش�رية،  تواجه  تزال  ول 
أو  الدول  بقيام  املسلمة  املجتمعات  ول  اإلسالمية  احلضارة  تتأثر  مل  تنفيذها  يف 
سقوطها، بل استطاعت أن تقاوم الغزو اخلارجي الطاغي حينام تعرضت لجتياح 
ا يف  الصليبين والتتار، وظلت مقاومة احلضارة اإلسالمية هلذا الجتياح مثالاً نادراً

تاريخ البرشية.

وبالرغم من تدهور الدولة اإلسالمية، فقد بقيت احلضارة اإلسالمية راسخة 
تزدهر وتنمو، وكان ذلك بفضل اهلل عىل املسلمن ثم بفضل فاعلية نظام الوقف 

اإلسالمي، والذي قام عىل مبادئ، ومن أمهها:
وعدم  الوقف  محاية  املبدأ  هبذا  حتقق  وقد  الوقف،  أصل  يف  الترصف  امتناع   *

تعريضه لطيش املتولن عليه أو سوء نيتهم.
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الذي ل  الواقف الصحيح  العمل برشط  الفقهاء من وجوب  ما استقر لدى   *
إىل  الواقف  واطمئنان  الوقف،  محاية  به  فتحققت  والسنة،  الكتاب  خيالف 

استمرار رصف وقفه يف األغراض التي هتمه وُيعنى هبا.
ولية القضاء عىل األوقاف، فتحققت بذلك محاية الوقف من تدخل السلطات   *

اإلدارية احلكومية)1(.

2. معارضته مبدأ تأميم األوقاف:

مسمى  أي  حتت  األوقاف  تأميم  مبدأ  بشدة   V صالح  الشيخ  يعارض 
وبأي حجة ومربر، فهو يرى أن اإلخالل بمبدأ من املبادئ التي قام عليها الوقف 
هو مسامر يدق يف نعش الوقف، ويوضح ذلك ببيان أن الدول الستعامرية حينام 
استولت عىل بالد املسلمن يف القرنن املاضين، كانت تدرك أن الص�راع السيايس 
الستعامر  هم  فكان  واحلضاري،  الثقايف  الص�راع  نتيجة  عىل  حسمه  يف  يعتمد 
األول: القضاء عىل احلضارة اإلسالمية أو إضعافها إىل أقص�ى درجة ممكنة، وملا 
كان الوقف هو سند احلضارة اإلسالمية وأساس قوهتا؛ كان من الطبيعي أن يتوجه 

املستعمر إىل إضعاف نظام الوقف أو القضاء عليه.

ا  متهيداً احلكومي،  اإلداري  التنظيم  جمال  يف  إدخاله  ذلك  يف  وسيلته  وكانت 
لوضعه حتت سلطة اإلدارة وسيطرهتا، وحققت هذه السياسة نتائجها، فُقض�ِي عىل 
نظام الوقف تقريباًا يف العامل اإلسالمي أو شلت فعاليته، واستمرت هذه السياسة 

املشؤومة يف بلدان العامل اإلسالمي حتى بعد زوال الستعامر.

ينظر: الوقف اخلريي بن األمس واليوم، صالح احلصن، ضمن أبحاث امللتقى السنوي األول    )1(
للجمعيات اخلريية لتحفيظ القرآن الكريم، الطائف، سنة النرش: بدون. )ص61-56(.
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إىل  العربية،  كمص�ر  بالد  يف  انتهى  األمر  أن   V صالح  الشيخ  ويوضح 
كل  سلطتها  تشمل  عامة،  مؤسسة  إىل  فيها  األوقاف  بتحويل  يقيض  نظام  صدور 
الوقف  وعدا  األقباط،  أوقاف  هليئة  التابعة  األوقاف  عدا  اجلمهورية  يف  األوقاف 
يعود  يموت  وعندما  حياته،  مدة  وذلك  له،  النظارة  وجيعل  صاحبه  يوقفه  الذي 
النظام: هي خضوع الوقف  العملية هلذا  النتيجة  العامة، وواضح أن  إىل املؤسسة 
اإلسالمي لكل مساوئ البريوقراطية والعجز اإلداري، وأسوأ من هذا كله، قيام 
إىل  سيؤول  أنه  يعرفون  داموا  ما  للوقف  النشاط  من  اخلري  أهل  يمنع  فعال  رادع 

اإلدارة احلكومية التي إن وثقوا بأمانتها فإهنم ل يثقون بكفايتها«.

هلذا  أن  ويرى  لألوقاف،  احلكومي  التنظيم  دعوة  من   V الشيخ  وحيذر 
ا مميتة للوقف. اإلجراء آثاراً

املتعلقة  الندوات  إحدى  يف  وقع  الدعاوى  لتلك  بمثال  الشيخ  ويض�رب 
بالوقف، حيث قدم أحد العاملن لإلسالم واحلاملن مهه ورقة مضموهنا: الدعوة 
إىل أن نقلد الدول العربية األخرى يف إدخال الوقف حتت سلطة التنظيم احلكومي، 
ورضب املثل بالنظام املرصي، فيقول الشيخ V: »وملا ناقشته تبن أنه مل يطلع 
عىل هذا النظام فضالاً عىل أن يعرف نتائجه املدمرة وآثاره السلبية عىل نظام الوقف 
V حديثه عن ذلك بقوله: »ينبغي أن نوقظ إخواننا  الشيخ  يف مرص«. ويتابع 
العمل  تأميم  أن  النية والقصد من غفلتهم، ونفتح عيوهنم عىل  الصاحلن َحسني 
اخلريي وبخاصة الوقف خطة تفتقد للحكمة، وهي جديرة بأن تعكس عىل صاحبها 
قصده، فهو يريد القوة للنظام، ونتيجته الطبيعية الضعف، ويريد اإلصالح ومآله 

الفساد«.
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خطر  إىل  انتبهت  قد  املتقدمة  الغربية  الدول  أن   V صالح  الشيخ  ويرى 
تأميم األوقاف، فَحِذَرْته أشد احلذر، ويرضب عىل ذلك بنظام يشبه الوقف يعرف 
يف النظام الغريب ب� Trust. وقد حرصت احلكومات الغربية عىل عدم التدخل يف 
هذا النظام واقتص�رت عىل إجياد نوع من اإلدارة هيتم بالرقابة واملعاونة، وجتميع 
وفرديته،  خصوصيته  النظام  هلذا  وأبقت  العالقة،  لذوي  وتقديمها  املعلومات 
احلكيمة:  السياسة  هذه  نتائج  أهم  من  كان  ولقد  إدارته،  يف  تتدخل  أن  وحذرت 
تطور هذا النظام واتساع نطاقه، وقدرته عىل التحرك ومواجهة حاجات املجتمع 

املختلفة واملتعددة واملتغرية.

ويرى الشيخ V أن من املفارقات العجيبة أنه يف هذا العرص الذي كشف 
ما  مع  املشاريع  ختصيص  إىل  الدعوة  إىل  قوة  بكل  واجته  التأميم  سياسة  خطأ  عن 
هو واضح من تأثري التخصيص عىل العدالة الجتامعية ومتطلباهتا، سعى البعض 
يف  كان  الوقف  نظام  أن  مع  العام،  املوظف  لسيطرة  وإخضاعها  األوقاف  لتأميم 

اإلسالم وطوال تارخيه من أعظم وسائل العدل الجتامعي.

وخيتم الشيخ V حديثه عن مبدأ تأميم الوقف باإلشارة إىل أحد أهم آثاره 
ا ممن يرغبون  السلبية عىل العمل اإلسالمي فيقول: »أليس من املحزن أن نرى بعضاً
بالدهم  يف  وتغوله  العام،  املوظف  غول  من  مأمناًا  ألوقافهم  جيدون  ل  الوقف 
فيلجؤون إىل إنشاء مؤسساهتم الوقفية يف بلدان العامل الصناعي، مدركن أهنم إن مل 

يأمنوا حسن النية من حكوماهتا فهم مطمئنون إىل محاية النظام القانوين فيها«)1(.

انظر: الوقف اخلريي بن األمس واليوم، صالح احلصن، ضمن أبحاث امللتقى السنوي األول    )1(
للجمعيات اخلريية لتحفيظ القرآن الكريم، الطائف، سنة النرش: بدون. )ص61-56(.
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3.  تشجيعه لألوقاف املشتركة:

شجع الشيخ صالح V املؤسسات اخلريية إىل العناية باألوقاف املشرتكة، 

والسري يف هذا الجتاه، فهو من جهة يساهم يف حتقيق موارد مالية مستقرة ملؤسسات 

الراغبن يف  تواجه  التي  املعوقات  يعالج بعض  العمل اخلريي، ومن جهة أخرى 

V: »لقد ساهم الوقف املشرتك يف القضاء عىل عائقن كبريين  الوقف، يقول 

يعوقان الراغبن يف الوقف:

أولهما: حتديد الفرصة للوقف لدى ذوي الدخول املحدودة، فكان الوقف 

املشرتك حالاًّ مثالياًّا يتيح لكل راغب يف الوقف مهام كانت قدرته املالية ومهام قلَّ 

املبلغ من املال الذي يرغب أن حيصل به أجر الوقف، يتيح له الفرصة يف الوقف 

املشرتك كمساهم يف ماليته ورب درهم سبق ألف درهم.

ثانيهما: إشكالية الولية عىل الوقف، فالواقف عادة ل يطمئن إىل مستقبل 

الوقف بالتخوف من أن يتوله من ل حيسن إدارته، أو خياف من ضياعه إذا مل يوجد 

ويلٌّ مصلح، فكان الوقف الذي تقوم عليه مؤسسة خريية ل حدَّ لعمرها حالاًّ مثالياًّا 

هلذه اإلشكالية.

مؤسساهتم  موارد  لتنمية  اخلريي  القطاع  يف  العاملن   V الشيخ  ويدعو 

حيث يقول: »هناك صيغ  اخلريية من خالل اختيار صيغة عقد املشاركة املتناقصة 

إنشاء  سبيل  يف  التحرك  مرونة  من  ا  كبرياً ا  قدراً اخلريية  للجمعيات  تتيح  عقدية 

املشاركة  عقد  صيغة  باعتامد  أنصح  فإين  اخلصوص  هذا  ويف  املشرتكة،  األوقاف 
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قابل  أصٍل  بتملك  الوقف  إنشاء  يف  اجلمعية  هم  خيترص  الصيغة  وهبذه  املتناقصة، 
ا للريع، ثم تعمل عىل متويل التطوير بالدأب املستمر  للتطوير؛ ليكون أصالاً منتجاً
عقد  بصيغة  التطوير  متويل  عىل  تعمل  نفسه  الوقت  ويف  التربعات،  حتصيل  عىل 
وأوسعها  عدالة  وأكثرها  الصيغ  أفضل  الصيغة  هذه  وتعترب  املتناقصة،  املشاركة 
مرونة وقدرة عىل التحرك، وربام أكثرها إغراء للممول، ل سيام بالنسبة للتمويل 
دون  حلقوقهام  وحفظا  )الوقف(  وللمستثمر  للممول  عدالة  وأكثر  األجل  طويل 

حتيز ألحدمها.

حتقق  سوف  فإهنا  الطريق  هذا  يف  سارت  لو  اخلريية  اجلمعيات  أن  وأعتقد 
أهدافها بسهولة ويرس ل يتوفران هلا يف أي وضع آخر«)1(.

ويف عام 1412ه�/1992م تبنى الشيخ V يف املدينة املنورة فكرة إنشاء 
الوقف املشرتك، وكانت فكرة الوقف وصياغته صياغة جديدة ومتميزة فيها ابتكار 
وجدة، فهو وقف مفتوح املصارف، وغري متحيز لفئة ول منطقة ول جمال كام أنه 

يمكن أن يكون وعاءاً لكل وقف آخر، ول تنحرص نظارة الوقف يف شخص واحد 
كام هو الشأن يف أغلب األوقاف، بل يكون للوقف جملس للنظارة مكون من عدد 
من األعضاء، وهو جملس دائم ل يفنى، ففي حالة الوفاة أو املرض أو العتذار من 
أحد األعضاء يقوم بقية األعضاء برتشيح بديل، وهو هبذه الصيغة يكون قريباًا من 

العمل املؤسيس.

انظر: الوقف اخلريي بن األمس واليوم، صالح احلصن، ضمن أبحاث امللتقى السنوي األول    )1(
للجمعيات اخلريية لتحفيظ القرآن الكريم، الطائف، سنة النرش: بدون. )ص61-56(.
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األوقاف  كبقية  قومية  صبغة  الوقف  يأخذ  أن   V الشيخ  عارض  وقد 
البخارية..  وقف  األوزبك،  وقف  املغاربة،  )وقف  اإلسالمي،  العامل  يف  املنتش�رة 

ا يستفيد منه كل املسلمن. ا عاماًّ الخ( ورأى أن يكون وقفاً

األوقاف  شأن  يف  موفق  تدبري  حسن  لديه  ذلك  إىل  إضافةاً   V والشيخ 
املنورة، وقد  املدينة  املركزية يف  املنطقة  الوقف عىل أرض يف  بناء  تم  وغريها، فقد 
 V كلف البناء نصف الكلفة العادية تقريباًا، بفضل اهلل ثم بحسن تدبري الشيخ

وتوجيهه وانعتاق تفكريه من أرس السائد العام يف الفكر والطريقة.
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ا: ِدَفاُعُه َعِن اْلَعَمِل اخَلْيِري َواْلَعاِمِلنَي ِفيه ثالثاً

ا ملا ينش�ر عن  ا دقيقاً كان الشيخ صالح احلصن V واسع الطالع، و متابعاً
متابعاته  وتتميز  واإلنجليزية،  بالعربية  ومطبوعات  دراسات  من  اخلريي،  العمل 
بالربط املتميز والتحليل العميق، وهذا ما ظهر جلياًّا يف مقالة علمية رصينة بعنوان: 
اهليئات اخلريية السعودية بعد أحداث 11 سبتمرب)1(، كام ظهر كذلك يف تقديمه 
والذي  السلومي  حممد  للدكتور  اإلرهاب،  ودعاوى  اخلريي  القطاع  لكتاب: 
نيويورك  يف  التجارة  برجي  عىل  الفظيع  اإلجرامي  اهلجوم  إثر  »عىل  فيه:  يقول 
احلدث  هلذا  واحٌد  تفسرٌي  َم  ُقدِّ 2001م  سبتمرب   11 املوافق  يف1422/6/22ه� 
املصادر،  متضاربة  معلومات  وعىل  هشة  أدلة  عىل  التفسري  هذا  بني  وقد  املروع، 
وعىل معلومات تظهر خروقها فرتقع بمعلومات أخرى، كام تسرت الكذبة بالكذبة، 
وبالرغم من أن كل هذه األمور تصلح أدلة للنفي أكثر من صالحيتها أدلة لإلثبات، 
فقد فرض عىل العامل قبول هذا التفسري، ورتبت عليه تداعيات خطرية كان من بينها 
ا قبل احلادث، وكان من بن هذا التداعيات الغارة بالقول  ما كان التخطيط له معلوماً

والفعل عىل املؤسسات اخلريية اإلسالمية واهتامها باإلرهاب«)2(.

ويبن الشيخ صالح V أن الغرب ومن خالل رموزه كالرئيس األمريكي 
نيكسون وغريه، قد صنف اإلسالم عىل أنه العدو األول للحضارة الغربية، يقول 

مقالت و أبحاث، الشيخ صالح بن عبد الرمحن احلصن )ص19-26( عنوان املقال: اهليئات    )1(
اخلريية السعودية بعد أحداث 11 سبتمرب.

القطاع اخلريي ودعاوى اإلرهاب، د. حممد السلومي )ص6(.   )2(
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فضيلته: »وعىل إثر تفكك الحتاد السوڤيتي وانتصار العامل الغريب احلر، وعى الناس 
ا ترصيح األمن العام حللف األطليس بأنه بعد اهنيار الشيوعية أصبح اإلسالم  مجيعاً
الستخبارات  قسم  يف  ملسؤولن  تص�رحيات  وكشفت  للغرب،  الظاهر  العدو 
يف  غائب  غري  ا  عنرصاً دائاماً  كانت  اإلسالم  عداوة  افرتاض  أن  األطليس  حلف  يف 

اسرتاتيجية احللف.

 وقبل سنوات عني أحد الباحثن بوضع فرضية أدخلها يف حاسوبه الشخيص، 
وظل يرصد األحداث وتص�رحيات السياسين التي هلا صلة هبذه الفرضية، وكان 
يدهش كيف أن الوقائع ظلت تؤيد فرضيته، لقد بنى هذه الفرضية يف شكل هرم 
ثلثه األوسط املؤسسات اخلريية واملؤسسات  ثلثه األعىل اجلهاد، وعىل  كتب عىل 
املالية، وعىل قاعدته القيم واملبادئ، وقد افرتض أن الغارة عىل اإلسالم -يف رصاع 
واملبادئ  القيم  األخري  وهدفها  اجلهاد،  األول  هدفها  يكون  سوف  احلضارات- 

ا باملؤسسات اخلريية واملالية«)1(. مروراً

العامل  أن  الشأن وهو: ومع  V تساؤلاً مهاماًّ يف هذا  الشيخ صالح   ويثري 
اإلسالمي خالل مئة سنة ماضية يف مواجهته مع الغرب كان هو املغزو ل الغازي، 

ا له؟.  فلامذا يتخذ الغرب اإلسالم عدواًّ

العداوة  العامل األهم يف هذه  V عىل ذلك بقوله: »إن  الشيخ  ثم جييب 
عامل ثقايف، وهذا يفس�ر رسعة تقبل الرأي العام يف الغرب لفكرة ربط اإلسالم 
ا مثل السويد استحقت بأن  بلداً بالعنف والعدوانية واإلرهاب، ويفس�ر كيف أن 

املرجع نفسه )ص7(.   )1(
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تعدها تقارير غربية صادرة بعد ثامنية أشهر من حادث 11 سبتمرب ضمن أربع دول 
ا يف موجة العنف التي تعرضت هلا األقليات اإلسالمية،  أوربية، كانت األبرز دوراً
ا فيام يتعلق بحقوق اإلنسان  مع أن السويد تصنف عادة بأهنا أكثر بلدان الغرب تقدماً

واحرتام احلريات العامة، وأكثرها تساحماًا جتاه األقليات واألجانب.

كام أن هذا يؤيد املالحظة التي لحظها عدد من املستش�رقن من أن الغرب 
ينظر بتسامح كبري إىل ديانات مثل البوذية واهلندوكية، ولكن يف حالة اإلسالم فإن 
. رد فعل الغرب جتاهه ل يكون عادةاً عقالنياًّا، وإنام يكون دائاماً عاطفةاً سلبيةاً عارمةاً

ا يف تكوين هذا الجتاه لدى الغرب  ول شك أن للموروثات الثقافية Culture أثراً
ضد اإلسالم، ويزيد هذا الشعور حدة عدم ثقة الغرب بأنه يملك أسباب النص�ر يف 

معركته الثقافية ضد اإلسالم وجتاربه التارخيية ل تشجعه عىل مثل هذه الثقة.

الغربيَّة«  »الرأسامليَّة  بديلة  باردة  التهيئة حلرب  بدأت  الشيوعية  ومنذ غياب 
يف مواجهة »اإلسالم«، وبرز من وقت مبكر من مظاهر هذه احلرب قرن اإلسالم 
ب�»األصولية والعنف« ففي النصف األول من العقد األخري للقرن املنرصم، كانت 
الفيلم  تشاهد  أمريكا  اهلل«، وكانت  »اإلرهاب يف سبيل  فيلم  تشاهد  كلنّها  أوروبا 

الوثائقي »اجلهاد يف أمريكا«. 

ومن احلقائق أن التَّخطِيط الغريب الذي كانت إجراءاته تنشط عىل قدم وساق 
قبل  التنصري من  ا لنتشار  ا جدياًّ قد واجه معوقاً معينة،  لتنصري جمتمعات إسالميَّة 
ة اخلليجيَّة، فكان من الطنّبيعي أن تتصدى القوى اإلمربيالية  بعض املؤسسات اخلرييَّ

إلضعاف هذا املعوق أو إزالته«.
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والشيخ صالح V دائم الدفاع عن العمل اخلريي، ول يرتك مناسبةاً من 
املناسبات ول جمالاً من املجالت يمكن أن يدافع فيه عن العمل اخلريي ومؤسساته 
والعاملن فيه إل وطرقه، وفند التهم املوجهة إليه، ومن ذلك حديثه إىل العاملن 
يقول  1427ه�/2006م،  عام  السنوي  حفلها  يف  اإلسالمي  الوقف  مؤسسة  يف 
ا بالعمل اخلريي:  V يف معرض تفنيده لبعض التهم التي ألصقها الغرب زوراً
ا السعودية، واهتامها  »فغرضهم الدائم من اهلجوم عىل املؤسسات اخلريية وخصوصاً
بدعم اإلرهاب هو بسبب نشاطها بالدعوة، ونتج عن ذلك تش�ريد ألوف األيتام، 
فالواقُع  اخلريية،  املشاريع  من  وكثري  واملدارس  املستشفيات  من  كثري  وإغالق 
النتيجة السلبية هلذا الدجل السيايس واإلعالمي هو: أن الناس يف هذا البلد الطيب 
.. لكن يف احلقيقة -واحلمد هلل-  بأنه ربام حصل هذا األمر فعالاً دخل يف عقوهلم 

 

ا من املوظفن  ل يوجد هناك ولو حالة واحدة وردت فيها معلومة تثبت أن موظفاً
يف املؤسسات اخلريية السعودية التي كانت تعمل يف اخلارج عىل أنه ترسب منه ريال 

واحد إىل املنظامت اإلرهابية«)1(. 

عىل  يقترص  مل  واإلشاعات  الهتامات  تلك  أثر  أن   V الشيخ  يبن  ثم 
يقول  حيث  الباطلة  التهم  تلك  فصدقوا  املسلمن،  بعض  إىل  وصل  بل  الغرب، 
الناس  بن  انترشت  الومهية  الفكرة  هذه  الشديد  األسف  مع  »لكن  فضيلته: 
وصدقها الناس، فحتى األخيار الذين يدافعون عن هذه املؤسسات قالوا بأنه ربام 
فعالاً قد يكون واحد من املوظفن قد ترسبت من يده األموال إىل إحدى اجلهات 
اإلرهابية، لكن -وهلل احلمد- مل يذكر ولو حالة واحدة قد ترسب منها إىل جهات 

كلمة احلفل السنوي ملؤسسة الوقف اإلسالمي، الشيخ صالح احلصن، الرياض 1427/9/19ه�.   )1(
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إرهابية، فاملؤسف أن هذه النتيجة السلبية قد أثرت عىل الناس، فالناس مل يقبضوا 
يبتىل  عندما  اإلنسان  إن  املاضية،  الفرتة  تلك  يف  قبضوه  ما  مثل  اخلري  عن  أيدهيم 
اخلري  الصدقة وترك عمل  يبتىل برتك  املعايص، فحينام  بعمل  يبتىل  الطاعات  برتك 
يبتىل بالربا والقامر، وهذا مع األسف هو الذي حصل يف هذا البلد احلبيب، ففي 
قبضوا يف  ما  مثل  الصدقة  أيدهيم عن  واملحسنون  الناس  يقبض  مل  السنوات  هذه 
تلك السنوات املاضية، ومل يامرس الناس الربا مثل ما مارسوه يف السنوات املاضية، 
فقد بلغ يف آخر السنة امليالدية املنص�رمة)1( القروض البنكية الستهالكية )185( 
جماناًا  تقرض  والبنوك ل  ريال  مليار  تكون جتاوزت )200(  أن  ريال ولبد  مليار 
وإنام تقرض بالربا الص�ريح الذي يسمى: القرض بالفائدة أو تقرض بالربا املسمى 
بالعمليات اإلسالمية التي تقوم هبا بعض املصارف »اإلسالمية«، أو نوافذ إسالمية 
حتت اسم: »التورق املبارك« أو »التورق الش�رعي« أو »التورق اإلسالمي«، تعلن 
عنه وتدعو إليه برصاحة بأنه قرض األجل يف مقابل زيادة عن األجل، وهذا ليس 
بالتورق الذي اختلف فيه العلامء، بل هذا التورق حيلة لستحالل الربا، ول يمكن 
ا بن هذه العمليات التي تزاوهلا النوافذ اإلسالمية يف البنوك  ألي فقيه أن يوجد فرقاً
ا حقيقياًّا  الربوية باسم التورق عىل ما جيري اآلن، ل يمكن ألي فقيه أن يوجد فرقاً

بن هذا وهذه احليل امللعونة«)2(.

اهلل  سبيل  يف  اإلنفاق  قيمة  أن   V صالح  الشيخ  يبن  أخرى  جهة  ومن 
مرتبطة بعقيدة املسلم فيقول: »يف عقيدة املسلم: إن أينّ جهد يبذل للنفع العام مع 

وهي سنة 2005م / 1425 ه�.   )1(
كلمة احلفل السنوي ملؤسسة الوقف اإلسالمي، الشيخ صالح احلصن، الرياض 1427/9/19ه�.   )2(
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اإلخالص هو يف سبيل اهلل، وأن الصد عن سبيل اهلل بأيِّ وجه يستحقُّ ما وصفه اهلل 

 

حيضنّ  ل  من  عىل  نعٌي  واملاعون  الفجر  سوريت  ففي  عليه،  وتوعد  القرآن  يف  به 

 

أن  الكريم  القرآن  أوضح  لقد  إطعامه،  يعوق  بمن  فكيف  املسكن،  طعام  عىل 
العبادة  بمنع  فكيف  الظلم  أشنع  من  به  النَّفع  ة  اخلاصَّ العبادة  من  اإِلنسان  منع 
ُيقدر  فال  اجلانب  هذا  عن  بلد  أهل  يغفل  وعندما  الغري؟  إىل  نفعها  يتعدى  التي 
ا عن آثار هذا الوضع املدمر عىل أمن املجتمع واستقراره  قدره، فقد يغفلون أيضاً
للبش�ر من  تعويق مواجهة احلاجات األساسيَّة  ا عىل  األمر قارصاً ليس  وسالمته، 
النَّاس -ول سيام  بل حرمان  الكريم،  للعيش  وتعليم وهتيئة  وإيواء  طعام وغذاء 
شباهبم- الذين متأل قلوهبم وخميالهتم األشواق إىل املثل العليا، واإلرضاء النفيس 
ِليَمة، فيدفعهم اإلحساس بالفراغ   بالبذل للغري وحرماهنم من املجالت النَّافعة السَّ
Existential Vacuum واحلرمان من البذل للغري، واحلاجة النفسية امللحة ملثله إىل 

.» جمالت قد ل تكون نافعةاً ول سليمةاً

فمغزى ما تقدم أن البذل التطوعي يف سبيل النَّفع العام يف جانب اإِلنسان املسلم 
ليس فقط وسيلة لإلرضاء النفيس، وِمْن ثمَّ تلبية حلاجة طبيعيَّة لإِلنسان السوي بل 

مري والوجدان. هو عبادة وشوق إىل رضا اهلل، وتلبية لنداء ملحٍّ من الضَّ

هذا يعني أن أينّ حتديد لفرصة اإِلنسان املسلم يف ممارسة البذل التطوعي للنفع 
ية الشخصيَّة واملدنية، بل انتهاك حلق اإِلنسان  د انتهاك للحرِّ العام لن يكون فقط جُمرَّ

يف حرية العبادة وحرية الضمري)1(.

مقال: جهود الغرب يف حتجيم البذل التطوعي اإلسالمي؛ ملاذا؟، الشيخ صالح احلصن.   )1(
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العامل  يف  اخلريي  العمل   V صالح  الشيخ  نارص  العبارات  تلك  بمثل 

اإلسالمي، ومل يكتف بذلك بل »عندما شنت صحف وشخصيات برملانية هولندية 

هلا  تصدى  هولندا،  يف  رسمياًا  املسجلة  اخلريية  الوقف  مؤسسة  ضد  هجوم  محلة 

قانونية  خربة  من  لديه  ملا  الرشعي،  وعملها  نظامها  وبيان  بالكتابة   V الشيخ 

وقدرة عىل خماطبة البلدان الغربية؛ ملعرفته بنظمها وطريقة خماطبتها، وبفضل اهلل ثم 

تلك اجلهود توقفت احلملة وعادت املؤسسة تعمل يف هولندا بصورة طبيعية«)1(.

ا ملز مؤسسة دعوية وفكرية كربى عند  V أن شخصاً »ومن لطيف خربه 

 V أحد األثرياء الباذلن من بلدهتم اجلميلة شقراء، فسأل الثري الشيخ صاحلاًا

عام يقوله قريبه يف تلك املؤسسة املباركة فقال الشيخ: دعك من قوله فهي خري مني 

اخلريي  العمل  رموز  أحد  به  حدثني  عنه  سمعته  ما  وأغرب  فالن!.  قريبي  ومن 

-املغلق  اخلارج  يف  اخلريي  بالعمل  العاملن  أحد  اعتقل  حيث  بالدنا،  يف  الكبار 

ا،  وثيقاً ارتباطاًا   V احلصن  صالح  بالشيخ  مرتبطاًا  املعتقل  هذا  وكان  حالياًّا- 

فذهب بعض زمالئه إىل الشيخ صالح V طالبن شفاعته، فأخرج هلم الشيخ 

ا مرسالاً منه لوزير الداخلية آنذاك يقول فيه ما ملخصه: ما تنقمون من فالن  كتاباً

الذي اعتقلتموه؟ إن كان أخطأ فأنا أحق بالسجن منه؛ ألنه كان يأمتر بقويل وكنت 

)املحرض( له! فأطلقوا رساحه واسجنوين مكانه! ووقَّع الكتاب باسم رشيك فالن 

شعبان   ،)245( العدد:  األرسة،  جملة  الشثري،  اهلل  عبد  بن  عمر  عرفته،  كام  شيخي  مقال:    )1(
1434ه�، املوافق يوليو 2013م السنة الواحد والعرشون، )ص7(.
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ا مع الشيخ، وقد خرج هذا  )أي املعتقل( يف العمل اخلريي! وكان رد الوزير متلطفاً
املعتقل برسعة«)1(.

آخر  إىل  عنه  ودافع  اخلريي  العمل   V احلصن  صالح  الشيخ  نارص  لقد 
ساعاته يف هذه الدنيا، وإىل آخر رمق من حياته، فمقاله: »جهود الغرب يف حتجيم 
عىل  وهو  موته  قبل  كتبها  التي  املقالت  من  ملاذا؟«  اإلسالمي؛  التطوعي  البذل 

فراش املرض.

الشيخ احلصن: مصابيح دجى انطفأت، أمحد العساف، موقع صيد الفوائد اإللكرتوين.   )1(
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وصية الشيخ صالح الحصين V إلحدى الجمعيات الخيرية:

نص الوصية
#

الحاج والمعتمر  إلى نفسي وزمالئي في جمعية هدية  نصيحة موجهة 
الخيرية..

يتحقق  وإنام  اإلخالص  القرب؛  أعامل  من  عمل  كل  روح  إن  هلل  احلمد 
اإلخالص باجلهاد للتخلص من حظوظ النفس ونفي رؤية العمل ولعل ما يساعد 
عىل ذلك: قبل تقرير أي قرار أو اختاذ أي إجراء أو تنفيذ أي عمل أن يسأل اإلنسان 

هل هذا األرىض هلل أو األرىض لعواطفنا وأفكارنا وتقديرنا املالئم واملناسب.

احلاجات  التعرف عىل  اجلد يف  واملعتمر لبد من  احلاج  ترتيبات خدمة  ويف 
احلقيقية هلم والرتكيز عليها وعدم النشغال عن ذلك بام هو أقل أمهية ثم العمل 

عىل مساعدهتم ملواجهة هذه احلاجات.

التي  احلج  مقاصد  عىل  التعرف  املجال  هذا  يف  التقدير  حسن  عىل  ويساعد 
ختفى عىل كثري من الناس ويساعد عىل التعرف عىل مقاصد احلج والعمرة تكامل 

أحكامها ومن هذه املقاصد:

1- تعويد املسلم عىل التجرد من العبودية للرتفه والرتف ويكفي لنخط هذا 
املقصد معرفة أن احلج جهاد ل قتال فيه وأن رب العزة واجلالل وصف احلاج ب 
ا( وأهنم )يأتوك رجالاً وعىل كل ضامر( وحن فرض احلج كانت  )أتوين شعثاًا غرباً
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املرأة التي تعودت أن حتجب نظارة وجهها بالنقاب ونعومة يدهيا بالقفازين تضحي 
فيهام للشمس والغبار واهلواء وقيود اإلحرام ل ختفى عىل أحد.

 H 2- رياض�ة النف�س ع�ىل التواضع وك�رب النفس حج رس�ول اهلل
ا ل رياء فيه  ا مربوراً عىل رحل رث وقطيفة تس�اوي أربعة دراهم وقال: »اللهم حجاًّ

 

ول سمعة«.

ا ما تكون  3- توعية املسلم باملساواة بن البرش ليتحقق أن الفروق بينهم كثرياً
ا اصطناعية وزائفة. فروقاً

إن املسلم حن حيقق هذه املقاصد يف حجه وعمرته فهو حري بأن يرى احلياة 
ا من األمور التي  عىل حقيقتها أي يراها كام سرياها عند املوت حن يتجىل له أن كثرياً
يراها مهمة ورضورية ول يستغني عنها ليست مهمة فضالاً عن أن تكون رضورية 
ويمكن الستغناء عنها؛ ونتيجة ذلك أن تكون له شخصية جديدة كأنام ولد من 

جديد.

فليكن دائاماً هدفنا ومعيار أعاملنا أن نشجع الناس عىل حتقيق هذه املقاصد وأن 
نتفادى إعانتهم عىل تفويتها.

تسلياماً  وآله وصحبه وسلم  ونبينا حممد  اهلل عىل سيدنا  التوفيق وصىل  وباهلل 
ا. كثرياً



الِث املَبَحُث الثَّ
َعاِة ِإَل اهلل ِدَفاُعُه َعِن الدُّ



من أقوال

ا  نف�سيًّ ُي�ؤَذون  باأنهم  اململكة  يف  امل�سلم�ن  ي�سعر  اأن  الطبيعي  »من 
بالعدوان يف التعامل ال�سلبي مع الث�ابت واملقد�سات اأكرث مما يتاأذون 

ا بالعدوان على اجل�سم واملال«. ا اأو ماليًّ ج�سمانيًّ

»حكم الإ�سالم يف الإمرة والطاعة ل يعني ا�ستبداد الأمري وخ�س�ع 
املاأم�ر �س�اء يف املجتمع ال�سغري اأم يف املجتمع الكبري، بل اإن ال�س�رى 

ينبغي اأن تطبق يف كل جمتمع مبا يف ذلك جمتمع الأ�سرة«.

»يف الإ�سالم، ن�سر احلق بالكلمة لي�س فقط رخ�سة اأو حرية؛ اإمنا 
ه� واجب«.
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الَمْبَحُث الثَّاِلُث

َعاِة ِإَلى ا& ِدَفاُعُه َعِن الدُّ

مل يكتف الشيخ صالح احلصن V بالتنظري يف دفاعه عن العمل اخلريي 
ا شخصيةاً ومواقف عمليةاً باذلاً فيها جهده ووقته  والدعوي، وإنام أتبع ذلك جهوداً
وتفكريه وماله ووجاهته؛ لنص�رة إخوانه وأبنائه الدعاة، ممن وقع عليهم ظلم يف 

طريق الدعوة ومسرية العمل اخلريي.

ا مع الدعاة إىل اهلل والعاملن  فقد كان V من أكثر العلامء املعارصين وقوفاً
يف القطاع اخلريي، يزكيهم ويسعى يف اإلفراج عنهم كيف ل؟ وقد كان خيالطهم 
ويرافقهم ويسافر معهم، وكان مقصدهم يف الرأي واملشورة يستفتونه ويستشريونه 

ويبثون إليه مهومهم ومشكالهتم، ويعايشونه أفراحهم وأتراحهم.

 وفيما يلي نماذج من تلك المواقف:

: عميد شؤون الطالب: أولاً

أحد  ضد  الكيدية  بالكتابة  1413ه�/1992م  عام  األشخاص  بعض  قام 
العمل  جمال  يف  بنشاطه  متيز  السعودية  اجلامعات  بإحدى  الطالب  شؤون  عمداء 
اخلريي، ومحله هِلَمِّ الدعوة إىل اهلل، وقد قامت اجلامعة التي يعمل فيها ذلك الداعية 
بإيقافه عن التدريس وحتويله إىل عمل إداري بسبب تلك الشكاوى الكيدية وحسد 
األقران، كام قام أولئك األشخاص بالكتابة إىل أمري املنطقة زاعمن أنه حيث عىل 

العنف، وأن لديه جتمعات مشبوهة، ونشاطاًا ملحوظاًا ينبغي التصدي له وإيقافه.
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وقد استشار األمري الشيخ صاحلاًا V بشأن ذلك الدكتور اجلامعي وخطره 
الذي وصف له، وكان الشيخ عىل معرفة تامة بذلك العميد ويعرفه عن قرب، فهو 
ا يف دعوته،  من أنشط الدعاة يف تلك املنطقة عىل منهج سليم، يتخذ احلكمة أساساً
ا يف  ا كثرياً ا يف دعوته وتعامله مع الناس، وقد نفع اهلل به خلقاً والرفق واللن طريقاً

جمال العمل اخلريي ومساعدة الناس.

يف  كان  صالح(  الشيخ  )أي  إنه  لألمري:   V صالح  الشيخ  قاله  مما  وكان 
ويتذمرون  اجلامعة  يشتكون من  الطالب  إنشائها، وكان  منذ  اجلامعة  تلك  جملس 
من خدماهتا وسوء معاملة بعض مسؤوليها هلم، وقد استمر احلال إىل وقت قريب، 
فقد تبدلت احلال وأصبح الطالب يثنون عىل اجلامعة ويشكرون حلكومة اململكة 
الشيخ  يقول  هلم،  وكفالتها  العلم  لطالب  رعايتها  يف  جهدها  السعودية  العربية 
الطالب  لشؤون  ا  عميداً هناك  أن  علمت  السبب  عن  سألت  فلام   :V صالح 
طيب القلب حسن التعامل، استطاع أن يغري املوقف برفقه ولينه وحتمله هلمومهم 
ومعاناهتم، فتعجب األمري وسأل عن ذلك املسؤول فأخربه الشيخ بأنه ذات العميد 

املشكو!!.

ثم قال الشيخ صالح V لألمري: وأما ما يزعمون من اتصالته اخلارجية 
وهو!!  أنا  ا  سوياًّ نسافر  ولكننا  للخارج،  السفر  كثري  فهو  فنعم،  الدولية  وأسفاره 
عندها علم األمري بأن تلك الشكاية كانت كيدية فطلب األمري ذلك العميد ودعاه 

إىل جملسه وأدناه منه.

لدى  بالشفاعة  علمه  أو  الدكتور  ذلك  من  طلب  وبدون  صالح  الشيخ  قام 
وزير التعليم العايل بطلب إعادته للتدريس.
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ا: أحد الدعاة في منطقة الرياض: ثانياً

كان أحد الدعاة إىل اهلل نشطاًا يف جمال الدعوة إىل اهلل، وله عناية واهتامم بالدعوة 
خارج اململكة العربية السعودية، وكان الشيخ يعرف ذلك الداعية معرفة تامة، وقد 
سجن ذلك الداعية بسبب اشتباه يف حتويل بعض األموال إىل اخلارج، فقام الشيخ 
أطلق  وملا  مبيناًا مجيع مش�روعاته،  الدولة  املسؤولن يف  إىل  بالكتابة   V صالح 
قام  كام  بيته،  يف  بزيارته  وقام  ا  كثرياً ا  فرحاً صالح  الشيخ  فرح  الداعية  ذلك  رساح 

بتقبيل رأس ذلك الداعية وهو يف عمر أحد أبنائه.

ا: أحد دعاة مكتب الوقف اإلسالمي: ثالثاً

تعرض أحد مكاتب مؤسسة الوقف اإلسالمي يف رشق أوروبا بعد أحداث 
11 سبتمرب ملدامهة من رجال األمن يف ذلك البلد، واعتقلوا أحد العاملن يف املكتب، 
ا يف أحد اجتامعات جملس األمناء، والذي يرأسه الشيخ  وأثريت هذه القضية عرضاً
ا بالقضية ومتابعتها والسؤال املتكرر  ا بالغاً صالح V، وقد أبدى الشيخ اهتامماً
عن أحوال ذلك الداعية، وتأكيده عىل العاملن بمؤسسة الوقف بمتابعة القضية 

حتى تم اإلفراج عن ذلك الداعية.

ا: شفاعته لطالب علم من السودان: رابعاً

زاره ذات يوم أحد املشايخ الفضالء من السودان يف مكتبه يف رئاسة شؤون 
املسجد احلرام واملسجد النبوي بمكة، فحدثه عن طالب علم سوداين أخذ للسجن 
V من  بغري حق، وطلب من الشيخ صالح الشفاعة، فلام توثق الشيخ صالح 

موضوع الطالب كتب ألمري مكة كتابة قوية وقال: أنا ضمينه، فُأفرج عنه!.
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ا: شفاعته ملدرس في اجلامعة اإلسالمية باملدينة:  خامساً

أحد زمالئي باجلامعة اإلسالمية أملت به كربة واحتاج إىل شفاعة الشيخ صالح 

واملسجد  احلرام  املسجد  لشؤون  ا  رئيساً تعيينه  قبل  ذلك  وكان  ووجاهته،   V

النبوي، فطلب مني الشفاعة لدى الشيخ، فأخربته بأن الشيخ ل حيتاج إىل واسطة 

النبوي الرشيف،  للوصول إليه، فهو سهل ثم دللته إىل مكان جلوسه يف املسجد 

)حتت الكامريا عىل يمن الداخل من باب 38(، فذهب صديقي إليه وقال له: يا 

فانتفض  زمييل:  فيقول  حويل،  حتاك  مكيدة  وهناك  مظلوم،  إين  واهلل  صالح  شيخ 

الشيخ صالح V واستدار بكامل جسمه نحوي وسمع قصتي، واستيقن منها 

آنذاك األمري  املدينة  تريد أن نكتب من املسؤولن؟ وكان أمري  ثم سألني: إىل من 

مقرن بن عبد العزيز، فقال: سأكتب أولاً إىل وكيل إمارة منطقة املدينة، فإن ُحلَّ 

ورقة  عىل  الشيخ  يل  وكتب  صديقي:  يقول  األمري،  إىل  سأكتب  وإل  اإلشكال 

باألمر ووضع  اهتم  الشيخ  فلام رأى كتابة  عادية ثم ذهبت هبا إىل وكيل اإلمارة، 

ورقة الشيخ يف مقدمة املعاملة عنده، وطلب أن ُتعرض عىل األمري من الغد وُحلَّ 

اإلشكاُل، وجاء الفرج ورفعت املظلمة عن ذلك املدرس املسكن، والذي مرت 

عليه أيام وليايل عصيبة بسبب تلك املشكلة.

وقد متيز الشيخ صالح احلصن V يف مكاتباته وشفاعاته بجودة األسلوب 

وحسن العبارة، مع النية الصادقة يف النصح والشفاعة، يقول األمن العام للهيئة 

واستجابتهم  له  املسؤولن  احرتام  أعجُب من  »كنت  باإلسالم:  للتعريف  العاملية 
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لشفاعته، حتى رأيت بعض مكاتباته هلم وكيف حيسن تقديرهم وإنزاهلم منازهلم 

دون نفاق أو إطراٍء بخالف احلقيقة، مع حسن عبارة وجودة أسلوب امتزج بنيٍة 

صادقٍة يف الشفاعة و نصٍح للحاكم واملحكوم«)1(.

ا فحالت دفاع الشيخ صالح V عن أهل اخلري ما علم منها وما مل  ختاماً

ا، وبعضها ل تتحمل سطور هذا الكتاب نش�ره. يعلم كثرية جداًّ

الصالح احلصن مات الشخص وبقي األثر، حبيب احلارثي، موقع صيد الفوائد اإللكرتوين.   )1(



من أقوال

»قيام اجلدل ح�ل عمل املراأة من حيث ه� عمل ل معنى له وق�سية 
اخلالف على )اأن تعمل املراأة اأو ل تعمل( ل وج�د لها«.

 ، �س�ؤون احلياة  نظام من  كاأي  �سلبيات  الزوجات  لتعدد  اأن  �سك  »ل 
وحتى الزواج ب�احدة له �سلبيات«.

املراأة  )عمل  هي  عليها  اخلالف  ين�سب  التي  احلقيقية  »والق�سية 
اأي ظروف  ؟ ومتى وحتت  ونافع  اأجرية(، هل ه� مطل�ب ومرغ�ب 

يك�ن ذلك؟«.



اِبُع املَبَحُث الرَّ
عَوِة ِإَل اهلل َمنَهُجُه ِف الدَّ

نَِّة. : الِعَناَيُة ِبالُقرآِن َوالسُّ أوالاً
نَِّة َوالجَماَعِة َجِميِعِهم. ثانياًا: التََّعاُمُل َمَع َأهِل السُّ

ثالثاًا: التَّحِذيُر ِمَن الُفرَقِة َوااِلخِتاَلِف.
ا: ُحسُن الُخُلِق َمَع النَّاِس. رابعاً

اِت َوااِلنِقَطاِع َعن ُرؤَيِة الَعَمِل. ا: ُنكَراُن الذَّ خامساً
ا. َعاِة َوُحسُن َظنِِّه ِبِهم َوبالنَّاِس ُعُموماً ا: احِتَراُمُه ِللُعَلَماِء َوالدُّ سادساً

ِة. ا: ِعَناَيُتُه ِباأُلُموِر الُكلِّيَِّة َوالَقَضاَيا الُمِهمَّ سابعاً
ِة. ثامناًا: ُنصُحُه ِلأُلمَّ



الَمبَحُث الرَّاِبُع
عَوِة ِإَلى ا& َمنَهُجُه ِفي الدَّ

املنهج الصحيح يقود إىل نتيجة صحيحة، ومآل آمن وسعادة دنيوية وفالح 
معامل  يرى  العلمية،  وآثاره  والدعوية  العملية  الشيخ  حياة  يف  واملتأمل  أخروي، 

منهجية واضحة يف حياته، ودعوته إىل اهلل تربز يف املطالب التالية:

ِة: نَّ : الِعَناَيُة ِبالُقرآِن َوالسُّ  أولاً

H ألمته يف حجة الوداع: »وقد تركت   كان من آخر وصايا النبي 
فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب اهلل«)1(، وقال O: »إني 
قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما: كتاب اهلل وسنتي«)2(، ولذا فقد اعتنى 
وجعلهام  العظيمن،  املصدرين  هبذين  كبريةاً  عنايةاً   V احلصن  صالح  الشيخ 

ا لنطالقته يف دعوته إىل اهلل. أساساً

ا بعودة األمة إىل اإلسالم يف صفائه األول، يف  V كثرياً الشيخ  كام اعتنى 
M من  H وخلفائه الراشدين  النبي  زمن القرون املفضلة عىل عهد 
بعده، ل سيام أن خري القرون وأفضلها قرن صحابة رسول اهلل H الذين 

 ،)1218( رقم:   ،H النبي  حجة  باب  احلج،  كتاب  صحيحه:  يف  مسلم  أخرجه    )1(
 .)890/2(

البزار يف مسنده: رقم: )8993(، )385/15(، والدارقطني يف سننه: كتاب األقضية  أخرجه    )2(
رقم:  املستدرك:  يف  واحلاكم   ،)440/5(  ،)4606( رقم:  الشهادات،  من  باب  واألحكام، 
)319(، )172/1( واللفظ له، وصححه الشيخ األلباين يف صحيح اجلامع الصغري وزياداته، 

رقم: )3232(، )615/1(.

من أقوال

»من امللفت للنظر منذ بداية عهد ال�ستعمار تركيز اأعداء الإ�سالم 
من  �س�اء  الأخرى  الإ�سالمية  املظاهر  بني  من  احلجاب   على 
الغربيني اأو من املت�سدقني بالعلمانية من املثقفني واحلكام يف العامل 

الإ�سالمي«.

ال�س�ق  و  اليقني  و�سدق  الإميان  ق�ة  من  لدي  هل  نف�سي،  »اأُ�سائل 
اإىل الكعبة امل�سرفة ما لدى تلك احلاجة الإفريقية اأو ذاك احلاج 

الأندوني�سي، و هل يل احلق دونهما يف ال��س�ل اإىل بيت اهلل؟«.

»يكفي لإدراك اأهمية احلجاب بالن�سبة للمراأة امل�سلمة ، الهتمام 
الغايل مبحاربته من قبل اأعداء الإ�سالم«.
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الَمبَحُث الرَّاِبُع
عَوِة ِإَلى ا& َمنَهُجُه ِفي الدَّ

املنهج الصحيح يقود إىل نتيجة صحيحة، ومآل آمن وسعادة دنيوية وفالح 
معامل  يرى  العلمية،  وآثاره  والدعوية  العملية  الشيخ  حياة  يف  واملتأمل  أخروي، 

منهجية واضحة يف حياته، ودعوته إىل اهلل تربز يف املطالب التالية:

ِة: نَّ : الِعَناَيُة ِبالُقرآِن َوالسُّ  أولاً

H ألمته يف حجة الوداع: »وقد تركت   كان من آخر وصايا النبي 
فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب اهلل«)1(، وقال O: »إني 
قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما: كتاب اهلل وسنتي«)2(، ولذا فقد اعتنى 
وجعلهام  العظيمن،  املصدرين  هبذين  كبريةاً  عنايةاً   V احلصن  صالح  الشيخ 

ا لنطالقته يف دعوته إىل اهلل. أساساً

ا بعودة األمة إىل اإلسالم يف صفائه األول، يف  V كثرياً الشيخ  كام اعتنى 
M من  H وخلفائه الراشدين  النبي  زمن القرون املفضلة عىل عهد 
بعده، ل سيام أن خري القرون وأفضلها قرن صحابة رسول اهلل H الذين 

 ،)1218( رقم:   ،H النبي  حجة  باب  احلج،  كتاب  صحيحه:  يف  مسلم  أخرجه    )1(
 .)890/2(

البزار يف مسنده: رقم: )8993(، )385/15(، والدارقطني يف سننه: كتاب األقضية  أخرجه    )2(
رقم:  املستدرك:  يف  واحلاكم   ،)440/5(  ،)4606( رقم:  الشهادات،  من  باب  واألحكام، 
)319(، )172/1( واللفظ له، وصححه الشيخ األلباين يف صحيح اجلامع الصغري وزياداته، 

رقم: )3232(، )615/1(.



240

مدحهم اهلل D يف كتابه بقوله: ]ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ ڀ  
ڤ     ٹ   ٹ   ٹ   ٹ    ٿٿ   ٿ   ٿ    ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀڀ  
ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦڦ   ڦ    ڦ   ڤ   ڤڤ  
ڎ   ڌڎ   ڌ   ڍ   ڇڍ   ڇ    ڇ    ڇ   چ   چ   چ   چ   
ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ[ ]الفتح:29[، وهو اجليل الذي أثنى عليه النبي 
H بقوله: »خيركم قرني ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم«)1(، وهو 
بال شك القرن املثايل واملجتمع النقي الطاهر، واألنموذج الرائد الذي حُيتذى، ولذا 
فقد أبدى الشيخ صالح V عنايةاً فائقةاً بعودة األمة إىل ما كان عليه ذلك اجليل 
القرآين الفريد والتزود من معينه الصايف، ومن تأمل آثار الشيخ العلمية وكلامته و 

ا جلياًّا فيها. حمارضاته جيد ذلك واضحاً

الكتاب والسنة مبارشة من  V حيب أن يستخرج األحكام من  فقد كان 
خالل التدبر والتفكر وإعامل العقل، مع اللتزام بعدم اخلروج عن منهج السلف 
يستعرض  بختمة،  اهلل  كتاب  استعرض  معينة  مسألة  بحث  أراد  إذا   V وكان 
القرآن يف  آياته؛ يطلب مسلك  آية من  كتاب اهلل لتلك املسألة يبحث عنها يف كلنّ 

بياهنا وعالجها؛ ويستخلص منها احلكم والفوائد.

ومن ذلك أذكر أنه قال يل: تتبعت النصوص الرشعية فوجدت أكثر من مئة 
يالحظ   V لكتاباته  واملتتبع  السالمة،  بوسائل  باألخذ  األمر  يف  رشعي  نص 

أخرجه البخاري يف صحيحه: كتاب الشهادات، باب ل يشهد عىل شهادة جور إن شهد، رقم:    )1(
)2508(، )938/2(، ومسلم يف صحيحه: كتاب فضائل الصحابة، باب فضل الصحابة ثم 

الذين يلوهنم، رقم: )2535(، )1964/4(.

ا لشؤون املسجد احلرام واملسجد النبوي الش�ريف  ذلك، ولذلك عندما عن رئيساً
أضاف مادة يف معهد احلرم لتعزيز هذا األمر وتربية الطالب وتعويدهم عىل التدبر 

والتأمل والتفكر واستنباط األحكام.

 V الشيخ  اعتنى  اإلسالم،  يف  الثاين  املصدر  املطهرة  السنة  جانب  ويف 
خصه  الذي  الهتامم  يف  ذلك  يتجىل  وخاصتهم،  الناس  لعامة  وإيصاهلا  بنش�رها 
الشيخ لكتاب رياض الصاحلن من خالل طباعته ونش�ره، بل إن الشيخ قام بتهذيبه 
وطباعته بعد حذف بعض األحاديث الضعيفة الواردة فيه وهي يسرية، وقد خرج 
الكتاب بعنوان: )قطوف من رياض الصاحلن(، والقارئ هلذا الكتاب املبارك جيده 
قد حوى جوانب كثرية مما حتتاجه األمة يف جمالت العقيدة والعبادة واملعامالت، 
 ،V كام أن جل األحاديث الواردة فيه صحيحة، لذا توجهت إليه عناية الشيخ

واعتنى بنرش سنة املصطفى H من خالل هذا السفر املبارك.
من  يوم   100 مائة  آخر  يف   H النبي  وصايا  مجع  اجلانب  هذا  ومن 

حياته الرشيفة وهلذا دللته املتمثلة يف عظم هذه الوصايا وثباهتا.

ِة َواجلَماَعِة َجِميِعِهم: نَّ َعاُمُل َمَع َأهِل السُّ ا: التَّ  ثانياً

التعاون مع مجيع العاملن لإلسالم، ومن  V عىل  حرص الشيخ صالح 
الدعوة إىل اهلل ونفع األمة من كل األطياف واجلامعات واملؤسسات  حيملون همَّ 
اإليامن  رابطة  وتربطهم  واجلامعة،  السنة  أهل  إىل  ينتمون  ممن  واألفراد  واملنظامت 
وأخوة اإلسالم التي قال اهلل تعاىل عنها: ]ۈ ٴۇ ۋ[ ]احلجرات:10[، ومن 
رأى الشيخ V يف تعامالته جيد أن قلبه و بابه مفتوحان لكل مسلم، حيب اخلري 

هلذا الدين و يعمل عىل نرصته.
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ا لشؤون املسجد احلرام واملسجد النبوي الش�ريف  ذلك، ولذلك عندما عن رئيساً
أضاف مادة يف معهد احلرم لتعزيز هذا األمر وتربية الطالب وتعويدهم عىل التدبر 

والتأمل والتفكر واستنباط األحكام.

 V الشيخ  اعتنى  اإلسالم،  يف  الثاين  املصدر  املطهرة  السنة  جانب  ويف 
خصه  الذي  الهتامم  يف  ذلك  يتجىل  وخاصتهم،  الناس  لعامة  وإيصاهلا  بنش�رها 
الشيخ لكتاب رياض الصاحلن من خالل طباعته ونش�ره، بل إن الشيخ قام بتهذيبه 
وطباعته بعد حذف بعض األحاديث الضعيفة الواردة فيه وهي يسرية، وقد خرج 
الكتاب بعنوان: )قطوف من رياض الصاحلن(، والقارئ هلذا الكتاب املبارك جيده 
قد حوى جوانب كثرية مما حتتاجه األمة يف جمالت العقيدة والعبادة واملعامالت، 
 ،V كام أن جل األحاديث الواردة فيه صحيحة، لذا توجهت إليه عناية الشيخ

واعتنى بنرش سنة املصطفى H من خالل هذا السفر املبارك.
من  يوم   100 مائة  آخر  يف   H النبي  وصايا  مجع  اجلانب  هذا  ومن 

حياته الرشيفة وهلذا دللته املتمثلة يف عظم هذه الوصايا وثباهتا.

ِة َواجلَماَعِة َجِميِعِهم: نَّ َعاُمُل َمَع َأهِل السُّ ا: التَّ  ثانياً

التعاون مع مجيع العاملن لإلسالم، ومن  V عىل  حرص الشيخ صالح 
الدعوة إىل اهلل ونفع األمة من كل األطياف واجلامعات واملؤسسات  حيملون همَّ 
اإليامن  رابطة  وتربطهم  واجلامعة،  السنة  أهل  إىل  ينتمون  ممن  واألفراد  واملنظامت 
وأخوة اإلسالم التي قال اهلل تعاىل عنها: ]ۈ ٴۇ ۋ[ ]احلجرات:10[، ومن 
رأى الشيخ V يف تعامالته جيد أن قلبه و بابه مفتوحان لكل مسلم، حيب اخلري 

هلذا الدين و يعمل عىل نرصته.



242

وكان  الناس،  كل  مع  العدل  بتحقيق  مهتاماًّ   V صالح  الشيخ  كان  فقد 
يكثر ذكر مقولة رائعة لشيخ اإلسالم ابن تيمية V، وأهنا قاعدة ونظام لألفراد 
واجلامعات والدول ل جيوز اإلخالل هبا، وهي: »العدل واجب لكل أحد عىل كل 
أحد يف مجيع األحوال، والظلم ل يباح يشء منه بحال«)1( فكان خيترصها ويقول: 

»العدل واجب لكل أحد عىل كل أحد يف كل حال«.

ا بالرجال واجلامعات اإلسالمية، ومع ذلك كان يعاملها  و»كان V بصرياً
ُتْظِهُر له، وإن كان ل يرىض ما عند بعضهم من خلل، وكان  كلها عىل أحسن ما 

 

ا بسوء!«)2(. ل يذكر أحداً

ويؤكد هذا املعنى أحد منسويب اهليئات اخلريية فيقول: »أحياناًا أحتاج خالل 
ومدى  بأعياهنم  أشخاص  يف  أتكلم  أن  اهليئة  وبرامج  مرشوعات  يف  معه  النقاش 
ينسى  ل  أنه  إل  له،  رفضه  أو  القرار  عىل  موافقته  فمع  عدمها،  من  إليهم  احلاجة 
الفضائل، فال يدع اللقاء يمر دون أن يعرج عىل فضل الرجل ومآثره التي يعرفها 

ثم حييل إىل آخرين لبيان فضل الرجل ومنزلته«)3(.

رحلة  يف   V صاحلاًا  الشيخ  رافق  الدعاة  أحد  بقول  املطلب  هذا  ونختم 
دعوية ختللتها اجتامعات وحمارضات يف الشأن الدعوي، ومنها اجلامعات اإلسالمية 

جمموع الفتاوى، ابن تيمية )339/30(.   )1(
مقال: الشيخ صالح احلصن نادرة زمانه: قصص وطرائف ومواقف خالدة، د. حممد بن فهد    )2(
الفريح، صحيفة اجلزيرة السعودية، العدد: )14832( األربعاء 28 مجادى اآلخرة 1434ه�، 

املوافق 8 مايو 2013م. 
الصالح احلصن مات الشخص وبقي األثر، حبيب احلارثي، موقع صيد الفوائد اإللكرتوين.   )3(

فقال: »غريب أمر الشيخ!! طيلة املدة التي حرصنا عىل اإلفادة منه فيها، مل أره يذكر 
ه نحن انحرافات وضاللت- إل عىل أهنا أخطاء ل يمكن  أخطاء الناس –مما نعدنّ

د. د بالكامل واجلامل واجلالل تعاىل ريبنّ وتفرنّ أن تكرب عىل عفو املتفرنّ

التي حتصل من  إىل الختالفات  ينظر   V الشيخ صالح احلصن  مل يكن 
بد وأن يعرتي عمله يشٌء من  فالعامل لإلسالم ل  أهنا أخطاء،  إل  الدعاة  بعض 
ا سأله عن الشيخ حممد الغزايل V، وكان األخ السائل  اخلطأ، وأذكر أن شخصاً
قد أغلظ؛ فاستعظم الشيخ قوله بلطف ولن، ثم أثنى عىل جهود الشيخ الغزايل يف 
خدمة اإلسالم ثم قال: أكرب ما يمكن أن توصف به بعض اجتهاداته أهنا أخطاء وما 

.)1(»! من عامل إل واخلطأ واقع منه بال بدنّ

حِذيُر ِمَن الُفرَقِة َواِلخِتاَلِف: ا: التَّ  ثالثاً

الفرقة  بالجتامع والوحدة والئتالف عىل أساس اإليامن وهنى عن  أمر اهلل 
]آل عمران:103[،  ]ڦ    ڄ    ڄ    ڄ    ڄ    ڃ[  فقال:  والختالف 

القلوب  وألفة  ]األنفال:46[،  پپ[  پ  ٻ  ]ٻ   :D وقال 
القواعد  أحد  والختالف  للفرقة  ونبذها  واحلق  اهلدى  عىل  واجتامعها  املسلمة 
واألركان املهمة يف بناء املجتمع املسلم، وركيزة أساس يف قوة متاسكه، أمر اهلل هبا 
لضامن  ألمته؛   H اهلل  رسول  وقررها  املبن،  كتابه  من  كثرية  نصوص  يف 

قوهتا ولسالمة جمتمعها من الضعف والتمزق والتفرق والختالف.

يف ظالل الشيخ صالح احلصن د. عبد الرمحن السنويس جملة العرص اإللكرتونية: 2013/10/30م.   )1(
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فقال: »غريب أمر الشيخ!! طيلة املدة التي حرصنا عىل اإلفادة منه فيها، مل أره يذكر 
ه نحن انحرافات وضاللت- إل عىل أهنا أخطاء ل يمكن  أخطاء الناس –مما نعدنّ

د. د بالكامل واجلامل واجلالل تعاىل ريبنّ وتفرنّ أن تكرب عىل عفو املتفرنّ

التي حتصل من  إىل الختالفات  ينظر   V الشيخ صالح احلصن  مل يكن 
بد وأن يعرتي عمله يشٌء من  فالعامل لإلسالم ل  أهنا أخطاء،  إل  الدعاة  بعض 
ا سأله عن الشيخ حممد الغزايل V، وكان األخ السائل  اخلطأ، وأذكر أن شخصاً
قد أغلظ؛ فاستعظم الشيخ قوله بلطف ولن، ثم أثنى عىل جهود الشيخ الغزايل يف 
خدمة اإلسالم ثم قال: أكرب ما يمكن أن توصف به بعض اجتهاداته أهنا أخطاء وما 

.)1(»! من عامل إل واخلطأ واقع منه بال بدنّ

حِذيُر ِمَن الُفرَقِة َواِلخِتاَلِف: ا: التَّ  ثالثاً

الفرقة  بالجتامع والوحدة والئتالف عىل أساس اإليامن وهنى عن  أمر اهلل 
]آل عمران:103[،  ]ڦ    ڄ    ڄ    ڄ    ڄ    ڃ[  فقال:  والختالف 

القلوب  وألفة  ]األنفال:46[،  پپ[  پ  ٻ  ]ٻ   :D وقال 
القواعد  أحد  والختالف  للفرقة  ونبذها  واحلق  اهلدى  عىل  واجتامعها  املسلمة 
واألركان املهمة يف بناء املجتمع املسلم، وركيزة أساس يف قوة متاسكه، أمر اهلل هبا 
لضامن  ألمته؛   H اهلل  رسول  وقررها  املبن،  كتابه  من  كثرية  نصوص  يف 

قوهتا ولسالمة جمتمعها من الضعف والتمزق والتفرق والختالف.

يف ظالل الشيخ صالح احلصن د. عبد الرمحن السنويس جملة العرص اإللكرتونية: 2013/10/30م.   )1(
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ولذا كان الشيخ V يف كثري من أطروحاته وحواراته وحمارضاته وأعامله، 
يدعو إىل أمهية العناية بتقوية الرابطة اإليامنية، واألخوة اإلسالمية، ويسعى يف كثري 
من نقاشاته إىل البعد عن الختالف، والعتصام بوحدة الصف والكلمة، فهي قوة 

املسلمن ونجاحهم يف الدنيا واآلخرة.

براجمه  إحدى  يف  الشيخ  لدى  حرض  ممن  اهلل  إىل  الدعاة  أحد  أكده  ما  وهذا 
كبري  قدر  عىل  كانوا  الذين  الرواد  العلامء  جيل  من  بأنه  الشيخ  ا  واصفاً الدعوية، 
النفوس  ضيق  اليوم  مها  ضخنّ التي  الختالفات  جتاوز  ومن  واحلكمة،  العلم  من 
وضحالة التفكري والهتامُم بصغائر األشياء واجلهل بسنن اهلل تعاىل التي أجراها يف 

عامل املادة وعامل املعنى)1(.

ولكنه بنفس القدر الذي حيرص فيه عىل توحد املسلمن والدعاة منهم خاصة، 
ل يفتأ يؤكد املرجعية املطلقة للكتاب والسنة وأهنا حبل اهلل الذي جُيتمع عليه.

اِس: ا: ُحسُن اخُلُلِق َمَع النَّ  رابعاً

إن حسن اخللق أمر جوهري يف نجاح العمل اإلسالمي، كيف ل؟ وهو صفة 
]القلم:4[،  ں[  ڱ   ڱ    ]ڱ   قال:  حيث   H رسوله  هبا  اهلل  مدح 
صالح  ألتمم  »ُبِعْثُت  يقول:  حيث  رسالته  أصول  من   H النبي  ها  وعدَّ
األخالق«)2( وبنَّ النبي H منزلة حسن اخللق يف الدين قائالاً: »ِإنَّ اْلُمْؤِمَن 

يف ظالل الشيخ صالح احلصن، د. عبد الرمحن السنويس، جملة العرص اإللكرتونية: 2013/10/30م.   )1(
أخرجه أمحد يف املسند: رقم: )8952(، )513/14(، واحلاكم يف املستدرك: رقم: )4221(،    )2(
يف  األلباين  وصححه  خيرجاه«  ومل  مسلم  رشط  عىل  صحيح  حديث  »هذا  وقال:   ،)670/2(

السلسلة الصحيحة: رقم: )45(، )112/1(. 
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هم  األخالق  هبذه  الناس  وأوىل  اْلَقاِئِم«)1(،  اِئِم  الصَّ َدَرَجــَة  ُخُلِقِه  ِبُحْسِن  َلُيْدِرُك 
الدعاة إىل اهلل، والعاملن يف القطاع اخلريي.

العالية،  األخالق  تلك  هو   V صالح  الشيخ  به  متيز  ما  أبرز  من  وإن 
ظهرت  والتي  معه،  يتعامل  أو  يقابله  من  كل  يلمسها  التي  الكريمة  والسجايا 
كذلك  وظهرت  حمياه،  تغادر  تكاد  ل  التي  املش�رقة،  الصافية  ابتسامته  خالل  من 
املواقف، وظهرت كذلك  واللن يف جل  للرفق  بالناس ولزومه  من خالل رمحته 
من  أحد  عىل  شيئاًا  قلبه  يف  حيمل  يكاد  فال  مسلم،  لكل  صدره  سالمة  خالل  من 

املسلمن.

موقف:

 V حدثني أحد أئمة احلرمن الرشيفن عن هذه الصفة التي متيز هبا الشيخ
: »الشيخ صالح حيمل بن جنبيه قلباًا سلياماً لكل املسلمن، فالشيخ بحكم عمله  قائالاً
ومستويات  شتى  رشائح  مع  وتعامله  الش�ريفن،  احلرمن  يف  واملرهق  احلساس 
التعامل، ولكن الشيخ   خمتلفة وثقافات متعددة، يغلظ عليه بعض األشخاص يف 

ل حيمل يف قلبه إل كل السالمة والصفاء هلم«. 

ول شك أن هذه اخلصلة العظيمة وهي سالمة الصدر، من أعظم األخالق 
التي ل يصل إليها إل الكبار من أهل العزائم.

إذا فقهوا، رقم: )284(، ص: )148(،  باب حسن اخللق  املفرد:  البخاري يف األدب  أخرجه    )1(
يف  باب  األدب،  كتاب  سننه:  يف  داود  وأبو   ،)470/41(  ،)25012( رقم:  املسند:  يف  وأمحد 
 )128/1(  ،)199( رقم:  املستدرك:  يف  واحلاكم   ،)668/2(  ،)4798( رقم:  اخللق،  حسن 
صحيح  يف  األلباين  وصححه  خيرجاه«،  ومل  الشيخن  رشط  عىل  صحيح  حديث  »هذا  وقال: 

الرتغيب والرتهيب: رقم: )2643(، )5/3(.
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السائق يقف لشراء حاجياته والشيخ V ينتظره في السيارة:

 V ا يف حسن خلق الشيخ صالح  يذكر الشيخ عبدالرمحن الصيفي موقفاً
وسعة صدره وحتمله للناس، وسعيه يف قضاء حوائجهم فيقول: »كنت مرشفاًا عىل 
الدورة الصيفية لدعاة مؤسسة الوقف التي تقيمها يف مكة، وكان الشيخ معنا وركبنا 
سيارة، فأخربه سائقها أنه فقري وزوجته مريضة، وأن أحد املحسنن اشرتط عليه أن 
يتكفل بعالج زوجته لو أحرض له ورقة من الشيخ صالح احلصن، فأعطاه توصية 
ا، فوقف السائق  يف احلال، ويف أثناء سريه اتصلت زوجة السائق تطلب منه طعاماً
بجانب الشارع وتركنا داخل السيارة، ووقف يف صف الفول والتميس ليحض�ر 
الطعام لزوجته، وملا استغربنا ذلك قال الشيخ V: »دعوه ول حترموا أرسته من 

الطعام«)1(.

اِت َواِلنِقَطاِع َعن ُرؤَيِة الَعَمِل: ا: ُنكَراُن الذَّ  خامساً

ومما متيز به الشيخ صالح احلصن V يف مسريته الدعوية هو نكرانه لذاته، 
فاحلديث عن النفس وسجل اإلنجاز الدعوي يصعب أن تسمعها من الشيخ، أو 
تسمعها عن الشيخ يف حضوره، وإن احتاج إىل تقديم رؤيته يف موضوع بن للسامع 
أن قراءته يف املوضوع واطالعه عليه ضاربة يف القدم، وأن صلته باملوضوع ضعيفة؛ 
ا لنفسه، بل أبعد من ذلك أنه كان V يكرر ملستمعيه: »أنا عامي  ا وإنكاراً تواضعاً
V ل حيب أن تظهر أعامله ول أن ينسب إليه يشء  حفظكم اهلل!!«. فقد كان 
منها، فقد كان مدرسة يف نكران الذات وعدم رؤية نفسه وأن الناس حيسنون أكثر 

يوميات مسافر مع الشيخ احلصن، عبد الرمحن الصيفي، جملة األرسة، العدد: )245(، شعبان    )1(
1434ه�، املوافق يوليو 2013م )ص15(.
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منه، كان يقول للعاملن يف القطاع اخلريي: »أنتم أعلم مني وأنشط يف اخلري، أنتم 
تعملون وأنا جالس، أنا ما عندي يشء!«. 

يقول الدكتور الشبييل عنه: »هو مدرسة يف نكران الذات يف زمن يعج بالكربياء 
وتضخيم اإلنجازات الشخصية«)1(. 

أن  يريد  بقوله: »رجل عظيم ل  ذلك   V الزامل  نجيب  األستاذ  ويؤكد 
يبقى يف ظله الصغري يراقب احلشد  بإمكانه أن  الناس عنه، بل يفعل كل ما  يعلم 

الكبري«)2(. 

ولنستمع إىل ذكريات أحد مرافقيه يف مهمة دعوية يشري إىل هذا اجلانب يف 
حياته فيقول: »يف جبال الدونغان -والدونغان مسلمون من أصل صيني- ظهر عىل 
الشيخ إعجابه بشخصية »حممد أسد« صاحب كتاب )الطريق إىل مكة( وحديث 
الشيخ صالح V عن هذه الشخصية له طابعه اخلاص، وفيه تنويه بجوانب من 
حياة »حممد أسد« ومسريته يف نشدان احلق قلنّ أن تسمعها من غري الشيخ صالح... 
إىل أن قال: بينام هو يعلن الرباءة من دعوى التخصص؛ بل يتربأ حتى من نفسه التي 

بن جنبيه ل يريد أن حيسب من العلامء ول من الفقهاء«)3(.

: نسيج وحده، عبد الرمحن الشبييل، صحيفة الرشق األوسط، العدد:  ينظر مقال الشيخ احلصننّ   )1(
)9988(، الثنن 4 ربيع األول 1427ه� املوافق 3 أبريل 2006م.

الوزيُر والوانيت، نجيب الزامل، صحيفة القتصادية، العدد: )4974(، 9 مجاد األوىل 1428ه�،    )2(
املوافق 2007/05/25م.

يف ظالل الشيخ صالح احلصن، د. عبد الرمحن السنويس، جملة العرص اإللكرتونية: 2013/10/30م.   )3(
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أو  بعمله  العجب  عن  والبعد  النفس  استصغار  ديدنه  »كان  آخر:  ويقول 
: أنتم أعلم مني أنتم أنشط مني يف اخلري أنتم تعملون وأنا  علمه، كان يقول لنا دائاماً

متقاعد«)1(.

يروي قصة  الفريح حيث  د. حممد   V الشيخ  املنهج لدى  يؤكد هذا  كام 
 9 الفوزان  صالح  الشيخ  جملس  إىل   V احلصن  صالح  الشيخ  ذهاب 
فيقول: »ذهبُت به مرة لشيخنا ووالدنا صالح الفوزان 9، وكان جملس الشيخ 
ا بيد  ممتلئاًا، وكان بعض احلارضين جيلس عىل األرض، فدخلُت جملس الشيخ ممسكاً
الشيخ صالح V، فقال يل: دعنا نجلس هنا، يعني: حيث انتهى املجلس عىل 
فقام شيخنا  الشيخ صالح احلصن،   : قائالاً ا، ورفعت صويت  أبداً فقلت:  األرض، 
مه وأجلسه بجواره، وكان مما قاله  ا إىل الشيخ صالح وأمسك يده وقدنّ الفوزان مبادراً
الشيخ صالح الفوزان: يا شيخ صالح لقد درستني يف املعهد العايل للقضاء فأجابه 

الشيخ صالح: لسُت أهالاً لذلك، لكن أتوا يب لسدِّ فراغ اجلدول فقط!!«)2(.

ا: اِس ُعُموماً ِه ِبِهم َوبالنَّ َعاِة َوُحسُن َظنِّ ا: احِتَراُمُه ِللُعَلَماِء َوالدُّ  سادساً

ألن  هبم؛  الظن  سوء  عن  والبتعاد  بالناس  الظن  حسن  إىل  اإلسالم  يدعو 
]ٱ   :E قال   ،E اهلل  إل  يعلمها  ل  ودواخلهم  الناس  رسائر 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ  ڀ  پ  پ    پ  پ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿٿ 

ا، د. حييى اليحيى، جملة األرسة، العدد: )245(، شعبان 1434ه�،  شيخي كام رأيته: عاملاًا وعابداً   )1(
املوافق يوليو 2013م، )ص19(. 

الشيخ صالح احلصن نادرة زمانه وفريد عرصه، د. حممد بن فهد الفريح )ص19(.   )2(
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أكذب  فإنه  والــظــن  »إياكم   :H الرسول  وقال  ]احلجرات:12[،  ڄ[ 
الحديث«)1(.

الظن يف اخللق  بإحسان  فائقةاً  V ممن عني عنايةاً  الشيخ صالح  لقد كان 
عامتهم وعلامئهم ودعاهتم عىل وجه اخلصوص، إىل جانب ذلك كان V جيل 
العلامء والدعاة وطلبة العلم وحيرتمهم، ويدافع عنهم، ويلتمس هلم املعاذير، وإن 
إليها عىل أهنا ضاللت، بل هي أخطاء  ينظر  أو هفوة ل  وقعت من أحدهم زلة 

بش�رية، فكل عامل لإلسالم معرض للخطأ.

حيدث الشيخ حييى بن إبراهيم اليحيى عن هذا اجلانب لدى الشيخ فيقول: 
للعلامء منه  أر أعذر  النميمة، ومل  الغيبة فضالاً عن  ا عن  بعيداً اللسان  »كان عفيف 

ويراهم أعلم وأورع منه، وإن خالفهم بأمر اعتذر هلم«)2(.

وعن إجالل الشيخ صالح احلصن V للدعاة والعلامء وطلبة العلم يذكر 
الفوزان  صالح  الشيخ  جملس  إىل   V صالح  الشيخ  مع  ذهابه  قصة  الفريح  د. 
وقام  احلارضون  خرج  العشاء  لصالة  املؤذن  أذنّن  »...حن  فيقول:   9
املرتبة  الفوزان يف  الشيخ صالح  فركب  للصالة،  اهلل هلام  الصاحلان غفر  الشيخان 
اخللفية خلف الراكب، وملا فتح الشيخ صالح احلصن باب الراكب األمامي التفت 
يكن  -ومل  خلفه،  ركب  قد  الفوزان  صالح  بالشيخ  وإذا  اخللفية  املرتبة  إىل  ونظر 

باب  املفرد:  األدب  يف  والبخاري   ،)291/12(  ،)7337( رقم:  املسند:  يف  أمحد  أخرجه    )1(
الشحناء، رقم: )410( )ص211(، وصححه األلباين يف صحيح األدب املفرد: رقم: )317(، 

)ص160(.
ا، د. حييى اليحيى، جملة األرسة، العدد: )245(، شعبان 1434ه�،  شيخي كام رأيته: عاملاًا وعابداً   )2(

املوافق يوليو 2013م، )ص19(. 
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الشيخ احلصن انتبه لركوب الشيخ يف أول األمر؛ لقيام أحد احلارضين بتوديعه- 
فقال: واهلل ما يصري، أعطي الشيخ صاحلاًا ظهري!! فنزل وركب بجواره فص�رُت 

لوحدي أقود السيارة«)1(.

فسبحان اهلل ما أمجل أدب العلامء! فالشيخ صالح الفوزان أحد طالب الشيخ 
عىل  يوافق  مل  للعلامء  إجاللاً  احلصن  فالشيخ  ذلك  ومع   ،V احلصن  صالح 
ا للشيخ الفوزان، وانظر كذلك إىل موقف الشيخ  الركوب يف مقدمة السيارة احرتاماً
صالح الفوزان 9 واحرتامه لشيخه، يركب يف املقعد اخللفي ويرتك املقدمة 
لشيخه الشيخ )صالح احلصن(، لقد ترك لنا الصاحلان أدباًا مجيالاً يف العالقة بن 

طالب العلم والدعاة إىل اهلل والعلامء فجزامها اهلل خري اجلزاء.

إميان اإلنسان يزيد وينقص:

يقول الشيخ إسحاق بن إبراهيم احلصن: »كنا يف جملس مع العم V فقال 
رجل: رأيتم فالناًا ملتحياًا ويتظاهر بالدين وقد فعل ما فعل، وكان قد قبض عليه 
الرباين-  العامل  كالم  يف  -ومتعن   :V العم  فقال  رشعية،  غري  خلوة  يف  ا  متلبساً
فلعل  وينقص،  يزيد  اإلنسان  إيامن  أن  املعلوم  فمن  ذلك،  تقل  ل  فالن  يا  فقال: 

الرجل تعرضت له هذه الفتنة وكان يف حالة نقص اإليامن فوقع منه ما وقع، وسل 
اهلل السالمة والعافية، فهذا األمر ل يسلم منه إل من سلمه اهلل تعاىل، ول تقل يف 

ا«)2(. أخيك إل خرياً

الشيخ صالح احلصن نادرة زمانه وفريد عرصه، د. حممد بن فهد الفريح )ص20(.   )1(
مقال غري منشور للشيخ د. إسحاق احلصن.   )2(

من خدعنا با& انخدعنا له:

ومن إحسان ظنه بالناس، كان يأتيه الشخص ويظهر عليه أنه حمتاج فيعطيه 
ما كتب اهلل له، وأذكر مرة أن أحد اإلخوان قال: يا عم هذا ليس بمحتاج، ولكنه 

يتظاهر بذلك. فقال العم V: »من خدعنا باهلل انخدعنا له)1(«)2(.

وكان هذا فيام يتعلق بامله اخلاص، أما ما أؤمتن عليه من مال صدقة أو زكاة أو 
ا يف التحري. بر من أي شخص أو جهة، فكان يتشدد كثرياً

ِة: ِة َوالَقَضاَيا امُلِهمَّ يَّ ا: ِعَناَيُتُه ِباأُلُموِر الُكلِّ  سابعاً

ومن املعامل املنهجية لدى الشيخ صالح احلصن V يف الدعوة إىل اهلل: عنايته 
باله،  تشغل  كانت  حيث  الدين،  يف  والكليات  العظام  وقضاياه  اإلسالم  بأصول 
وُيعِمل فيها عقله، وحتتل قائمة أولوياته الدعوية ويعتني بإيضاحها وبياهنا للناس 
يعنيه مناقشة  يعد  العلم عىل وجه اخلصوص، »فالشيخ مل  ا وللدعاة وطلبة  عموماً
وصنعتها  املسلمن  عند  الهتاممات  دائرة  ضيق  أنتجها  التي  املتكلسة  اخلالفات 
التاريخ  سها اإللف وظروف  التي كرنّ املميتة، واملقررات السطحية  بعض األفكار 
ا وأرفع مدى، ما أصبح يعنيه بالفعل هو  وضعف العقول؛ إن اهتامماته أكثر سموقاً
كيفية إعادة اإلسالم إىل موقع الصدارة حتى يقود حياة البرش، ويكون يف مستوى 
ا إعادة ما ضيعه املسلمون من خصائص اإلسالم  اهتامماهتم وحاجاهتم، ويعنيه أيضاً
األساسية؛ من فطرة وربانية وأخالق وغريها من اخلصائص التي ل يتصور الشيخ 

أصلها مقولة لعبد اهلل بن عمر L، أخرجها أبو نعيم يف حلية األولياء )294/1(.   )1(
مقال غري منشور للشيخ إسحاق احلصن.   )2(
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من خدعنا با& انخدعنا له:

ومن إحسان ظنه بالناس، كان يأتيه الشخص ويظهر عليه أنه حمتاج فيعطيه 
ما كتب اهلل له، وأذكر مرة أن أحد اإلخوان قال: يا عم هذا ليس بمحتاج، ولكنه 

يتظاهر بذلك. فقال العم V: »من خدعنا باهلل انخدعنا له)1(«)2(.

وكان هذا فيام يتعلق بامله اخلاص، أما ما أؤمتن عليه من مال صدقة أو زكاة أو 
ا يف التحري. بر من أي شخص أو جهة، فكان يتشدد كثرياً

ِة: ِة َوالَقَضاَيا امُلِهمَّ يَّ ا: ِعَناَيُتُه ِباأُلُموِر الُكلِّ  سابعاً

ومن املعامل املنهجية لدى الشيخ صالح احلصن V يف الدعوة إىل اهلل: عنايته 
باله،  تشغل  كانت  حيث  الدين،  يف  والكليات  العظام  وقضاياه  اإلسالم  بأصول 
وُيعِمل فيها عقله، وحتتل قائمة أولوياته الدعوية ويعتني بإيضاحها وبياهنا للناس 
يعنيه مناقشة  يعد  العلم عىل وجه اخلصوص، »فالشيخ مل  ا وللدعاة وطلبة  عموماً
وصنعتها  املسلمن  عند  الهتاممات  دائرة  ضيق  أنتجها  التي  املتكلسة  اخلالفات 
التاريخ  سها اإللف وظروف  التي كرنّ املميتة، واملقررات السطحية  بعض األفكار 
ا وأرفع مدى، ما أصبح يعنيه بالفعل هو  وضعف العقول؛ إن اهتامماته أكثر سموقاً
كيفية إعادة اإلسالم إىل موقع الصدارة حتى يقود حياة البرش، ويكون يف مستوى 
ا إعادة ما ضيعه املسلمون من خصائص اإلسالم  اهتامماهتم وحاجاهتم، ويعنيه أيضاً
األساسية؛ من فطرة وربانية وأخالق وغريها من اخلصائص التي ل يتصور الشيخ 

أصلها مقولة لعبد اهلل بن عمر L، أخرجها أبو نعيم يف حلية األولياء )294/1(.   )1(
مقال غري منشور للشيخ إسحاق احلصن.   )2(
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انحسار مد اإلسالم وسوء فهم  أن  منها؛ ويرى  الصحيح خيلو  التدين  أن   V
اآلخر له ناجتان عن ضمور تلك اخلصائص يف حياة املسلمن«)1(.

يقول أحد مرافقيه يف مهمة دعوية: »استبانت يل من خصائص الشيخ يف جبال 
)الدونغان( صفة اسرتعتني لوقت طويل؛ وهي أن الشيخ مل تعد تعنيه التفاصيل 
ا، إل أهنا  ا؛ فهو يتكلم يف الكليات، ولئن كانت اجلزئيات تأيت يف حديثه كثرياً كثرياً
تأيت لتأكيد ما يريد تقريره من كليات، وإذا سمحُت لنفيس أن أعدو طوري وأذهب 
ا يف ختميني وحتلييل لشخصية الشيخ كام استبانت يل؛ فإن ما فهمته من خالل  بعيداً
صحبته أن عنايته بالكليات مل تأت نتيجة تبحره يف فهم الدين واحلياة فحسب؛ بل 
جاءت ألنه أعلن التعري عن احلول والطول وادعاء العلم؛ وهو ل يريد احلديث 

يف اجلزئيات، ألننّ اجلزئيات إنام يتكلم فيها املتخصصون من العلامء«)2(.

وحماولته  البنكية  باملعامالت  الكبري  اهتاممه  الكلية:  باألمور  عنايته  ومن 
الكثرية يف تصحيح مسار عملياهتا، بعد أن أطلقت عىل بعض منتجاهتا باإلسالمية، 
عليه  التحايل  ومغبة  الربا،  خطر  من  الرشعية  واللجان  البنوك  الشيخ  حذر  فقد 
بمسميات ومهية، وملا مل تفلح جهوده اعتذر عن اللجان الرشعية يف البنوك، وقد 

بن ذلك يف مقدمة كتابه املبارك )خاطرات يف املرصفية اإلسالمية(.

ا من عقوبات الربا، ومن أعرفهم  يقول أحد حمبيه: »كان من أشد الناس خوفاً
كثرية،  مرات  الربا  من  وحذر  وحارض  كتب  وقد  املرصفية،  ومعامالته  بمواطنه 

يف ظالل الشيخ صالح احلصن، د. عبد الرمحن السنويس، جملة العرص اإللكرتونية: 10/30/ 2013م.   )1(
املرجع السابق.   )2(

الش�رعية  أخطارها  وبن  ثورهتا،  إبان  باألسهم  املضاربة  من  التحذير  أبلغ  حذر 
والقتصادي، فمن أخذ بقوله سلم ماله«)1(. 

ة: ا: ُنْصُحُه ِلأُلمَّ  ثامناً

ا لشؤون املسجد احلرام  ا عاماًّ عندما أصبح الشيخ صالح احلصن V رئيساً

ا  واملسجد النبوي عام 1422ه�، مل يسمح بإيداع رواتب املوظفن يف البنوك؛ هرباً

ا حلرج مساندته للربا، ورمحة  من أن يكون له دور يف مساندة البنوك الربوية، أو رفعاً

وشفقة باملوظفن وأهلهم من الوقوع يف حبائل القروض املهلكة.

ومعلوم أن البنوك قد توسعت يف منتجاهتا البنكية من خالل بعض الربامج 

اإلقراضية، وتشرتط ضامن أن يودع املرتب الشهري يف حساب شخيص يف نفس 

البنك، حتى يتمكن البنك من خصم القسط الشهري مبارشة من راتب املوظف، 

وبسبب الستغراق يف الكامليات توجه كثري من املوظفن إىل القرتاض، وأصبح 

الراتب الشهري للموظف يذهب أغلبه يف أقساط بنكية.

احلرام واملسجد  املسجد  العامة لشؤون  الرئاسة  املوظفن يف  قام بعض  وقد 

النبوي برفع دعوى قضائية يف ديوان املظامل، مطالبن بأن تكون رواتبهم من خالل 

حساباهتم املرصفية يف البنوك، فأعد الشيخ صالح V مرافعة قانونية تبن وجهة 

نظر الرئاسة.

د. حييى اليحيى يتحدث عن شيخه صالح احلصن، موقع صيد الفوائد اإللكرتوين:    )1(
www.saaid.net/Minute/619.htm



253

الش�رعية  أخطارها  وبن  ثورهتا،  إبان  باألسهم  املضاربة  من  التحذير  أبلغ  حذر 
والقتصادي، فمن أخذ بقوله سلم ماله«)1(. 

ة: ا: ُنْصُحُه ِلأُلمَّ  ثامناً

ا لشؤون املسجد احلرام  ا عاماًّ عندما أصبح الشيخ صالح احلصن V رئيساً

ا  واملسجد النبوي عام 1422ه�، مل يسمح بإيداع رواتب املوظفن يف البنوك؛ هرباً

ا حلرج مساندته للربا، ورمحة  من أن يكون له دور يف مساندة البنوك الربوية، أو رفعاً

وشفقة باملوظفن وأهلهم من الوقوع يف حبائل القروض املهلكة.

ومعلوم أن البنوك قد توسعت يف منتجاهتا البنكية من خالل بعض الربامج 

اإلقراضية، وتشرتط ضامن أن يودع املرتب الشهري يف حساب شخيص يف نفس 

البنك، حتى يتمكن البنك من خصم القسط الشهري مبارشة من راتب املوظف، 

وبسبب الستغراق يف الكامليات توجه كثري من املوظفن إىل القرتاض، وأصبح 

الراتب الشهري للموظف يذهب أغلبه يف أقساط بنكية.

احلرام واملسجد  املسجد  العامة لشؤون  الرئاسة  املوظفن يف  قام بعض  وقد 

النبوي برفع دعوى قضائية يف ديوان املظامل، مطالبن بأن تكون رواتبهم من خالل 

حساباهتم املرصفية يف البنوك، فأعد الشيخ صالح V مرافعة قانونية تبن وجهة 

نظر الرئاسة.

د. حييى اليحيى يتحدث عن شيخه صالح احلصن، موقع صيد الفوائد اإللكرتوين:    )1(
www.saaid.net/Minute/619.htm
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وفيما يلي نص المرافعة التي قدمها الشيخ V إلى ديوان المظالم:
فضيلة رئيس الدائرة الفرعية التاسعة عشرة سلمه الله

بفرع ديوان املظالم مبنطقة مكة املكرمة
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته، وبعد:

فإشارة إىل القضية رقم 2/6404ق لعام 1428ه� املقامة من..... وآخرين 
الفرعية  الدائرة  أمام  النبوي  واملسجد  احلرام  املسجد  لشؤون  العامة  الرئاسة  ضد 

التاسعة عرشة.

أفيد أن بعض منسويب الرئاسة العامة لشؤون املسجد احلرام واملسجد النبوي 
حتويل  عن  الرئاسة  امتناع  عن  شكوى  الكريم  السامي  للمقام  رفعوا  أن  سبق 
أعاله،  إليها  املشار  القضية  موضوع  وهو  املحلية،  البنوك  يف  حلساباهتم  رواتبهم 
مؤسسن تلك الشكوى -كام هو أساس القضية املذكورة- عىل أن امتناع الرئاسة 
من حتويل رواتبهم حلساباهتم يف البنوك املحلية حرمهم من القرتاض من البنوك 

بضامن رواتبهم.

واضح من الشكوى ومن القضية املرفوعة أن مقصودهم من حتويل رواتبهم 
املقاصد األخرى يف  البنوك؛ ألن  ا احلصول عىل قروض من  حلساباهتم هو حرصاً
التمتع باخلدمات املرصفية املتاحة للحسابات اجلارية ل تفوت بعدم حتويل اإلدارة 
حساباهتم  يف  يودعوها  أن  رواتبهم  تسلمهم  بعد  يمكنهم  إذ  حلساباهتم؛  رواتبهم 

بأنفسهم.

كام أن الرئاسة ل متانع يف ضامن مديونية موظفيها يف حدود رواتبهم، إذا كانت 
املديونية رشعية.
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ا،  برباً ألجل  األموال  ْن  ُتَديِّ وإنام  جمانية،  ا  قروضاً متنح  ل  البنوك  أن  معلوم 
ويتم ذلك بطريق مبارش، أو بطريق احليلة وفق الصور التي تعلن عنها البنوك هلذا 

الغرض.

يرتكبون  فاليهود  التحريم،  يف  أغلظ  النصوص  هتدي  كام  الثاين  والطريق 
هم  قردة  يمسخوا  أن  منهم  استحقوا  الذين  ولكن  الدوام،  عىل  السبت  خمالفات 
 V من ارتكبوا املخالفة بطريق احليلة، وربام كان هذا ما محل أيوب السختياين
أهون  لكان  األمر من وجهه  أتوا  لو  الصبيان،  باهلل تالعب  »يتالعبون  قوله:  عىل 

عندي«.

إن اإلجراء الذي تتبعه بعض اإلدارات يف حتويل مستحقات ذوي الدخول 
ا يف  الثابتة كاملوظفن وأصحاب املعاشات إىل حساباهتم يف البنوك، كان سبباًا رئيساً
وجود وضع يعترب اآلن كارثة وطنية، سواء من الناحية القتصادية أم من الناحية 

الجتامعية.

الغالب(  يف  )والطائش  لالستهالك  الربوية  القروض  اململكة  يف  قفزت  لقد 
 يف مدة قصرية لتتجاوز ثلث الناتج القومي بعد استبعاد قطاع النفط والغاز، ربام 

مل حيدث هذا لدولة أخرى من قبل.

يف  املخاطرة  عقود  لتمويل  أو  لالستهالك  القروض  هذه  استخدام  وكان 
األسهم )Speculation( سبباًا إلدخال الدموع عىل آلف البيوت السعودية.

الرئاسة  ضد  السامي  للمقام  شكواهم  الرئاسة  موظفي  بعض  رفع  عندما 
عن  السامي  املقام  سأل  البنوك،  يف  حلساباهتم  رواتبهم  حتويل  عن  امتناعها  بسب 
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سبب هذا المتناع، فأجابت الرئاسة بخطاهبا املوجه لصاحب السمو امللكي رئيس 
منه(  نسخة  )مرفق  1427/6/7ه�  يف   1/42 رقم  الوزراء  جملس  رئاسة  ديوان 

وتضمن هذا اخلطاب ما يأيت:

أن ما ذكره املوظفون املذكورون عن امتناع الرئاسة عن حتويل رواتب موظفيها 
إىل حساباهتم يف البنوك صحيح.

اجلهات  به  تعمل  الذي  اإلجراء  هذا  إعامل  عن  الرئاسة  توقف  يف  والسبب 
احلكومية كلها أو غالبها، أنه مع إدراك الرئاسة للمصالح املتوخاة من هذا اإلجراء، 
وهو التيسري عىل املوظفن وأشباههم من ذوي الدخول الثابتة كأصحاب املعاشات 
التقاعدية، وختفيف العبء اإلداري عن اجلهة احلكومية، بام ينجم عنه من اقتصاد 

يف اجلهد والوقت، باإلضافة إىل التخلص من سلبيات جانبية أخرى.

مع إدراك الرئاسة للحكمة من اإلجراء املشار إليه واملصالح التي حيققها، فقد 
ا اآلثار الجتامعية والقتصادية املدمرة التي ترتبت عليه، وكان هذا  أدركت أيضاً

ا يف ظهورها. اإلجراء سبباًا رئيساً

عند اقتباس نظام سائد يف البالد األخرى ينبغي أن يؤخذ يف العتبار اخلصائص 
السلوكية للمجتمع السعودي، وتكوين البيئة القتصادية السعودية عند املقارنة مع 
املجتمعات األخرى، ول سيام يف املجتمعات الصناعية، ويف البلدان املصدرة للسلع 

التي يعتمد يف إنتاجها بصفة أساسية عىل قوة العمل الوطنية.

السيولة  له  تتاح  عندما  الطائش  الستهالك  إىل  امليل  اإلنسان  طبيعة  من 
النقدية السهلة، وحيد من هذا امليل ويكبح آثاره الضارة عوامل ثقافية واجتامعية 
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واقتصادية، هذه العوامل ليست بالرضورة موجودة يف املجتمع السعودي بالقوة 
واملستوى نفسه املوجودة به يف املجتمعات األخرى.

التضليل  يف  سبباًا  يزال  ول  كان  العتبار  هذا  إغفال  فإن  األسف  ومع 
والنحراف عند تقييم األوضاع املتصلة هبذا املوضوع.

يف آخر العام املايض 1427ه�/2006م كانت القروض التي منحتها البنوك 
املحلية لالستهالك جاوزت مئة وثامنن مليار ريال.

ا حمملة بالربا، سواء يف صيغة  ا جمانية، وإنام متنح قروضاً البنوك ل متنح قروضاً
املسامة  النوافذ  يف  عادة  جيري  كام  باحليلة،  املسوغ  الربا  صيغة  يف  أو  العادية  الربا 

النوافذ اإلسالمية.

يف املدة األخرية لوحظ تنامي القروض البنكية لالستهالك يف تسارع خميف.

اجلهات  طبقته  الذي  اإلجراء  هو  أساسية  بصورة  األمر  هلذا  مكن  الذي  إن 
احلكومية يف حتويل الرواتب واألجور واملعاشات حلسابات املستفيدين يف البنوك.

وهذا يرس للبنوك إعطاء املستفيد القرض بدون حاجة إىل ضامن أو حتوط ضد 
عدم وفاء املدين بسب عجزه أو مماطلته، فوجود حساب املستفيد الذي حيول إليه 
راتبه أو معاشه حتت سلطة البنك الذي قد منح القرض للمستفيد يف مقابل اشرتاط 

خصم أقساط الوفاء به من حسابه، ضامن كاف لوفائه بالقرض.

لكي نتصور مبلغ األثر السلبي ملثل هذا القرض عىل حياة املوظف أو املستحق 
ا. للمعاش، نورد مثالاً نموذجياًّا شائعاً
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ا يساوي راتبه ملدة سنتن حتت رشط اسرتداد مبلغ  يمنح البنك املستفيد قرضاً
القرض عىل أقساط شهرية تساوي ثلث الراتب.

عىل  ا  جمرباً سيظل  رقبته  عىل  امللتف  الدين  بحبل  املوظف  هذا  أن  يعني  هذا 
سنوات  ست  مدة  املاضية  املدة  يف  حياته  عليه  رتب  الذي  راتبه  ثلث  عن  التخيل 

ألجل أن يسدد أصل الدين، يضاف إىل هذه املدة مدة أخرى كافية لتسديد الربا.

يف  الزيادة  متاثل  بنسبة  بالرضورة  يزيد  ل  الغالب  يف  املوظف  راتب  أن  وبام 
عدد  بزيادة  العائلية  أعباؤه  تزداد  سوف  املثال  سبيل  )عىل  املستقبل  يف  احتياجاته 

أولده وبناته، وتآكل أصوله التي حتتاج إىل جتديد(.

هذا يعني أن هذا املوظف سوف يرهتن مستقبله وحاجاته األساسية حلارضه 
وحاجاته التكميلية أو الومهية.

إننا ل نحتاج إىل إجراء دراسة إلحصاء عدد الذين تورطوا من املواطنن يف 
هذا الوضع املؤمل أو تقدير حجم تورطهم؛ لندرك الصورة املؤملة املتوقع ظهورها 

يف املستقبل يف تشكيل البيئة الجتامعية السعودية.

العمل عىل ختفيف حدة  إىل  منها-  أمر متوقع  تسعى احلكومة جادة -وهذا 
كبرية  فئام  عبودية  عن  الناشئة  املدمرة  اآلثار  ولكن  السعودي،  املجتمع  يف  الفقر 
فنا الفقر بأنه زيادة  ا مالئاماً لنمو الفقر، إذا عرَّ من املجتمع للدين، سوف هتيئ مناخاً

تكلفة حاجات الشخص عن دخله.

وإىل أن يتم القيام بعمل يؤدي إىل حتييد اآلثار املدمرة لوضع دخول املوظفن 
يستبطن  شخص  أي  فإن  للبنوك،  احلالية  السلطة  حتت  املتقاعدين  ومعاشات 
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النصيحة للمواطن واملواطنن، لن يقدم عىل إجراء قد ظهر أنه سبب رئيس لعنت 
املواطن ومعاناته.

)يالحظ أن اإلشارة يف اخلطاب إىل التسهيالت الئتامنية لالستهالك اجلارية 
يف البلدان الصناعية الرأساملية، كان القصد من هذه اإلشارة: التنبيه إىل وجود فارق 
البلدان الصناعية الرأساملية؛ إذ إن وجود إجيابيات  يمنع قياس حالة اململكة عىل 
لتشجيع الستهالك يف بلد صناعي رأساميل ل يعني وجود هذه اإلجيابيات يف بلد 

مستورد للسلع الصناعية مثل اململكة.

عىل أنه حتى يف البلدان الصناعية الرأساملية ترتفع أصوات النقد للتوسع يف 
يعتربون  القتصاد  خرباء  إن  بل  املخاطرة،  عقود  لتمويل  أو  لالستهالك  الئتامن 

ا هيدد القتصاد الرأساميل(. ا خطرياً ذلك مرضاً

مما سبق تالحظون فضيلتكم:

كانت  الرئايس  أمام مرجعها  القضية  الرئاسة لإلجراء موضوع  أن معارضة 
ذات مستوين:

واملادة  األوىل  املادة  مع  توافقه  عدم  أساس  عىل  اإلجراء  سالمة  يف  املنازعة   .1
ذلك  يظهر  -كام  حمققة  وسيلة  باعتباره  األسايس،  احلكم  نظام  من  السابعة 
الواقع- لرتكاب الربا، وباعتباره سبباًا لإلرضار باملصلحة العامة، بتعريضه 

رشحية كبرية من املواطنن للعنت والعرس.
قانونية  لقاعدة  ا  تطبيقاً ليس  فإنه  افرتضت رشعيته  لو  فيه  املنازع  اإلجراء  أن   .2
آمرة، وإنام هو تطبيق لرتتيبات اختيارية، سواء بالنسبة لإلدارة أو للموظف، 
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فاملوظف يملك أن خيتار طريقة أخرى لتسلم راتبه ومستحقاته كام هو رصيح 
ا للقواعد  التعليامت، واإلدارة هلا أن ختتار ما ترى أنه األسلم واألصلح وفقاً

القانونية.

واحلكم يف كال املستوين يتجاوز ولية ديوان املظامل؛ إذ إن الديوان هيئة قضاء 
إداري وليس حمكمة دستورية متتد وليتها للحكم بصحة القانون أو تفسريه.

تالحظون فضيلتكم بعد ذلك أن معارضة الرئاسة يف املوضوع أمام مرجعها 
الرئايس قد مىض عليها أكثر من سنة ونصف، دون أن يصدر من مرجعها رفض 

هلذه املعارضة، األمر الذي ل يمكن أن حيمل إل عىل قبول وجهة نظر الرئاسة.

بناء على ما تقدم:

فإن الرئاسة العامة لشؤون املسجد احلرام واملسجد النبوي تطلب من الدائرة 
املوقرة احلكم يف القضية رقم 2/6404 لعام 1428ه� بعدم الختصاص.

وفق اهلل فضيلتكم وأعضاء الدائرة للرأي السديد.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

العلامء يف  ثم حصل أن قام بعض أولئك املوظفن بطلب شفاعة أحد كبار 
ذلك، فتحدث مع الشيخ يف ذلك، فغضب الشيخ صالح V وقال له: أتشفع 

يف الربا؟

أن  من  املسلمن  أبناء  عىل   V وخوفه  لألمة  نصحه  يكون  كيف  فانظر 
يكونوا ضحايا جلشع البنوك املرصفية وتغولهتا الربوية.
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ا V لدينه وولة أمره وللمسلمن، قال يل مرة: إين  ا وناصحاً »كان خملصاً
ل أدعو هلذه الدولة وولة أمرها يف كل صالة فحسب، بل أدعو هلم يف كل سجدة 

من سجدات صاليت«)1(.

استشارة في صياغة الدستور:

الشيخ يف  أفغانستان لستشارة  من  وفد  األفغاين جاء  الدستور  عند صياغة 
مواد الدستور، فوجه الشيخ بإضافة عبارة: ل قانون جيب أن خيالف اإلسالم يف 

مواد الدستور.

وقد وضح هذه املسألة بأنه ليس من الرضورة استخدام مصطلح رشيعة أو 
الش�ريعة اإلسالمية، وذلك حتى ل ُيعطى فرصة ألعداء اإلسالم )من املنتمن وغري 
املنتمن له( للتفسري اخلاطئ للمصطلح. ولذا فإن عبارة » ل قانون خيالف اإلسالم 

» تعني: أن مجيع القوانن جيب أن تكون ملتزمة بضوابط الرشيعة اإلسالمية.

وقد أقر الدستور األفغاين عام 2004 م تتصدره العبارة املوجزة والقصرية 
واملؤثرة يف بنية مواد الدستور كاملة، وبجميع القوانن واألنظمة املبنية عليه مستقبالاً 

من رجل مل يسمع به أكثر األفغان!

الشيخ صالح احلصن نادرة زمانه وفريد عرصه، د. حممد بن فهد الفريح )ص19(.   )1(



من أقوال

»اإن الفكرة واإن كانت مبنية على )وهم( فاإنها ب�سي�عها وتردادها على 
الأ�سماع وعلى الأل�سنة ت�سبح كما ل� كانت )حقيقة اإميانية(«.

زوجها  طاعة  يف  املراأة  ترغب  التي  ال�سحيحة  الأحاديث  »وردت 
وحتذرها من مع�سيته وكلها مقيدة باأن تك�ن الطاعة باملعروف«.

هي  ال�قت  نف�س  يف  لكن  لالإعالم،  احلياة  ماء  هي  التعبري  »حرّية 
ال�سُمّ الزعاف«.



الشيُخ صاحُل احلصُي واحِلَواُر الوطينُّ 
ُعوِديَِّة ف املمَلَكِة الَعَرِبيَِّة السُّ

ويشمل المباحث التالية:
.  المبَحُث اأَلوَُّل: ُجُهوُدُه ِفي الِحَواِر الَوَطِنيِّ

 المبَحُث الثَّاِني: ِعَناَيُتُه ِبَأَدِب الِحَواِر.
 المبَحُث الثَّاِلُث: َنَماِذُج ِمن ِحَواَراِتِه.

الف�سُل الرابع



من أقوال

»اإن روح الدع�ة وماء حياتها ه� الإخال�س هلل والبعد عن حظ�ظ 
املراقبة،  دوام  الداعية  من  يقت�سي  وذلك  العمل،  روؤية  اأو  النف�س 
والتدقيق يف حما�سبة النف�س واختبار ال�اردات واخلاطرات، وعالمة 
عن  والبعد  ال�سب،  على  والعزمية  للبذل  بال�ستعداد  التحلي  ذلك 
الغل� والتطرف وح�سن اخللق والت�ا�سع، ولي�س املق�س�د الت�ا�سع يف 
اللبا�س اأو املركب اأو امل�سكن واإمنا الت�ا�سع يف الفكر والعلم بالإيقان 

باأن ]ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ[ ]يوسف:76[، ]ېئ ېئ ىئ ىئ 
ىئ ی[ ]اإلرساء:85[ فيف�سح من �سدره للراأي الآخر«.

الغربية،  للح�سارة  ال�سلبية  اجل�انب  حقيقة  ك�سف  من  »لبد 
على  والإحلاح  والعملية  الفكرية  اجل�انب  هذه  بنتائج  والت�عية 
بق�سد  ل  ال�اقعية،  احل�ادث  يف  ممثلة  احلقيقية  �س�رها  تعرية 
املبادئ  �سد  الكراهية  اإثارة  واإمنا  الغرب  �سد  الكراهية  اإثارة 

ال�سريرة يف الثقافة الغربية«.
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المبَحُث اأَلوَُّل

ُجُهوُدُه ِفي احِلَواِر الَوَطِنيِّ

ا  قراراً كوهنا  من  احلوار  فكرة  نقله   V صالح  الشيخ  إنجازات  أبرز  من 
رشائح  كافة  عليها  وترتبى  تتمثلها  عامة  ثقافة  ليكون  خاصة،  لظروف  مرحلياًا 
بن  ا  أيضاً يكون  أن  إىل  املجتمع  أفراد  بن  يكون  أن  من  للحوار  ونقله  املجتمع، 
املجتمع ومؤسساته الرسمية، مما يزيد اللحمة ويضعف التوجس والختالف بن 

األطراف عىل تنوعها.

اململكة  يف  احلوار  جتربة  بقيادة  فائقة  وعناية  كبري  دور   V للشيخ  كان   
العربية السعودية، من خالل موقعه القيادي كرئيس ملركز امللك عبد العزيز للحوار 
الوطني)1(، وقيادته البارعة لسفينة احلوار يف اململكة العربية السعودية، وذلك من 
خالل ملتقيات احلوار الوطني، والتي شملت موضوعات هتم اإلنسان يف اململكة 
العربية السعودية، كام قام الشيخ بعقد رشاكات بن مركز امللك عبد العزيز للحوار 
املدارس  يف  احلوار  ثقافة  لنش�ر  وذلك  السعودية؛  اجلامعات  من  وعدد  الوطني، 

واجلامعات بن الطالب والطالبات، ويف املجتمع السعودي بعامة.

الداعمة  املالئمة  البيئة  هو هيئة )رسمية سعودية( تسعى يف إطار الرشيعة اإلسالمية إىل توفري    )1(
الوحدة  العامة، وحيافظ عىل  املصلحة  بام حيقق  املجتمع وفئاته،  أفراد  ثقافة احلوار بن  لرتسيخ 
يف  أسس  الرياض،  مدينة  ومقره  والربامج،  األهداف  من  مجلة  خالل  من  وذلك  الوطنية، 
1424/6/5ه� املوافق 2003/8/4م. ينظر: مركز امللك عبد العزيز للحوار الوطني - دليل 

تعريفي- )ص15-7(. 
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يف  الوطني  احلوار  يف   V احلصن  صالح  للشيخ  القيادي  الدور  وعن 
اململكة العربية السعودية كتبت الكاتبة الصحفية رقية اهلويريني عن ذلك فقالت: 
إىل  هبا  والوصول  دفتها  قيادة  يف  املاهر  الربان  هو  كان  الوطني  احلوار  سفينة  »يف 
بر األمان، وبرغم تباين األطياف وتنافرها، إل أنه حاذق بإدارة احلوار قادر عىل 
استيعاب من حوله واحتوائهم، مبتعد عن تصفية احلسابات والتحيز لطرف دون 
آخر، مقرتب لتصفية األفكار الصحيحة وصولاً إىل وحدة األمة والتالحم الوطني، 
جُميد لغسل القلوب بكافة طوائفها وانتامءاهتا وفئاهتا، وأرجوكم ل متنعوا إفراطي 

بإكبار األب الودود احلنون احلريص عىل مصلحة وطنه«)1(.

ويؤكد هذا املعنى مشارك آخر يف مؤمترات احلوار الوطني فيقول: »كان الشيخ 

ممن ُوضع له احلب والقبول يف قلوب الناس؛ فكان حبه حمل إمجاع، ولقد حض�رُت 
ا متنوعة وخمتلفة، وكان الشيخ يف املؤمتر هو  مؤمتر احلوار الوطني الذي مجع أطيافاً
كان  فقد  إليها،  والنجذاب  هبا  اإلعجاب  عىل  احلارضون  يلتقي  التي  الشخصية 
والسلوك  الفكري  والعمق  العلمي  الرسوخ  من  طويلة  مسرية  صاحب  الشيخ 

الرباين«)2(.

ترتكه  ثم  نفسك  عليك  فيمأل  تلقاه  املشعة؛  الشخصيات  من   »فالشيخ 
أن  تريد  الكثري  نفسك  يف  أن  فتشعر  عنه  وتتحدث  الوجداين،  تأثريه  يرتكك  ول 

.. أٌب عنه أحتجب، رقية سليامن اهلويريني، صحيفة اجلزيرة العدد:  مقال: الشيخ صالح احلصننّ   )1(
)13536( الثالثاء 1/ 11/ 1430ه�، املوافق 20/ 10/ 2009م.

يف وداع الشيخ صالح احلصن، عبد الوهاب النارص، موقع صيد الفوائد اإللكرتوين.   )2(
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تقوله عنه، ولكن ل جتد التعبري الذي يسعفك لذلك؛ ألن حال الشيخ حال ربانية 

ل تؤخذ من األوراق، ولكن تدرك باألذواق، لقد أكرمني الشيخ صالح بتكرار 

لقائه وكريم حفاوته؛ فأفدت وتعلمت منه كام تعلم منه أيب يوم درس عليه يف املعهد 

العلمي، فهو ملحق األصاغر باألكابر«)1(.

يف  أخرى  مرة  الشيخ  »التقيت   : قائالاً حمبيه  أحد  كتب  املعنى  هذا  وحول 

جلسات احلوار الوطني، وما زلت أذكر مجال كلامته وسامحة تعابري وجهه، وهو 

بعض  عند  الستعراض  حب  من  وشيئاًا  اللغط  وبعض  الختناق  مناطق  يعالج 

املشاركن، كأنه حن يفتتح أي فعالية أو خيتتمها يقول لكل من حوله بغري كالم: 

الدنيا ل زالت بخري«)2(.

»وما كان حيرص عىل حضور شخص�ي ثقيل ول توجيه مركزي للجلسات، 

بل أعطى فكرة موجزة ثم سلم إدارة احلوار آلخرين«)3(.

ومع أن احلوار يعني الكالم، إل أن الشيخ صاحلاًا كان قليل الكالم، ولكنه إذا 

حتدث أهبر من يسمعه، وهذا ما عرب عنه أحد من شاركه احلوار بقوله: »هذا الرجل 

الصامت، املفارقة أنه يرأس مركز احلوار الذي عامده األوحد الكالم أي: احلوار إن 

شئت ربام هي احلكمة؛ ألنه يصمت كي يتكلم اآلخرون، ولكن حاذر، فإن صمَت 

املرجع السابق.   )1(
مقال: مواقف بالذاكرة والشيخ صالح احلصن، د. فايز الشهري، موقع صيد الفوائد اإللكرتوين.   )2(

الشيخ صالح احلصن: شخصيته وفكره، د. حممد األمحري، موقع صيد الفوائد اإللكرتوين.   )3(
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بَسِكينة  يتسلح  استنتاجياًّا ذهنياًّا  ا وربطاًا  تأمالاً عميقاً بل  الكبار احلكامِء ليس صمتاًا 

املنطق«)1(.

وكاتب آخر يقول: »يف تلك اللقاءات كان هو آخر من يتحدث أو يعلق، فيكون 

واملدارك«)2(،  واألفهام  العقول  مجيع  حوله  تلتفُّ  الذي  السديد  الرأي  تعليقه  يف 

ومل تكن صفة الستامع لآلخرين وقلة الكالم حمصورة يف تلك اللقاءات احلوارية 

أحد  عنه  عرب  ما  وهذا  الجتامعات،  من  غريها  يف  له  مصاحبة  كانت  بل  فقط، 

العاملن يف العمل اخلريي بقوله: »خالل اجتامعات جملس األمناء ملؤسسة الوقف، 

ا أكثر مما هو متحدث، فإذا تكلم أتى بالقول الفصل يف  يظل الشيخ V مستمعاً

املسألة موضوع النقاش، وكان من فرط تواضعه يصوغ آراءه عىل أهنا خالصة ما 

قاله اآلخرون«)3(.

كان V يستمع للجميع ويصغي إىل آرائهم واقرتاحاهتم وحياورهم، حتى 

به، وفيام ييل مواقف من  يتمتع  الذي  وإن كان غري مقتنع هبا، ولكنه أدب احلوار 

جلسات احلوار:

العدد:   www.aleqt.com الزامل، صحيفة القتصادية اإللكرتونية  الوزيُر والوانيت، نجيب    )1(
)4974(، اجلمعة 1428/05/09ه� املوافق 2007/05/25م.

السلوك،  ونصاعة  األفق  وسعة  املعرفة  ثراء  من  شتى  ومنازع  احلصن  صالح  الشيخ  مقال:    )2(
اآلخرة 1434ه�،  األربعاء 28 مجادى  العدد: )18277(،  املدينة،  د. عاصم محدان، صحيفة 

املوافق 8 مايو 2013م.
شيخي كام عرفته، عمر الشثري، جملة األرسة، العدد: )245(، شعبان 1434ه�/ يوليو 2013م،    )3(

السنة الواحدة والعرشون.
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مشارك يعنف مشاركة:

يف جلسات احلوار الوطني كانت األصوات ترتفع أحياناًا، والنفعالت حتتد، 
V يتدخل بحكمة  مما ينتج عنه خطأ من متحدث آلخر، وكان الشيخ صالح 
وهدوء لفك تلك النخناقات الفكرية، يروي أحد املشاركن يف إحدى جلسات 
ا من تلك املواقف فيقول: »يف خضم احتقان النفوس ببعض  احلوار الوطني موقفاً
األفكار املسبقة التي ساهم يف ترسيخها، اعتداد كل طرف بام لديه، وتناسيه أن ما 
جيمع أفراد األمة هو أكثر مما يفرقهم، يف محأة النقاش محل التعصب للرأي بعضهم 
الذي كان  املطلق  الشيخ  فتدخل فضيلته مع  اللقاء،  أكاديمية مشاركة يف  لتعنيف 
ا اللقاء، وهدأت النفوس بعد أن انقاد الزميل الكريم لرأي الشيخن اجلليلن  حارضاً
والعرتاف  العتذار  يف  يض�ر  ما  وليس  املعنفة،  للزميلة  اعتذار  تقديم  بض�رورة 

باخلطأ«)1(.

ا من جلسات احلوار: الشيخ صالح احلصني V يعيد منسحباً

يف جلسات احلوار الوطني كانت األصوات حتتد أحياناًا، وربام صحبها بعض 
بالنسحاب  املشاركن  أحد  هيم  أن  إىل  تصل  احلوار  حلدود  وجتاوز  النفعالت 
قررت  يوم  األحساء  يف  »كنا  بقوله:  عنه  عرب  ما  وهو  ما،  موقف  عىل  ا  احتجاجاً
الطاولة( قطع  الوطني؛ ألن )رأس  احلوار  أنسحب من جلسة  أن  )بفورة شاب( 

السلوك،  ونصاعة  األفق  وسعة  املعرفة  ثراء  من  شتى  ومنازع  احلصن  صالح  الشيخ  مقال:    )1(
اآلخرة 1434ه�،  األربعاء 28 مجادى  العدد: )18277(،  املدينة،  د. عاصم محدان، صحيفة 

املوافق 8 مايو 2013م.
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عني الكالم؛ ألنني جتاوزت اخلطوط احلمراء، وبأصبع من والدنا )الشيخ صالح( 

معاليه  وجدت  بالفندق  باب غرفتي  وأمام  اجللسة،  هناية  احلضور حتى  واصلت 

: يبدو يا أخ عيل أنك لوحدك يف حاجة جللسة حوار«)1(. (، ثم بادرين قائالاً )مبتساماً

مقال: قصتي مع الكبري: صالح احلصن، عيل املوسى، صحيفة الوطن، العدد: )4602(، الثنن    )1(
26 مجادى اآلخرة 1434ه�، املوافق 6مايو 2013م.
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الَمبَحُث الثَّاِني
ِعَناَيُتُه ِبَأَدِب احِلَواِر 

أجله  من  الذي  اهلدف  إىل  الوصول  يف  يعن  وآدابه  احلوار  بقواعد  اللتزام 
احلوار  بآداب  بالتحيل   V احلصن  صالح  الشيخ  اعتنى  فقد  ولذا  احلوار،  قام 
وقواعده، وحرص عىل تأكيد تلك اآلداب يف جلسات احلوار الوطني؛ وذلك حتى 
تسري سفينة احلوار يف طريقها الصحيح وحيقق احلوار أهدافه. ومن أهم القواعد 

احلوارية التي عني الشيخ V هبا ما ييل:

: وضوح مرجعية احلوار: أولاً

وضوح املرجعية التي يعود إليها املتحاورون عند تباين وجهات نظرهم أمر 
بقوله:  الوطني  احلوار  جلسات  يف   V الشيخ  أكده  ما  وهذا  األمهية،  غاية  يف 
»عادة تتضمن كلمة الفتتاح التذكري بمبادئ وضوابط احلوار، وأول هذه املبادئ: 
اإلشارة أو التذكري باملرجعية التي يرجع إليها احلوار، ول بد لكل حوار من مرجع 
وإل أصبح عقياماً غري منتج، وهذا األمر -وهلل احلمد- بالنسبة لنا أمر سهل؛ إذ إنَّنا 
للحياة، وأن اإلسالم  أن اإلسالم منهج شامل  يعتقد  كلنا مسلمون، وكل مسلم 
مرجعه الكتاب والسنة الصحيحة، فمرجع هذا احلوار ومرجع هذا اللقاء: الكتاب 

حب   يئجب      ىئ  مئ  حئ  ]جئ  القرآن:  يف  واآليات  الصحيحة،  والسنة  العزيز، 
]ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ    ]النساء:59[،  خب[ 

ۅ   ۅ   ۋ     ۋ    ٴۇ   ]ۈ   ]األح��زاب:36[،  ٺ[  ٺ   ٺ   ڀ  
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ەئ   ەئ   ائ    ائ   ى   ى   ې       ې   ې   ې     ۉ   ۉ  
وئ[ ]النساء:65[، فاألساس واملرجع يف هذا احلوار هو كتاب اهلل العزيز، وسنة 

.H رسوله

ا  ومن هذا املعن نستلهم املبادئ األخرى للحوار، احلوار كنقاش جمرد، وأيضاً
املبادئ التي حتكم موضوع احلوار، وهذا إنام يتم عىل وجهه األفضل عند املقارنة 

بن اإلسالم والثقافات واملناهج األخرى«.

ا: حتقيق العدل: ثانياً

ومن قواعد احلوار املهمة التي عني الشيخ صالح V ببياهنا والتأكيد عليها؛ 
مبدأ العدل مع املخالف، وعدم الظلم مهام كانت درجة الختالف مع اآلخر الذي 
V: »يف اإلسالم مثل ما نعرف احلد األدنى للعالقة  نتحاور معه، يقول الشيخ 

بن الناس العدل، قال اهلل تعاىل: ]ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ  
ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې[ ]املائدة:8[، قال 

املفس�رون: ل حيملكم بغض قوم يقاتلونكم يف الدين عىل أن ل تعدلوا فيهم)1(.

حتى القوم الذين يقاتلوننا بسبب ديننا لسنا يف حل بأن ل نعدل فيهم، فالعدل 
ا وأرشدتنا السنة النبوية  هو احلد األدنى لعالقة املسلم بغريه، ولكن اهلل أرشدنا أيضاً
إىل أن العالقة لسيام بن املسلمن جيب أن تكون: التعارف، والتآلف، والتعاون 
ا بن اجلامعات، وكام يكون  عىل الرب والتقوى، وهذا كام يكون بن األفراد يكون أيضاً

بن األفراد يكون بن اجلنسن.

ينظر: تفسري البغوي، )28/2(، والتفسري الكبري، )142/11(، وتفسري ابن كثري، )31/2(.   )1(
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ا: نبذ التعصب: ثالثاً

احلق،  إىل  الوصول  هو:  احلوار  من  اهلدف  أن   V صالح  الشيخ  يرى 
الرصاع  لفكرة  جمال  فال  اخلصم،  عىل  والغلبة  احلجة  قوة  إثبات  القضية  وليست 
التعصب يف  بإبراز مبدأ عدم   V الشيخ  واملغالبة والتنافس، ولذلك فقد عني 
احلوار، وقد استشهد بحادثة نزاع وقعت بن يدي النبي H عندما سمع 
بعض الصحابة يقول: يا لألنصار، واآلخر يقول: يا للمهاجرين، فقال: »أبدعوى 
ا التعصب سواء كان تعصباًا قبلياًّا، أو تعصباًا  الجاهلية؟ دعوها فإنها منتنة«)1(. فإذاً

كام  ا  أيضاً هذا  ونرى  املعارصة،  اجلاهلية  أمر  من  فهو  شعوبياًّا  تعصباًا  أو  مذهبياًّا، 
رصحياًا  ويظهر  املعارصة،  اجلاهلية  يف  موجود  ا  أيضاً فهو  األوىل،  اجلاهلية  يف  رأينا 
ا يف األحداث  ا فيام يسمونه: »اليمن املتطرف«)2(، ولكنه يظل خافياًا ومؤثراً وواضحاً

يف اجلميع.

وأما اإلسالم فقد رفض التعصب، وقد تنبه إىل هذا علامء اإلسالم، وتنبهوا 
إىل أن التعصب للرأي مرض، يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية V: »وكل طائفة 
ترى أن ما عندها هو احلق، وترى أن ما عند غريها هو الباطل، فتقبل كل ما عندها، 

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ]ٺ  قوله:  باب  التفسري،  كتاب  صحيحه:  يف  البخاري  أخرجه    )1(
ٹ ٹ[ رقم: )4622(، )1861/4(، ومسلم يف صحيحه: كتاب الرب والصلة واآلداب، 

ا، رقم: )2584(، )1998/4(. باب نرص األخ ظاملاًا أو مظلوماً
اليمين المتطرف: مصطلح سيايس يطلق عىل الكتل واألحزاب السياسية التي تدعو إىل محاية    )2(
واستعامل  العنف،  واستخدام  القرسي،  التدخل  طريق  عن  املجتمع  داخل  واألعراف  التقاليد 
السالح، سموا يميناًا ألن أعضاء هذه الفئة دأبوا عىل اجللوس إىل يمن رئيس املجلس يف كثري من 

املجالس الترشيعية بأوروبا. ينظر: املوسوعة العربية امليرسة )3654/7(.
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وترد كل ما عند غريها، والذي عند غريها فيه حق وباطل، فإذا ردته مجلة ردت 
احلق«)1(.

ا: لغة حوارية راقية مع حسن اإلنصات: رابعاً

ا لدى اآلخر، ولقد جسد الشيخ صالح  اللغة الراقية تؤثر بقوة و حتدث إقناعاً
أحد  يف  يتحدث  وهو  إليه  فلنستمع  حواراته،  و  أقواله  يف  القاعدة  هذه   V
ملتقيات احلوار الوطني، والذي عقد يف املدينة املنورة، حيث يقول: »أنتم يف جوار 
أحب حبيب، ل يؤمن اإلنسان؛ حتى يكون أحب إليه من نفسه ومن والده وولده، 
وعىل هذه األرض الطيبة وقبل أربعة عرش قرناًا وجد أنبل شعب استحق أن يصفه 

اهلل بقوله: ]ې  ې  ى  ى  ائ  ائ    ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  
ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ     ی    یی   ی  جئ  
حئ  مئ  ىئ  يئ  جب[ ]احلرش:9[، فهذا الشعب النبيل برأه اهلل من 
الشوفينية)2( البغيضة التي نرى -مع األسف- إعالَمنا ينفخ فيها؛ حتى أصبحت 
الطيبة  األرض  دمنا عىل هذه  وما  الكريم،  الشعب  هبذا  قدوة  فلنا  به،  مسلاماً  ا  أمراً

فلنتذكر هذا الشعب الذي كان سمته املحبة، حمبة الناس.

استحق هذا الشعب أن يقسم النبي H أنه حيبه، هذه األرض الطيبة 
إلينا  H: »اللهم حبب  النبي  قال  ا ليست بشعبها وإنام بجامدها، كام  أيضاً

ينظر نحوه يف منهاج السنة )192/5(.   )1(
املغالة  هذه  تكون  عندما  ا  خصوصاً التعصب،  يف  املغالة  هي:   )chauvinism( الشوفينية    )2(
وعدم  الستهجان  جمال  يف  كذلك  الشوفينية  وتستعمل  األخ��رى.  لألمم  بكره  مصحوبة 

الستحسان. 
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إذا قفل من غزوة أو من سفر وأقبل عىل  المدينة«)1(، وأجاب اهلل دعاءه، وكان 

يحبنا  »ُأُحد جبل  وقال:  إليها،  ا  السري شوقاً اخلطى، وأرسع  املدينة ورآها، أرسع 
ونحبه«)2(. 

فهذه األرض الطيبة هي أرض املحبة، وهلذا نتوقع إن شاء اهلل أن يكون اجلو 
السائد يف هذا امللتقى الكريم أن يكون جو املحبة.

جئنا  فلام  نساءنا،  نغلب  قريش  معرش  »كنا   :I اخلطاب  بن  عمر  يقول 
نساء  يتعلمن من أدب  نساؤنا  تغلبهم نساؤهم، فطفق  املدينة وجدنا األنصار  إىل 

األنصار«)3(.

وعن حسن إنصات الشيخ صالح V ملحاوريه حيدثنا من رافقه يف إحدى 
ولو  جليسه  إىل  الستامع  حيسن  جيد!!  مستمع  »الشيخ  فيقول:  الدعوية  رحالته 
طال حديثه، ل يعجله ول يظهر له الضجر؛ بل يتفاعل معه فيام يقول؛ وإذا قاطع 
ا فإنام يقاطعه حلكمة ل ختفى عىل من فهم الشيخ!. طرح عليه بعض الدعاة  أحداً
النشطن يف تلك املنطقة إطالق مرشوع »احلجاب اإلسالمي«؛ ومل يكمل الرجل 

ُتعَرى  أن   H النبي  كراهية  باب  املدينة،  فضائل  كتاب  صحيحه:  يف  البخاري  أخرجه    )1(
املدينة، رقم: )1790(، )667/2(، ومسلم يف صحيحه: كتاب احلج، باب الرتغيب يف سكنى 

املدينة والصرب عىل ألوائها، رقم: )1376(، )1003/2(.
أخرجه البخاري يف صحيحه: كتاب اجلهاد والسري، باب فضل اخلدمة يف الغزو، رقم: )2732(،    )2(
)1058/3(، ومسلم يف صحيحه: كتاب احلج، باب »ُأُحد جبل حيبنا ونحبه«، رقم: )1392(، 

.)1011/2(
رقم:  زوجها،  حلال  ابنته  الرجل  موعظة  باب  النكاح،  كتاب  صحيحه:  يف  البخاري  أخرجه    )3(

.)1991/5( ،)4895(
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حديثه حتى قاطعه الشيخ بلطفه املعتاد: يكفي املسلمة يف هذه البالد)1( أن تلبس 
»بلوزة« إىل الركبة مع بنطلون واسع ومخار يغطي رأسها ورقبتها!! وكأنه يريد أن 
ر رأيه فيام تلبسه  ثه حتى ل حيرشه يف موقف الدفاع أو اللجاجة إذا هو أخنّ ينقذ حمدنّ
املسلمة يف أمثال هذه البالد؛ وهو الذي رأى العري الص�ريح مع غربة الدين وأهله 

وهواهنم عىل الناس!«)2(.

روسيا وما حوهلا من مجهوريات إسالمية.   )1(
يف ظالل الشيخ صالح احلصن د. عبد الرمحن السنويس جملة العرص اإللكرتونية: 2013/10/30م.   )2(

الَمبَحُث الثَّاِلُث
َنَماِذُج ِمن ِحَواَراِتِه 

الشيخ يف عدد من املجالت  سيعتني هذا املطلب بذكر نامذج من حوارات 
عىل النحو التايل:

: حقوق املـــرأة: أولاً

من  ا  عدداً كتب  فقد  املسلمة،  باملرأة  اهتامم   V احلصن  صالح  للشيخ 
املقالت العلمية حول بعض اإلشكالت التي يثريها الغرب ضد موقف اإلسالم 
من املرأة، وقد برز هذا الهتامم بقضايا املرأة يف ملتقيات احلوار الوطني التي أرشف 
عليها مركز امللك عبد العزيز للحوار الوطني، والذي كان عنوان أحدها: حقوق 

املرأة.

والنامذج احلوارية التالية هي بعض أحاديث الشيخ صالح V وكلامته يف 
جلسات ذلك امللتقى)1(.

1. أعظم إجناز عرفته البشرية لتحرير املرأة:

املرأة  أعطى  قد  اإلسالم  أن  بن  و  باملرأة،  اإلسالم  عناية  عن  الشيخ  حتدث 
من اخلصائص والمتيازات واحلقوق ما يمكن ألن يطلق عليه أعظم إنجاز عرفته 
وأعطاها  حريتها  للمرأة  اإلسالم  حقق  »لقد  يقول:  حيث  املرأة  لتحرير  البرشية 
كرامتها واعرتف بإنسانيتها عىل هذه األرض الطيبة، وقبل أربعة عرش قرناًا وجد 

ا مركز امللك عبد العزيز للحوار الوطني. قام بتفريغها مشكوراً   )1(
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الَمبَحُث الثَّاِلُث
َنَماِذُج ِمن ِحَواَراِتِه 

الشيخ يف عدد من املجالت  سيعتني هذا املطلب بذكر نامذج من حوارات 
عىل النحو التايل:

: حقوق املـــرأة: أولاً

من  ا  عدداً كتب  فقد  املسلمة،  باملرأة  اهتامم   V احلصن  صالح  للشيخ 
املقالت العلمية حول بعض اإلشكالت التي يثريها الغرب ضد موقف اإلسالم 
من املرأة، وقد برز هذا الهتامم بقضايا املرأة يف ملتقيات احلوار الوطني التي أرشف 
عليها مركز امللك عبد العزيز للحوار الوطني، والذي كان عنوان أحدها: حقوق 

املرأة.

والنامذج احلوارية التالية هي بعض أحاديث الشيخ صالح V وكلامته يف 
جلسات ذلك امللتقى)1(.

1. أعظم إجناز عرفته البشرية لتحرير املرأة:

املرأة  أعطى  قد  اإلسالم  أن  بن  و  باملرأة،  اإلسالم  عناية  عن  الشيخ  حتدث 
من اخلصائص والمتيازات واحلقوق ما يمكن ألن يطلق عليه أعظم إنجاز عرفته 
وأعطاها  حريتها  للمرأة  اإلسالم  حقق  »لقد  يقول:  حيث  املرأة  لتحرير  البرشية 
كرامتها واعرتف بإنسانيتها عىل هذه األرض الطيبة، وقبل أربعة عرش قرناًا وجد 

ا مركز امللك عبد العزيز للحوار الوطني. قام بتفريغها مشكوراً   )1(
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حوار كان أحد أطرافه املرأة، وكان موضوعه يتصل بحقوق املرأة، وبلغ من أمهيته 
ا يتىل إىل يوم القيامة، قال اهلل تعاىل: ]ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   أن ُجِعَل قرآناً
]املجادلة:1[، أي شعور  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ   ٺٺٺ ٺٿ ٿ[ 

]ڀ  ڀ    تعاىل:  قوله  يقرأ  اجلليلة، وهو  الصحابية  املسلم جتاه هذه  قلب  يمأل 
ٺ[.

عىل هذه األرض الطيبة، قبل أربعة عرش قرناًا تم أعظم إنجاز عرفته البرشية 
لتحرير املرأة، حقق حريتها، فأخرجها كالرجل من عبادة العباد إىل عبادة اهلل، ومن 

جور األديان إىل عدل اإلسالم، ومن ضيق الدنيا إىل سعتها.

بينها وبن  املساواة  كرامتها، وحقق  واجباهتا، وصان  حفظ حقوقها، وعن 
الرجل، بكلامت بليغة واضحة، وليس أبلغ من قوله تعاىل: ] ٺ  ٺ  ٺ[ 

]ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ   يف اآلية الكريمة: 
ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ[ ]آل عمران:195[.

2. املساواة في اإلسالم تتفق مع فطرة املرأة وقوانني الطبيعة:

إىل   V صالح  الشيخ  نبه  اإلسالم  يف  واملرأة  الرجل  بن  املساواة  وحول 
ملحظ مهم، وهو أن املساواة بن اجلنسن يف اإلسالم تتفق وفطرة املرأة وقوانن 
هي  العظيم،  اإلنجاز  هذا  حققها  التي  املساواة  هذه  »لكن  يقول:  حيث  الطبيعة 
مساواة تتفق مع الفطرة وقوانن الطبيعة، هي مساواة التامثل يف معنى اإلنسانية ويف 
األهلية القانونية، ويف الكرامة البرشية، ويف املسؤولية واجلزاء، ومساواة التكامل 
وقوانن  الفطرة  مع  كامالاً  ا  وانسجاماً ا  توافقاً هذا  وكان  الجتامعية،  الوظائف  يف 
الطبيعة، إذا كانت الفروق بن اجلنسن تشمل الفروق الفسيولوجية، والبيولوجي، 
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الوظائف  يف  سوسيولوجية  فروق  هناك  تكون  أن  املعقول  فمن  والسيكولوجية، 
الجتامعية، واملسؤوليات الجتامعية«.

3. تخبط البشرية في فهمها للمساواة بني اجلنسني:

يقول  اجلنسن  بن  املساواة  معنى  يف  الفاحش  والغلط  الفهم  سوء  وحول 
الشيخ: »وقد ختبطت البرشية وما تزال تتخبط يف تصور هذه املساواة بعدما سلمت 
، فأذكر عندما كنا ندرس ونقرأ يف املراجع القانونية يف بحث األهلية، كانت  هبا قولاً
الناقصة باملرأة يف قوانن البالد، بالد القوانن الالتينية، ربام  املراجع متثل لألهلية 
يكون األمر تغري اآلن يف فرنسا وبالتأكيد قد تغري يف إسبانيا منذ سنوات بعد أن 
عدل الدستور، ولكن ل شك أهنا بقيت يف العمل ويف السلوك، بقي النتهاك هلذه 
املساواة؛ إذ نرى اآلن كام رأينا من قبل أنه يف كثري من األحيان انتهكت إنسانية املرأة 

وُنظر إليها باعتبارها شيئاًا ل باعتبارها إنساناًا«. 

4. أعظم منوذج بشري يجسد العالقة الصحيحة بني الرجل واملرأة:

 V صالح  الشيخ  يعيد  املرأة  و  الرجل  بن  الصحيحة  العالقة  وحول   
حماوريه إىل أعظم نموذج برشي جيسد العالقة الصحيحة بن الرجل و املرأة، أل 
أربعة  وقبل  الطيبة  األرض  هذه  فيقول: »عىل   H األعظم  الرسول  وهو 
عرش قرناًا، وجد أعظم نموذج برشي جيسد العالقة الصحيحة بن الرجل واملرأة 
 H خيركم خيركم ألهله وأنا خيركم ألهلي«)1(. كان احلبيب املصطفى«

أخرجه الرتمذي يف جامعه: كتاب املناقب، باب فضل أزواج النبي H، رقم: )3895(،    )1(
)709/5(، وقال: »هذا حديث حسن غريب صحيح«، وابن ماجه يف سننه: كتاب النكاح، باب 
حسن معارشة النساء، رقم: )1977(، )636/1(، وابن حبان يف صحيحه: رقم: )4177(، 

.)484/9(
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يؤم الناس يف الصالة حامالاً طفلة صغرية، حيملها عندما يقوم، ويضعها عندما يريد 
أن يركع أو يسجد)1(.

يقول  ثم  اجلاهلية،  تفعله  كانت  كام  ل  األنثى  تكريم  لألمة  تعليم  هذا  ويف 
ا من التعليم بالقول«)2(. V: »والتعليم بالعمل أقوى أثراً

رشيعته  أوضحت  أن  بعد  الطريق   H املصطفى  لنا  رسم  وهكذا 
املنهج الكامل والصحيح لعالقة الرجل باملرأة، علَّمنا كيف نوجد هذا يف املجتمع، 

. ، والتعليم عمالاً وأن السبيل إليه هو: التعليم، التعليم قولاً

فلم  أنثى  له  كانت  »من  فقال:  املعنى  هذا   H الرسول  أكد  وهلذا 
«)3(، وهذا احلديث وإن كان  الجنة  ولده عليها دخل  يؤثر  ولم  ُيِهْنها  ولم  يئدها 
قد ُتُكلِّم يف إسناده، فإن له شواهد من األحاديث الصحيحة: »اتقوا اهلل، واعدلوا 
ا آلثرت  بين أوالدكم«)4(، »ساووا بين أوالدكم في العطية، ولو كنت مؤثراًا أحداً
H قولاً وعمالاً وعلَّمنا  املصطفى  الرجال«)5(. هكذا علَّمنا  النساء على 

بصورة واضحة«.

رقم:  الكبري:  املعجم  يف  والطرباين   ،)204/37( رق��م:)22524(،  املسند:  يف  أمحد  أخرجه    )1(
)1075(، )441/22(، ويف األوسط: رقم: )7880(، )35/8(.

انظر: فتح الباري، ابن رجب )592/1(.   )2(
، رقم: )5146(، )759/2(،  أخرجه أبو داود يف سننه: كتاب األدب، باب فضل من عال يتياماً   )3(

وضعفه األلباين يف مشكاة املصابيح: رقم: )5807(، )837/1(.
 ،)2447( رقم:  اهلبة،  يف  اإلشهاد  باب  وفضلها،  اهلبة  كتاب  صحيحه:  يف  البخاري  أخرجه    )4(

.)914/2(
أخرجه سعيد بن منصور يف سننه: كتاب الفرائض، باب من قطع مرياثا فرضه اهلل، رقم: )293(،    )5(
)119/1(. قال املناوي يف فيض القدير )84/4(: »قال الذهبي: فيه إسامعيل بن عياش وشيخه، 

ومها ضعيفان«.
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5. التمييز بني اجلنسني في الفكر الغربي:

يرى الشيخ صالح V أن عالقة الرجل باملرأة جيب أن تبنى عىل التعاون، 
فكرة  تسيطر  املعارصة  اجلاهلية  ففي  الرصاع،  فكرة  ورفض  والتآلف،  والتعارف 

الرصاع بن الرجل واملرأة، أما بالنسبة لإلسالم فيجب أن نرفض هذه الفكرة.

ا يف املايض بصورة، وهو اآلن  يقول V: »كان التمييز بن اجلنسن شائعاً
شائع بصورة أخرى بالرغم من دعاوى التحرير، ودعاوى املساواة بن اجلنسن، 
ا  فاملرأة يف الغرب عندما نزلت إىل سوق العمل والتجارة واخلدمات صارت جزءاً

ا من اخلدمة. من السلعة، أو جزءاً

فاملرأة يف الواقع عندما تكون بائعة يف متجر أو ساقية يف مقهى، أو مضيفة عىل 
املباعة، باإلضافة إىل هذا،  السلعة أو اخلدمة  ا من  أنوثتها جزءاً إنام تكون  الطائرة، 

ا شيئاًا يعرب عنه ب�: sexual object شيئاًا للمتعة.  فقد اعتربت أيضاً

فهذه حالة املرأة بالرغم من دعاوى عدم التمييز التي يف الواقع هي يف ذاهتا 
ا فعلياًا للمرأة، أعطتها الكلمة ولكن أخذت منها بالفعل. ا وانتهاكاً سببت متييزاً

وأما يف اإلسالم فاألعداء أو املحايدون يعرتفون بأن اإلسالم ميزته الظاهرة 
الصفة  هذه  ا  فإذاً اجلنس،  أو  اللون،  أو  العرق،  ناحية  من  سواء  التمييز  عدم  هي 
أو امليزة هي التي حتكم عالقة الرجل باملرأة يف اإلسالم، ولكن كام ذكرنا التمييز 
الذي ينكره اإلسالم هو التمييز احلقيقي الذي ُتنَْتَهُك فيه حريُة املرأة، أو ُينَْتَهُك فيه 

ها. رشُفها، أو ُينَْتَهُك فيه حقُّ
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الواقع  فيام سبق، هو يف  إليه  أشري  الذي  النحو  التكامل عىل  فإنكار مساواة 
وأثبت  التجربة،  أثبتت  وكام  وكرامتها،  لرشفها  وانتهاك  املرأة،  إلنسانية  انتهاك 

الواقع التارخيي«.

ا: األصولية والتعصب والعدوانية:  ثانياً

ا، وأجاب عىل إشكالته  ا علمياًّا هادئاً حاور الشيخ صالح V الغرب حواراً
وأغاليطه التي يصف فيها العامل اإلسالمي بالتعصب والعدوانية، جتىل ذلك احلوار 
التسامح  وكتابه:  اإلسالم)1(،  فوبيا  كتابه:  منها:  الشيخ،  مؤلفات  من  عدد  يف 
مصطلح  حول  الغرب  فيه  حاور  والذي  والغرب)2(،  اإلسالم  بن  والعدوانية 
ا،  التسامح والعدوانية، وأثبت يف حواره أن الغرب هو األكثر عداءاً ودمويةاً وإرهاباً

وكذلك كتابه العالقات الدولية بن منهج اإلسالم ومنهج احلضارة املعارصة)3(.

ا: داعية ومحاور حتى الرمق األخير: ثالثاً

صالح  الشيخ  حياة  يف  جوهري  أمر  اإلسالم  رسالة  وتبليغ  اهلل  إىل  الدعوة 
يف  واإلقناع  التأثري  جمالت  من  جمالاً  ول  الفرص  من  فرصة  يدع  ل  فهو   ،V
هداية الناس وقبوهلم للحق، إل واغتنمها يف الدعوة والبالغ، حياور غري املسلمن 
رغبة يف هدايتهم حتى يف مرضه، والقصة التالية أحد الشواهد عىل ذلك: »يف مرضه 

للدعوة  التعاوين  املكتب  احلصن،  صالح  الشيخ  اإلسالم،  فوبيا  مواجهة  يف  املسلمة  األقلية    )1(
واإلرشاد وتوعية اجلاليات، املدينة املنورة، 1435ه�.

للدعوة  التعاوين  املكتب  احلصن،  صالح  الشيخ  والغرب،  اإلسالم  بن  والعدوانية  التسامح    )2(
واإلرشاد وتوعية اجلاليات، املدينة املنورة، 1435ه�.

صالح  الشيخ  املعارصة،  احلضارة  ومنهج  اإلسالم  منهج  بن  اإلسالم  يف  الدولية  العالقات    )3(
احلصن، املكتب التعاوين للدعوة واإلرشاد وتوعية اجلاليات، املدينة املنورة، 1435ه�.
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األخري الذي تويف فيه أرادت طبيبة غربية ضمن الفريق الطبي املعالج له أن خيربها 
زواجه  من  حديثه  يف  ا  منطلقاً اإلسالم  يف  املرأة  عن  ثها  حُيدِّ أن  فاختار  نفسه،  عن 
قولاً  تغضبه  ومل  زوجته  يغضب  مل  املدة  هذه  طوال  أنه  فأخربها  ا،  عاماً ستن  قبل 
، وانطلق من هذا اجلانب اخلاص إىل حوار عن حقوق املرأة وكرامتها يف  أو فعالاً
اإلسالم؛ ألنه يعرف أن الغربين لدهيم صورة مشوهة عن مكانة املرأة يف اإلسالم، 
وكانت املرأة طوال احلديث تقف مندهشة؛ ألهنا تسمع هذا النوع من الكالم ألول 

مرة«)1(.

بريق  يبهره  ومل  الرشيعة  عظم  الذي  الرجل   V احلصن  صالح  الشيخ  معايل  مقال:  ينظر    )1(
احلضارة، د. صالح بن عبد اهلل بن محيد، صحيفة اجلزيرة، العدد: )14843(، األحد 9 رجب 

1434ه�، املوافق 19 مايو 2013م.
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E

يف هناية املطاف مع هذه الشخصية املاتعة الشيخ صالح بن عبد الرمحن احلصن 
الشيخ صالح وجهوده يف  القطوف من شخصية  أن هذه  التأكيد هنا  أود   ،V
خدمة اإلسالم بحاجة لستكامل جوانب أخرى من حياته؛ وفاءاً للشيخ وأداء حلق 

األمة يف الستفادة منه، وعليه فيمكن أن ُيوىص هنا بعدة أمور من أبرزها:
V يف املجالت  القيام بمزيد من الدراسات عن الشيخ صالح احلصن    .1
اخلريي،  العمل  وجمال  واألنظمة،  الفقهي،  كاملجال  الشيخ،  هبا  اهتم  التي 
وجمال القتصاد اإلسالمي، وغريها من املجالت، ولذا فإين أنصح طالب 
الدراسات العليا املاجستري والدكتوراه هبذا املش�روع البحثي العلمي، فهناك 
مادٌة علميٌة ثريٌة تستحق اإلفادة منها، كام أن هناك جوانب متعددة مل تتناوهلا 
جمال  يف   V الشيخ  كدراسات  اإلطالة،  خشية  أيدينا  بن  التي  الدراسة 
املص�رفية اإلسالمية، والقتصاد اإلسالمي، ودراساته يف العالقة بن اإلسالم 
والغرب، باإلضافة إىل مئات املواقف الشخصية املؤثرة للشيخ التي حتتاج إىل 

مجع وحتليل. 
الوطني  احلوار  ملتقيات  يف   V احلصن  صالح  الشيخ  جهود  مجع  أمهية   .2
للشيخ حضوره  والتي كان  ملتقيات،  قرابة عش�ر  للباحثن، وهي  وإتاحتها 
وكلامته املهمة يف هذا املجال، وهذا يقتض�ي تفريغ تلك املحارضات والكلامت 
الصوتية وحتويلها إىل نص مكتوب، وهو جهد علمي أحسب أن مركز امللك 

عبد العزيز للحوار الوطني خري من يقوم به.
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عىل  والعمل  ا،  ونش�راً وترمجةاً  ودراسةاً  ا  مجعاً العلمي  الشيخ  برتاث  العناية   .3
التي كان  الشيخ بنفس أسلوبه ومنهجه، من خالل الوسائل  استمرار أعامل 

الشيخ يستخدمها)1(.
العامل اإلسالمي،  العمل اخلريي يف  رواد  أحد   V الشيخ صالح احلصن  يعد   .4
ولذا فإن من الواجب العمل عىل إنشاء مؤسسة خريية حتمل اسم الشيخ صالح 
.V وتعمل يف نطاقات العمل اإلسالمي التي اعتنى هبا الشيخ V احلصن

أمهية القيام بمزيد من الدراسات اهلادفة لتأصيل منهج الشيخ V يف الدعوة   .5
إىل اهلل، كخطوة أساسية لتبني هذا املنهج وتدريسه يف املحاضن الرتبوية ودور 

العلم.

كلها  أعاملنا  جيعل  وأن  وللمسلمن،  يل  والتوفيق  اإلعانة  اهلل  أسأل  ا  ختاماً
، وأل جيعل ألحٍد من خلقه فيها حظاًّا ول نصيباًا، وآخر  ، ولوجهه خالصةاً صاحلةاً

دعوانا أن احلمد هلل رب العاملن.

 Alhusayen10@gmail.com
المدينة المنورة

مما يذكر فيشكر قيام برامج توعية الزوار باملكتب التعاوين للدعوة واإلرشاد وتوعية اجلاليات    )1(
باملدينة املنورة عام 1435 ه� بإخراج بعض اإلنتاج العلمي للشيخ صالح احلصن V، حيث 
كام  احلصن،  صالح  للشيخ  وأبحاث«  »مقالت  بعنوان:  خرج  كتاب  يف  مقالته  أكثر  مجع  تم 
أخرج كذلك ستة كتب أخرى للشيخ وطبع من كل كتاب مخسة آلف نسخة، وقد تم توزيعها 
عىل جامعات اململكة العربية السعودية وعىل عدد كبري من العلامء والدعاة إىل اهلل وطلبة العلم يف 
داخل اململكة العربية السعودية وخارجها. للوقوف عىل اإلنتاج العلمي الشيخ يمكن الرجوع 

.https://www.rowaq.org »إىل موقع »رواق
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 صورة أخر للشيخ صالح (رمحه اهللا)

V صورة للشيخ صالح الحصين

V صورة أخرى للشيخ صالح الحصين
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V اللقاءات الرسمية للشيخ صالح احلصني

 

W خادم الحرمين الشريفين الملك عبد العزيز وإلى جانبه الشيخ صالح الحصين

 الملك عبد اهلل بن عبد العزيز V وهو يتسلم التقرير السنوي لمركز 
V الملك عبد العزيز للحوار الوطني من الشيخ صالح الحصين

=áÈîÿ^=“wŸ‹=======

٢١٢ 

 لقاءات الشيخ صاحل احلصني (رمحه هللا) الرمسية
==

=

 اهللا) امخادم احلرمني الرشيفني امللك عبد اهللا بن عبد العزيز وإىل جانبه الشيخ صالح احلصني (رمحه

عزيز امللك عبد اهللا بن عبد العزيز (رمحه اهللا) وهو يتسلم التقرير السنوي ملركز امللك عبد ال

 للحوار الوطني من الشيخ صالح احلصني (رمحه اهللا)

=áÈîÿ^=“wŸ‹=======

٢١٢ 

 لقاءات الشيخ صاحل احلصني (رمحه هللا) الرمسية
==

=

 اهللا) امخادم احلرمني الرشيفني امللك عبد اهللا بن عبد العزيز وإىل جانبه الشيخ صالح احلصني (رمحه

عزيز امللك عبد اهللا بن عبد العزيز (رمحه اهللا) وهو يتسلم التقرير السنوي ملركز امللك عبد ال

 للحوار الوطني من الشيخ صالح احلصني (رمحه اهللا)
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=

=

=

=

=

 )اهللا امهرمح( العزيز عبد بن اهللا عبد امللك الرشيفني احلرمني خادم حرضة يف احلصني صالح الشيخ

رمحه (ومعه الشيخ صالح احلصني عندما كان وليا للعهد سلامن بن عبد العزيز  يفني امللكخادم احلرمني الرش

 وأمري املدينة سابقا األمري عبدالعزيز بن ماجد والشيخ صالح املغاميس. اهللا)

 

áÈîÿ^=“wŸ‹===================================================================================

٢١٣ 

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

==

=

=
=

=

=

=

=

=

=

 )اهللا امهرمح( العزيز عبد بن اهللا عبد امللك الرشيفني احلرمني خادم حرضة يف احلصني صالح الشيخ

رمحه (ومعه الشيخ صالح احلصني عندما كان وليا للعهد سلامن بن عبد العزيز  يفني امللكخادم احلرمني الرش

 وأمري املدينة سابقا األمري عبدالعزيز بن ماجد والشيخ صالح املغاميس. اهللا)

 

V الشيخ صالح الحصين في حضرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد اهلل بن عبد العزيز

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عندما كان وليًّا للعهد ومعه الشيخ 
ا األمير عبد العزيز بن ماجد والشيخ صالح المغامسي صالح الحصين V وأمير المدينة سابقاً
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الشيخ صالح الحصين في مجلس خادم الحرمين الشريفين الملك عبد اهلل W بمكة المكرمة

الشيخ صالح الحصين V في صورة جماعية لبعض المسؤولين في مقدمتهم الملك سلمان حينما 
كان وليًّا للعهد وأمير مكة األمير خالد الفيصل وبعض الوزراء

=áÈîÿ^=“wŸ‹=======

٢١٤ 

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

==

يف صورة مجاعية لبعض املسؤولني يف مقدمتهم امللك سلامن حينام كان  رمحه اهللا)(الح احلصني الشيخ ص

 وليا للعهد وأمري مكة األمري خالد الفيصل وبعض الوزراء.

 

 الشيخ صالح احلصني يف جملس خادم احلرمني الرشيفني  امللك عبد اهللا (رمحهام اهللا) بمكة املكرمة

=áÈîÿ^=“wŸ‹=======

٢١٤ 

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

==

يف صورة مجاعية لبعض املسؤولني يف مقدمتهم امللك سلامن حينام كان  رمحه اهللا)(الح احلصني الشيخ ص

 وليا للعهد وأمري مكة األمري خالد الفيصل وبعض الوزراء.

 

 الشيخ صالح احلصني يف جملس خادم احلرمني الرشيفني  امللك عبد اهللا (رمحهام اهللا) بمكة املكرمة
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áÈîÿ^=“wŸ‹===================================================================================

٢١٥ 

=

=

=

=

 اهللا) امومعه الشيخ صالح احلصني (رمحه ،ان بن عبد العزيزصاحب السمو امللكي األمري سلط

احب السمو امللكي األمري نايف بن عبد العزيز (رمحه اهللا) وهو يؤدي صالة يف املسجد النبوي وإىل ص

  (رمحه اهللا)جانبه الشيخ صالح احلصني

áÈîÿ^=“wŸ‹===================================================================================

٢١٥ 

=

=

=

=

 اهللا) امومعه الشيخ صالح احلصني (رمحه ،ان بن عبد العزيزصاحب السمو امللكي األمري سلط

احب السمو امللكي األمري نايف بن عبد العزيز (رمحه اهللا) وهو يؤدي صالة يف املسجد النبوي وإىل ص

  (رمحه اهللا)جانبه الشيخ صالح احلصني

W صاحب السمو الملكي األمير سلطان بن عبد العزيز ومعه الشيخ صالح الحصين

األمير نايف بن عبد العزيز V وهو يصلي في المسجد النبوي 
V وإلى جانبه الشيخ صالح الحصين
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الشيخ صالح الحصين V رفقة الملك سلمان بن عبد العزيز 9 عندما كان وليًّا للعهد

ا من قبل الملك فيصل بن عبد العزيز رحم اهلل الجميع وشاح الملك عبد العزيز للشيخ صالح مقدماً

áÈîÿ^=“wŸ‹                                                  

٢١٦ 

   

 
 

 

 الشيخ صالح احلصني (رمحه اهللا) رفقة امللك سلامن بن عبد العزيز حفظه اهللا عندما كان ولياً للعهد

 

 صل بن عبد العزيز (رحم اهللا اجلميع)وشاح امللك عبد العزيز للشيخ صالح احلصني مقدماً من قبل امللك في

áÈîÿ^=“wŸ‹                                                  

٢١٦ 

   

 
 

 

 الشيخ صالح احلصني (رمحه اهللا) رفقة امللك سلامن بن عبد العزيز حفظه اهللا عندما كان ولياً للعهد

 

 صل بن عبد العزيز (رحم اهللا اجلميع)وشاح امللك عبد العزيز للشيخ صالح احلصني مقدماً من قبل امللك في
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مشاركات الشيخ صالح احلصني V العلمية

 

áÈîÿ^=“wŸ‹=================================================================================

٢١٧ 

 مشاركات الشيخ صاحل احلصني (رمحه هللا) العلمية

=

=

=

=

=

 حممد بن سعود اإلسالمية الشيخ صالح احلصني (رمحه اهللا) يف حمارضة ألقاها يف جامعة اإلمام

 يتحدث يف الغرفة التجارية الصناعية بالرياض (رمحه اهللا) الشيخ صالح احلصني

áÈîÿ^=“wŸ‹=================================================================================

٢١٧ 

 مشاركات الشيخ صاحل احلصني (رمحه هللا) العلمية

=

=

=

=

=

 حممد بن سعود اإلسالمية الشيخ صالح احلصني (رمحه اهللا) يف حمارضة ألقاها يف جامعة اإلمام

 يتحدث يف الغرفة التجارية الصناعية بالرياض (رمحه اهللا) الشيخ صالح احلصني

الشيخ صالح الحصين V في محاضرة ألقاها في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

الشيخ صالح الحصين V يتحدث في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض
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الشيخ صالح الحصين V وهو يلقي محاضرة

الشيخ صالح الحصين V في لقاء علمي

=áÈîÿ^=“wŸ‹=======

٢١٨ 

=

=

=

==

 الشيخ صالح احلصني (رمحه اهللا) وهو يلقي حمارضة

 يف لقاء علميصني (رمحه اهللا) الشيخ صالح احل

=áÈîÿ^=“wŸ‹=======

٢١٨ 

=

=

=

==

 الشيخ صالح احلصني (رمحه اهللا) وهو يلقي حمارضة

 يف لقاء علميصني (رمحه اهللا) الشيخ صالح احل
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áÈîÿ^=“wŸ‹=================================================================================

٢١٩ 

=

=

=

 لتقى املرأة السعودية ماهلا وما عليهامل املصاحب عرضاملر الشيخ صالح احلصني (رمحه اهللا) وهو يزو

يستقبل طالب الدورة املكثفة لتحفيظ القرآن الكريم التي ترشف  احلصني (رمحه اهللا) وهو الشيخ صالح

 عليها مجعية حتفيظ القرآن الكريم يف املنطقة الرشقية

áÈîÿ^=“wŸ‹=================================================================================

٢١٩ 

=

=

=

 لتقى املرأة السعودية ماهلا وما عليهامل املصاحب عرضاملر الشيخ صالح احلصني (رمحه اهللا) وهو يزو

يستقبل طالب الدورة املكثفة لتحفيظ القرآن الكريم التي ترشف  احلصني (رمحه اهللا) وهو الشيخ صالح

 عليها مجعية حتفيظ القرآن الكريم يف املنطقة الرشقية

الشيخ صالح الحصين V وهو يزور المعرض 
المصاحب لملتقى المرأة السعودية ما لها وما عليها

الشيخ صالح الحصين V وهو يستقبل طالب الدورة المكثفة لتحفيظ القرآن الكريم التي 
تشرف عليها جمعية تحفيظ القرآن الكريم في المنطقة الشرقية
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الشيخ صالح الحصين V في إحدى الملتقيات العلمية بصحبة د. عبد اهلل عمر نصيف

الشيخ صالح الحصين V مع بعض الدعاة إلى اهلل

=áÈîÿ^=“wŸ‹=======

٢٢٠ 

=

=

 نصيف ر عميف إحد امللتقيات العلمية بصحبة د. عبد اهللا(رمحه اهللا) الشيخ صالح احلصني 

 الشيخ صالح احلصني (رمحه اهللا) مع بعض الدعاة إىل اهللا

=áÈîÿ^=“wŸ‹=======

٢٢٠ 

=

=

 نصيف ر عميف إحد امللتقيات العلمية بصحبة د. عبد اهللا(رمحه اهللا) الشيخ صالح احلصني 

 الشيخ صالح احلصني (رمحه اهللا) مع بعض الدعاة إىل اهللا
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áÈîÿ^=“wŸ‹ 

٢٢١ 

 

=

 

 

دية رفقة سامحة مفتي عام اململكة وعالشيخ صالح احلصني (رمحه اهللا) يف كريس علمي بإحد اجلامعات الس
 ووزير التعليم آنذاك د حممد الرشيد. ،اهللا آل الشيخ العزيز بن عبد عبد :الشيخ العربية السعودية،

 الشيخ صالح احلصني (رمحه اهللا) يف لقاء علمي

áÈîÿ^=“wŸ‹ 

٢٢١ 

 

=

 

 

دية رفقة سامحة مفتي عام اململكة وعالشيخ صالح احلصني (رمحه اهللا) يف كريس علمي بإحد اجلامعات الس
 ووزير التعليم آنذاك د حممد الرشيد. ،اهللا آل الشيخ العزيز بن عبد عبد :الشيخ العربية السعودية،

 الشيخ صالح احلصني (رمحه اهللا) يف لقاء علمي

الشيخ صالح الحصين V في افتتاح كرسي علمي بإحدى الجامعات السعودية 
K رفقة سماحة المفتي الشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل آل الشيخ

الشيخ صالح الحصين V في لقاء علمي
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V لقاء علمي للشيخ صالح الحصين

محاضرة للشيخ صالح V عن الحوار الوطني وأثره في الوحدة الوطنية
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مشاركات الشيخ صالح احلصني V في العمل اخليري

الشيخ صالح الحصين V في ندوة الهيئات الخيرية السعودية بعد أحداث 11 سبتمبر

الشيخ صالح الحصين V يلقي كلمة أمام ملتقى زمزم الصحي

áÈîÿ^=“wŸ‹=======

٢٢٢ 

 صالح احلصني (رمحه اهللا) يف العمل اخلريي مشاركات الشيخ

=

=

=

=

=

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 سبتمرب ١١ندوة: اهليئات اخلريية السعودية بعد أحداث يف (رمحه اهللا) الشيخ صالح احلصني 

 صحييلقي كلمة أمام ملتقى زمزم ال(رمحه اهللا)  الشيخ صالح احلصني

áÈîÿ^=“wŸ‹=======

٢٢٢ 

 صالح احلصني (رمحه اهللا) يف العمل اخلريي مشاركات الشيخ

=

=

=

=

=

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 سبتمرب ١١ندوة: اهليئات اخلريية السعودية بعد أحداث يف (رمحه اهللا) الشيخ صالح احلصني 

 صحييلقي كلمة أمام ملتقى زمزم ال(رمحه اهللا)  الشيخ صالح احلصني
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áÈîÿ^=“wŸ‹======================================================================

٢٢٣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الشيخ صالح الحصين V وهو يتحدث في ملتقى التواصل الخيري بالمدينة المنورة الشيخ صالح احلصني (رمحه اهللا) وهو يتحدث يف ملتقى التواصل اخلريي باملدينة املنورة
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عناية الشيخ صالح احلصني V بالنخب في العالم اإلسالمي

 

برنامج االعتناء بالنخب في العالم اإلسالمي، الشيخ صالح الحصين V مع بعض النخب

الشيخ صالح الحصين V في باص مع بعض النخب من العالم اإلسالمي

áÈîÿ^=“wŸ‹=======

٢٢٤ 

 عناية الشيخ صاحل احلصني (رمحه هللا) ابلنخب يف العامل اإلسالمي
==

 النخباهللا) مع بعض  الشيخ صالح احلصني (رمحهي: برنامج االعتناء بالنخب يف العامل اإلسالم

 الشيخ صالح احلصني (رمحه اهللا) يف باص مع بعض النخب من العامل اإلسالمي

áÈîÿ^=“wŸ‹=======

٢٢٤ 

 عناية الشيخ صاحل احلصني (رمحه هللا) ابلنخب يف العامل اإلسالمي
==

 النخباهللا) مع بعض  الشيخ صالح احلصني (رمحهي: برنامج االعتناء بالنخب يف العامل اإلسالم

 الشيخ صالح احلصني (رمحه اهللا) يف باص مع بعض النخب من العامل اإلسالمي
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áÈîÿ^=“wŸ‹                                                   

٢٢٥ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

             

 بضيوف الرمحن من احلجاج واملعتمرينجانب من اهتامم الشيخ صالح احلصني (رمحه اهللا)             

جانب من اهتمام الشيخ صالح الحصين V بضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين

الشيخ صالح الحصين V مع بعض النخب من العالم اإلسالمي
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خدمة الشيخ صالح احلصني V للحرمني الشريفني

صاحب السمو الملكي األمير خالد الفيصل 
ومعه الشيخ صالح الحصين V بعد غسل الكعبة المشرفة

الشيخ صالح الحصين V وهو يسلم كسوة الكعبة المشرفة لكبير السدنة

=áÈîÿ^=“wŸ‹=======

٢٢٦ 

 خدمة الشيخ صاحل احلصني (رمحه هللا) للحرمني الشريفني
=

 

 لكبري السدنةاملرشفة يسلم كسوة الكعبة احلصني (رمحه اهللا) وهو الشيخ صالح 

 املرشفةبعد غسل الكعبة  (رمحه اهللا) الشيخ صالح احلصنيلفيصل ومعه صاحب السمو امللكي األمري خالد ا

=áÈîÿ^=“wŸ‹=======

٢٢٦ 

 خدمة الشيخ صاحل احلصني (رمحه هللا) للحرمني الشريفني
=

 

 لكبري السدنةاملرشفة يسلم كسوة الكعبة احلصني (رمحه اهللا) وهو الشيخ صالح 

 املرشفةبعد غسل الكعبة  (رمحه اهللا) الشيخ صالح احلصنيلفيصل ومعه صاحب السمو امللكي األمري خالد ا
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áÈîÿ^=“wŸ‹                                                   

٢٢٧ 

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

 الشيخ صالح احلصني (رمحه اهللا) وبجانبه الشيخ عبد العزيز الشيبي كبري سدنة الكعبة

 الكعبة املرشفة عىل مصنع كسوة اً مرشفبمناسبة انتهاء عمله زياد حمي الدين خوجة  صالح (رمحه اهللا) يكرمالشيخ 

áÈîÿ^=“wŸ‹                                                   

٢٢٧ 

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

 الشيخ صالح احلصني (رمحه اهللا) وبجانبه الشيخ عبد العزيز الشيبي كبري سدنة الكعبة

 الكعبة املرشفة عىل مصنع كسوة اً مرشفبمناسبة انتهاء عمله زياد حمي الدين خوجة  صالح (رمحه اهللا) يكرمالشيخ 

الشيخ صالح الحصين V وبجانبه الشيخ عبد العزيز الشيبي كبير سدنة الكعبة

الشيخ صالح الحصين V يكرم زياد محيي الدين خوجة 
بمناسبة انتهاء عمله مشرفاًا على مصنع كسوة الكعبة المشرفة
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الشيخ صالح الحصين رفقة الملك عبد اهلل W لتفقد سير أعمال الحرم المكي

الشيخ صالح الحصين V في مكتبه في رئاسة الحرمين الشريفين

=áÈîÿ^=“wŸ‹=======

٢٢٨ 

=

=
=

===

=

 رفقة امللك عبد اهللا (رمحهام اهللا) لتفقد سري أعامل احلرم املكياحلصني خ صالح الشي

 

 الشيخ صالح احلصني (رمحه اهللا) يف مكتبه يف رئاسة احلرمني الرشيفني

 

=áÈîÿ^=“wŸ‹=======

٢٢٨ 

=

=
=

===

=

 رفقة امللك عبد اهللا (رمحهام اهللا) لتفقد سري أعامل احلرم املكياحلصني خ صالح الشي

 

 الشيخ صالح احلصني (رمحه اهللا) يف مكتبه يف رئاسة احلرمني الرشيفني
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الحترام بني العلماء

áÈîÿ^=“wŸ‹===============================================================================

٢٢٩ 

 ءاالحرتام بني العلام

 

 

 

 

 

 

 

==

=

=

 

 

 

 

 

 

 

 

سامحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ املفتي العام (حفظه اهللا) والشيخ صالح احلصني (رمحه اهللا) كل واحد منها 

 قبل رأس اآلخر حياول أن ي

 

 )الشيخ صالح احلصني (رمحه اهللاس أعضو هيئة كبار العلامء حياول تقبيل ر اهللا بن حممد املطلقالشيخ عبد  معايل

 والشيخ يمتنع بشدة

 

áÈîÿ^=“wŸ‹===============================================================================

٢٢٩ 

 ءاالحرتام بني العلام

 

 

 

 

 

 

 

==

=

=

 

 

 

 

 

 

 

 

سامحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ املفتي العام (حفظه اهللا) والشيخ صالح احلصني (رمحه اهللا) كل واحد منها 

 قبل رأس اآلخر حياول أن ي

 

 )الشيخ صالح احلصني (رمحه اهللاس أعضو هيئة كبار العلامء حياول تقبيل ر اهللا بن حممد املطلقالشيخ عبد  معايل

 والشيخ يمتنع بشدة

 

 V سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ المفتي العام 9 والشيخ صالح الحصين
كل واحد منهما يحاول أن يقّبل رأس اآلخر

معالي الشيخ عبد اهلل بن محمد المطلق عضو هيئة كبار العلماء يحاول تقبيل رأس الشيخ 
صالح الحصين V والشيخ يمتنع بشدة
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V تواضع الشيخ صالح احلصني

الشيخ صالح الحصين V يستعد لمغادرة عرفة إلى مزدلفة ماشياًا على قدميه

الشيخ صالح الحصين V وهو يصلي مع عامة الناس في المسجد الحرام

=áÈîÿ^=“wŸ‹=======

٢٣٠ 

 واضع الشيخ صالح احلصني (رمحه اهللا)ت

=
 عىل قدميه الشيخ صالح احلصني (رمحه اهللا) يستعد ملغادرة عرفة إىل مزدلفة ماشيا

 الشيخ صالح احلصني (رمحه اهللا) وهو يصيل مع عامة الناس يف املسجد احلرام         

=áÈîÿ^=“wŸ‹=======

٢٣٠ 

 واضع الشيخ صالح احلصني (رمحه اهللا)ت

=
 عىل قدميه الشيخ صالح احلصني (رمحه اهللا) يستعد ملغادرة عرفة إىل مزدلفة ماشيا

 الشيخ صالح احلصني (رمحه اهللا) وهو يصيل مع عامة الناس يف املسجد احلرام         
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==áÈîÿ^=“wŸ‹                                              

٢٣١ 

=

 
 

 

 حيج مفرتشا بصحبة ابنه عبد اهللا (رمحه اهللا) الشيخ صالح احلصني ،االفرتاش املنظم

 

 مرت مربع، بمكة املكرمة ١٤بمساحة  غرفة الشيخ صالح احلصني (رمحه اهللا)

 

ا بصحبة ابنه عبد اهلل االفتراش المنظم، الشيخ صالح الحصين V يحج مفترشاً

غرفة الشيخ صالح الحصين V بمساحة 14متر مربع بمكة المكرمة

==áÈîÿ^=“wŸ‹                                              

٢٣١ 

=

 
 

 

 حيج مفرتشا بصحبة ابنه عبد اهللا (رمحه اهللا) الشيخ صالح احلصني ،االفرتاش املنظم

 

 مرت مربع، بمكة املكرمة ١٤بمساحة  غرفة الشيخ صالح احلصني (رمحه اهللا)
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الممر المؤدي إلى شقة الشيخ صالح الحصين V بالمدينة المنورة

=áÈîÿ^=“wŸ‹=======

٢٣٢ 

 

 
 املمر املؤدي إىل شقة الشيخ صالح احلصني (رمحه اهللا) باملدينة املنورة
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áÈîÿ^=“wŸ‹===============================================================================

٢٣٣ 

 
 

 

 مدخل شقة الشيخ صالح (رمحه اهللا) باملدينة املنورة جوار املسجد النبوي الرشيف

 ضيوف يف سكن الشيخ صالح احلصني (رمحه اهللا) باملدينة املنورةجملس ال

áÈîÿ^=“wŸ‹===============================================================================

٢٣٣ 

 
 

 

 مدخل شقة الشيخ صالح (رمحه اهللا) باملدينة املنورة جوار املسجد النبوي الرشيف

 ضيوف يف سكن الشيخ صالح احلصني (رمحه اهللا) باملدينة املنورةجملس ال

مدخل شقة الشيخ صالح الحصين V بالمدينة المنورة، جوار المسجد النبوي الشريف

مجلس الضيوف في سكن الشيخ صالح الحصين V بالمدينة المنورة
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 قام الشيخ صالح V بتهذيب كتاب العقيدة الطحاوية، 
ا منه لم يذكر اسمه الصريح وتواضعاً

الشيخ صالح V )الثاني من اليسار( في إحدى زياراته إلى دول جنوب شرق آسيا
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مرض الشيخ صالح احلصني V األخير

الشيخ صالح الحصين V وهو يدعو في مرضه األخير

الشيخ صالح الحصين V في مرضه األخير

=áÈîÿ^=“wŸ‹=======

٢٣٤ 

 مرض الشيخ صالح احلصني (رمحه اهللا) األخري

=

=

=

=

=

 وهو يدعو يف مرضهصالح احلصني (رمحه اهللا) الشيخ 

 الشيخ صالح (رمحه اهللا) يف مرضه األخري

=áÈîÿ^=“wŸ‹=======

٢٣٤ 

 مرض الشيخ صالح احلصني (رمحه اهللا) األخري

=

=

=

=

=

 وهو يدعو يف مرضهصالح احلصني (رمحه اهللا) الشيخ 

 الشيخ صالح (رمحه اهللا) يف مرضه األخري
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وفاة الشيخ صالح احلصني رحمه ا& رحمة واسعة
=============================================================áÈîÿ^=“wŸ‹============================================== 

٢٣٥ 

 وفاة الشيخ صالح احلصني رمحه اهللا رمحة واسعة

=

 يؤم الناس يف الصالة عىل الشيخ صالح احلصني (رمحه اهللا) فضيلة الشيخ صالح اللحيدان وهو

سمو األمري مقرن بن عبد العزيز (النائب الثاين) وعدد من األمراء والعلامء يؤدون صالة امليت عىل الشيخ 

 صالح احلصني (رمحه اهللا)

=============================================================áÈîÿ^=“wŸ‹============================================== 

٢٣٥ 

 وفاة الشيخ صالح احلصني رمحه اهللا رمحة واسعة

=

 يؤم الناس يف الصالة عىل الشيخ صالح احلصني (رمحه اهللا) فضيلة الشيخ صالح اللحيدان وهو

سمو األمري مقرن بن عبد العزيز (النائب الثاين) وعدد من األمراء والعلامء يؤدون صالة امليت عىل الشيخ 

 صالح احلصني (رمحه اهللا)

V فضيلة الشيخ صالح اللحيدان وهو يؤم الناس في الصالة على الشيخ صالح الحصين

سمو األمير مقرن بن عبد العزيز )النائب الثاني( وعدد من األمراء والعلماء 
V يؤدون صالة الميت على الشيخ صالح الحصين
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V جزء من المصلين يؤدون صالة الميت على الشيخ صالح الحصين

جثمان الشيخ صالح الحصين V وهو يرفع بعد الصالة عليه

==========================================================áÈîÿ^=“wŸ‹=

٢٣٦ 

=

=

 جزء من املصلني يؤدون صالة امليت عىل الشيخ صالح احلصني (رمحه اهللا)

 جثامن الشيخ صالح احلصني (رمحه اهللا) وهو يرفع بعد الصالة عليه

==========================================================áÈîÿ^=“wŸ‹=

٢٣٦ 

=

=

 جزء من املصلني يؤدون صالة امليت عىل الشيخ صالح احلصني (رمحه اهللا)

 جثامن الشيخ صالح احلصني (رمحه اهللا) وهو يرفع بعد الصالة عليه
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áÈîÿ^=“wŸ‹==============================================================================

٢٣٧ 

=

=

 ني (رمحه اهللا) عند اخلروج من املسجد بعد الصالة عليهجثامن الشيخ صالح احلص

 جزء من مشيعي جثامن الشيخ صالح احلصني (رمحه اهللا)

áÈîÿ^=“wŸ‹==============================================================================

٢٣٧ 

=

=

 ني (رمحه اهللا) عند اخلروج من املسجد بعد الصالة عليهجثامن الشيخ صالح احلص

 جزء من مشيعي جثامن الشيخ صالح احلصني (رمحه اهللا)

جثمان الشيخ صالح الحصين V عند الخروج من المسجد بعد الصالة عليه
ويظهر في الصورة أخوه معالي المهندس عبداهلل الحصّين وابنه الدكتور عبداهلل

V جزء من مشيعي جثمان الشيخ صالح الحصين
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رحم اهلل الشيخ صالح وغفر له، ووسع له في قبره ونور له فيه، وأجــزل له 
الفردوس  وأسكنه  الجزاء،  والمسلمين خيرا  اإلسالم  عن  وجزاه  والمثوبة،  األجر 
األعلى، وجمعنا وإياه مع الذين أنعم اهلل عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 

ا. والصالحين، وحسن أولئك رفيقاً

==========================================================áÈîÿ^=“wŸ‹=

٢٣٨ 

، وأجزل له األجر واملثوبة، ووسع له يف قريه ونور له فيه، رحم اهللا الشيخ صالح وغفر له

ومجعنـا وإيـاه مـع الـذين ، وأسـكنه الفـردوس األعـىل، وجزاه عن اإلسالم واملسلمني خريا اجلزاء

 وحسن أولئك رفيقا.، الصديقني والشهداء والصاحلنيأنعم اهللا عليهم من النبيني و
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