كلمة فضيلة الشيخ
محمد الغزالي السقا
الفائز بجائزة الملك فيصل العالمية
لخدمة اإلسالم لعام 9041هـ 9191 /م

بسم هللا الرحمن الرحيم
صاحب السمو الملكي األمير عبد هللا بن عبد العزيز آل سعود
ولى العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ,ورئيس الحرس الوطني
أصحاب السمو األمراء
أصحاب الفضيلة والمعالي
أيها الحفل الكريم
بسم هللا الرحمن الرحيم :
حمدت هللا حمدا ً طيبا ً كثيرا ً عندما نلت جائزة الملك فيصل العالمية في خدمة اإلسالم ,شعرت بأن
في هذه المنحة أمارة على الرضوا األعلى وتذكرت ما رواه مسلم عن أبأى رر رضأي هللا عنأ ق ليأل
لرسول هللا صلى هللا علي وسلمق أرأيت الرجل يعمل العمل من الخيرق وبحمده الناس علي ؟ لال :تلك
عاجل بشرى المؤمن ..فا تكن الجائزة التي من هللا بها بشرى معجلأة ففأي الفأؤاد شأوى الأى البشأرى
المؤجلة المخبوءة في طيات الغيب ,والتي نرتقب من المنا تباركت أسماؤه أ يتطأول بهأا علأى عبأد
يمأأرف فأأي سأأتره ,ويتطلأأو الأأى عفأأوه ؤيأأوم تأأرى المأأؤمنين والمؤمنأأات يسأأعى نأأورهم ب أ ين أيأأديهم
وبنيمانهم بشراكم اليوم جنات اليوم تجرى من تحتها األنهار خالدين فيها رلك الفوز العظيم).
لال بعض الناس :أكانت هذه الجائزة كطوى النجاة يدرك الغريق بعد أ يصل الى الشأاط؟؟ للأت
كال وهللا لقد جاءت وأنا أضأرب األمأواب بعنأأق أضأرب ل ًجأا تكأاد تغمرنأي ...مشأكلتي أننأي أحأارب
عا رديلأة فأي الأأداخل و أارات مأأاكرة فأي الخأأاربق
العلمانيأة والشأيوعية والصأأليبية والصأهيونية وبأأد ً
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واني اشتبك مو أعداء اإلسالم في جبهات شتىق يكأاد الكأالم يغلبنأي وأنأا أوزا لأوا هنأا وهنأاك فأي
خيرا مضاعفًا وكانت مددًا مسعفًا يعأين علأى
مقاومتها ...ا الجائزة الكريمة جاءت في أوانهاق فكانت ً
الثبات في خدمة اإلسأالم ونصأرة الحأقق لقأد للأت سأنر أعأداء اإلسأالم مزيأدًا مأن القأوة وتلأوت فأي
ظهيرا للمجرمين).
ي فلن أكو
ً
ضراعة دعوة موسى علي السالم ؤرب بما أنعمت عل ّ
على أ هنأاك حقيقأة اقافيأة وسياسأية أرى ضأرورة شأرحها ..أ علأم المملكأة العربيأة السأعودية
تميأأز علأأى أعأأالم مائأ وسأأتين دولأأة بشأأعار فأأذ هأأو كلمأأة التوحيأأد ,لقأأد خأأال مأأن الرسأأوم واألصأأبا ق
وبأأرزت علأأى رلعت أ الصأأافية الكلمأأة التأأي تمثأأل رسأأالة الوجأأود سو ال أ او هللا محمأأد رسأأول هللا س..
عشرات الدول رأت أ ترسم راياتها شعارات أخرى ,أما السعودية فقأد رفضأت المواربأة والمداهنأة,
ودفعتها عزه الحق أو كبرياؤه الى كتابة أشرف عنوا في األرض والسأماء ,فأإرا هاجأت الفأتن وأبأت
او مأأا الحقيقأأة ورأت أو تكأأو كلمأأة هللا هأأي العليأأا ,احتكمنأأا الأأى القأأوة التأأي تحمأأى الحأأق ,وتأأدفو
الباطل ...احتكمنا الى السيأ .ا هأذا عصأر القوميأات التأي تتعصأب ل عأراى واألوطأا وتأؤخر أو
تضعأ العاللة ب اهلل األحد .ومن المحز أ تهو أخوة العقيدة علأى حسأاب انتمأاءات ترابيأة لأيس
لها عند هللا وز  ..انني مو جمهرة الشأعب هنأا ,ومأو جمأاهير المأؤمنين فأي العأالم اإلسأالمي الرحأب
نحيأأى هأأذا العلأأم المأأزدا بكلمأأة التوحيأأد ,ونقأأاوم تحت أ صأأفوف اإللحأأاد وضأأروب اإلشأأراك ..ومنأأذ
أومضت اشرالة اإلسالم في هذه الجزيرة والدعوة والدولة كيا واحد كننهما الروف والجسأد ,أو اللأة
الدوارة والطالة التي تحركها ..ولم يخرب التاريخ عن سنن المرسأوم فأي القأديم والحأديم ولأم تتوحأد
الجزيرة العربيأة او ببنأاة للأدول يعرفأو هأذه الحقيقأة ولأد اعتمأد عليهأا الملأك عبأد العزيأز آل سأعود
عندما وجد العرب أهواء متباعدة ,وشيعًا متنافرة فاسأتطاا بالعقيأدة أ يلأم الشأتات ويحيأى المأوات و
آخر لها ,ويقيم باسم اإلسالم ولإلسالم هذه الدولة العزيزة الجانب الرفيعة العمأادق والعأالم اليأوم يمأوب
بفتن ودعوات أو بنفكار وشأهوات و آخأر لهأاق ومأو البعأد عأن وحأى هللا لأن يسأتقر وضأو أو يسأتبين
رشأد ,فلنشأدد لبضأتنا علأى مواريثنأا الغاليأةق ولنأدلق نظرتنأا الأى مأا يبأدو هنأا وهنأاك فلأيس السأراب
كالعبأأاب .واألمأأر كمأأا صأأرف القأأرآ الكأأريم ؤفأأذلكم هللا ربكأأم الحأأق فمأأارا بعأأد الحأأق او الضأأالل) ؟
فلنعرف نفاسة ما شرفنا هللا بأ ق ولننخأذ مأا أوتينأا بقأوةق حتأى نقأود العأالم أجمأو الأى سأبل تحأت رايأة
التوحيد.
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لقد آارت في خدمأة اإلسأالم أسألوبا أعتقأد أنأ أجأدى اإلسأالم أسألوبا أعتقأد أنأ مأن يأره وأعأود
بالخير على أمتناق لعل امرة دراسات تاريخيةق وتجأارب شخصأية كثيأرة ..اننأي أتشأبم باألصأول اأم
أطوا الفأروا لخأدمتهاأ أ أننأي أعأوض األركأا التأي و مكأا للخأالف فيهأاق وأتخيأر مأن الفأروا
الفقهية ما يساعد على لبول األركا ق وتعجبني الكلمة المناورة سنتعاو فيما اتفقنا عليأ للخأالف فيهأا
ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا في س.
وأيا ً ما كا األمأر فسأنبقى طالأب علأم أتأردد علأى موائأده التأي مأدها أئمأة الهأدى السألأ الصأال
والخلأ التابو بإحسأا  .وسأنبقى طالأب حأق لذتأ العظمأى فأي حجأة تتبخأر اتضأا ًحا وشأبهة تتضأاءل
افتضا ًحا ..وسنبقى معترفا ً بالجميل لمن طولوا بالجميل عنقيق وأعزوا اإلسالم حين كرموا واحدا ً من
خدم اإلسالم.
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Speech of Sheikh
Muhammad Al-Ghazali Al-Saqqa
At the ceremony of awarding him the Prize
12.8.1409H. - March 19, 1989
In the Name of Allah, the Merciful, the Compassionate

Your Royal Highness,
Prince Abd Allah Ibn Abd Al-Aziz,
The Crown Prince,
Your Highnesses, the Princes,
Your Eminencies and Excellencies, Distinguished guests,
Ladies and Gentlemen,
I thanked God exuberantly when I was awarded King Faisal International
Prize in the Service to Islam, because I felt that this awarding is an
indication of the blessings of God. Therefore e I recalled what Muslim
narrated that the Apostle (PBUH) was askedas ked: I f you saw a man doing
a good deed, and was appreciated by people? He said this is an urgent good
news to the faithful in this world. So this Prize is a good news in this world
to me, and I look forward to hearing that unknown one, which I pray to God
to prolong to a slave who is seeking his amnesty.
Some people said: Had this prize been like a life buoy given to drowning
man after reaching the shore? I said to them no, it has been conferred upon
me. while I am, still, fighting the waves fiercely, as I am struggling against
atheist and communist trends as well as bad heretics on the internal level and
malicious raids on the external one, and resisting the rivals of Islam on many
fronts. I feel sometimes that fatigue is about to prevail on me as I am
distributing my energies here and there. Therefore, the prize has been
awarded to me in due time as it motivated me and redoubled my efforts to
stand firmly for the Service of Islam and defending right, hence, I will show
to the rivals of Islam more power.
In this context, I feel that I am ob1iged to exp1ain a political and cultural
fact that the flag of kingdom of Saudi Arabia is marked, among those of 160
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countries, with a distinguished emblem, free of drawings and paintings, on
which there are words which represent the message of this existence. Tens of
countries decided to draw on their flags other different emblems, but Saudi
Arabia rejected hypocrisy and flattery. Therefore it was motivated by
adherence to God to write down the most noble words on this earth.
This age is the age of nationalism which shows fanaticism to races and
countries, which in turn weakens or dilutes the relation to Almighty God.
Hence it is a regret to see that the brotherhood on the basis of doctrine is
inferior to temporal affinities which God will not reward. I and the masses
here as well as the faithful’s in the vast Islamic world greet this flag
embroided embroidered with the words of monotheism, and under this flag
we fight atheist and polytheist ploytheist trends.
Since the rise of Islam in this peninsula, the state and Islamic call were a
one coherent entity, 1like the body and soul or 1like the machine and its
operating energy, while the history had not deviated from its habitual
practice, in old or modern times, as the Arabian peninsula was not unified
except by those state leaders who are fully aware of this fact, which King
Abd Al-Aziz took into consideration, when he found the Arabs dissensions
and conflicting tribes. In adherence to the Holy religion he was able to unify
them and revive the waste land, and in the name of Islam, and for the sake of
Islam he established this honourable and strong state while the world
nowadays is indulged in innumerable problems, thoughts, and feuds,
because there is no stability or true guidance when keeping away from the
teachings of God. Therefore we have to appreciate this value and
preciousness of this religion in order to be able to lead the whole world to
peace and stability under the flag of monotheism.
I have preferred in the field of the service to Islam a method which I
deem more advantageous and useful to our nation, developed as a fruit to my
historical studies and vast personal experiences, which is represented in the
adherence to the basic rules and then shift to make the branches yield for
their service. This means that I present the Jurisprudential principles which
are irrefutable, then I select one of their branches as a support for those
principles. I like the proverb which states that we cooperate as regards what
we agreed upon and give excuse to each other as regards what we are
different about".
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However, I will remain a student seeking for the treasure of knowledge
of the venerable predecessors and those who followed them on the righteous
path. I will remain a student seeking for truth, and my ecstasy when I find a
proof to eliminate suspicions, and I will keep acknowledging gratitude to
those who honoured me and exalted Islam in honouring one of the Islam
attendants.
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