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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 
 
 
 
 
 

 ماذا تقولون لهؤالء 

 
 جابات صحيفة البالدإ

 
 
 

 محمد عبده يماني:
 
 

  :معالي وزير التعليم العالي
قتلرا  الجامالات إبلد ملن  نحمد هللا على ماتحقق ولكن المشوار طويل  وا

ن تكون الجاماة فل  ددملة أأكثر وحتياجاتها أكثر فإمن واقع األمة وتلمس 
 .المجتمع

 
 :د. غازي عبيد مدني

مبروك على ح  الالاملين فل  الجامالة وطالبهلا للك ولكلن ابلد ملن علود  
 لى سابق عطائها وصلتها بالمجتمع.إالجاماة 

 
 :الدكتور عبد العزيز الخويطر

وف  الحياه وك   ،ستاذا ف  الوزار  وف  أي موقع كنتأستاذ وستظ  أنت أ
 ننا نتتلمذ عليك من جديد.أا نقرأ لك نشار بم
 

  :حمد محمد عليأمعالي الدكتور 
لقد كنت أمينا هنا وهناك ف   الجاماة وف  البنك وف  التاليم ككل  وزهلدك 

 حفظك وتواضاك رفاك.
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  :الدكتور محمد أحمد الرشيد

لللى مزيللد مللن الرجللا  إلللى نفوسللنا ولكنللك تحتللا  إعللدت الثقللة أشللكرا فقللد 
 .لى مزيد من الدعم والصبر والاطاءإن والواعين حولك والمدلصي

 
  :تور هاشم عبده هاشمالدك

وا ومواصلللة الاملل  ألللى شللكر هللا إمبللروك علللى مللاتحقق ولكنللك بحاجللة 
طلار إن تامل  فل  أوكس  مزيد من الرجا  وتطوير القدر  على الاطلاء و

 .األسر  الواحد 
 

  :الدكتور عبد العزيز خوجة
. وكل  .عتز بك ف  ك  موقلعأتابع نجاحاتك وأنا أمك وأده خ لك لم تلأر  

 .من سار على الدر  وص 
 

 :الشيخ صالح كامل

نسلانيتك ووفائلك لملن إعتلز باطائلك لللوطن وبأننل  أ. .شقيق الامر
ذا إو ،شلفق عليلك فقلد بللس السلي  الزبلىأحولك وما حوللك ولكنل  

 قللدرك يللاجسللام ولكنلل  كانللت النفللوس كبللارا تابللت فلل  مرادهللا األ
 .سأ  هللا لك الاون والتوفيقأن أا إصاحب  وا أملك 

 
  :العم عبد هللا كامل

ستاذي وأب  الروح  تالمت منك الكثير وتتلمذت على يديك وكلما أ
مينلا أرى فيك القدو  واألسو  الحسنة وقلد كنلت رجلال أليك إنظر أ

 نسانية عالية وبقدر  فائقة على الاطاء واإوفيا ماطاءا وتميزت ب
نللت تحصللد اليللوم ثمللرات أن هللا لللم يضلليع جهللدك هبللاءا وأشللك 

الماض  وعطاؤه بح  النلاس وتقلديرهم وتكلريمهم للك ولكل  ملن 
 .ليكإيمت 
 

 :اإلسالميد. عبد هللا بن عبيد أمين رابطة العالم 
صلاحب   قدر جهدك ولكن الرابطة تلئن يلاأحترم تواضاط وأنن  إ

ن تالود أبد  ا بالقلي  واإ لم ياد يتواص  ماها اإلسالم والاالم 
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ن تكلون فاعللة أللى دائلر  الضلوء وإدوارهلا السلابقة وتدلر  ألى إ
للى إنكلون فيهلا  حلو  ملاأيام الت  نحن ومؤثر  داصة ف  هذه األ

بنلاء أوعمل  صلالي يسلاعد  اإلسلالم كلمة طيبة من رابطة الاالم 
 .ويجمع شملهم ،ةاإلسالمياألمة 

 
 :عز الدين العراقي

صللدق التهلان  علللى تلوليكم مهللام هلذه المنظمللة ولكنهللا أمبلروك و
ليها إهداف محدد  وظلت تكافي ف  سبي  الوصو  أج  أنشئت من أ

هداف وأنت رج  ل  ن تتحرك بفاعلية لالها تبلس األأوقد آن األوان 
 .تاريخ ف  الام  وهللا من وراء القصد

 
 :حمد يوسف زينلأالشيخ 

صلالي رحمل  هللا قلدو  حسلنة نت رج  ناتز ب  ولكم ف  الرج  الأ
مانة من باده والناس سس مدارس الفالح ورعاها وتحملتم األأفقد 

ن تلا  مدارس الفالح أتشكر الدطوات الت  تمت ولكنها تأم  ف  
 .دورا تاليميا مميزا كما كانت ف  الماض 

 
  :ستاذ محمد عمر العامودياأل

لصلبا والحلرم يلام اأنت مقبو  ف  كل  نلادي وكلملا لقينلاك ذكرنلا أ
ننا أساتذ  الذين تربينا على أيديهم  المك  الشريف والدراسة في  واأل

 .نأنس بك كلما لقيناك
 

  :الشيخ محمد باحارث
نت رج  ددم تاليم القرآن الكريم وطال  القرآن الكلريم وعنيلت أ

بمكللة المكرمللة علللى وجلل  الدصللوخ وجللزاك هللا ديللر الجللزاء 
 هم هللا لقضاء حوائج الناس.دتصإن شاء هللا من رجا  إوستظ  
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  :الشيخ ناصر المنقور يمعال

نت رج  كت  هللا على يدي  سالمة جاماة الملك سلاود فقلد كنلت أ
وفيا ماها ووقفت ذلك الموقف الرجول  تثبتها وتاينها على المسير  

 .وستظ  تذكر كرج  من رجاات التاليم الذين ناتز بهم
 

 :الدكتور عبد هللا الوهيبي

ننا نذكر بك  تقدير إنسان واألدي  المؤرخ يها الرج  اإلأنت أين أ
مواقفك مانلا ونحلن طلال  فل  جامالة المللك سلاود فقلد كنلت ملن 
الرجا  الذين ساهموا ف  مسير  الجاماة ووقفت بوع  ومسئولية 

لنبيللة احل  نلذكرك فنلذكر المواقلف اوكنلت مانلا فل  كل  تللك المر
نت أوناتز بها ولكن غيابك عنا يجالنا نتسائ  لما ك  هذا الغيا  و

  .نفسنا لك من ح  وترحا أتارف مقدار ما ف  
 
  :ستاذ عثمان العميراأل
 : قو  كما قا  الشاعرأعتزاز ولكن  إتابع نجاحاتك بأ
 .ألفهم بالمنزل الخشنمن كان ي… ذا ما أيسروا ذكرواإ ن الذينإ اوحشتنأ

 
 :رئيس نادي الوحدة األخ جمال تونسي

 .المنا عن الوحد  ولكن ه  من مجي كثر كالمك وك
 

 :حمد بن ناصرأالدكتور صالح 

لم أمبروك على ماتحقق ف  مجا  رعاية الشبا  ولكن يظ  سؤال  
 .عالم أرحميكن اإل

 
 :الدكتور عبد الرحمن العرابي الحارثي

فالمسئولية كبير  والتحديات كثير  ولكن ك  من  سا  هللا لك الاونأ
ن أبلد  سار على الدر  وص  ومن يدلدم هلذه المدينلة الطلاهر  ا

 ن شاء هللا. إتكون عاقبت  دير 
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 :الشيخ عبد هللا عبده يماني

. فقد كنت .. لك الفض  باد هللا لك  ما أنا  في  من دير.سيدي الوالد
وضحيت وآثرت وعشت على  ،. وبذلت ك  ش ء.. والمالم.األ 

قبل  يلدك أحلس بلالنور ألقاك وأ. وك  ما .حبك والوالد  رحمها هللا
 .. فجزاك هللا عن  ديرا.يمأل جوانب  ويض ء ل  الطريق

 :ياسر يماني

عطائك واألواد الوقت الكاف  فقد إعد قادرا على أبن  فلم  عفوا يا
هللا يرعللاكم  نشلغلت وهلذا قللدري والحملد ن ولكنلل  عللى ثقللة بلأنإ

. .نفاهم لايال ألي  إحبهم أبرعايت  ألواد الناس فالدلق عيا  هللا و
 .سامحونا

 
  :حمدأالسيد حبيب محمود 

تقومون ب  من رعاية  وجزاكم هللا ديرا على ما ،هنيئا لكم بالجوار
 .ريخ هذه المدينة المنور األد  السير  النبوية وت

 
 :حمد الحمدانأستاذ األ

احب  مقبو  وموفق ولكن عفا هللا عنلك فقل  ملن يصلبر ص نت ياأ
 .صبحنا نتاايش ماهاأعلى مقالبك الت  

 
  :مد زكي يمانيأحمعالي الشيخ 

ن أ. والحملد ن .ليلكإرتحنلا ا. و..كلم تتلملذنا عللى يلديك.أبو هلان 
  .حمدأ. والاود .لى الحق  القديمإعدت 

 
 
 
 

 :الدكتور غازي القصيبي

والفرصلة مؤاتيلة لصلولة الشلار  ،وأرتاح لنثلرك أنا أح  شارك 
تستاص  عليهم القافية ب  يدلرون  دصوصا ألمثالك من الذين ا

 .شارا وأدبا وفكرا
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 :الدكتور منصور التركي

حترام الناس ف  الجاماة ودار  الجاماة ولكنك إأنت رج  كسبت 
بلد ملن علود  للامل  الجلاد  ليلك واإبلدأت تدتفل  واللوطن بحاجلة 

 .ة من أمثالك من الرجا  الموهوبين والمدلصينداص
 

 :الشيخ حمد الجاسر

بحاثك أزلنا نتابع  هنيئا لك هذا الاطاء وقد تتلمذنا عليك صغارا وما
 ،ريخ على وج  الدصوخاالجاد  ومطالااتك الواعية وصالتك بالت

ن يملد فل  عملرك فأنلت ملن الرجلا  اللذين أن ياينك وأوأسأ  هللا 
 .هم لهذا الوطنناتز بهم وباطائ

 
 :ستاذ هشام ناظراأل

باللاد أنللت رجلل  مثقللف ومفكللر وقليلل  مللن الرجللا  يارفللون أأدلل  
لى مزيد من الاطاء داصة وقد إشدصيتك داصة ف  هذا المجا  ف

 .عباء الوزار أتفرغت وارتحت من 
  

 :ستاذ عبد هللا عمر خياطاأل

اجل  وأنلا مملن ي ،بد ملن نقيل  ولكن ا ،نت عمد  على أي حا أ
بقدرتك على متاباة الاطلاء وتواصل  الكتابلة فل  قضلايا المجتملع 

 .ليها وعفا هللا عما سلفإريدية الت  تأدذنا اوهذه اللمحات الت
 

 :السيد أحمد عبد الوهاب
. وصديق .وآ  بيت نحبهم ونحترمهم ،انت جزء من تاريخ ناتز ب 

 .لي إرتاح أ
 

 عبد الوهاب عبد الواسع :

والحقيقلة  ،للوزار وزاملتلك فل  ا ،ل  ف  المدرسلةعرفتك وانا طا
حلوالهم وسليذكر أقلدر حرصلك عللى مسلاعد  النلاس وتلملس أنل  أ

  .بينهما الناس مواقفك وعطاؤك ف  التاليم والحج وما
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 :أبو تراب الظاهري

حتى أصبحنا نشلار  ،نت بقية باقية من رجا  الالم والبحث الجادأ
ن يحفظك لمزيد أنسأ  هللا  ،وكأنك موسوعة تتحرك على األرض

 .من الاطاء
 

 محمد أبا الخيل:

ولكنهم لم يدتلفوا حو   ،وادتلف الباض حولك ،دتلف الناس ماكإ
 .مانتك وحصافتك وعطاءكأ
 

 :عبد الرحمن منصوري

 .. وشهم من كرام الناس.أنت رمز من رموز الدارجية
 
 :ستاذ سعود دهلوياأل

عالم  أكثر . أعطيت الام  اإل.ز. وصديق عزي.عالم  مدضرمإ
 .ندري ماذا تلد يام حبالى ا. واأل.مما أدذت من 

 
 :عبد العزيز كامل

 .ن يأدذ الشبا  دوره ويترجم آما  أمت أما أروع 
 

 :عمر كامل
 .ن يكت  تصديك للدفاع عن قيمنا جهاد ف  سبي  هللاأأسأ  هللا 


