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بدواممسم،غ حمد 1 والنعماء الكرم وأهل ، والثناء الحمد ولى لله الحمد 

ومستمدوآلائه، مده محا فرمى ومؤد قسمه، جليل على للشكر ومستؤنع نعمه، 
عقالوملكنا العلم، حلية وحلأنا النهم، محلة أحلنا ئه، ونعمل كرمه فوائد من 

ورسولهالكثي نبيه محمد سيدنا على الله وصلى النطق، بنطق وزيننا العقل، 
وعفلموسلم النتجبين، الكرام ومهحيه الحلاهرJن، ال۵ليب١rن آله وعلى الأمين، 
بعدرأما وكرم' ومجد 

والعالموالطريف، والأثأريف الحيغيروالكبير، على الوت الله كتب فقد 
بفميهمأن وذلك كبيرة؛ محييبة بالعلماء ال۵ديبة أن شك لا ولكن والجاهل، 

الالله «إن قال: الرسولأن ثبت وقد الأنبياء، هوميراث الذي العلم، يفقد 
بقيضالعلم يقبض ولكن صدورالرجال، من يتترعه اتنزاعا العلم يقبض 

فافثوافسئلوا جهالأ، يووسا الناسي اتخذ عايا، يبق لم اذا حتى العلماء، 
ا.فمهلواوأمداوا<ر علم، بغير 

جبرينابن عيدالرحمن بن الله عيد الوالد اكييخ نعى الكا٠ات، بهذه 
-٤٠اليوم ن،ددجلها ونحن ا تعالىر ٢ أبوزئير عيدالله بن بكر الشيخ أخاه 

بفقده.مميييتنا تحكى لأنها ، الوالدسيرة عن الحديث، مثومة 

لأبنالأذكياء و  ٨٢/ ١ النحؤي الدهيقى بنين بن لسليمان العاني وافتراق الباني اتفاق انظر: ( ١ ل 
•الجوزيا/ا 

بابه سيلم وأحرجه  ١٠٠برقم العلم كتاب من العلم يقيمى كيف باب اليخاريه أخرجه ( ٢ ت 
كلأمعا ٢٦٧٢برقم العلم كتاب من الرمان آخر مى والقش الجهل وظهؤر وقبضه العلم رهغ 
العاص.عمروبن بن عيدالله حديث من 

^بهأفراداشياةشالخكاة.]٣( 
الشهريمشرف بن أحمد للشيخ الملام دنيا يا فعليك أحبهم، الدين رحل بعنوان مقال ]٤( 

.http://www.alukah.net/arlticles]/ا7تم aspx .63الألوكة 
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ميآهرينوأأنانأيى\/غم ؤ تعالى: ه نمهن عباس ابن فسر وقئ 
[.٤١ه]\ؤئ\ أيثاس وثرتنحيأ عذآؤألامعقب آطرافهاجؤآس مى 

التفسيرهدا العلماء تلقى وقد أهلها• وخيار وفقهابجا علمامحا موت با'ذه 
آ.ءJةوإإؤر ٠ البرر عبد بن أبوعمر الحافظ ذلك ذكر كما بالقبؤل، 

الئلمة، الإسلام _قت بموته انثلم الم العمات »إذا قال؛ علىُمك وعن 
ُ.القيائ<<ر يوم إلى نسد 

وفيضهيقبحس، أن قبل بالعلم »عليكم نبمهث: مسعود بن الله عيي. وقال 
أهله«رإُ.ذهاب 

قال:الناس؟ وهلاك الساعة علامة ما وُ('هأ■' جيير بن لمعيد وقيل 

؛.>)إذاذهبعلماؤهم(ار 
كيفينفلر أن سره >)من عباس ابن قال نبمهث ثابت بن زيد مات ولما 

اّذهابها(ر فهكذا العلم، ذهاب 
أيوبيقول منهم' واحد لفقد الأسى أشد يأسون ^١<^، السلف كان وقد 

بعصأفقد فكانى السنة أهل من الرجل أخيربموت "إني ؛ السختيانى
أعضاش«ري<رع،.

٠٢ ٤ م ١ وضسله العلم بيان جامع )١( 
.hnp;//www.alcql.com/2009م article_252832.html/07/16الشائع بنعيدايرحس  jJLi"د. مقالة انظر ر٢( 
.١٨٥ برقم ( ۵٤٥٧ى/ ٢ ~)ج البندادى لثخمليب واسقه الفقيه )٣( 
.٨٨٤هبرقم الكبير الملبرانىف يواه )٤( 
. ١٦٦٢برقم للبيهقى الإيمان شب ره( 
.٤٧٥١برقم الكبير روامحالطبرانىف )٦( 
النبيؤهتعن يوى ما سياق (  ٤٦ص / ١ ~رج للألكائي والجماعة السنة أهل اعتقات. اصول شرح )٧( 

٠٢٥برقم إليها ودعا أحياها ومن السنة حفظ من واب ثه 
القديمالنؤيممة جامع ~ الدواسر وادي المنام محمد بن المرير عبد للشيخ جمعة حطية من )٨( 

١٤٣٠/٧/٢٤.
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وسمعه،رآه من به أعجب حتى اليلوم ه بؤع أعلاها' العلوم من بلغ 
بمده((.من أتعب( حتى التعليم وبرعِقن 

عليهيشق الابن فإن الجهد' من كثيرا احتميرعلي حضرا السييخ ولعل 

الواي،_قن موح_وانة ولوكانت، الدح، بمشاتء اه أببحهف أن منه ؤيسمل 
الوالدالشيخ تلاميذ —كذلك— أراحني وقد والبعيد، القري_ب( بها ؤثهي. 

ذكروهمحوريفيما الهمة، مده من عنه أوتحدئوا كتبوا ممن ومحبوه 
أميعابها.سطرها كما أبقيتها التي الثناء، عبارات الكثيرمن 

^،يقوليصواحلةله^قناةدلل:

جانببأي جبرين ابن الله عبد الشيخ '،،ماحة العلامة سيرة عن التكلم 
أوالبحرفقربة؟للحملة الدهر أجمع هل يبدأ؛ 

قلباالقديم._قت بيته سقت عليه أتردد ، صهغيراكنمت، ان منذ المميخ عرف—هت( 
بيد.ه.القهوة يمهي، الذي وهو لنا، يجلس الشيخ كان الرياض' مدينة 

النوازل،بعمى الأموروالواقماث أستوصحهفسس اوثأيخوأنا عرقت، 
النفس.له وتطمئن الحدال.ر، له ينشرح قولا منه فاجئ. 

العسيرلمالي إحدى ق مسيجدنا _قت عام كل ا وهويروونالشيخ عرفينا 
يختمئم العناية، كلمته يلقي أن بعد الأسئلة عليه أقرأ سنة، كل من الوسحلى 

اؤإذ النائية، الناطق والسعاكين.٤، للتبرعللفقراء والئسعوة بالسيفاعة كلمته 

يتحينبعحيهم بل وحلي، مال من التبرعات انهالت، الليلة تلل£ا التعيخ ا زارن

للشيخ.ليدفعها بزكاته، يتقدم حتى السميخ يأتي متم، 

١٢
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يخفهسومنواضعا، ليا نضيه ل بو كف فأرى شفاعة، وطالب جة حا ومياحب 
قؤلتدكرت مقبلا السيخ رأيت فإذا والفقيرواالسك؛؛ن، للضعيف جناحه 
ماداوي ة عو للخن هتملهثا أٌر؛ ألدار غك ؤ الiه.ث: 

.[. ٨٣]القصص: ه ^٥^٥ايفأ 

يمرأوأن رس يد« أن ؤيجب سيرته، من يستخكس أن يجب منهج له الشيخ 
الحكاممع منهج فللشيخ حياته. ه مواقف مجرد وليست كمنهج يعرف، ن أو 

والتعاملالبيان _ةن العلماء مع منهج وللشيخ والزيارة، والحمدق النحييعة .ثن 

وللشيخحوائجهم، وقمياء الدنومنهم العامة.ق مع منهج وللثييخ الخالق، مع 
وسميخللجميع، والنم،يحة ^عحهب 

رماديةمنطقة يقف_قن فلا واهنمعة، مخالفة العقائد الخالفيزه مع منهج 
عاسية!؛؟^ ا^٠٧أم وقلق الحيحابة سب فيمن ومعلوم م،ث،هود وقوله 4 ا أبد 

أ.ه.• دالفاحع،،ه 

جاوزرجل جبرين ابن عبدالله الثميخ العودة: سلمان الد.كتور ؤيقول 
تجلعمره طول أنه.٤، أعجوبة أعجوبة.. الرجل مذا عمره، من الثمانبن 
وبعدهالينة، _قن دوره وبرامج، دروس وقته فكل 4 كله وقته تمترس دؤوسه 

دالبلا بين يتنقل ا وهكد ، مدثأوحل4 حم|س _ءت ثم 4 أملج ه ثم . لممرقية ١ النطق_ة 
وبرامج.دورات والدن-4 

ممغيرةهجرة إلى دماه لو حش يدعوه4 أحد من يعتذ,ر الثييخ يكاد لا 
علىمقحيورا يكن لم أنه المريب والثميء الطلاب، من قليلة أوثلة أوقرية 

اكرتهذ ا إذ بالأن،هماب. بحمر عنده اكرته ذ ا إذ الأن،ه،اب، الأث4يخيج تجد الفقه 

١٢
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وغيرها.الحريري مقامات من كثيرا __!، إنه حتى والشعر، الأدب _قن 
لنفسهيرى لا جم' تواْتيع نبيلة، أخلاق أيمعا الثييخ عند بالشعر، ؤيسثيهد 

الغضب،ما يعرف يكن لم الغضب، عن قرأ يكن لولم القيخ أن وأظن قدرا' 
وُ(هأفكان لنفسه، لا لفه فيغمهب وتعالى، سبحانه الله حرمات تنتهك أن إلا 

.الفاضلة الأخلاق وث النفس، وبذل ^يم 

ؤيعتلسرأناملي، بين القلم يهتر السميرى: رياض الشيخ ؤيقؤل 
وأعجوبة، ا الدنيعلامة فيها أنعى مقالة أخط ا وأن(، الع^rjوتذرف القلب، 
التواضع.ومعدن الحفط، وجبل الزمان، 

*'يءمحة جبرين ابن الراحل ا شيخنعن أكتب وأنا يرتجف' بل القلم بهنز 
فتبكىقلوبنا، وبلسم ا عزاءنوابنباز ابن الثيخاrن؛  JUUكان الذي 

لأننامحسابنا؛ فيهؤن جبرين ابن تذكر نم 
مالاالرأي وحسن والبحييرة العلم من لديه الفقيه الشيخ بان يقثن على ا كن

عصخى.وابن باز ابن الفقيدين لدى عما يقل 

فإلىالأقمار، العمالقة وغاب الكبار، الثلاثة عقد انفرط فقد اليوم أما 
رواالست،وان وهوالولي التكلأن، وعليه ^كى، 

ارشل،بمابنجيرينباختم1ا؛ال.ر العووالدكتؤرعبدالعزيز ؤيقؤل 
وأح،س،قليل، الياذلؤن الراسخؤن ولكن ' العلماء هم فكم العمعر، أعجوبة 

شامتهم.جيرين ابن أن 

الدنيايودع الدنيا علامة بعنوان السيميري رياض لل،؛؛،يخ مقالة ( ١ ر 
htlp://\vwwjslamliglit.net/index.php?option=conlen_

littp://www.saaid.net/Minulc/288.htrn(''■)

١٤
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السيرةفصسول وسيرد.قن ٠ عنه كتبت التي النصوص بعض هذه 

منكثير قلوب مقن زرعت التي الشيخ محبة يترجم مما ٠ غيرها الكثير ومباحثها 
-حياةمن جمعه استطعت ما كل تحكي السيرة وهذه الإسلامي، العالم عبر الناس 
$^والتوجهاضأو١٧أوالواقفوالناهج، الأحداثوالوقائع، سواء ، الوالد

لأكثروحدمته مكتب4 إدارة توليت قد وكوني ، منهقربي وبحكم 
الأرشيفؤثقت اكرتي ذ ات.-قن العلوممن كم لدي كان فقد سنوات، عشر من 

السيرة،هذه تدؤين _قت كثيرا أسعفتني الكتب، —قت الموجود 
زُ('هو(الوالد الشيخ يواه ما كل تتبعت بل عليها، أقتحسر فلم ذلك ومع 

منبعيره قيس ا كثيرإذ وهوأمما أوصوتيا، أومرئيا كان مكتوبا سيرته من 
منلأكثر التكرار استبعدنا ت۵دلإذا فقد لأنفسهم، ترجموا الذين العلماء، 

يتكلمكان الحاصة، والشاهدات بالأحداث مليثة متنوعة وهي صفحة، مائة 
جهته.من إلا تعرف لا دقيقة تفاصيل ؤيدكر ، سجيته على الوالد فيها 

فيعدقريبا، ذكرت كما ومحبوه تلاميذه أوقاله كتبه ا متتبعت كما 
عنهتتحدث برامج اعسات الإل وبعيس الفضائية القنوات من كثير بثت وفاته 

مهمةبمعلومات مليئة وكانت والخواطر المقالات من الكثير نشرت و، 

سعدالشيخ العم وابن سءاو العم فرسانها من كان سيرته، اسييضاء ه سماعي 
والدكتورالمهنا، أحمد والشيخ الضيعان، عمرو الأستاذ ا وجارنالجبرين، 

السنيدى،والدكتورفهد الطريرى، عبدالوهاب والدكتور العريفى، محمل 

كثير..وعيرهم حممان، محمد والشيخ العؤيد، عصمام والشيخ 

ماكل برصد قام فريئا مباشرة الوالد وفاة بعد كونا ولقد 
حامىموي لها وأنشى والكتابات، البرامج هذه من عليه الحصيول استطعنا 

الوالدلموقع كفرع الإنترنت، على 
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س،الوالدميح تلاميذ بعمى فيها شارك الترجمة، للعمل-ق، لجنة كونا نم 

أبولؤز،علي والشيخ الفاير؛ عبدالله والشيخ ١ليوشن، محمد الشيخ منهم كان 
ولكنأ،،ليمان، أناوآخى معهم وكنت ناصر، المم ابن عبدالرحمن والشيخ 

بجهد_ققامت، أنها مع أعضائها٠ الا،،،تمرارلانشغال اللجنة لهذه يكتب، لم 
اللهاسمتخرت، ولهذا الموضوعات، لبعضن والحيياغة المعلومات من كثير جمع 

الموضوعاتتح،نيف، قاعين قبل، من ذكرتها التي للعوامل بالعمل أستقل أن 
تتملم ما وصغت، قبل، من صياغته تميت ما بعضن صياغة وأعطيت وتبؤيبها، 
السديدالله وأ،،هال الله، بحمد العمل أنهيت، حتى الأكثر، وهو مهياغته 

والقبول.والإخلأمى 

السيرة..هذه أكتب، وأنا خواطر، من ذاكرتي علق-4، ما أسجل ولعلي 

تعرقت،ولكني وحياته، الوالد أمور بكل أتصدور،احاطتي كنت 
أكنلم مهمة جوانمط على غيرى كتبه ما على واْللاعي لسيرته كتابتي خ—لأل 

اعرفها.

مهمةأنها اكتشفن، وقد بالا، لها نلقي نكن لم مواقفه بعضى 
أنعلى يحرمن كان فقد ونحوهم' الحللأت بعضي نقوّى وموئرة-4 

وكانوالأحد، الجمعة درسي •4 المسيجطد للطلأب4 ونعناعا وشايا قهوة ف~ 
أثرالها أن عنها كتب، من بعطن كتابات فرأيت-4 العللأب، مئات يءءض،رها 

بذلك،.نضير نكن لم ونحن الهللأب، تنشيهل، فعالا■4 

معتلفزيونية ات حلقتيمجيل على حريح،ا المنجل طد محمالمميخ كان 
ونحنعن،هعيرته، المل.ي،ثا منه ؤيطلب، الثيرقية، للمنملقة ذهبنا كلمل ي. الوال

منلووثقناها كنانود القضايا فماتناكثيرمن كثيرا، لف، لذلنهتم نكن لم 
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أنوفاو4زعنيم(ويذج، الوالد الشيخ سماحة ة وقسا سقن الموافمات عجائب من 
الشهرومن الأسبؤع من ه نفلموم الواك؛ وفاة كاريخ موافقة كانت 

التخصهمعى،فيمل الملك مستسقى ثن توضت حسنا د أيتسا المكان وثن 

العلمية،اليئوس من الأخير الأسبؤع تيقن.ق أنه أيصا اللهلائ_ف ومن 
وقدفرسانها، أبرز يكون أن مقررا وكان الصيف. أول يعقدها-ئ كان التي 

الكبيرالجامع ثن عليه مملى وقد 

محبمامحنت،غيابه حال از-4 ببن الشيخسانمزير عن بالنيابة بومه كان الذي 
ا.علميةر فيه.حلقات يقيم وكان 

يرجعلم الذي للمستشمى البيت من خرج أنه ت البديعة اللطائف ومن 
الفجرإلىصلاة  JdUدرسه ألقى جث والنفع، بالعلم حافل يوم صباح ثن منه 

للمكتبالناس يجلبها كان اء، قواريرمفقرأعلى للمكتب رجع ئم الشروق، 
حملهوكان شمالها' إلى الثيرفة حنوب من 'يءمحث ونقلها ، ا فيهلهم ليقرأ 
•؛ محير عك عت،وه القلبية الأزمة أثار الذي هو الكبيرة. القوارير لأحدي 

التركية،من شيما فيه وأن الميرة، هذه عنوان عن البعحس يتمياءل فد 
الجدةبين( الاسم يجمع أن أردت حيمئا اء، الأسممن عدد بتي، ترددت ولف، 

هذالمعنى أشار حث،محج الواك عن J؛، نمو من بعص فرأيت والمدق، والجذب 
رجحتولكنى ، والعؤيد وااسءيميرىا العودة الدكتور عن، ذكرت كما الاسم، 

نموصالتعبيرثن هذا رأيت، ئم لسلأستتها، العؤيد العزيز عيي. الدكتور عبارة 
واعتمدته.لذلك فانست التراجم، ااحدنندج،ثن من، عدد 

الجزيرةجريدة ممال.ق الحيان، محمد بن، علي بن، خالد )١( 
http;//\vww.aا-/uراraا104890/١xornمس

التكلةععر بن، زياد محمد للشيخ جيرين، ابن الشيخ وفاة،،،ماحة ث، ومواقف، فخواْلر ( ٢١
spx.7038،؛/http://alul،ah.net/articles/l
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ادداوي؛الإمام عن 'يقؤل ر النهى أولي السوشفطاف مصطفى فهذا 
سليمانبن الدين علاء القاضى المرضى، الحدث الأصولي الفقيه ام الإم

•العمير ذلك _قن والفريد الدهر، أعجوبة المهالحى، ثم الرداوى اا،،،عادى 

قال: سالعبمعا،دسمنبوداكرنال،،دابع 
.العمر ذلك، أعجؤية كانوا الترجمة الوراقىوالملقي1ىومداحسا ان حجر: ابن 

بخط،فرأت، ا: ر الثامنة الثة أعيان الكامنة.ق، الدرر ال،،دخاوى_ق وقال 
الأنام،قدوة الأعلام، حجة الإ،،،لام، شيخ العلائى؛ الدين صملاح الحافظ، 

السفليين،اسوم،كور يعر _، 

.تيمية ابن العباس أبو العمير: فريد الرمان، أعجؤية القرآن، ترحمان 

''قالقاضىالأمدي: الدين ذكرسين، ظ ات،ر؛؛ بالوقيوحاء_قالوا_ق 
أعجوبةيقالظ أن عمس ما الممه: ممش 

.وامامالع۵در الدهر 

والأوانالعمر أعجوبة ا شيخنا: انمروسأ تاج الزبيدي_قن وقال 
*العيال،داوس ممعطفى العلامة ال،ثأريم_، بن عبدالرحمن 

واحتسابية،ودعؤية علمية تركة مخلفا الوالد النييخ رحل لقد ؛ ر
باييروف'وأمرا للمسلمثن، ودعوة للهللأب،، صلينا وحده، بها يقوم كان 

ولقدالحتاجتن' والال-قذفع الجاهوالحهد بذل عن فضلا النكر، عن ونهيا 

•١( ٩ ص / ١ رج - النهى أولى طالمط ١( 
.(  ٤٨٧ص / ١ ~رج او،4اوع القرن بعد من بمحاسن اليدرالطالع ٢( 
(.٠٢ص / ١ -رج الثامنة الثة أعيان اللك.نة_ه الدرر ٢( 
ميالواLدبالوضات،-)ج١/ص٤١٦٤( 
ص*اآ(./  ١٦٤١-القاموس جواهر من اويروس تاج ْ( 
^زيرانمجلأنممهراسماكءإ(محئ.\ا 
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ومحبةالدين —ق؛ الإمامة البدل هدا بسيب ال ونبعدء، من وُةفضأ أتمب 
وهداجهيد، وجهد طؤيل صبر بعد إلا النزلة تلك ينل وهولم السلمين، 

ئستألهص|واالهمم، لقشعيوا الطلب، بداية —قت مازالوا الدين للسباب يرمن 
أرجاءدينه_قن لفير لله، انف،،قهم يبدلون رجال إلى تحتاج الأمة فان العزائم، 

البركةمن تعملي والعمل، التعلم فت - وجهدك وقتك من تاد۵لى فبقدرما الدنيا، 
والآ.خرة.الدنيا فن والرفعة والخير والقبول 

وقلفقده، بعل إلا منرلت4 تستشعر ولا الغالب، يعرفافل،ره.فن لا والعالم 

مختلفمن والعزيز ال۵دلين فكثرة الوالد الشيخ وفاة ذلك-فن ا رأين
كانمن بعض إن بل والحامية، العامة عند العلماء قدر جليا يوضح الحليقات 

العلمطلاب من كثير أبدى ولتي، اة، والوا،،،للتمرية جاءوا يخالف—ه 
يدفعناوهدا حياته، فن - الشيخ علم من ينهلوا لم ■حيث وأسفهم' ندمهم 

رحيلهم.قيل نمهم ونلأ عنهم، حد فنا علم-ائنا، من بقي ممن ة د ستفا للأ 

العالم،هذ.ا عن وجسده بروحه وانتقل _ '،fjالوالد الشيخ مات لشد 

،وأثرطت4 كتبه الوجود-فت علمه من نسيتقيد أن فيجب ، يم،ت، لم حي علمه ولكن 
إحراجهيتم حتى الشيخ، علم حلمة ساعون—ق أننا القارئ أيه—ا وأبشرك 

ئتوالتعاون للمء،داهمة ومحييه العلم طلاب عوا ونل منه، والاستفادة ونثمره 

حمءمحة•له نقدمه واجب أقل فهدا منه' والاستفادة وارثه الشيخ علم إحياء 

أنعلماثها أحد مات إذ١ الأمة وعلى ■ة،ةا!ليج الوالد الشيخ ات ملشد 
لايدرىكالغيس،، محمي. وأمة ينقطع، لا الله فمل فان بربها، الفلز تحسن 
ال،،دلمتي،ؤينقع الدين ينشر من القه بإذن منها وسيغرج آخره' أم خير أوله 

تعالى.الله بحمد الكثير الخير اليوم العالم الوجوديزخن الثيايخ وان-فن 
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فهومنووفاء كمال من فيها كان فما بقرى، جهد السيرة فهذه وأخيرا، 
لأرجوؤإنى منه، الله فأستننر وحْلل خطأ من فيها كان ا وموحده، الله فمهل 
تتعلقسواء ملحوْلات،، من وجده فبم—ا الظن يحسن أن الكريم ارئ القمن 

ثكؤنأن جهدي.ؤن بذلت أني ينين على وليكن أوالاراء' أوالواقف بالأشخاص 
أزعمولا ء،ةازإنج، الوالد عليه كان لما م3لابقة، مهورة رمم صادقة-فت السيرة هذه 
يودأو منه، أولى غيره ل—وكان أن يرى شيئا وجد ومن موضع' كل ه أصبت أنى 
لهذهالقادمة الطبعة ه لألحقه به على فلينفصل ، ماهوموجود إلى أْنهيف لو 

أوأودعاء أورأي بجهد ساعدني من لكل شاكرا شالي، الله شاء إن السيرة 
وأخواتيوسليمان محمد الكريمان أخواي وبخاصة أوغيرها، أوتشجيع •حض 

ومحبيه،الوالد وطلاب، الأقارب من وكثير وبناتي وأبنائي وأعمامي اركات الب
الأديم،الأري،—، على أعرضها أن رأيت العطرة السميرة هذه فمهول أنهيت أن وبعد 

ومن)^ ٤٥'الوالد تلاميذ العممكروهومن عبل-العرير بن الدكتورعبدالحسن 
الامتنان،وعْليم الشكر خالص مني فله وفوائده، بتممحيحاته فرانها أخصمائه 

لاينكر.معدنه من والوفاء 

وفسيحوالغفران الرحمة وللوالي، اد، والسي. التوفيق وللجميع لي الله أسسال 
وسلم.وصحبه وآله محمل. نبينا على الله وصلى السانمثن، وجميع ووالدني الجنان 

وكتبه

اسرينعبدالوحس بث عبداس بن هبدالرحهن 
ي/ا/مل*ا1اهالرياض 
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محثه
حميدبز هيدافه بز اثدكتوره،اثح اثقيخ محاثي 

اللكيالديوان سقاره وخطيبه الحرام السجد إمام 

الأنيياءوالمرسملثنأشرف على والملأم والحعلأة t العالين رب لله الحمد 
بعد:أما أجمعين.. ؤصحيه آله وعلى محمد' نبينا 

ئمامالملمين اء ضسمن كبير الم ثفن عث 
اس تجاه المس ه ختلج ما بمعال إه 

كتابته.على يعزم مما بكثير أقل العبارات أن ؤيجد العالم، 

الشيخفضيلة هم بفض. الأمة رزئت الدين الراسخين العلماء من ؤإن 
خلهرالأجل وافاه الذي ، زع('ه0 جبرين بن بزعبدالرحمن عبدالله العلامة 

الخزنببالغ ين الملمجمؤع وشيعته ه، الموافقين الاثنيوم 
مهيب.متثلر ثن والأسى 

الخبل؟جبل..ضيح«ل علمه ط، لويوينادلمنمحملذازته 

أحمدرواه الذي النبي. قول فيذكر جيرين، ابن الميخ يذكر حنن 
العلم،وغزارة الخشية تذكر يذكر ■حيث، ، ٢ الأنبياءءر ورشة ءالعلماء وغيره 
الأمةونمهرة الله إلى الدعوة هم شغل رجل يذكر والخلمم، التواضع ؤيذكر 

قليه.

.٢١٧١٥رقم الخديم، أحمد سالالإطم ِا( 

٢٢
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اللهإلى والدعوة والتعاليم العلم اكعورمقن باجمل مليئة حياته صفحات 
العلم،وهويحللب ه  ١٣٥٩٣عاآ رالربتن بلدة يقن نشأته ابيات بد فمني والميبر، 

جبرينابن عيدالرحمن الشيح والدء بيد على ودرس الكريم، القرآن حفظ محقي 
وكانحبيب، بابي العروق الشثري محمد بن عبدالعريز والشيخ '■جّجمحإج، 

والشيخحميد1 بن عيدالله والشيخ إبراهيم، بن محمد الشيخ مثمايخه من 

و-4وشروجها' الحديث كتب يقرأ-4 وكان وغيرهم باز' بن عبدالعزيز 
وهويتنوفاته إلى نمياته ومني وغيرها، والتفسيروالفقه التوحيد كتب 

العلماء.لغير تكون لا حياة ثقن ومعلم، متعلم 

وكيفايقمعىالساحد، _قن اليومية ه بدلوممستاتسمع وأنالعجب تجد 
والمهلولأت،الكتب، وقراءة والختممرات، العملية التؤن شرح ثق، الوقت، حل 

وسرةوتفسير وحديثا محقه من العلوم أ،،ائر واالحا۵دراتمقن اليئوس اء ؤإلق
تخلوتكاد ولا محاصرة، أو درس غيه وللشيخ إلا يخلوبتوم يكاد محلا 1 وغيرها 

الأيامليسافر ؤإنه وأثر، بيسمة فيها وللشخ إلا البلاد، هذه ثقن أومدينة 
ثق،حتى العلمية، والديوص الله إلى الدعوة ا,لحام،راتمقن اء لألفالطوال 
باركلن إلا يكمحن لا ذلك، أن ونمءد،ب، إليها، الوميول سيق التي النائية القرى 

وحهده.ومحته ثق له الله 

كانكما يقمهو، ولا يعنفه، فلا بالناس، والرفق التواصهع ثق، قدوة وكان 
القائل؛عناهم ممن وكأنه اللقاء، عند واليهنئاشة اللطلف، مثالا_ق 

سائلهأف، اممي سليه كأنك، حئتهءاللأ ما إذا تراه 

فهواأه،تحح،ارهللم،،هايل، وقوة استنباهله، وحمهن الفقهعة، نميربملكته 

كمامللابه، نقوس القدرحق، أعفلم لها كان لدا حاصة، عناية ه دنومهيؤلى 

٢٤
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مابكل الطمين وقضايا الإسلام نميرة على وحرهه الواسع، بافْه تميز 
ورجلالأئمة، من فهوامام ثانه، وعظم مكانته الجميع عرف وفد ستطيع، 

مة.أق 

الوال،حياة عن كتم، وقئ عليه، وقرأ والدي على درس ممن كان 
علىالملم تلقى الذين الئ،ايغه، الح،_،والوذاء أبرزفيها صفحات،، وعلمه 

المكاء.من يكؤن *حيث الؤفاء أجمل وما أبديهم، 

اللم،غزارة ص جمع الذي اني' الربالم للعنموذجا  ٤٥١٤٥كان 
أودرسأولازمه رافقه من ؤإن المتهر، وطيم، النملق، وحسمن الخلق، ودماثة 
ودعوةعلما الطيبة: الحياة بأريج معطرة سييرة عن بالعجب ليتحدث عنده، 

■ومعبرا ومجاهده 

حبرينابن السيخ ق - تجدها فانلئ، الأمة، رجل صمات، عن تبحمث، وحين 
وأمته،دينه لخال،مة  4iuJtjjjuالذي الرجل صفات فيه توافرت، فقد ' ٤٥١٤٥

يطل،_احيث وهوذورأي البلاد، أنحاء وتعليمه بديوسه ملأ جهبذ، فهوعالم 
كانوقد مكانته، الأمروله عندولاة تقديره له فيمايقؤل، مأ،،دد الرأي، 

الثيرضنالحرمين خادم من ومتابعة اهتمام محل  ٤٥١٤٥مرصه اء أثن-٤، 
اكثميمعىالسعسمى زارءِق الأي  ٤٥١٤٤٠عبالأالزيز'؛'بن عبدالله لث، الل

الفائقةالمناية يجد وكان ؤخارجها، البلاد داخل بعلاجه وأمر بالريام>ا' 
ومواطنين.أمر، ولاة الجميع؛ من الستمرة والزيارة 

مجموعةمع بعثه  ٤٥١٤٥ممعود الللث، أن الأمر: عندولاة مكانته وممايبين 
دينهم،بامور الناس وتبحيير اشملكة، ثيمال _ق الله إلى للد،عوْ اء اللممن 
.المعمال( أم،٠اهررحلة كتابا ذلك، _ةن  ٤٥١٤٥المميخ ألف وقد 
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معوترابطها وتماسكها الأمة وحدة على الحرص أقد ا حريمموكان 
علىالناس فيمث مسموع، وصوته موئرة كلمته أن يعلم وكان ا' قادته
السمعووجوب الأمور، ولاة على والالتفاف الحيفوف، وتوحيد الكلمة، جمع 

لهم.والتناعة 

واهتماماعغليمة النكرعناية عن والنهى بالعروق الأمر يولي كان ولقد 
،الحسنة والوعفلة بالحكمة عو ند ، يعنف، ينكر ولا 4 بلطف، ضناصح 4 يرا كب

علىحرصه مدى /XZ_ منه الضيون أدرك ولقد أحّين، هي بالتي ؤيج—ادل 
ونممرتهمالنكر، عن والناهين بالعروق الأمرين عن واول.فاع الناصعة 
وأهميتهاالعفليمة الشعيرة هد,ه باهمية إيمانامنه وذللث، ؤإعانتهم، ودعمهم 

واميتقرارها٠ووحدتها الأمة ماس،لئ، ت٤ 

حربصاكان فقد الله،،،بعانه، إلى وتقرب عبادة م|احد_، مإ1ريذة كان 

كلالحرام البيت يحج وكان ليال، ثلاث كل الكريم القرآن يختم أن على 
شهريعتمرِق وكان الحج، _ق علمية وديوس دعؤية مناشمل، مشاركا_ةن عام، 

منأيام ثلاثة يمئوم وكان الفملر، عيد أيام حتى مكة  ٠٤ؤيبق—ى-رمعمان، 
حتىالضجر ة مهلا بعد يوم كل ال،همجد .هت العلمية دروسه يت، وكان4 شهر كل 

يخلوجيبهيكاد فلا اكدل4قات، ميد4ان _قت جوادا كان ا كمالثدمس4 تشرق 

الأمرمن العديد ؤيكفل فيرده، ميائل ه ي،،مأليكاد ولا به، ينميدق مال من 
الوسريزعلىصدقاتا بتوزيع ؤيقوم حاجتهم،  SluJويتماهال4همبما الحتاجة، 

وكثرةغله مشا من فيالرغم ، عجس، شأن الرحم صلة هن له وكان 4 جبن المحتا 
الوفاءشد.يل كان ا كمرحمه، صلة على حردم،ا كان أنه إلا وأعبائه ه أعمال
بالزيارةالجميع ال4 ويتماه، صغروا أم كبروا وأصادقائه، وأقاربه معارفه مع 

والسوار٠
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وماوهيئته، ملبسه على واضعا الزهد أثر وكان ، كفافاعاض 
والزهد.الورع قز - غاية وكان ومللابها، أربابها من ولا الدنيا، أهل من كان 

وتودده،تواضعه من له الناس و.ص_، مكانته، غيرت، وما الكبر، يمرق، لم 

يدأو رأس بتقبيل يرضى ولا نفس، وطم، بحفاوة فيقابله يراه ادرمن يبكان 
الدات<بنكران معروئا وكان ٠ به بقبل ولا ذلك يأبى كان بل تواضع—ا' 
وأهوائها,النفس حقلوْلر من والتجرد 

التعليم_قن الحديثة التقنيات، توذليه_، عن بمنأى القيخ يكن ولم 
القنوات،وشارك،ِه به، واعتنى الالكتروني موقعه افتتح فقد الله، إلى والدعوة 

سقتالوسائل تلك، بأهمية منه إيمانا وغيرها، الافتاء برامج سقث الفضائية 
اءوالأمد الباركة للاثار ه منؤادراكا الناس، من شريحة أكبر إلى الوصؤل 
الإسلام.يغال.م بما التقنيات، هده توْليم، على الترتية الواسعة 

والدعاءوالسلمينه الإسلام لئحيرة داعيا وقلمه، بكلمه، مجاسا كان 
كريمابالضعفام، رحيما الفقراء، على عحلؤفا وال،معتضءف؛نهكان للمنكوبين 

لكة،ذهم، إذا الكي الحرم وح' بيته مقت سنؤية إضنار مائدة له ا، سحيجوادا 
بعطائهؤيغمر أحدا، يرد لا وكان مسافرا، لوكان حتى الإفْلار ماثد،ة وستمر 

العلماءغير تتوافرمقن لا همة الناس-فت حوائج ؤبمضى بيته' ؤيقتح ' أحد كل 
الحت،ديين.الراسحين 

العمرة،باب، مكتبي الكى_ةن الحرم مقت لي بزيارته يسعدني كان 
واللطم،،التواضع غاية فيه فأجي، الريامى، كنته_قن إذا بزيارته وأشرف، 
شرعية،وسوالأت، علمية مياحمث، من يجرى ما مع الاستقبال، وحسن والحفاوة 

فيها٠والرجع هومحورها، فضيلته يكمحن 
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بلi الله باذن يعيب لن ومآثر تراث من خلف ما أن فقده بيد عزاؤنا 
شره.ه مسجى لكن ؤإن فصله، سيرة وستبقى بعلمه، سيبقى 

التلبها يحش حاضرة الناس ا سير محا أجساد اكبر ث تغيب 

وسعىالعلم، عمره4ن جل أفنى الذي جيرين، ابن الشيخ الله رحم 
الهممشحي من الله رحم علمه'  ٠٤-وبحراهمه' ه جبلا وكان ٠ وتبليغه لنشره 

رحمة&،ةوإإ>ة فيه، والأذى دينه تبليغ على والمعير سبحانه، الله إلى للدعوة 
عقبه_قت وأحلفه بالصهالحا؛ن، ألحقه اللهم جناته، فسيح وأسكنه واسمة، 

وجميعووالدينا متقابلين سرر على النعيم جنات وإياه.ق واجمعنا الغابرين، 
أجمعثن.ومهحيه آله وعلى محمد نبينا على وسلم الله ومللي ال،،هلمين. 

ه،ااثحينسافهينح4؛د
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عرفتهالحبرين، عبدالرحمن بن الله عبئ الفاصل الم العالشيخ لأخ ا٠ 
ِةتعمله جانب إلى وكان للدراسة، م ١  ٣٧٨عام الؤياضا إلى قدمت مند 

الله،إلى بالدعوة ؤيشتغل اال،،،احاوا الْللأو-،_قن يدرس والإفناء التدريس 
وزيارةالعلمية الدورات، ؤإقامة العاْتدرات، اء لإلقالملكة بلدان مقت يتجول 

والدروسبالعاضرات، الأشرْلة ملأ وقد والتوجيه، للإرشاد الدارس 
عليهتخرج الذي النافع الخيري عمله على ازال ومالعلمية، اءات واللق

والعملالعلم  'هالحيالح السلف لنهج ملازما العلم،كان ْللبة من الأفواج 
__،ولكن عليه، وبكوا ايسلمون وفقده الأجل، وافاه أن إلى والاقتداء، 

الإنسانمات رإذا النبي قال كْ،ا الله، شاء إن أجرها عليه يجري آثاره 
أوبه، ينتفع أوعلم جارية، صدقة من إلا ثلاثة: من إلا عمله انقطع 

يجزيهوأن الثلأُث،، هده حميول له لنرجوا واننا ، ُ د4€ر يدعو صالح ولد 
الجزاء.حير وال،،دلع،ين الإسلام عن الله 

الفورانفوزان ْيالحبن / ا*،د 
اسماءتبار ميتة عضو 

علعيةلقاءات بيننا يجري وكان تقريبا' سنة حم،،،ين مند الشيخ رفهت، ع٠ 

ابنمكنية قن .وع،ءمحة، باز بن عيدالعزيز الشيخ شيخنا بيت،  'هودعؤية 

للدعوةفيها يخرج كان التي الرحلات _ةنبعص شاركته وقد الخيرية، تيمية 
منذبها عرفته أبرزحصيلة إلى ام القهذا  'هأنؤه أن بد ولا الله، إلى 

منبه عرف عما فيثملأ الخلق، وحمس الجم التواصمع وهي ألا به، التقيت، 
و_قنالناس، حوائج اء قضيو_ق التعليم _قت ووقته ه نفسيله وبن، والفقه العلم 

الوصميةكتاب، هس وفاته بعد الثواب من الأن،،،ان يلخق ما هريرة_ق أبي حاو،يمثا من م،ملم لواه ( ١ 
(.١٦٣١)يقم 
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اللهأسأل الأمر. بولأة واتصالا النتكر، عن ونهيا بالعروق، أمرا الحسبة 
امتداداوطلابه يجعلهم وأن عقيه، بمعلح وأن عليبن، _قن درجاته يرفع أن 

الحياة.هذه لعمله_ق 

ناصرالبراكبن عيدالرحمن 

وبخامئةفل4يمة، الجيرين عبالالرءءمن بن عبدالله الشيخ بفضيلة لاقتي ع٠ 
أستاذوهو الأود،لأموة، سيعود بن محمد الأمام لجامعة مل.ررا كنيتتا ا حسم
بماالطلاب ترؤيد على والحرص الشرعي، للعلم التفرغ فيه عرف،ت فيها، 

للخيروأهله،محبا الدنيا٠ مذلاهر عن بعيدا تعامله، متواصعا.ق، ينفع. 
كرامته.دار به_ق وجمعنا مثوبته، وأجزل 

التركيعيدائحسن بن عيداطه د. أ. 
الإسلاميالعالم لرابْلة العام الأمتن 

عبدالرحمنبن عبدالله الدكتور الشيخ بفضيلة علاقتي ات، نسهقد ل٠ 
سنوات،سين ولية اثمعوة إمام معهد بالتلريس-ة تزاملنا حينما الجبرين 

علاقتهتقؤية على 'صيصا العهثمر، طيب الأحلاق، دمث، كازفصهيلته وقد 
علىبالاثراف إلن عهد أكثرحينما به علاقني قؤيت وقئ وطلابه' بزملأئه 

التواضعالحيبور الجاد العلم لطالب، ضدا مثالا فكان لا١كتوراهف رسالته 

فأشهرالأحرين ونفع والدعوة التعليم مجال جهوده:ق وأما لذاته، النكر 
_قالأمة يعوض وأن والرضوان. النقرة له الله أسأل ، عنها ؛، Jj_3،أن من 
حيرا.ه فقن. 

الركبانعلي بن /عبد،اطه أ.د 
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منالجبرين بن عبدالئه الوالد الجليل ا شيخنفضيلة ن إ٠ 
التواضع،وكثرة اليهسح بحييى اه عرفنتنازع، العممربلا اء علمخيرة 

متافناللدعوة متفرعا االسلمتي، وتعليم الشرعي العلم بدل على حريص-ا 
حيات4،_ةت جاد التهجد' علامة وجهه و_قن ، اليعيل، آثار عليه الدين، عن 

بوفائه،الإسلام ئلم وتححييله، طلبه دؤوب_ق، وأقواله، علمه من متثبت 
خيرا.االسلما؛ن وعؤض ه لف 

سعودآل محعد بن بن سعود د• 

جهودزُآزٌزأ الجبرJن عيدالرحمن بن عيدالك د• الشيخ لفضيلة لكن قد ل٠ 
والدوراتالعلمية الدراوس خلال من السجد، رسالة ندكرفسأكرفإماء 

بالرياض،شبرا بحي انماميجاسمدا مدار على ااتييسها الشرعية، 

جتاو4*فسيح وأسكن4 واسعة رحمة _ Zfjوفاته، بعد استمرت والتي 
عيدالعزيزالراسيبن عمداثله 

مودةقة علا ^رب،ولككيروطنابه 

,LS،'وتوجيهاته نم،ائحه بتقديم يبخل ولا زياراته،  *Atيتخؤبما ولكن ٠ وممة 

بتحقيقلسماحنته تكليفنا بعد أكثر به اليلاقة توثقت وقد مجلمنا، 

أنجزهوقد ا، أجزاء الغرقيرسبعة مخضر على الزركشي شرح اب كت
العلمغزير التدفق التواضع الزاهد للعالم مثالا ولكن قياسية* بمدة 

واسعة.رحمة 

يجميحا نمرين عيدا بن محمد 
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ممن/يمم(هأ الجد-رين عباJامح٠ّن بن الله عيد ت الشيخ العلامة يخنا ش٠ 
نحوأرستيمن منه والاستفادة ومججالمته عليه بالتتلمذ تعالى الله شرفني 

صدروسلامة وتواضما سماحة الرباني العلامة صفات فيه رأيت ة، سن
له،الله عفر للمحناجين، ومساعدة ؤافتاء تدريسا ه لوبدلا علم وسعة 

مجيب.سميع إنه كرامته، دار ق به وجمعنا جناته، فسييح وأسكنه 
عبداكزيزبنإيراميماممام

٢٤







،٢ الدرضر منطقة فرى من معغيرة ضة -قن .والعربية الجزيرة قلب ه
يكنلم أقاربه، به وامتى أهله، به فرح جميل' طفل بميلاد الحيبح قضى 

الأطفال،من بغيره كالفرح به الفرح كان الغيب' بملم ولا السمبل' يقرأ أحد 
الغروس،وسقى الغنم ورعي والزرع الحريث، على كغيره يشم، أن أقاربه تصور 

العلم.حبال من حبلا بل علما* يكمحن أن الملفل لهدا شاء الله لكن 

لأنسبيا الله عؤن بعد كانمح العالم الواك وهمة الوالد|ين، دعاء لعل 
الأ|هوروالددنون،وتمر والليالي يام ينثيآهدا 

فاتمرأبتالأمة، هم حمل الأثمة، من إماما الله بتوفيق الحلفل م،ارهدا حتى 
علىبل ومجتمعه، أميرته على بركة وكان ١لآفاقه معميته وطيقعت، الأعناق، له 

عامة.الإسلامية الأمة 

بنعيدالله القدوة العلامة الإمام الأ الوالالععيخ سماحة هو: هدا 

تمالى•_hLhL بن عبدالرحمن 

المحياتهننكفم،عنسضمد
٠ضها يشا التي الفميبه وسمه السادم^ده 

امماهتالأسرة 

كانوااده وأحي. فأبوه ودين، وفقه علم أسرة _ق الوالي. الشيخ نشأ 
المّيخسرد وقد فيه، عاش الذي محيطه ٍقت ومراحمه-العلم حملة من 

اال%،لكة.الناطق الجديد التقسيم قيل القؤيعية الحافظة القدبم موالاسم هدا ( ١ 
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سالرحمن سر ض عيداش فقال: ٠ سبهر سلسل معمل ^اء 
•رشيد بن عيدالله بن محمد بن جبرين بن حمد بن فهد بن إبراهيم بن الله عبد 

م

مشهورةقضاعية قبيلة ونوزيد زيد، بن عملية من فغذ ( رشيد ال و) 
مء

القرى،كثيرمن إلى الكثيرمنهم نرح ثم شقراء، ينة مل موْلنهم *لكزاصل بنجد 
هناك.كثيرمنهم،ونملكوا مر بلدة ومنها 

منأخرى لقبائل جدا كان الأصل -ق أن)جبرين( النسابثن بعض وذكر 
عيداللهبن محمد وأن ، ( فنتوخ آل و) ( هؤيمل آل و) ( الرواجح ل ومم ' زبد بني 

علىجبرين( أمه؛) أسمته بمولود منها ورزق لجبربن بث تروج رشيد ابن 
جبرين.آل يدعون ف۵داروا رشيد أل إلى الاسم انتقل ومنه أبيها، اسم 

وجهائهاأبرز ومن ومكانة، شرفا ولهم ؤإمارة، علم أسرة جيرين وأل 
؛.١لأمارةر أبناؤه تولى الذي سليمان بن جيرين 

وهورفهدإ، أبناء: ثلاثة له للشيخ( الرابع الجد جيربزر بن مد حو 
ناصرالنريفىابنة وأمهما ، فهي. وهوشقيق ، ورناصر( للشيخ، الثاليث، الجد 
رمحمد(.الثالث،: والابن ، أسرة)العرافا( هوجي الذي 

والصيوتيةائرتية الواد من وغيرها اكلم، طل،_، سقت وقصتي حياتي، هن مهمحالت، راجع ( ١ر 
السجلةسمخحم،س•

الأمارةتولى عب،والعزيز، الللث، رجال من وكان، جبرين، بن عبدالله بن مهليهان أسهرهم: من ]٢( 
ه١  ١٢٨ ستة تؤثؤ الوطني، للعرس وكيلا أصبح ثم وجيزان، الدواسر ووادي وبيشة القؤيسة -ق 

المعممة،ثم الدواسر وادي ثم تميم بني -حوطة إمارة تولى الحبريزت سليمان بن محمل. بنه ا~ 
هخرئي،يسنةم'ئاهتو-4 

لحمرمحافظا عين ثم الووادمي، ثم عفيف إمارة تولى الجبرين* سليعان بن حمد بنه ا~ 
ه.١٤٢٦مةرإأذةأقسنةالباطن'تيق 

مختلف_قت السعودي المجتمع ه البارزة الشخمهيات من كثير الأسرة هذه من الأحياء ؤهن 
الحالات.
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وهوجيفهدا بن رإبراهيم اضن: له فان ( لاثدخ)فهاد الثالث الجد أما 
الشيخ'و)جمرينينص(•

وهوجيابذان:رعيادال1ها له للشيخ، الثاني وهوالجد بنفهد ؤإبراهيم 
٠ورمحمدا السيخ 

أربعةله كان بنإبراهيم' عبدالله عليه الشيخ سمي الذي الشيخ وجد 
الذيوعيدالرحمن ومحمد نسلهما، انقملع عيدالمريروقد و إبراهيم اء، أبن

أولاد،لهما يرال وما الشيخ هووالد 

بنحمد بن فهد ماعدا العلم، هلليه من غاليا كانوا أجداله وكل 
محس؛عك أجداده من العلم يللية عن يسيرة معلومات يلي وفيما جبرين، 

رشيي،:بن عيدالثه بن محمل، بن جيرين بن حمي، - ١ 

القؤيععة،إلى شقراء من نرح ممن وكان للسيخ، الرابع هوالجد 
الدرركنار_ا _قن ورد وقد ، ء القصا ونولى فيها نثا القؤيعية —S' استقر ا فلم

سعودبن محمد بن الله بن تركى بن لفيمل أميرا كان أنه • السنية 
وكانالنهلقة، ِقن وقاضيا أميرا فكان القمياء، أيمما وتولى ا، القويعي_ةر على 

الهجرى.عثير الثاني القرن من الثاني النميم، ذلك_قت 

الشاملةالكتبة ٤ • /٢ ١ ٦ قام لأبن النجدية الأجوبة 4 المنية الدير ( ١ل 
منالأخير النصف علماء من جبرين بن حمد أن من عيسس ابن ذكره ما هدا على بمكل ]٢( 

٠٥١٢٠■عام الأولى حقبته 4 الفحكم تولى ترش بن وفيصل الهجرى• عشر الثاني الترن 
وخطيباماما  ١٠مرعل آمل اختاره حمد بن فهي. بن إبراهيم لأن ٠ أفرب عيسى ابن ذكره ما ولعل 
الشيخفال وفد * قريبا فئ ١  ٢٨٧عام مقت وتيق عشر* الثالث القرن من الثاني النحيف قت - لهم 

ألفحدود ث تواريخ له وجد حمد: جدء عن النجد محمد الشيخ مع لقاءاته ق - مامأ الوالد 
عيدالوهاب.بن محمد الشيخ أدرك أنه على يدل مما • اه(  ٢٠٠ومائتانل 
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فهوقومه، 4؛ - وملكنه منزلة ذا ولكن ؛؛ عنهرمياهغ الوالد الشيخ يقول 
وقئوالمال، العلم المعةِقذ من الك رزقه ما مع وقاضهم، وأميرهم حتليبهم 

التيذلك على دل كما الموات، اء طريق،احيعن الابار تملك 
بعده.من بنيه وأسماء اسمه تحمل 

وكم،ملكه، من ولكنها تأليفه من لسم، كثيرة كتمت، له عندنا وتوجو 
وكان4 فقه كم، ومنها ، حدليثا كتم، ومنها 4 تفاسعر منها لمخعلوطات ا من ا د عد 

الكثيريزال ولا نفقته، على الجدياا-ة الكم، ينسمون وتلأس وعمال كئاب، ه ل
كم،•حي،ث، والأخوال، الأعمام وبعص أحفاده بعض سد موقوئا موجودا منها 

اهضامهعلى يدل مما أولاده، من لنميالح فيها النظر وأن 4 وقف، أنها عليه—ا 
عيسىبن معالح بن إبراهيم الشيخ دخل ولما 4 العلم نشر _قن جهود وله بالعلم. 

اعتميوق،. له4 بعضآئارهفترجم على عثر القؤيعية، إلى  ifiiiiX/المعروف المورخ 
رعلماءالطبؤع كنابه _ق ترجمته نقل حيما عيسمى؛ ابن ترجمة على بسيام ابن 

.؛ (ر ١ ١ ١ ر الترجمة ورقم قرون( ثمانية تجدخلال 

حياتي.من صمعات وبرنامج الالكتروني موضه _ق 'يءؤينج الوالد ترجمة انظر ]١( 
الشيخقرونما/مآب: ثمانية خلال نحد علماء كتابه .ق البسامعيدالله الشيخ عنه قال ]٢( 

قضاعيةقبيلة ومي شقراءء أهل زيد بني من عملية* بن رشيد بن محمد بن جبؤين بن حمد 
تاؤيخولا ولادته تاريخ على أقف لم الناس، وعند القبيلة تلك مومشتهرعئد ما علي قحهلانية* 

•الهجرى عشر الثاني القرن من الأخير النحيف علماء من أنه رالأ وفاته، 
وصئارهوالمرجع.قأدرك، حتى العلم لأحد سافر ثم ٠ فيها وثلم ميها ونشأ القؤيمية ه ولد 

ومفتيها.هوعالها البلدة صاره فقئ العرض، يلدان من وماحاورها القؤيعية بلدة 
منالقؤيعية، وقف.فت كتب حملة على وقفت عيسى: بن صالح بن إبراهيم الشيخ قال 

بخطمنها وحملة ٠ المذكؤرة الكتب وقف وحوالذي ٠ وعالها القؤيعية أمير حبرين بن حمد كتب 
وحطهعقب، بها الأن وله القؤيمية، العروق-ق الحلؤع الحائك عيسى بن معمد بن عيدالله 

.الحسن غاية مقت 
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حمد:بن فهد بن إبراهيم ٢- 

^^ة،وع4رضإنىالرياضوإفى

الشيخعلى فسلمي جما، علما وحففل وسمح وقرأ I اك هتالعلم وهللب t عيرها 
معمر.بن حمد والشيخ أبابْلين. عبدالله والشيخ حسن، بن الرحمن عبد 

•وغيرهم 

تحملوغيرها والنحووالحديث العقائد مخطوطات^ بعده وأورث 
التيالخطوطات ومن تملكه، ما ومنها الحسن بخطه نسخه ا ممنها اسمه، 

اعتقادأصول هورشرح الذي اللألكائى كتاب مختصمر يده بخط نسخها 
كاشفواسمه: ، جدى مكتبة مقت وهوموجود ، والجماعة( ة السنأهل 
حققهوقد الأدكائى؛ حسيين بن الله عبد احتصره السنة أهل اعتقاد مقت الغمة 

هد؛ ١٤٠٥عام الإمام لآماجستيرثتحاسوة 
عييانبن الله عبد القيخ بإشراف 
ُ

عندهمفانتقل لهم، وحطيبا إماما —انوه احت ا مزعلر فرية أسست ولما 
اوتيقر هدإ ١  ٠٢٧ ر وألف وماشن سبعين سنة حدود إ وذلك فهد، هووأبوه 

والحديث،القرآن وتعليم والتدريس بالإفتاء أيصا هناك وقام هنالك، كلاهما 
لهندكر ولم ، ى( ١  ٢٨٧من) قريبا الهجرى عشر الثالث القرن آخر وتيؤ 
مقالكتب,ر؟اترحمة 

القرنأوائل قصرما-4 ثبد قد مره بلدة بان السمىصمح، العزيز عبد بن محمد يذكر ( ١ل 
لممخطوط ) ٠٥١٢٥٧بعام أرخت ملكيات وحجج وثاثق إلى مستندا الهجرى.' عشر الثالث 

ht(p://wvvw.al-ari(i.org/vb/sh0wth_انظر: مزعل( بلدة عن يطبع 
النجد.معمد للشيخ أمة عالم جبرين ابن انظر ]٢( 

4jالعلم، طلب و_ةتقمشف حياتي من صفحات برنامج -قن ووأهأ الوالد العلومات هذه أورد ( ٣ل 
الإلكتروني.ترحمتهثموضه 
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والشيخالمياري، ان سليمبن عيدالله كالشيخ اليليت قضاة على العلم ْللب 

سعدالعث،عخ ليومي بعتس الرراهس وحضرق الدوسرى، حمل بن عيدالله 

•فارس بن حمد والشيخ عبداللطيف، بن محمد والشيخ عتيق' بن حمد ابن 

وغيرهم,إبراهيم، بن محمد والشيخ 

منشيئا ليلتمس ملمة الحاجة أن رأى ة، سنعشرين عمره كمل ا ولم
وكانتالعيس، لطلب ه ١ ٣ ٤ ١ عام قطر_قن إلى محمد أحيه فسافرمع الرزق، 

هناكواشتغلا وقحط، حدب، أمهابها نجسد وبلاد مزهرة، الوقُت، لن، ذل_قن 

آحرإلى عيدالرحمن حدى وبقى -، ٥١٣٤٣سنة رجع ا محمد أن إلا بالتعليم، 
أل-ااه.سنة 

هناكالقيمثني القبائل أبناء من الكثير علم قطر، _قن وجوده أثناء ومقت 
بعميهميزال ولا وبخامهةقبياة:رآلأبوكوراة(، والكتابة، والقراءة القرآن 

متهم.كثير تيحقن فو ن كا ن ؤإ ك، هنا كره يد 

يمميىالقرآن فراءة طالم، أنهى فكلما يمييرة، أجرة إلا هناك يكن ولم 
رجزيةقصهيدة لهم كتب قل وكان وسثيحيعا، ممياعدة منهم يطلم-ا النازل على 

أولها:يقول-فن 

اناواجتبرآن القعالمنا مداناالذي لله الحمد 

وفيها؛

اتجبالطى الشمس كمطلع كالهلأليلمع فلوحنا 

٤٢

ي
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يقؤل:آخرها وب 

والخطبالرسائل تعلم وقد كتب وقد قرأ قد الغلام هدا 

وذهبدراهم اللوح على فضع 

أوالتمر، من أوكسرة بر، الأومن الأرز من •حفتة بعضهم فيعطيه 
يجمعفبعضهم إلىمعلمه، به جاء جمعه وما البياز، يسمى مما يسيرة، فلوسا 

٠سيرا سيئا إلا لجمع لا وبعضهم مشهورا، كان ١ إذ كسرا 

خعلذا وكان والأنشاء، بالأملأء معرفة ضدء جدي أن الوالد وذكر 
منفالوجود مقلا، كان الشعرسمليسإوعربياوان يقرض اكان كمجميل، 

غربته.وهو_قن بعضه كتب صفحة، الأربعين يقارب شعرء 

فنفلم، ه ١ ٣ ٤ ٣ ة سنوالده وفاة خبر بلغه قطر _قن وجوده اء أثنؤق 
)ومنها(مائره، ؤيعدد والده، يرثيبها وعربيةفمييحة نبطية متعددة قمعائد 
مطلعها;ذيطرة ة قميعد 

خائفوهو يدعي اثذي وين يقول وبناني سش مسجده خبر جاني 

محلبوعانانكبيران كتابمنها عديدة، قطرشئب من حتسل وقد 

الهند._ق 

وتميزتعليه، هي ا معلى طبعت قديمة، طيعة السلأم، سبل ا: أحدهم
الحديثيقال بخ، بحل. يبدأ جاء ا إذ ت. 

هذاحذفوا بعده السيل طبعوا والذين الثالث، الحديط، الثاني، الحديث الأول، 
العشرون،الحديث، وهو فال: يسعربونها،إذا كلمات ياتي ذلك ولأجل افدي، 

أصلإلى رجعوا ا ؤإذ ، ذللئ، يقرؤون الأين يسعرب عشر. الثامن وهوالحديث، 
الأمر.هذا عرفوا القديمة الطبوعة النسمة أوهذه الححلية، النسخ الكتاب. ^ا 

٤٤
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الرافعيأ-حاديث تخريج اJداJيرث وهوالتلخيهس كبير، الكتاب 
^هرضالأكاسسبمصال1اس،أموهما الكتابكتابان: ااكبير،وهعسا 

والثانيالحنفية، يرمزإلى لأنه الناس، بعض وقال البخاري؛ قول على يتكلم 
الكتابتي،بهذين جاء الفجر، ركعتي أحكام العحدر_قن أهل كلام ا،يهمه؛ 
انميغيرة.الكنه—، بعضي على أيمها وحمل 

فريتنيةلأياء مكة إلى وتوجه قطر، من رجع - ٥١٣٤٤ة أحر،،،2ومقت 
هناك،وبقي إمامالهم، اواحتايوه جنديافيمايعرفابااكتييةر وانتظم الحج' 
بلادء.إلى رجع ثم ه ١٣٤٦و ١٢٤٥أ،،نة أي؛ ميسن 

وأهله،أمهرته احبار تاتيه أن على حريصعا مكة وجوده—ق أثناء وكان—ق، 
اإذ يفرح أنه إلا قليلين، والوفود عزيزة كانهت، الوقت، ذلك، ااكاتية.L، أن مع 

منحطاب معهم يات ولم الوفود بعمى جاءته ويا عنهم، يخبره من جا؛اه 
أخاهفيها كر ذ - با مها كان لكونه حلل من تخلو لا عربية. ة قصهيد ا أنثهأهله، 
فيها;يقول عليه وأثنى ا' محمد 

خطاب،معهم أتى مل أطالع اب، ركمت، قي، كالما أراني 
الخطابحسن مهمتها رسائل محبي من أناني وأنفلرهل 

واثميحابالأحبة و ومالي نضعيي فدته الحب، محمد 

الخطاياحصر حينما خصيم لوذعي به أديشهم فتى 

فكتبالوالدمتفرغا، كان الوقت، ذللئ، -ق، 'ىةا!ينج؛ الوالد الشيح قال 
أرتبهاأن حاولت، وقل متنوعة، مقالات، فيها الأن، عندنا بخيطه موجودة رّسالة 

المزط_x الملك دخول سر طة ^محلواه ١( 
للحجاز.أميرا فيمل الللئا لكز4 حينما لها٠ 
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ومنهاماهوعربي، منها قصمائد نظم وكذلك بعضها1 منها بقي مواضيع على 
فيها:يقول القائمة بعاد عربية له وأولقمييدة عامينبطي، هو ما 

يسعدوالشكر بالحمد يبتدئ ومن ابتلي سوف والثنا إلهي بحمد 

مكة،مشايخ من كثير على فرأ جث العلم، من تروي أيتئما مكة ؤتق 
مقتموجودة وكتبه أوراقه الكثيرمن مع لأترال التي الكتب، من كثيرا واشترى 

أ.ه.أخيناناصر عند مكتبته 

وهيه  ١٣٤٧عام _ق، ذللئ، وكان تروج، والسرين السابعة بلغ ا ولم
عامذلك وكان بحمل زوجته علقين، تزوج أن وبعد السييلة، ة سنتعمى: التي 
يسقط،أن الحمل ا لهد فدر ولكن ام، الع_قطا أخوها بها حج ه_،ئم  ١٣٤٨

•محؤفء وهو١لوالد لهما' مولود هوأول بحمل ذلك بعد علقم، ثم 

فتوجهالرين، إلى مزعل من الانتقال الثميخ جدي قرر ه ١  ٣٥•سنة ق ِو

•يو٠ين مسمحيرة الميافة وكانعت، الرفقة، بعتس مع راجلا إليها 

أبوجيبعبدالعزير بالثميخ اتمل الرين، إلى ومل ا وحينم
فعمرالأولاد، لتعليم هاهنا ينتقل أن يرغب وأنه عمل، عنده ليس أنه وذكرله 

لهوهيا خيرا، ووعده الانتقال، على وشجعه ، حساأبو الثييخ لئ، بد,ل
الطنية،البأووتا من متواضعا منرلأ 

ثمالبائية بعحس عمرها خالية ازل منوجد الرين، إلى الجد انتقل ا ولم

وقدالقديمة الأبار من عميقة بئر جانبه إلى وكان أحدها، فاختار تركوها، 
خمعععينوثلأثمائة،سمنة بأهله_قت اننقل ثم الييعت،، فاسنقر_قتهي،ا حعلؤهوفما، 

خمءم،ينعلى فوافقوا شيعا، له يجروا أن الحكومة من أبوحييم، الييخ طللد_، وقد 
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فتبرعقليلة أنها أبوحبيب الشيخ ورأى التمر، من وزنة ومائة البر' من معاعا 
ويكؤنونحوهم، ة للقضا بميرف ما وهي بالبروة، يسمى مما بجرء له وُآهأ 

ومائةالبر، من مئاعا ■خممأين آنذاك، الوارد لقلة الزكاة من يجمع مما غالبا 
النفقة,تخفف، هذه فكانيت، التمر، من وزنة 

بنعبدالعزيز الثبخ القاميي على سلمذ الرين إلى الجد انتقل ا ولم
لمولكنه كثيرا، ا شيئعليه فقرأ ، حييم-ا بأبو المعروف الشثرى محمد 
•بصمره ا لحيععنالامسمرار لسسطع 

شبابهأميي—،-،^ والدي ا؛ ر محماهء والده عن الوالد يقول 
وجرحت،اليمنى، عينه أذهبي، المقمع، له يقال الذي السيلاح، من برصاصة 

اليمنى،يده وقلم، أ،يينانه، من الأيمن الجانم، أكثر وأذهيم، السفلى، شفته 
فتعلمبها، يكتب يعل، ولم بعض، بعميهاإلى انضم يده أميابع أن إلا عولج، لكنه 

لكنهابالرثم، يسممى ما فيها دخل اليسمرى وعيته اليمهرى، باليل، الكتابة 
قال:ذللئ، رأى فلما بممره، يميعف، أخذ ذلك، بعد ثم يقرأبها، فكان سلممت، 

عندهوكان ور،دتم،، إ■حيى ة من،،،نأقرأعليه فكنم، تبدأتقرأعلي' أن أريد 
أقرأأن، ابتي وستين ثمان سنة كان_ق ولما ومحلبوعات،، مخحلو۵لات، أثرية كتم، 

الشقةمن يلاقيه لما الشيخ علح، القراءة الوالد فترك أبوحيسؤ، الثأيخ ح، عل
هم،ذ وسبعثن، خمس سنة _قت أنه إلا ضعيفا. نفلره يزل ولم • نفنره صعقا سبمإ 

الأبيض،الماء من شيئا عينه من اجتذب عالج ولما _؛^،. ه1بيم، عند وعالج 
اللهبإذن إليه فرجع للقراءة، ونذلارة البعيد للتملر نذلارة نقنارنين،، له وعم_!، 
القراءة.يواصل أن واست۵لاع بصهره، 

الثانيةالحلقة حياتي من صفحات 

٤٧
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الأولاديعلم أ بتد ا - ٥١٣٥٣وألف وثلاثمائة وضطسبمن ثلاث سنة ومقن 
الشيخمنهم وكان الأولاد، من كثير يده على وتعلم والكتابة، والقراءة القرآن 
وتعالميديه على وحففله القرآن تعلم فانه أبوحبيب؛ عيدالمرير بن ناصر 

يعلمستمر وا لأحله، أيصا ءه أبنا ؤيعترم ؤيقدره، يحبه كان ا ولذ ٠ بة الكنا 
ؤيصيلىيخطب هوالذي فكان والحطابة، بالامامة الشيخ كلفه كما القرآن، 

أبوحييب*الشيخ بهم يميلى كان حيث التراؤيح، إلا الخيلوات كل بهم 

التيالساجد أما واحد، جامع سوى البلدة —ق يكن لم الوقت و_قنذلك 
الجمعةة لحملا ياتؤن الناسن وكان ٠ متعددة فكانت الخمسي الصيلوات ضها نقام 

كيلومترات.الخمسة تقارب بعيدة مسافات من العيد ومعلاة 

وكانموجودا، كان ا إذ هوالخطيب الوالد محت: هنة الوالد يقول 
■حملةمن كانوا أبيه وجد وأبؤه لوالد ١ فجد أجدادنا، خطب من خطب عنده 
كلماتهمومن خطبهم من ينتقي الوالد فكان علمية، ثروة فاثروا وطلبته، انملم 
كثيرة٠فوائد منها يسميد إليها ببهيتمع فمن تأثيرقوى، لها خطيا 

وستثنثمان <،هنة إلى الخطابة أبو.حيس، الث،يخ يتولى غاب إذا وكان 
أ،ه.•٠ الوالدر غاب ا إذ بالخطابة يكلفني الشيخ بدأ وبعدها 

يقولوعربية. نيحلية قم،ائد وله شاعزا، كان جدي أن ذكرت، وقد 
الرينوألف.ثن وثلأثمائة و،،دبعين نسمة عام هن الوالد ا تركنمحسو: العم 

عبداللي،الشيخ لابنه فيها دعا وقألقصيده أشجانه. فتحركت، وحده، وجلس 
القمعيدة:هد,ه هت يقول أبنائه، ولبقية جميعا ؤإبراهيم 

الملم.طلب ه تجرسي ا ١ ) 

٤٨
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وارسثما'سكوسنم الله إثى 
وصلاختكمتوفيصكم وأسأله 

كآبةذو بعدكم فؤادي فإن 

نجومهواسنارت ليل جن إذا 

بعادهموأشكو أولادي وأذكر 
للهدىوهمه عبدالله رب فيا 

يريدهأمر كل _ق به ومميل 

مباركاحلالا يزقا له ويسر 

بلادناذائياعن منهم كان ومن 

القحييدة.آخر إلى 

ويضؤعيستغيث عبد شكاية 

وينقعيقيئ علنا وإلهامئم 
وعينيلفقداكممنالخرنسمع

يْللعحين نجنه أراعي أبيت 
ويسمعيراني ربا لهم وأدعو 
يتوقعما محظورات وحنيه 

ويقنعاليلق إلا يشتكي فلا 

بصنعوللبر حيرا به ينال 

يرجعثم قليه أصلح بْلهرا)؛، 

معهالجد نعبن الرين _ق قاصيا المزيني عيدالعزيز الشيخ نمتن ا ولم
ثلاثوبعد البليهي، محمد الشيخ وجاء المزيني اذتقل ئم المحكمة، -ق كاتب—ا

تممبارك، آل ناجي بن عبدالعزيز القاضى بعده جاء و البليهى' انتقل سوالت، 
انتقلاللهيمي وبعد جميعا' معهم كاتبا واستمر اللهيمى. عيدالعزيز القاصى 

كاتباوعمل معه، -وجاءبأولاده ٥١٣٩٢سنة حدود الرياهض.ق الجدإلى 
توبحتى العمل هذا على يزل ولم الرياض، الك-برى-4 المحكمة -4 
ومواعظنميائح وله إحوته، من مات من وهوآخر هد* ١  ٣٩٧عام رمضان سقن 

■ااناسبة المواضيع من وكثير الرثاء مقن ونيحلية عربية وقصياثد 

امسادارك

الرابعالمرن منتحسف سقن جبرين بن عيدالله الوالد الشيخ ولد 
تاريخبتقييد مسيا كان فقد علم طالب مامحت والده كان ولما الهجرى، عشر 

٤٩
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اصجمادى ال-ولأدةثطبع لأدة،شولامحالمسر'؛انمامحاك 
.أبيه باسم عبدالله وسماني وألف، وئلائمائة وأربعين نسع عام من 

ابُةلخافذ1ةرالخودديةار ر رمحيرقه( تسمىت قرية ئ - ولألته كانت 
.؛ ُ هده ف والدته مع الأولى السنة وقدتربى 

ينالوأخواله محمد، بن عيدالرحمن بنت نورة اسمها؛ الوالد لدة ووا 
محمدبن عبدالرحمن واسمه بمسهر. يلقب لأمه جده لأن ' مسهر( آل ) لهم 
فضانرشيد، بن عبدالله بن محمد بن عثمان بن عبدالله بن ان سليمابن 

أحوجبرين•

التيونورة الوالد، خالا وهما وسليمان، محمد وبنت: ولدان لأمه ولجيه 
جميعا.والدته هي 

الأولى.الحلقة حياتي من صمعات را( 
ولعلهازراعية، قرُة وهى I تقريبا كيلومترا ا ٠٢٦سداهةرالقؤيعية عن تبعد ( محيرقه ) فرية ]٢( 

الشاملةمن /٥٧ ١ العرب جريرة صمة _قن الهمدانى فال طلوح، بدى قديما سمى كانت 
والدرياوجزالأ ثنية ق - والقؤيع النير بن التعمان صاحب عاصم بني حمس أعلاه طلوح وذو 

•نخيلوفرى فيه طلوح ذي بمتن عن -بمواد والجؤزاء 
وتطبيقالبلاد مذه واْغ درامية من نحد؛ عالية كتابه .قت الجنياJل سعد الشيخ يقول 
.محيرقة باسم العهد مدا تعرف-4ن التي القرية هو طلوح ذا أن يبدولي عليها العبارات 
وقئأمة: عالم برنامج ّق النعي محمد الشيح مع لقاءاته  ٠٤- 'ىةثينس الوالد الشيخ وقال 

سبعتنستة حدود ي الهعرى، عشر الثالث القرن آخر حبريزف آل أسرة من جماعه أسسها 
فيهاوجعلوا القرية• هده فيه وأسسوا الكان ذلك إلى جازوا جث ه-ا؛ ١٢٧٠وألف) و٠اتتثن 

الاسمتحمل تزال ولا باقيا٠ النخيل ذلك بعض ولايزال واد٠ مجرى لأنها-4ت واشجارا؛ نخيلا 
الوقت.هدا إلى 

العربيةالملكة عاصمة الريامى عن وتبعد الريايس، منطقة محاف۵لات احدى القؤيعية ،٣( 
الطائف،بهلريق والعروق مكة، إلى الودي الطريق على كيلومترا، ( ١٦٠مسافة) السعودية 

الملياناككورفكتب شمام وهوعرص سمن، اسمض متحلقة قبل من تسمى وكانت 
.١ اوحموىف/'اآ' لياقوت المليان كمعجم 

أمة.ابنجبرون...عالم برنامج إئ( 
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بشللأصيبت مامحت الوالدة ؛: فقارر ى،امحث، والدته عن الوالد تحدث 
وسمىأولادها أخر ولدت كانت يا، ١  ٣٦٥وستبمزر حمس ة سنمن نصيفى 
نجدولم الفالج، ييمى الذي الرص بهيا بعده أصيبت سليمان، خاله باسم 

الوقت،ذلك، _ف أنها إلا هكذا وبقيت، ٠ ورقيتها نستطيع ما بكل جها علا من بدا 
عندمحيرقة ،قت .امعهكنت،  ٥١٣٦٦وستين ست، سنة ففي كانتانس،يهلة، 

اللهوتمول: عني' تترضى فكانت، خدمتها، من أستطيع بما وأقوم أخوالي، 
تللث،أهل مع ذللئ، بعد وحجت، عنلئ،، رينييت، كما أو أريتجيي كما عنلئ، يرضس 

آخرينرفقة مع نحن 'حججنا السنة تللئ، و_قن وسيعين، ست، ة سن؛قت البلاد-
ماشية،قدميها على بها وسعيت، فطمت، نشاط، معها وكان بجوارهم' ونزلنا 

أومرتين بها حججت، ، الضمعم، بدأها ين ئمانسنة وبعد ، ،—، تتعولم تمل ولم 
وعلىبها، يهلوفوا لكي سرير على نحملها أن إلى ونحتاج تتمب،، فكانت، ثلاثا 
وت،هيعثناثنتين سنة _قن الأجل وافاها حتى كذلك، تزل ولم المعي، وقت، عربة 

.وأخواتي واخوتي أنا لها نعتمر أن •حقها أنس ولم الاص،-ي' القرن من 

أنقيل غائبافماتت، عيدالعزيز الأصغر ابنها كان يجامحت توفين، وحين 
منها:طؤيلة نبطيه هصأدده ضها فمال شاعرا، وكان لراها 

حريتيصيت، بتلتال وأجرها آه واق—ول مماشطنى انا ونيتا 
معطشيتىوارجعوا ابياره نست، ماه على وردوا يوم قطين ونتا 

تحالمينيا ٥، البال— شريد دائم لدةحاطريدا٥ لوا ا فرقا مزعقب 
باليد،ينىصفقة له ادذد،م فيها وبلاه قالت، بغتة خبرها جاني 

نايمينىوالعرب، تهجي، هى من بضياه النور مشعل فاتكا يادار 

للمعينيدعوة إلا همها ما تعداه مجا بمحرابها هي دائم 

الخاممية.الخلقة الجل قناة من حياتي من ممعا،ت، برنامج 

٥١

نص
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اثكوتةقصص من 

الأحبارمن الكثير ونقل كثيرا، هلفولت4 عن مي'ريزو\ الوالد تحدث لقد 
بعضوستاذكر وشبابه، طفولته عن تتحدث التي والجميلة، اللطيفة والمواقف 

فيهايعيش كان التي اليسأيطة اة الحيوتمعور طفولته، تحكى التي التميمي 

آنياك.المجتمع 

جلدمن ئعلأن 

نعالصغره _قن هأهأ الوالد عند يكن لم المتوسطة الأحوال ب،،ديما 
عندمافكان. البعيدة، القرية تلك، _ق أترابه من كثير حال كان وهدا يليميه—ا، 

،رحاعد( ييعمونها الجلمد من ميغيرة قطعة معه يحمل . للمسجد الذهاب، يريد 

ولمالأرهس حرارة س،دة أحأس فاذا القدمثن، حاق اء الرمضهق فركمى 
بردت،فإذا قرماه، تبرد حتى علمها ووقف، الحلي قطعة وضع السير يستطع 

ووضععاد قدميه حرارة اشتدت، ا فإذ ، الرممماء على ب،،هرعة يركض عاد 

المسجدوصل ا فاذ المسجد، إلى يمهل حتى وهكدا عليها، ووقف الجلد قطعة 

كمافعل البيت، إلى عاد فإذا اياس، مع ^ى 

أترابه.ونعال نعاله هده فكانت، الأول• ■4، فعل 

_هاثد،كانراا

فقرق لسعنا متوسملة، الوقت، ذللئ، ق اتجتمع ة حالءلم،ويزاة؛كانت، يقول 

انتقلت،الرين إلى بن حمسهسنة 4، الوالد انتقل ولما يهلغى، غنى ولا مدقع، 
نفقة،تعتميه البيعت، معاح،_، أن المعلوم ومن رضعيع' معهم وأنا > الوالدة معه 

أبولوز.على لدى خاصة* لأستلة وأجؤية العلم، طلب ممدتي.ق 

٥٤
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ءإ(ورزجالوالد فأراد منزله؛ على لنفقته تكفيه لا له تعحلى التي النفقة فكانت 
تدرأملاك لهم ليس وأجداده والده كان وقئ التجارة، من شيقا ينعاهلي أن 

بعدثم الملع، من قيئا البوادي على يبيعون أنهم اكتسابهم غالب عليهم، 
دهنْبن اشتروه ما قيمة منهم ؤيجمعون البوادي، على يطوفون أشهر حممة 

علىؤينققون ه، منؤيعيشؤن بدلك، ويتمتعون ام، الأغنمن أوشيء أوأفل، 
مكاسييهم*هده فكانت أولادهم، 

وكانوالأك،يية، كالقهوة يسيرة: أشياء فيه دكائا له جعل فقد الواك أما 
وليسذك،ه لأتولى مكانه جلأأم، ص، 

بهذللثاشيءيسيريفمعؤن ؤإنما والزبائن، الباعة يكثرفيه سوق اك هن

والمحاسبة١٠لكنابة أساعده_قت وكنت أوقاتهم، 

اأسرممر يساعاله 

منالمنزل _قن نحتاجه وما تيسير، يما التكسم، _ق؛ نميعى كنا 'يءمحة؛ يقول 
الزمان.ذللث، أهل يعمله مما ونحوذللث، والاذشاس، الأ.تلاب 

أهل.حريث،وهم قزمحيرقه، - أخوالنا عند نكون غالبا الحيين، زمن وه 
جناية_قن وكذا النخل، ه الماء ، وتصيريتنالنواْنهح على اله،قى ه فنساعدهم 

كانواالزمان ذك، أهل فان ونحوذللث،؛ شينه 
الرجلأكل ما اْليب، ءإن النبي.؛ لقول اليله■؛ عمل على ئم الله على يعتمدون 

ا.يدهءأ كسب، من 

أبولوز•على لدى خاصة، لأسئلة أجوبة ( ١ ل 
معدبن الشداد عن ٢ ١  ٢٨برقم المجارات كتاب من الكاسب على الحث باب مهن ماجه ابن لواه ( ٢ ل 

٠.٢  ٧٢برقم البيؤع كتاب من بيده وعمله الرجل كسب باب ف البخاري  Arوأصله يكرب، 

٥٥
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سنةِئ ؛: ١١٠١فماحمء)إذة يواها طريفة، قصة الرعي مع الوالد وللشيخ 
التيالبلدة من غريرقريبا مطر نزل - ٥١٣٦٨انوثز،وصسائةوأك ثم

الخروعيةعليه مكتوب المؤيعية قرب مفرق لها ؤيوجد والتي الميح' سمى 
هناك،جاءت سحابة بسبب ئم الله بإذن جيد ربيع اك هنقنييح والسي—ح، 

حيثللعهد؛ وليا كان لما 'جئ(رإفيغ سعود الملك زمان يسمونه كانوا الرمان وذلك 

أوعشرين حدود _قن ارات السيكثيرمن عدد ومعه المكان هدا إلى مرة جاء 
الدىالمكان ذلك _قت فخيموا ، الرفقاء كبيرمن عدد أيصا ومعه سيارة، 

النطقة٠ظك أهل من كثير إليه توافد أصبح فلما باء؛ هل ؤيسمى ١لربيع فيه 

يعني:شرهات، ي،ييمى; ما فاُعهلاهم بالمال، يجود سغي—ا 'يءمحة وكان 
جاوواوضعفهم النا،س وحاجة اليد ات ذ قلة وب،ءبب وفودهم، لأجل جوائز 

بتجفيفهاقاموا ثم والأرز، اللحوم من اليلعام بقايا وأخذوا المكان، ذلك، إلى 
بعد.فيما لأكلها 

فيهلأن هوهدباء الذي المكان ذلك إلى المواشي أهل بعص نزح وقد 
هوالرين.الذي البلد عن وهوبعيد كثيرة أعم،ابا 

م

صغيرة،بقرات ا جيراننبعص وعند صغير، نور عندنا كان انه وقدو 

وكان، تؤث وقد هؤيمل آل وهومن الأكوان أحد إلى نرسلها أن ا وأردن
فلماالجيد، الربيع ذلك، من رص تش 

أناأما وساروا، أوعجولهم ثيرانهم أمسكوا معي الدين رفقتى أن قدر ذهبت—ا 
به.يمسكوا أن يسنمليعوا ولم معي فهل—اردوه معي،' الذي الثور مني، هرب فقد 

وتركونى.فذهبوا 

السابق،اامد،اور ( ١ ر 
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ذللفمن ا وقربتهالأعشاب، من شيعا وجمعت ذللف بعد احتلت ثم 
متهتمكنت ولما 1 منها ياكل وجعل فاقترب الأعشاب، بهده أحس أن إلى الثور 

نحووبعد أحرى، أعشابا ذلك، بعد حمعم، ثم ثانية، مرة تقلم، ولكنه أمسكته، 
ذللف،وبعد • رقبته  ٠٤- الحبل وحعليت، أم،ييكته ~ الليل قرب أي ~ ساعتبي من 

علئالشمس غربت، ولكن الربيع، ذلك إلى ذهبوا الدين رفقتى أثر على سرت 
منبدا أحد فلم الليل، الأثر-ق أرى ولا ال۵لريق، أعرف لا وأنا أمل، أن قبل 

طعاممعي وليس أم،يعُتا، حتى وحدى ونمت شجرة الثور-ٍقن ذللشا ربهلت أن 
حائعا.فنميتا أوشراب 

اليطان.'ي،،مى والذي رقبته  ٠٤الذي-بالحيل الثور قبحس، أص،يحت، ول—ا 
//،'فضأ-4ابنهؤثبمل أدركت أن الأثرإلى على سرت ئم الثيعر، من ينيّمج لأنه 
الأولاليوم -4 سرحوافقد رفقتى أما اليومين؛ من قريبا سرت يعني؛ اء، بص، 
ورجعوا.بسرعة وسالوا البلد، من 

يشوىالذي الخبز من بتييء أم،افنى ، ووأ('ه0 هؤبمل ابن إلى ومي، ولما 
شيعت،.حتى معه وأكلح، التمر، من وبشيء القرص، ؤيسيمى الجمر -4 

الثمر،هوتحت، وإذهي-ا كن، ه ي. عنوليس مطر، عاينا نزل ذلل؛-ا وبعد 

السياراتأثر على وسرت ، - البلي إلى فرحعت، البقاء فائدة،4 لا أنه قرائن 
بانواعمحملة الرياض من سنة كل المرير عيد لئ، الليرسلها كان التي 
كثرتبعدما وذلك، النائية، القرى أهل على كمهيقات النتؤن مع الأرز من 

سنةوض،اركل دخل، وصهارله النمط، 

لهافكان الأرز، من تكون وغالبا الأرزاق بمليئة ّ،يارات ان رْح4ُ يخرج 
العحير.بعد أهلى إلى القمحيوومملت، 4 فممرت معه، تلييير ذلاهر طريق 

٥٩
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اIاثصيدر 

الرمانذلك أهل مع وو1'هأ الوالد الشيح مارسها التي الأشياء من 
انمدياو،دهبلها؛تحدث الحسد، 

الرعاةفيدهب بكثرة، متواجدا كان إنه حيث الضب؛ لحييي غالبا يكؤن الذي 

أنإلى حقروه ححرصب وجدوا ا فإذ والحاض، المساحي ومعهم وغيرهم 
ضربوليلك ملتؤيا؛ يكؤن بحيث جحره، يعمق الضب أن ومعلموم إليه* يميلوا 

^،رودخ1واجحرص،كظتحوهءرآ؛.
تمأعدائه، عن يختبئ حتى بها الله ألهمه حيلة وهي اعوجاجه، لكثرة وذلك 

الأقؤياء.إلا حفره على يقدر لا الذي يد الشك الحيك، المكان يتعرى إنه 

أيامجاءت، إذا أنه الضيؤ: صيد ث تستخدم كاس التي الط-رق ومن 
الماء_قنيصعبون ثم فيها، يوجد التي البراري إلى يذهبون فإنهم السيول، 

يسمونه:العمل وهذا حفر، دون يخرج أن إلى فيه يفجرونه الم،يل، من جحره 
يخرج•حتى نغره أي؛ العر' 

الشهري ندهب فأحيانا تيسر؛ سا مندهبونم٠طاد ا أننفالحاصل: 
أونحوذلك،هيجي وأحياثا مرة، 

توحدكانت فما اللحوم، س بسبب فاكهة الزمان ذلك الضبب ؤيعد 
أيامالسنة_ؤن واحادة_قن مرة إلا اللحم يجدون لا أنهم والغالب بكثرة، اللحوم 

المابق.الضير ]١( 
عن١  ١٠٦٤ برقم أبىمرير٠ حديث من أحعد الإمام مستد ٠٤اللفظ-موبهذا ]٢( 

منإسرائيل بني عن ماذكر باب  'Arلملكتموء صب جحر لوسلكوا حتى بلفظ سعيو أبى 
العلمكتاب من والنحيارى اليهود سس اتباع باب هت ومسلم- • ٣٤ ٠٦برقم الأنبياء أحاديث كتاب 
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لقضاءهب سارعسادرنj فانه أحدهما أمرت إذا بل ينتظرومحا؛ ولا القهوة 
القهوة.شرب من منعنا ذلك فلأجل وهأ أمرته الذي الشغل 

السنةوهي ~ -، ٥١٣٦٤وألف وثلأنمائة وستين أربع مينة كان-ق وال—ا 
الوالدلنا رححى ~ وأ،دنة قبله صمت وأنا إبراهيم وأحي أنا صها، مهمنا التي 

وسببعنها، نفسي فعزقت أنا وأما ا، شربه_قن ولع إبراهيم أخي ف، 
كبيرا٠ناثرا يتائرون فشدوها إذا أهلها أن رأت أني ذلك؛ 

ياخذونقاولا: كبيرا، اعتناء بالقهوة يعتنون كانوا ان الزمذلك وأهل 
أفرغوهانمجت إذا ثم االمروفة، االحامدس —قذ ويءتمح>دولها يسيرة ة قيغي

القشرمن فيها ما أزالوا بردت ١ فإذ ٠ فيها تبرد لكي المبرئ يمهمولها ة آلمقت 
يسمونهما _ق ناعما دقا يدقولها ذلك بمد ثم الفاسد، الحب من فيها ا وم

الإناءوهي الدلال، إحل،ى هن يصميولها فإلهم نعمت ا فإذ الهاون( ) بالتجر؛ 
ذ]كهن وتبقى الغلي_ان. أوقارب، غالى اءقد ؤيكوزفيهامربفيه، تتأالذي 

قدتكون وبذلك قؤيا، هلبعا تطبخ وهي دقائق' عشر أو <،داعة نحوربع ، اء الم
يميقولها.ذلك بعد ثم الماء، ذللئ، طعمهاين ظهر وقد نميجهت،، 

غاناالذي البهار فيها يجعلون المزل' يههمولها أخرى دلة أيحما وهناك 
جعلوهاالمزل هذا ين صفوها ا فإذ ومحبته؛ مدحه ويبالغوزهت الهيل، من يكون 

الألهم وعادة الحامنيرين، يم،بولهاللأفراد ثم • مرة تغلي حتى ار النعلى 
المجل،سفيشربؤزهت ٠ ها أريي. أولا انتهيت، قد يقول أحد ولا شربها، من يملون 
مجلس.إلى مجلس من أيمها يتنقلون وقد أربعا، وربما أوثلاثا دكي الواحد 

كثيرعلى توثر رأيتها لأني وذلك عنها' نفسي عزفت، الوقت، ذللئ، هن فانا 
الرأسوبأآلأمإن بدوخة يمهاب، فإنه أحدهم فقدها ا فإذ يفقدومحا، الذين من 
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هوفهدا منها، شربه _قن زاد يقرب وأخذ وجدها واذا يجدها، حتى فيتءءسر 
لتركها٠يعانى الدى السبب 

أربعسنة _قن الريايس إلى انتقلنا ولما أشربها، لا الؤضع هدا على وبقيت 
لكنأسربها، أكن ولم خاص، منزل هذ كنت- ١ه  ٣٧٤وسبعينومحسائةوأك 

-قأومرتين مرة ونموهم الشايخ نزورفيها التي الكبيرة الجالس  ٠٤- دخلت ا إذ 
أطللبها.لا فإني أجدها لم واذا أواثنيرا، واحدا فنجائا أشرب فاننى الأسبؤع. 

منهنتج بألم أصبت ه  ١٣٨٠وألف وثلاثمائة ئمانثن ة سن؛قت كان.ا ولم
معيالعلاج واستمر أعالج، ان بالأْلباء ونميحني التدين، يسمى مرص 

ذللفمن أعالج وأنا ه  ١٣٩١وألف وثلاثمائة وسعين إحدى ة سنحدود إلى 
رأيتذلك فبعد أشبهها؛ وما القهوة هده أشرب لا بان ونممحوني الريض، 

بعدفتركتها يقولون. كما بحهوضات. أحس شربتها إذا العلاج انتهى ل—ا أنى 
الرمان.هذا إلى ذلك 

:١؛ ايصر صناعة 

الحبريصنعون فكانوا آنذاك، موجودة الحديثة ار الأحبتكن لم 
منهيطلبون الناس كان فقد مجيدا، كاتبا كان حدي ولكون بانمسهم، 

وقدبنفسه، الحبر بم1ناعة يقوم وكان ونحوها، ؤومياياهم عقودهم توثيق 
ياخذفكان الحبر، يعمل هوالذي الوالد فقال:كان ذلك، عن الواك تحدث 

انقلبطبخه من انتهى ؤاذا قؤيا، طينا ييبس بعدما فيطيغه الرمان قشر 
موجودرالزاج( اسمه اليياهس من فريبا شيما يضيناإليه ذلك بعد أسود، ماؤء 

الأولىالحلقة حياتي من منعات، ( ١ل 
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يدق4الشجر، من يؤخذ الذي الصمغ من قبضة إليه ؤيصيف الطارين، عند 
نسميهارجاجة يعيئا<ؤ ذلك بمد ثم الأوراق، بيلتميق حتى به يخلطه نم 

علىالأن ة الوجود العبرة -ق منه نميب ثم ، ( أوءساقية أوقايورة رشة غ) 
الأقلأم.فيها تنغمس حتى حرقة أصلها _ق تجعل شكلها، وعلى هيئتها 

كالإصبعقمم، له اليمامي، له؛ يمال شجر من توحد فإنها الأقلام ا أم
فيبريقلما يجعله أن يريد الذي فيعمي حرق، القميئة وس_دل، و_قت الدقيق، 

ليلتقط،شق فيه فيكؤن سمه الرأس هذا ثم دقيق، رأس لها يكون حتى رأسها 
عندنا.م الأقلأ هى فهذه الحبر؛ من شيئا 

هذهفتاخذ قليلة، كانت، الأوراق لأن ألواح 4، - أيمما الكتابة ا تعلمنوقد 
ذكر،،،ماحةاللؤح، ا هذ _قت اكتبها فيقول؛ رسالة، الوالد ا لنؤيكتب، الألواح، 

يقولالياب،، من قري،—، أو الباب كأنه لؤح هم عني، كان أنه وُ('هوأ الوالد الشيخ 
علىفتمرئا كتابة، أسفله إلى أعلاه من وأملؤه بطني، على عليه أضطجع كنت، 

الألواح.على الكتابة 

:بمءي:؛ءهءي

٦٤







>000000000000000000000; ١^،^ السه الأول: اصء 

الدكوروالإناث،من صامحءبا،ديثروكا صوالJنى الوالد رزق ولقد 
وقئالإناث، من الدكوروست من ثلائة منهم وبقي الميغر، ه بعميهم ات م

البنينوالبنات.من أولاد لهم وولد جميعهم' تزوج 

هم:مياهؤ الوالي، فابتاءالشيخ 

الإسلامية.الشؤون وزارة _قن موفلض، . ( ء الأبنا أكبر وهو ) محمد، ~ ١ 

الرياءس.الشريعة_قت كلية م،؛دارك،_قن أساذ الرحمن، عبد ٢' 

وزارة_قن سرر،دا ؤيعمل الرياهس، الثريعة_قن كلية وهومتخرج_ق 4،اليمان، أ ٣
والتعليم.التربية 

فهن:بناته، واما 

١—سارة.

آ~نورة•

منيرة.٣" 

الرياوس.٤ الأدريعة كلعة ميحرجة وهى حفح^،ه، ٤" 

_قتمدر،،،ة وتعمل الرياضر، —ق الثري،و_ة كلية _قت متخرجة وهي حليمة، ه~ 

والتعليم.التربية وزارة 

الرياهس.السررعه كله _قت متخرحه وهى هعا، ٦— 

قريباته،بإحدى رُ('هأ الوالد تزوج تعالى صامحث والدتي توفيت أن وبعد 
حتىقيام حير بحفه فامت، وفد الجبؤين، عبدالله بن محمد بنت هيلة وهي؛ 

خيرالجزاء.وحزاها وو('هأ تو-4 
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يساعوءوكان الرين، والده.ق مع يعيش زواجه بداية -4، الوالدكان 
٠ا زر بهيا يختمن ولا بكسب يستبد ولا بره، من علي4 ر يقد بما ؤيقوم مه ؤيخد 

مرى،عند محمد أخي ومعها الوالدة بقيم، الؤياض إلى انتقل ا ولم
محسةالوالد الشيخ يحكي العلمي• الدعوة إمام معهد -4، الوالد وانتفلم 

شهروألف._قن وثلأثمائة وسبعثن أربع سنة _قت ت فيقول للرياهس، انتقاله 
أبوالعزيز الرين قاضي إلى إبراهيم بن محمد الشيخ كتب صفر 
بحاجةوأنهم تخم،ميي، معهد فتح على عزموا فل• أنهم يذكر الشثري' *حبيب 

الشيخموافق المعهد، ا مذ _قن المعلمين من المييخ يكون أن ورغب ٠ معلمبن إلى 
المعهد.ذلك ث والاشتراك الانتقال طى 

لمولكن الثثرى، العزيز عبد الشيخ شيخهم يحبون الرين أهل وكان 
سفره.من بد يكن 

ص.الذي النعلم لأكمل وذلك > أصحبه أن منى ْللد_، ذلك على عزم ا ولم
وخمليباإماما الرين ف والدي وبقى ذلك، على والدي فوافق عليه، به ابتدأت 

وقد، حبس،أبو الشيخ عهد ِق به ؤيخحلمب يومه كان الد،ي للمسمد• 
عبلالر.حعلإنبن عيدالله منهم تلاميذه بعمى واستحسحب الشيخ استم،حبنى 

ذكياوكان ا لنزميل الّيعد محمد بن العزيز الهويم-لوعيد 
تلاميذناأ-حد ومنهم القراءة، حسن وكازمارئا السريع، عبدالرحمن بن وسعل. 

الأقارب.وهومن الجبرين محمل بن عيدالله 

الطريقوكان الرياض، إلى وتوحهنا الرين، الثييخسيارت١يمن استأجر 
هناكوكان ة، الحدأ،،ألي،دمى الذي الحلريق فسعلكوا ا، صعبالوقمت4 ذلك ■4ت 

السابقالصسدر )١( 
امة>عالم جبرين وابن الرابعة الحلقة حياتي ْس صمحات انظر )٢( 
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تكفىالكافأة فكانت i صغيرا منزلا واستأجر ولرياءس، الوالدة إلىإحضسار 
فحسب.الضرورة للخاجات 

طينيةبيوت منرل-4 بعد منزلا يستأجر سنوات ان ئموبقي 
صنيرة.ذاك الرياهسإذ وكانت الشوي4ةه الرياصى أحياء ب صغيرة 

•الرياض غرب الرؤيصة حي ف سكن وسو؛او\ن أربع سنة آخر قفي 

الرياض،.وسط _قن الشرقية حى وسبمتي.هت حمس سنة ؤق 

الرياهس«الدحوسمرق حى وسبعين ست ستة ؤعت 

البيوتمن عدد ثن وتنقل للرياض، بالواكة حاء 

واسعلكنه الهلين، من بيت شراء على الله أعانه حتى واليماج، محيية حي مقت 
عشرعاما،سبعة فيه شث1 

الكماليانيتوسع.هن ولم تقتير، ولا فيه إسراف لا الحسال، من وسط يسس_هن 

اليد.ات ذ لقلة والرقهات 

الوافع-4غرببعي)شرا( جدد 4عامرآ*ئاى( -و
صندوقمن علىقرهس حصيوله بعل اءه بناستاهلاع الذي صن، الريا مدينة 

وليثفوائد. دون قروضا الواْلنين يمنح حكومي وهوصندوق العقارى، التنهجة 

تعالى.الله توفاه حتى سنة وعشرين تسع من فؤيبا هدا منزله -هن 

كلبعيدا متواصعا، بيئا كان ؤإنما قارنا، قمعرا 'يمرمحة بيته يكن فلم 
•الناس عامة يسكنه وحي عادية منطقة وهو_هن والترف، التكلف عن البعد 

ل•ابن)١( 
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عنوناوكان ^^٠ ٠٧بااو١لدلأذهب أجرة سيارة وركبت معه اصحللعت 

وأخذتهالخائن بْوضوع الوالد فاخبرت سى، م إ جى نؤع من صالون سيارة 
تعجبالخادث موقع ورأى الأولى بالسيارة مررنا فلما بها ليختبر ؤن، بالحيال

القدر•ولكنه المأالكين، وقلة الشانع سعة مع كيفاحصل 

معهركب ئم المرورية، والعلامات النفلر  ٠٤ا■حتبروء-للمرور وصلنا ا ولم

فاعانهالكبيرة، ارة السيهده يقود مرة أول وكان ليختبرقيادته، .ي ارانمن
كماصورة، د.ون الرحمية ومنح ار الاختبأنهى •حتى قياد-ته—ا• عل—ى الله 

ذكرس•

تؤيوتاسيارة الرخصعة على يحصل أن قبل يقودها التي المميارة هت، وكان

حصيولهوبادار• السييارة، قيادة أحاد حتى ة حديل• اشتريناها ، ال.اكرسينؤع من 
الؤقتذلك _قت وكان الوكالة، من مرسيدس ارة سي Lju^lا_الرخصة على 

سلمانللأمير الواك• باميم فتقن•ميت، الوكالة سعر عن كثيرا يريد الموق سعر 

وياعوناخطابا لهم مرسيار^،سفكتم، وكيل الجمالي عنل- لنا يث،فع لكي بطلب 
م.١  ٩٨٤موديلها وكان ريال، أك _UJ_ بحوالى السيارة 

ؤإذافوقتهللناس، قليلا أنعقلءت،-قنبيتنا مند الوالي• كانحلوس 

الطيل•البس، سطح كاملة.ق غرفة التينمتل المكتبه، البي،تاقهو_ق جلس-٤٠ 

خير،فيه ما يبقى فقال؛ ، لأسرتكم؟ وقتكم من يتبقى ا 'ىءمحة؛ماذ سئل وفد 
سؤال،جواب أو كتاب بمطالعة مطاليين فيه نكون لا الذي والوقت، الليل يبقى 

انالكفاية فيه وهذا الملعام، تناول وفت، إلى بالإمعافة الأولاد مع فيه فتبقى 
الله•شاء 
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علىؤيحضنآ للحيلأة، ؤيتمقدنا بالتربية، ينعاهدنا كان فشد هدا ومع 

الكريم،القرآن بمدارستحنيظ، والحاقنا توجيهيا على حريص فهو الخير، 
آخىيقول العلم، ه-، ْللإلى وتوجيهنا أم،حابنا اختيار على حريمي أنه ا كم

■ مندوالتقوى المهلاح على لله والحمد والدنا ا ربانمع4: مقابلة محمد-ق 
إلىبالامهافة لنا وتحفيظه الكريم القرآن تعليمنا على حريمها وكان الصمغر، 

هدهآتيت، فقل لله والحمل الصمالحين، نجالس أن على •حريصا وكان ة، السن
التربية؛مارها،

ذك،فمن النصيح، تىد،ر إذا لألك 

ويتصدع4ماء باناء الميلاة بعد يجيء فانه الفجر صلاة أحدنا فاتت إذا أنه 
.منا انمهلأة عن النائم وجه ِق 

ماقليلا أنه ا أذكرهالتي الواقف من مذكراتها: ث ا هياختي تنول 
الخيغرىالطفلة أنى بما أوامره أعصمي أن نفسيي لي يولت حتى ' ا يؤنبن

لوعدسيخرج لأنه بالخروج، وأمرنى مكتبته عنده مرة كنت فقد للة، المل، 
يناقشنىفلم أحرج، مللي، ما متى ؤيدعني يذهب أن ء أريل فرفمم،' اء غل، 

وحدي،الكتبة ِقن وتركني لوعده، وذهد_، بالفتاح الباب، وأقفل خرج بل( تلؤيلأ 
منب،،ملم أخرجني و سليمان أخي فجاء أخوتي فناليت، الفاجأة أذهلتني وقي، 

مواعيال،هامن يرجع •حتم، بقيت كنت ؤإلأ التكييف، جهاز لتركيب تركت فتحة 
مساء,ذللث، كان وربما 

طفولتي—ق تمموريتط حتى ا، أبد بالضهرب، نحونا يده يمد يكن لم أنه وأذكر 
ت،وأفسد بها، وهوجالس ~ أخرى مرة ~ مكتبته فدحلمت، العقاب، يعرف، لا أنه 

الباب،دوني وأغلق، ضفيرتي وجر مغمهبا إلي فقام فيها، للمناديل صندوئا 
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أمسإذا تربيته _قت صارما كان ولكنه والهدوء، للعطف عنوايا كان لقد 
للحرم.يحتاج طفله أن 

لكنهاللشارع، الخروج عن ينهاها كان بانه الكبرى أختي وتغبرني 
■حتىبهال-وء ؤيمشي خلفها يأتي فكان • صؤيحباتها مع وتلعب تخرج كانت 
غمعبهاانصلب والدها رأت غاصبة القست ؤإذا مسفرتها، ؤيجر منها تمترب 

صاحباتها.أمام يوبخها يكن لم رعبا' 

يالدارس'للتعلم بيته من يخرجن أن لبناته يريد اية البد 4، يكن لم 
للعلملحيه ولكن الأمر. هدا على الناس غالب من تحففل هناك كان حي—ث 
الحيناربادأت4تالثلاث ولكن القرآن، تحففلهن اربامرأة الكبالثلاث ألحق 

مدرسةوجود عن وعلم النذلامئة، الدبارس من الخوف، حااأة تخفا عحسرهن 
كأيالعلوم، من وغيره القرآن تحوى بها،وكانهت، فألحقهن اكرأن لتحفي۵لا 
درسنا4،وهكد,ا الكريم، القرأن على أشد تركيزهم أن غير أخرى مدرسة 
الكريم.القرآن الأولىلتحفيفلؤ الال-رسة 

وتعليمه،بعلمه فهومشغول ينابعنا٠ ولا كثيرا لنا يأبه يكن لم لدراسة ١ 4ت 
اولراسى.تأخرنا يسوؤه كما به، ؤيفرح علىتقوقنا يحرص لكنه 

jحفظاعما لموالنا ياتى أحيائا وكان مختلفة، عمرية مراحل 4ن ا كن
عنسأل نعرف لم ؤإن مي؟ سورة أى ويقول-4 بآية يأتي ئم الله، كتاب من 

أوعابر،وهوواقف سألنا ما غالبا وكان للحفْله، ارا اختبوكانهذ.ا غيرها. 
انشغاله..لكرة يجلس ولا 

التوسطه،المرحلة 4ن بثهادنها حفيداته إحال..ى جاءته الأيام أحد و4ث 
وصمهاكشرا ففرح الأولى؛ ر عليها كتب وشد متميزة، درجات تحمل هت، وكان
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أنهأقلن أكن ولم باستمرار، نتيجتها عن يسالها معار ئم بقوة، صدره إلى 
٠ناصتهال قد كنت ؤإلأ الحد، لهذا ؤيقرح سيهتم 

كلبيته مقت يجتهعن ني أحوا أصبحت أولاد ا لنوصار ا كبرنأن وبعد 
يجلمىنفيمية، لكنها قصسرة جلمته وكانت غالبا، الأربع—اء يوم مقن أسبؤع 
والموائدالفتاوى واسخ1لها حاله عن فيها سمالنه ساعة، امدن-ا قرابة معهن 

بينهن•ينثرها لكن التي 

مرصت.حتى النزل،_قن الخادمة مبدأوجود يرقص وُ(هأ ي، الواللكن 
لساعدتها.بخادمه فجثنا يصامحئ، عمرها آخر  ٠٤الواليءة-

على،لمداعاوت|وا خادم لوجود احتجنا ولكننا سائما٠ يطلب لم أنه ا كم
ؤيحتاجونالناس، لاستقبال يوميا بابه يفتح حيثكان والزوار، الخييوف خدمة 

ءانهثم محمد، عمي عند لكن الهند من رجلا له حضرنا فا وحل،مة، لضيافة 

بعضيكتب أن يكلفه ولكن العلم، طلاب من للواك ملازمته طول مع أصب—ح 
الزركشى.تحقيق يعملِقن كان نا ونحوها الفهارس 

ؤتبصميناديه حمل ام الطعحضر فإذا معه، إلا ياكل لا وكان 
هداعلى ومكث معا، فيأكلان يحضر أن إلى ؤينتظر ( علوى • • • علوي عالي؛) 
الهنديفبقي ، بالوالي، يقود لءّدائق احتجنا حتى ستين، عثعر من قريبا الحال 

الدعوة،مكتب _ةت موظفا أصبح ولكنه كفالته، على 

الخيرمنه يخرج عطاء فهوبيت الداخل، من ووو(ه( لبيته صورة هده 
جمعاء.للأمة 









ائسددانتمين 

مىمكثدنسجبرين بن عيدالله الشيخ الوالد سماحة شيخنا لسيرة التتبع إن 
أظفاره.نعؤمة مند والتعليم العلم طلب كانت—قت كلها حيات4 أن يجد 

القراءةفتعلم تقريبا، سنوات عشر وعمره والده يد على بالتعلم بدأ فقد 
القرآن،من شيى وحفظ والكتابة 

الشمخاتئ النشيخه على بالقراءة ابتدأ القرآن، حفظ أتم أن وبعد 
بآبوحييبالعروق الشثرى عبدالعريز العلامة 

عودهمعلب أن بعد قريته، من قادما الريادس إلى شيخه مع انتقل ئم 
_قنووالديه الحيغيرة أسرته تاركا والفنون، العلوم من بكثير وأحاط وتزوج، 
الشايخمن عدد على فقرأ العلمية، مسيرته استمرت الرياهس هت -والقرية، 
زمنه.ه والعلماء 

العلميالتكؤين مر.حلة على نتعرف سوف اللاحقة الوصوعات وسقن 

حياته.المهمة.٤، البيئات من عدد استعراض حلال من الوالد للشيخ 

اسموممبادئ 

4 /الوالد الشيخ بدأ لقد  - _(fX ومعلومأظفاره، نعومة مند العلم طلب ؛
مشقةتحمل فقي، وليلك بمكان، الحيعوبة من كان زمنه -ثقن العلم طلب أن 

لهيبولا الشميس، حرارة ذلك عن يمنه لم والطلب؛ التحمييل عظيمة—قت 

السالكتي.قله ولا الرمضاء، 
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منولكن شيئا، لايعقل صغيرا طفلا لكن أن منذ العلم حب قليه أشرب 
الوالدذلكن للتلاميذ' معلما لكن بل علم• طالب لكن أباء أن ذلك أسباب أهم 

الحلقات.هذه يحضر 

عندماالوالد عني. أحضر كنت أني أتذكر ا: •فيمولر ذلك يحكي 
لكنمحيرقة ؤقن يسيرة. كلمات إلا شيئا أعمل لا ولكني الأولاد، يعلم لكن 

أحضرفكنت • الأولاد يعلم ولكن وححليبا، إماما /Xf(^ عبدالله بن سعد العم 
منهاأو السادسة _قت وأنا أسمعها التي الكلمات بعحض وأتلقى عنل.هم. 

jالوابدأ  J . ستعمره لكن فعندما مامحنت، والده يد على للقرآن تعلمه
الموردقصيار ه تلقنوالدته ولكنت المورد وقميار الفاتحة أبؤه ه لقنثن سن

بها.تتم وما الملأة شروطي أيصا واكء وعلمه القرآن، تقرأ لكنت لأنها 

عنبعيدة هجرة وهى الرين، بلدة حقن لكنت الوالل• نشاة إن وحيث 

يبدأفلم دراسته؛ تاحر_مح فقد قائمة، مدارس هناك يكن ولم العلم؛ حواضر 
عمره.من العاشرة بلغ حينما إلا والكتابة القراءة تعلم سقن 

لناالواك حاض حمسانيودلأئمائةوألف وُ(فغأ•' يقول 
منالناس سورة من فحففلنا ٠ القمييرة السيور يحفملنا فابتدأ القرآن، يعلمنا 

يامرناولكن بذلك، فرحمت، هذا حففلت ولما والضحى، سورة إلى الفصل أحر 
منعندي وليس نحفملها، التي لحلوال ١ اكور من الفجر صلاة نقرأمقت بان 

انأبآّجؤ وسورة: [. ١ لالسة; ه اكتيَكشلأ بمي لم سورة:ؤ إلا اكورالحلوال 
الجماعة.ة صلا فاتنتي ا إذ الحملاة _قت أقرنها فكنت [. ١ ; ١٠٣١]ي زه 

اسمم>طلب لخلقةالأوفىوقم٠تيف ( ١٥
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ءالأسما لف وكدل، ومساعل ، وسعود i وسسد i سعد غيرهات من الماحيرفة 
يقرأ.كيف عرف قد الطالب يكون ذلك وبعد ، محيميد محمد، الحمئة؛ 

سمع(ورقد ، ارك( ورتبعم( جرء ر فيها أجزاء لنا أحصر ذلك بعد 
*( يغشى ا ذ إ روالليل سورة من فيها يشرينا أ بتل وا لأخير، ١ عشر ل١ 

ُ
م

وأحفظ، بقراءته اسر وكنت الوالد، على ا قراءتنواستمرت 

قلبى.تكتب وكانها أويقروها، طى يمليها التي الكلمات 

هناكوكان كالعادة، محيرقة إلى انتقلنا المرمل( إلىرسورة وصلنا ولما 

القرآنيعلم كان //،'هأ، فهد بن جبرين بن الله عبد بن سعل الأعمام أحد 
الطلاب،من الكثير البلد إلى يتوارد حيث المهيفا، وقت على يقنمير ولكن 

يتفرغونولا أشجارهم و—قم حروئهم يشتغلؤزف الطلاب فان الشتاء -قن وأما 
الأقاربوسس الزملاء بعيض ؤوجدت هنالك، عليه أفرأ فابتدأت للقراءة، 

المرمل(يقرئنىمزرسورة سعد العم استمر ولكن عليه* بالقراءة سبقونى قد 

هد(. ١٣٦٠سنةر أوائل 4، - هدا وكان الرحمن(، إلىرسورة وصلنا أن إلى 

آناالكتابة يعلمنى يقرئنىوأيضا الواك الريزوابتدا إلى رجعنا ذلك بع—د 
سهلالكتابة تعلمنا ا ولمبها، يميل الكلماتوما كتابة تعلمنا وأح—ىإبراهيم، 

قراءةكانت وان ادة هذه 4م - علمنا قد كان الحيحف، القرآزث قراءة ا علين
قؤيةفالقرية القرآن، بقراءة يهتمون الدين الط—لأب توافر لهدم وذلك فردية، 
هذؤيفيجإبراهيم الشقيق وأحي أنا يقرئنا فكان قلة، القراءة والراغبون-قم بواد، 

الزخرف.سورة إلى وصلنا أن إلى 

أحضظكنت سعد، العم وعلى الواك المميحفعلى قراءتي—قن أثناء ومقت 
الحيف.سورة إلى تبارك وجزء عم جزء فحفطت القرآن، من لى تيسر ما 
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وَ(رإلؤيراهبمإ إ الشقيق وأحي أنا لنا يجلس أن الوالد على صعب ذلك بعد 
سعيداسمه: رقيية أحد من الجنوب أهل من رحل عندنا فكان مشاغله، لكثرة 

أهلإليه فرغب ا، بهبأس لا قراءة للقرآن ا قارئوكان الأحهر، ابزعبدالله 
بدلك،فالتزم تعليمنا، يكمل أن الوالد منه ضللب القراءة، تعليم ليتولى الرين 

إلىالثيورى سورة من قراءة معه وبئأن، التعليم، على عادية أجرة له وفرضوا 
•ادكهفا س^^ٍره محري^ 

سعدالعم كان انتقلنا ونا محيرقة، إلى كالعادة المهيض —ق، انتقلنا ثم 

بنعبدالعزيز اسمه؛ الأقارب من رحل التعليم فتولى يمرئ، أن عليه ثقل قد 
لمؤإن التعليم يجد-4 وكان رشيد؛ ابن له؛ ؤيقال الجبرين' عبدالله 

قربإلى البقرة سورة من عليه نقرأ ابنيأنا بها، لابأس وقراءته حافذلا، يكن 
الجبرين،حمد بن وهوعيدالله الأقارب، أحد جاء أثنائها وف التوبة، سورة 

بنعبدالله الدكتور وجد ادة، حمبن حمد مههرنا جد حمادة، ابن له ال ؤيق

قراءتهم،على ؤيواظب الطلاب يقرئ وكان القراءة، جيد وكان عبدالعزيز' 
إلىالبقرة سورة من عليهما قرأنا حيث كثيرا، الرجلين هدين من ا واستقين

الأعراف.سورة 

القرآنتكملة الأجهر سعيد وتولى الرين، إلى رجعنا المييف نهاية و_قن 

أولها.4 وستين- إحدى سنة 4 - ذلك وكان الإسراء' سورة نهاية إلى 

ولزملائه،له وليمة أهله عمل الممحف القرآن-4 القارئ أكمل ا إذ كانوا 
القرآن،ختم قد أنه يعنى؛ حتم يسمونه: أونعوذلك، أوذبيعة ام كيلم

ذلك.الوالد فعمل 
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أمرجاء مر\ئج أبوحبيب الشيخ حضوة ومقت وسين ثلاث سية حدود مقت 
فكنتبمنهم، الذي هو الوالد وكان الختميرة، الأصول ئلائة العامة بتعليم 
أوالنزل ثق، ا كناذا حمأوصا ا علينؤيكررها ا يجننأبح،ا وكان منه، أميمع 

إذاقيللك:منربم؟،للناس، ألمنها أن وصاريكلفنى حفخلتها، حتى منفردين 
،عليلئ،؟ الله، فرضه شيء أول ما ، الله؛،؟ حلقك، شيء لأي رك؟، عرفت شيء بأي 

أركانوكم دينلث،؟، ما وهكذا ، العبادة؟ هي ما لعبادته، حلقني مثلا؛ قلت ذا  ١٠
هاجر؟،د أي والى ده؟، وأين عمرء؟، وكم مزنييك؟، وهكذا الدين؟، هذا 

الأصول(ا■هذه وأتقنا عسيرة، الثانية أو عثهرة الثالثة ثق،،هن ذلك، فحففلنا 

كانحيش، العلميه، الييئة بقرب فوجوده تعلمه بدايات كانت هذه 

الذيللعلم الامتداد وكذلك أبوحييب،، الثييخ وجود وكذا علم ْلالب والده 
اللهبتوفيق ذللث، كل كان اللهو، عن وبعد فيه وجد للتعلم حب إياءمن الله وهبه 
بالطلبحافلة الحياة كاذ،تاأسيامهالعلم، طله_، _قن موفقة بدايات على ا معين

بالجدوالثابرة.مليئة 

أولااثقرآن 

العظيمة،الفضائل من للقرآن ما يعي علم طالب، جدي كان لقد 
الميثر.منذ يحفذل4 وأن القرآن الوالد تعليم على حرص قني ولذا 

وأنوأشرفها، العلوم أمهل القرآن أن شك »لأ ٢؛ 'ىةا!إنةر الوالد يقول 
الوالدأن كروا; ذ فقد ، ء العلما ذلك ذكر كما به يبدأ أن العلم طالب، على 
العلماءكان ولذللف، قبله، ثيثا يعلمهم ولا القرآن* بتعليم أولاده يبدا أن عليه 

أولا((.القرآن بحففل أولادهم يبدؤون 
انميانع.جامع محاصرة العلم طلب ه قصعتي ا ١ 
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أسرةالأسرة أن وبخاصة القرآن، عسله على يحثه وُأهأ كان ولهذا 
الوالدوعم إبراهيم جدي وجد الله عبن، أبى وجد تجدى بنا' مر ا كمعلم 

ا.اللهر كتاب أءفذلة من كانوا كلهم عبدالله بن محمد 

_قنقراءته اء أئنث أنه ذكر فقد للقرآن الوالد بحفظ يتعلق وفيما 
عمجرء حفظ محيرقة، _قت عيدالله بن سعد العم وعلى والده على المحيحنا 

الحيف.سورة إلى تبارك جرء عض بو 

يقولالقرآن، حفظ الوالد يتم أن على حرص قد جدى وكان 
أبدأان الوالد فالرمنى القرأن، وهوحفظ علثي ثقل شيء بقى ات الوالد 
نحويعنى ، الشعراء سورة إلى وصلت أن إلى وحففلت فابتدأت القرآن، آخر من 

لموأنا منين ثلاث من أكثر فبقيت ذلك، بعد نشاطي وضعف ٠ جرءا عشر اثني 
ال|ا|جلا غن أ أشر يرسلني عشر، مئة د لميا ا لى إ ع،سر لثة لما ا لمين ا من يعنى م، أيمد 

يحصلإنما والاجتهاد الجد لأن سوه4 أتنافس ولا بشجعتي أحد السجد وليس-قت 
،منه أستفيد أن دون يضيع وقتي فكان ؤبميابق، ينافس من هناك كان ا إذ عالبا 
٠وأكرره أحفظه حففلته لما ملازما كنت ولكنى ، قليلا إلا أستفد ولم وأرجع 

علىحوافرتحمل اك هنيكن لم الشباب ان ريم-4، ؤيت 
تحملمن أو التعليم يتؤلى من لقلة التعلم؛ ومواصلة الحفظ مقت الإسراع 

البلادعن النائية الرين قرية _قن نشأت حيث والسابقة؛ النافسة على يؤيته 
الحياةمن جزء إضاعة فاثرت-قت معلمون، ولا دروس فيها وليس التحضرة، 

٠تذكره يمكن بعلم فيها أتزود لم سنين نحوخمس 

النجد،محمد للشيخ امة عالم جبرين ابن برنامج ( ١ ز 
الثانية.المحلقة حياتي من صنعات ا ٢ ل 

٠٨٠١رقم الفتوى ]٣( 
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^^؛أنلميكنفهجلية؛إنما١ م0ريذة ؤيقول 
الرينوهمب فيها ا كنالتي فالقرية قلة؛ وكانوا فراغهم وقت الطلاب يتعلم 

طلابفا.لوجودوزإما ؤيجتهدون، يجدون طلاب فيها ليس محيرق4 وكذلك 

قديكونوا لم ار صغواما المللب، _ق، نشاطهم ندرك ولم وأسنوا، كبروا قد 
أوث؛،نلونسدمةآبامحم.بدأوا، 

ينافسه،من اك هنكان ءاذا ؤيجتهد يجد إنما العلم طالب أن ومعلوم 
فإذاالتعلم؛ ه والنشاط الجد إلى وتدفع الهمم، الننمهتحضز همب ة الناقسم

يكؤنلا اليتدئ الطالم، فان نشاط، لهم الدين الطلاب من خالية البلد كانم، 
البني يا فيقولون: لأبنامم الثل ييئيربون الاياء كان ولذلك، الهمة، تللث، معه 

يكنلم ا فإذ مسبوكا. تكن ولا ممابما كن تتفوق، أن على احرص فلأن، يسبقلئ، 
أ.ه.والعزائم. الهمم برئت، الغيرة على يحمل أو ينافس من هناك 

قدشعرتاباني عممرة السادسة إلى مساوصلهت، بعل، ؛ مىإغثيذ،تي ؤيقول 

وطلب٠ 'ىمغثإنس حبيب أبو السميخ مس فحللبت، • أستفد لم ا وأنوشت، علي محمى 
ولماالقرآن، حفط، أكمل حتى فامتنع عليه، القراءة أبأ_ةن أن عب ي، والمنه 

جرءا،عشر هونحويمانية الذي الباقؤب على عكفيت، الضروري من أنه رأبت 
وأناالليل إلى لظهر ١ من الم،مهجن، ه أجليمس فكنت، البقرة، مهورة من أن وابتد 

مرةعلمُ؛ وقف، يءمحث القيخ إن حتى أحد' إلى ألتمت ولا —د وأجنه أقرأوأحد 
أرفعولم بوقوفه أوأ>،,دأ،س، رأيت، وما يونس، سورة ،_قن ااحدحعنأفرأ-ق، ا وأن

واشتغلمت،أكلمه، أنني ينتْلر دقائق نحوئلأدثا وقف، ، هو؟ من لأنفلر رأسى 
الشيخهوفم،يلة ؤإذا نفلري ورفعت، كلمنمب، أن إلى عليها ا مكببالقراءة 

أبولوز،علي الشيخ لدى حاصة لأسثلة أجوبة ( ١ ل 
الثانية*اتحلقة حياتي من صفحات ( ٢ ر 

٨٧
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القدرأكملت منها أوقريبا أشهر نحوستة و_ق زُ(هأ. مني يريد بما فكلمني 
ووالديالشيخ وأوْياني جرءا، عشر هوثمانية الذي القرآن، من علي الباقي 

أننيالبقرة سورة من أن ابند مند ملتزما وكنت أتغافل، لا وأن أكرر بأن أيم،ا 
اإذ يوم، كل أقرؤه وأنا ء أجزا عثرة أكملت أن إلى مرة، يوم كل ■حفغلي أفرأ 

كثروعندما مجلس، _قت ه أكملحتى البقرة أول من أن ات، اح الصبكان_قن 
أوم،انيالحفذل،^ وقفت_قن حيث أمن أبغ، ذلك بعد ئم أوثلاثة، مجلسين _قت 
حدعلى القرآن. تماص، يقن الحْذلا أستمر.قن بل أتكاسل ولا أتملل ألا ل-ي وال

تقثلهوأشد ديد،ه تقسي فوائدي القرآن، هذا أتعاهدوا ه: النبي قول 
ا.•نممدورالرجالمنالإبلانعقلها«ر 

أكررهابتدأن الفرقان، سورة حفظته ما آحر وكان حففله أكملت ول—ا 
ليال.ثلاث، كل أختمه-قن وكنت 

التراؤيحصلاة أصلي أن الشيخ أمرني فيها أكملته التي ال،،،نة تلك شن 
حففلي،من بهم أصلي وكنهن وستين، سيع ة سنشن وذلكا القرية، شن بمه،عجد 

.حتمتثن بهم أحتم أن الأواخرقاربت، الصهر شن إني حتى وأطيل 

شيخهعلى العلم بطلب، بدأ القرآن حفذأل، الوالد أكمل أن وبع—د 
تمالى.الله شاء إن سياتينا كما ، أبوحبس، الثميخ 

الاجتهادأن أم الجويين أحد على القرآن حفخلتم هل ميامإ■' سئل وقد 
ُ؟لثخ۵دثا١ كان اليفظف شن 

ومسلم، ٥ ٠ ^٢٢ رقم ا1قران اثل فض كتاب من وتعاهده القرآن استذكار باب ف البخاري يواه ( ١١
.١٧٩ برقم ١لسافرين صلاة كتاب من القرآن يتعهد الأمر باب -ق 

مقابلةعن عبارة وهو ٠ امة( مج)عالم 
شيخنامع النجد معمد الشيخ بها قام مسجلة 

٨٨
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بالتجوياليعمل أحي! القرية ق يكن فلم ، شخمسا الحمظ كان فأجاب؛ 
كانهولكن i التجؤيد علم المشايخ على قرأ ممن كان فإنه القاصى، فضيلة إلا 
،ونحوها القلقلة كعروف الأحرف __ إلأ.؛قن التجؤيدية القواعد يمرق لا 

فيقول؛٠ التجؤيد تطييق على يحثنا وكان ، مجودا يقرأ كان فإنه القراءة وأما 
وكذا.كذا يجود وهدا كذا، يمد هدا 

مدهاعلى يحعنا كان الضالين( )ولا قوله؛ الفاتحة سورة آخر سن فمثلا 
ثعلل لاحظ ، ة صلا أول بهم صليت لما وليلك الكلمات. من وعيرها ، كثيرا 

.الممل ^لأJىوكذساك 

التيالمثلى الطريقة فقال: ا القرآزر حفظ سقن هلريقت4 عن وسيل؛ 
يتمحتى الأيات، وتكرار والاجتهاد، الجد هى ومعلمونا مشايخنا ا عليهكان 

حتىالمحيحف، مرات_قت أوعشر مرات سبع انميضحة يقرأ فاحدهم حضفلها، 
الحفاظ،بعيش على يمرضه أن والأولى -ات، بالكلمالتلفظ صمحة من بتحقق 

اذ ١ ؤيضتحه طبقه، ا قد معه والصيحف أوعشرا، مرات نحوسبع يقرؤه ئم 
مرات،أوعثر مرات سبع حضفله بعد يقرؤه ثم فيها، أودلأف-ا كلمة، مقت شك 
هداعن يغفل ولا بعدها، التي اثممضحة ينتهلءالى ثم ذهنه، مقت يرسخ حتى 

،ء أجزا عشرة بلغ ولو سنة، نممف ة ولمل يوم، كل يكرره بل حفمله، بعد قملع ملا 
■وراءه ما إلى ينتقل ثم 

حمةمحسالوالد فيقول الأيام، تلك مقت فيها يقرؤون التي انمياحف عن ا أم
يسمونهمصمحف عندنا فكان د قليلة كانت ؤإن موجودة الحياحف انت ك؛ 

الهندية،وذلكالمصماحف الأعلب ولكن ممد>رية، حف محيا وهناك اسحلتبولي 

م١٤٢٨/٢/٢٠(ساممخ١٦٠٢٥اكوىرم/))١( 
الاوش.الخلقة باش من )٢( 
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فيكونالحرم، ءالى وتهدى يرة كببكميات ممّا.حث فيها يهلبع الهيد لأن 
فهيهذا ومع بها، فيا'تون يثيرونها الحجاج فكان بمكة، فتباع زيادة ا فيه

قاعدةيسمونها قاعدة ومعه عم كجرء ، الأجراء هناك وكذلك وقليله، غالية 
فكانتهومعروف،، كما الهجاء من وأنواع الإعراب من أنواع فيها بغدادية، 
.نادرة كانهت، ؤإن موجودة الحسا■ض، 

اثطلبحياة 

التعديذلك، ء،ءوإذج الوالد قلد_، هن العلم .م، أنبس،التي البدره كانت 
جميعا.مامحن أبو.حبس، شيخه به واجهه الذي 

العلم،كت،_، عليه_ق القراءة بداية قيل القرآن يحفظ، أن عليه شرط، 
٠لكريم ١ القرآن خلالها اسحلهر أشهر ،م،تة السيجد ه فعكف، 

أوللتعليم سواء كثيرا، الواك وقرأعليه علم طالب، كان ج،وي أن ومع 
،أبو.حييب، الشيخ مع إلا تبدأ لم الحقيقية المللي، حياة أن إلا ة، والفاتيه للعرهس 

الطلي،.مرحلة من وليس الأولى، التكؤين مرحلة من ذللث، قيل ما سنعد ولهدا 

تحتاجوهي العلم، تحمهيل الجدوالاجتهادهن مرحلة هي العللي، مرحلة 
واحتساير.إخلاص ذلك، وقبل وتفرغ، وعزيمة همة إلى 

ء،،محةيقول فوعاها، سمعها للثهافعي ارة عبيتمثل بالوالد وكانى 
بعحسأفواه من وسمعتها مكتوبة، رأيتها الشافعي للإمام ارة عب؛ ا عنه

بالهيهام،لايا_رك المرام، بعي،و اللزام، بملي العلم 'ىهاأإنئ؛ يقول الأمينان، كبار 

liltp://ibnjcbrecn.c،im/bo(>l،.plip?،at،؛،9=ا ='ا)(اظ<ا'. 838لإ&<ر(ى،ئي; الشيخ موقع ١( !
aj;;u=7310،؟،d=sub؛32927
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إلاتميلح لا هوشجرة إنما ام. والأعمالأباء عن يورث ولا النام، يرى-ه، ولا 
لنإلا يححسل ولا بالدرس، إلا سقى ولا النفس، إلا_قت تغرس ولا بالغرس، 

يحملولا اكاوز، قطع لن إلا يحمل ولا الركبتين. على وجثا ال٠ينين، أنفق 
باليوم.الليل وصلة النوم، وقلة المر.ر، وافتراش الحجر، على بالأسداد إلا 

ظيها؟ذلك ص أيخرج بالجماع، ^لة 
ولاثصلالخمار، ؤيقطع العام، سيتحمل 

.أ.ه.والنجار الليل بين طلبه ؛ق -

صاتفةأبى عن أمي لنا حكت ٠: اول،أبؤفتمولا هذا هيا أخنى تذكر 
يقرأمى ثملا القمر كان ا إذ كل 

الحديلهمن برميلين بين ؤيجلس أيمها يخرج فانه الشتاء كان ؤإذا علىضوئه، 
.الباردة الرياح لاتوذيه حتى 

سواوةأبوحبيب الشيخ على القراءة بدأ عندما وأو،'ريرأ الوالد عمر كان 
النحوب احتبرنا سئما عليه بالقراءة ^ا ؛؛ عاما،يقولو،أ(سرعشر 

.مرفة عندي أنني ورأى والإعراب، 

قرأثم ا، انم،يبر الوال كتساب  'هعليه بالقراءة ابتدأ وقئ 
الكتم،.من الكثير 

مختمهرة،كتما و_قن مْلولة كتب -قن قرأت، 'ةنءوهجر؛ُ؛ الوالد يقؤل 
الممهتقنعزاد ٌق نكمله، لم ا ولكنالتوحيد كتاب، الختمهرة الكتم، ا فقرأن

هيا.الآ.خس، مذكوات، ا ١ ز 
اسم.مصتد،4م،رآ{ 
•الثانية الحلقة حياتي من صفحات ]٣( 

•الثانية الحلقة حياتي من صفحات ( ٤ ل 
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ؤقالسؤع، كناب 1ل1ي من أوفريبا الييؤع نصيف حدود إلى وصلنا ه، نكملولم 
لمبط^وشرحي الرحسة وكدلالئا الأزهري* لحالي وشرحي ايحوالأجرومطاة 

الماردينى•

وابنهأنا الشرح ذلك بعد نقرأ ئم المش، السقنعششرح زاد ف ونقرأ 
بعحسمسائل4,ؤيوصح أيصا فيشرح المربع، الشرح نقرأ ناصر، 

لمأنه إلا فيها فرأ قد وكان النحو. ه مالك ابن ألفية نقرأه كيلك 
الصمدر:الحلاق المعول إلى وصلنا فإذا يكملها، 

امنمن كامن الفعل مدلولي من الرمان سوى ما اسم الصدر 

أولها,بقراءة فاهتممنا قليلة، فائدته الباقي إن ؤيثووت ونرجع نتوقف 

المدلأموكملتهسبل ه أن بتد ا م۵لولآ، كتب ه فإنها اءات بقية وأما 
سئلا إذ إلا جمله، من شيثا أويثرح عليه، ١لشيخ بملق أن وقليل * للشرح قراءة 

يسمكو.مما أوشيء ميهمة عبارة أوكانت 

صفةأن الشارح ذكر آ كربم«ز حيي ربكم «إن الني بقول مر ا مل
هدهوقال ذلك، على فشجعه نكيفها ولا بها نومن الفعليه كالصمفات اء الحي

المينة.أهل طرثة 

هوالحكم العلوم جامع فمنها كثيرة، عليه قرأتها التي الملولة والكتب 
يومكل العصير بعد أقرأ رجب* لابن الكلم جوامع من حديثا حمسبن شرح 
التفسيركتب أقرأ_قن الغرب وبعد كاملا، قرأته وقد آونحوها أووقتين ورقة 

و،صينه. ١٤٩*برقم الوتر كتاب من الوعاء باب ف سننه  'إداود أبو لواه صحيح حديث ( ١ 
(.t*u*)رمم الجامح صحيح الألباني.ثن 
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الغرببمد من مرئية لأنها ،  ijyjjiuنحوطوله-هت مع جرير ابن تفسير فكملت 
يملمستمعون هناك ؤيكون يشاركني، من معي يكن لم إذا الشاء فرب إلى 

الأينعندمبعص ؤيحضر سنمرون، 

ناصر،الشيخ ابن معي يكون وأحيانا ، مسعالبن محمد كالشيخ تمكن 
كثير.ابن تاريخ ؤيقرأهن المنية، الدرر ويقرأ.هن كثير، ابن تفسير يمرأ-هن فإنه 

^جر،فنقرأعالي4إنال4،جدالقراءءر وقت ا أم
دقائقبنحوعشر الممس تطلع وبعدما ونمث، مماعة أو ساعة ولدة النحو -هز 

تريما،وي،،،مونها الريق، فك ي،همونها اسوبم_ة، والأكلة القهوة لتناول نتفرق 
يقرأالعحسر وبعد المتقنع، نقرأِقنزاد الفلهر وبعد الإفطار، الأن يسمى الذي 

-هنأناوأقرأ ؤواجباتها، وأركانها الصملأة شروط ئن ,والأصؤل ئة ص ي مجموعة 
بيتهالس،-اء-ق الغربإلى وبعد الكن،-،، بعمى ناممرهن ؤشرا الخم،،دين، شرح 

إمرار،قراءة أنها والعالم، وقت،، كل نقرأ وهكذا ، الس،اء يؤذن أن إلى قراءة كله 
العاني.بوصموح الشيخ ؤيكتفي تعليق، فيها يكون لا 

وص،حيحا، أبممله والنهاية اية واليل، كثير، ابن تفسمير عليه وقرأت 
معالترمذ،ى ممس وبعض داود، أبي __ ومختمعر م،،،لم، ومهحيح البخاري، 

النسمخةالرام بلؤغ شرح الملام سيبل عليه وقرأت الأحوذي، تحفة شرحه 
ءةفر١ لكنها الله. رحمه عليه أكملتها قهلر، من الوالد بها جاء التي هندية، ل١ 

أ.ه—الأحبار. منتقى الأوطارعلى نيل بعض وقرأت سريعة، 
مم،،دلم بميحيح ابتداء لم، 

شرحهمع الترمذي سس وبعغى اود د أبي __ مختم،ر ثم البخاري بم،حيح 
الأحوذى.تعفة 

•اليجد محمد للشيخ أمة عالم جبرين ابن برنامج 
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والتاريخوالتراجم.الأدب أخرىِقن كتب قرأ_قن وكذا 

انتقالهقبل الرين أبو-حبيب-ق شيخه على الوالد قرأها الكتب هذه وكل 
استفادوقئ مرارا، شيخه على كررقراءته ويمضها الرياض، إلى شيخه مع 

وفير•كثيروخير علم على وحصل كثيرا' ذلك من 

؛:يثولر يدارسهم فانه الشيخ ولوغاب أقرانه، مع يذاكر ء،،رإزم( وكان 
وفوائدهوشروهله، الوعاء آداب _قن الكاِقن الجواب مقدمة تدارسناه ا مم

.وثمراته 

منبيئة مع نقف الطلب من.حياة الرحلة هذه على الكلام نختم أن وقبل 
ووا(هأالوالد يحلي التي الأد'بية الصمينة ٍق أئر-لها كان التي اللطيفة البيئات 

بنم،الح الأريب الأديب للشيخ وصحيته ومجالسته تتلمذ,ه وهى علومه، بها 
مْللقحمةاّ•

عليهقرأ وقد بالرين، القرى إحدى ِق وحطييا إماما مالح الشيخ وكان 
كانالتي مجالسه وحمم والحديث،، العقيد.ة _ةن الكتب، بعمى 'هإ،ا|إفيغ الوالد 

والغرائب،.بالعجائب، ؤياتى ، والعلماء الأكابر فيها يفوق 

منللتزود نملاثه وبعض ، وُ('هو؛ والده ب،صحية راحلا إليه يذهب، كان 

نحوئمانيةعنهم تبعد قريته وكانت، يوم، أونمين، يوما منه والاستفادة علمه، 
•تقريبا ساع،اrن _قن ماشيا يقطعها وكان كيلومترات، 

أولوهي ه، ١  ٣٦٩سنة الأولى كانت، مرتين، للحج سفره هن ممحبه وقد 
رُأ()يضأ•حجه عن الكلام أثناء ين تضاصيلها وسنذكر 'حزمحى، للوالي حجة 

النجد*محمد للشيخ خطبة العلهاء رحيل ( ١ إ 

٩٤
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لحظةكل استقلال على يحرص لكن /عم(ريتح؛ الوالد أن ا هنونذكر 
وقت_ق عليه فيقرأ للحج، سفرهم ء أثنا _قن مطلق ابن الشيخ من ليستفيد 

منيمرغون ا عتدمجلوسهم وأوقات القيلولة يوقت الركوب قبل اح الم،ي
الحج.أعمال بعض 

التخلممن يحففل أديبا لكن فقد كثيرا' مجالسته من استفاد وفد 
والقحيصنات الأقعاروالمقامعن فضلا بيت، ألف على.خمسبن يريد ما 

والفرائد.والخلرائفوالقوائي. واللطائف 

Iامياض اثى امين من الائتمال 

حياةاّلبه مراح_ل من جدبدة مرحلة 

العزيزعيد شيخه مع الرياض إلى الؤين من ه انتقالوهى . الوالد 
مضى.فيما الرحلة هده أحدلأاث ذكرت وقد حبيب، أبو الثثرى 

تو_قحتى س ص حبيب أبو الشيخ شيخه على الوالد قراءة استمرت وقد 
الكلية_قن تخرج أن بعد ولكنه الهمياض، _قن ه ١  ٣٨٧عام ف ■حبيب أبو 

ونحوه.بالتدريس لانشغاله عليه قراءته قلت 

وهومحبماصث، إبراهيم بن محمد الشيخ على الهمياض الوالدtA درس وقد 
بدراسةهنا وسنهتم دلوسهم، ولازم عليهم قرأ الدين المشايخ أشهر من 

٠بعي. فيما بالتفصميل ^نذكرها 

الحديث.ق المسجد ابنإبراهيم_ق الشيخ على الوالي. قرأ فقد 
العلوم.من وغيرها الفقه وأصول والمميْللح والنحووالصرف 

٩٥
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حم،محثرا؛؛الوالد يقول أخرى' يئوسا إبراهيم ابن وضرسيخ 
الأولىالمنة ؤيدرس ٠ فيها أنا التي الرابعة المنة يدرس محمد الشيخ كان 

النؤؤية،والأوبهين والأجرومية الأممول ثلاثة يدوسهم كان البند^0، المللأب 
عجيبةبفواثد ؤياتى يشرحه فكان الأصول، ثلاثة درس مقت له أحضر فكلمت 

النؤؤية.للارسن شرحه —قن أيصا وهكذا الق، ذلك من يسيبهلها 

الموق،ث درنا له وحضرنا التوحيد، علم ف متوغلا تعالى /Xo'_ وكان 
كتابأبواب من بابا عليه وقرووا الموق إلى جاء الضحى انتحي—ف ا إذ وكان 

الباب,ذلك ؤيتوسعمقت واسعا، شرحا يشرحه ثم التوحيد، 

إلىؤيستعؤن يجلسون الموق أهل ولكن مكبر، هناك يوجد لا أنه ومع 
حنوب_قن وكانت الدكاكينصتيرة4 لأن الوقت، ذلك متقاربؤزث وهم درسه، 
القيمة.بنايته من الجامع وشرق 

ئدفوا منه يستخرج إنه حتى الكتاب، ا هد مقت وفقها ء كا ذ أعطى وقد 
،بليغا شر>ط الجمل ؤيشرح الؤلف، اسينبحلها ايى السعايل على رادة عدكده 

تعالى،الله أسماء احترام باب عليه قرئ أنه وأتيكر الواض، على ؤيطبقها 
الحكم،أبا يكنى كان أنه شريح• أبى حديث وفيه ، ذلك لأجل الاسم وتغيير 

بمافسدمون ، الأسماء هذه _قت سساهلؤن الناسي إن هال؛ الباب شرح ما د فبل
العزيز:عبد يسمي من الناس من إن قال؛ ثم تعالى، الله اء أسممن يقرب، 
الوهذا الأسماء1 هذه بمثل بمثل وأخذ دنيم، الرحمن؛ عبد ود،،،مون عريز، 
ولمامكانتها. أنيكؤنلها يجب، الله وأسماء الله، تغييرلأسماء ذلك فان يجوز، 
الوقت،ذلك ظهر_قت الميؤيرقد كان الحسورين، _ق حاء ما باب، على تكلم 

التعليم.-٥ ومنهجه الشيخ آل إبراهيم بن محمد الشيخ بعنوان؛ 'يماس للوال،ي- محاصرة ( ١ ّ 
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ئمالتلصؤير، أنواع ص نؤع باي اكسوير، ف يتوسمون الذين على ينكر فاخذ 
فائدةلا كتب أنها فدكر يالصمؤر، لملعيه ا الكتب من اننشر ما كر وذ تطرد سا 

وكيلكالخيور، من كثير جوانبها .-قن يوجد ذلك ومع ن لها أهمية ولا ، فيها 
فرجعواسمعوه، الدين كثيرمن لدلك استجاب وفد ، ينكرها وأحد المجلات، 

الخيور.من عندم ما ومزقوا 

ءالعشا وقت مسجده درس_ةن ء بالقا بقوم براهيم إ بن محمد الشيخ وكان 
يقرأؤزؤو\ر>وؤه ساهوب بن عيدالعزير الشيخ عليه يقرأ والإقامة، العشاء ان أذ بثن 

تنبيهاتله يكؤن القصسر، الؤقت هدا _قت شوطا منه قطع جرير ابن تثسيير  'ي
٠^كنانمضرلأخمأنستهدد 

وصارتامة، ملازمة ءة)يإئ إبراهيم بن محمد الشيخ سماحة لأزم وقد 
القيمةوأماليه شروحه من الكثير عنه وكتب المرحلة، تلك _قن تلامدته أبرز من 
•سياتي كما 

بعدباز بن العزيز عبد الشيخ لميماحة دروسا يحلسر اء الميظ وكان 

الجامعبازإمامة ابن الشيخ تولى أربعوسبهتي سنة ففي المغرب، وبعد العصير 
بالديوس.فأحياه الكبير 

عليهيقرأ وكان العصر، نحضربمد كنا ؛: ■'ةكأإزةر الوالد يمؤل 
للنؤويوشرحه ^سلم الطلاب من مجموعة 

الواسحلمةالعصية حققنا، حاصة قراءة بعضهم علمه ؤيقرأ المرام، وبلمؤغ 
شرأإعلام حمين بن فهد الشيخ عليه بمرأ لبعضهم، أيصا يشرحها 

ينقملعمن ومنهم ؤيواصل، ستمر من فمنهم متفرقة، كتب مجموعة علمه 

الحلقةحياتي من صفحاتر ( ١ إ 
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اكراممس،ضائص،ولكنسوغلأفضا 

علىيزيدون قد الذين الطلاب، ضا يسأل أن يريد التي الجمل بشرح فيبدأ 
٠قرصية أسدل4 علعهم يلقي أحذ سرحها من ١ينهى ا إذ ثم ١لثلأثثن، 

الرياص،قوم أن منذ صداش لخيخ 
هوكما والتحقائح، والتاريخ والعير والقصعحى الأحكام ق كشرا منه واستفاد 
ا.بذلكر مشهور 

أنوُ(هأ إبراهيم بن محمد الشيخ أمرهم وسيادين حمس سنة ومقت 
عنوسأ يقول الأصول، الشنقيطيإن الأمثن محمد الشخ علي يقرؤوا 

كانتوسعه، لش، ذلوسبب نكملهإ، أننالم إلا الورقات، قرأناعليه أ؛ ر ذلك 
وعباراتهامعانيها ولكن ذلك، قيل قرأتها الورقات،ولأ هذه رأيت، ما لنا: يقول 

الشافعي،الأحرمين ام أمألفها الذي لأن الأحرى، الأصول كسا مقت ا نعرفه
الثائعلأن أفريقيا، ولاسقن الغرب، سقت صال،هم متوافرة الشافعية كتب، تكن ولم 

المالكي.هوالمذهب، عندهم 

فأملىملغميا علينا يملي أن منه ْللينا حملة شرح من انتهى إذا ا كن
بمسجدأويئوس محامنيران، له ولكن ' عندنا ا موجود ملخحهه ولايزال علينا، 

نمممهرالخرآن، ير إنس،4دييامقرات، فيه ^ي 
البديهةوسرعة الحقظ، من اش رزقه لما وذللت، نتابعه، أن نسحليع ولا ه ي. عن

٠أرأأبهه وما الس،واهد وسرد 

الإلكتروني.4،موقعه، الوالد ترجمة ( ١ز 
•اسم ظب ه قصمتي ( ٢ ل 
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اثنظاصاتتعليم 

شيءفا<مع الرياض إلى الرين من قدم ه ١  ٣٧٤عام مقت أنه ذكوت 
ليكؤنإبراهيم بن محمد الشيخ هلليه الذي أبو*حبيب' الشثرى اليريز عبد 

تلاميذءوألحقهمبعمى مع4 الشثري جلب وقد الدعوة، إمام معهد :قت مدرسا 
العهد.بهيا 

وسماهالعلمية، العاهد أحد لأنشاء ابنإبراهيم الش؛خ سعى وفل. 
أسوقودعنى الشرعية، للعلوم ا متمحلنيوجعله ، الدعوة( ام إممعهد )ب 

عنيقول قيه، ودراسته العهد فذا باJايات قمعة هسأ الوالد كلام من لك 
فتحبعدما وذللئ، وسبعين، أربع الرياص.قسنة أتي،ت،إاى عندما ا: ذلكرر 
لمالكفوضن من أغلبهم آخرون وبقي كثير' خلى فيه وانتْلم ، ٠ العهد 

ال1ئويخفعزم عليهم؛ ونحيعب تناسبهم لا علوما فيه لأن وذلك بالعهد؛ يلتحموا 
خانا.معهدا يفتح أن على 

تأسيسالوس ذلك _قن يتم لم وكان وسطه، أومقت ممر شهر أول جئنا-قذ 
بعي.جلس أن محمد ااثأيغ جلس ما أول وكان ننتْلر، بقينامدة العهن.' 
هويذكرؤإذا معه، جلممنا الحللأب، من الكثير حوله واجتمع الفجر مملاة 

العاهديرغبوا لم التلاميذ هؤلاء هنا إن وقال؛ ، العهن- هذا على عزمه ا لن
وعلمالتقؤيم ؤسهمى الجغرافيا كعلم تناسب لا علوما فيها لأن العلمية، 

حاصهاسيكؤن العهال هذا وأن ذللف، أشيه وما والمحمو۵لات، والاملأء لعة ا^!١ 
بأم،ابعهيعيدها وأحذ فنؤن،  ajLiCعلى.يثتمل أنه وذكر اليرعية، بالعلوم 

موقعههت الشيخ وترجمة حياتي، من مهفحات برنامج من ومس،قة مستقاة العلومات، مده ا ١ ر 
.للمتجد أمة عالم جبرين ابن وبرنامج العلم، طل،—، _،_.^، ومحاضره الإلكتروني، 

الدعوة.إمام ممهد قبل افتتح فان4 العلمي، الهمياض معهد يريب- )٢( 
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والحيطلحوالحديث اكقه وأمعؤل والفقه والعتيدة التوحيد ن1ذلر~: ~ونمن 
ئمالعلوم، هذه عن يخرج لا التفسيرواسووالفرائض، والتفسيروأصول 

أقسام:أربعة إلى الطلاب صتف أنه ذكر 

الرابعة,السنة يكونؤزه قراءة سابق ولهم متفؤقؤن، هم الذين الأول؛ القسم 
٠الماليه المينه ثن منهم شؤيب طلاب هم وبعد 

الثانية.السنة مبادئ_قت معهم أيصا طلاب وبعدهم 
التقوفين.التلاميذ بعص أيصا ؤإزكازفيهم الأولى' المنة ؛قن الطلأب-وأغلب 

والثالثة.الثانية المنتين يدرس أبوحبيب الشيخ أن قرر ثم 
الأكثؤية.هم الذين الأولى والمنة الرابعة المنة يدرس بان 'ىةمحج هو والتزم 

كلهاالحكات كالمت وسبعين أربع سنة العهد افتتاح من الأولى المنة ثن 
وهوعبدالاهأ مسجد فئنا: يسمى وكان بزإبراهيم، محمل الشيخ مسجد مقن 

القديمة.الكبرى للمحكمة ملاصق 

العهدالدراسةث جعلوا وسبعين حمس سنة ثن الثانية ة المنثن ثم 

مكانهوكان الاسم، هذا يحمل ولايزال الدعوة، بمعهدإمام يعرف الذي 
الريادس,وسهل خن العامة الحكمة مبنى بقرب 

العهدوكان التمهيدي، الق،،،م عنا أسقحلوا علوم مبادئ عندنا كان ا ولم
الكلية،يعادل عال سنين وأربع ثانوي تن سن وأربع تمهيدي سنتين سنوات عثر 

الثانوي.القمعم ثن فانتْلمنا 

عداما يوم كل ا لنيجلس كان إبراهيم، بن هومحمد العتمد ا شيخن
الثانيةالساعة الشممى تنتشر أن إلى الحباح بعد عليه نقرأ الجمعة، يوم 

صياحا.الثامنة الماعة من قريبا اليربى، بالتؤقيت 
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الفجرصلاة بمد حمتن وتحشب اح، الحيب_ق الشيخ دلوس هذه 
•مياشرة 

لإدةدبمان،س1وات،يدرسنا محبمد الشيخ واسضر الرابعة، المنة أنا كنيث 
ثمالثانؤية، المرطة يلناه_ق المربع، الروض وشرحه المتقنع زاد أولا_قن نقرا 

بحفظيكلفنا وكان فكملناه المالية التخصمصية المرحلة ق عليتا أعاده 
وقرأناهالمرام، بلؤغ بحفظ أبصا؛ ؤيكلفنا يعحز، فد بعضنا كان ؤان الزاد، 

عليهقرأنا العقيدة ه كداس العالية، والمرحلة ^رطةااثانيية 
تيميةلابن الأيمان وكتتاب بأكمله، المحيي فتح وكيلك والحمؤية، الواسطية 

علىيعلق وكان متوسطا، شرحا ثرحه وكان ، للحلحاؤية، المز أبي ابن وشرح 
الكتابهدا وأن ظاهر، بأنه يثق لأنه وذلك حقيمات نعليها المقطع أوعلى الجملة 

بالكمابهد،ابعونه ا نمهدينبعمى كان وهد فساحلهل، موسعا شرحا شرحه إن 
لكلميكتب الكتابة دهسردع 

—قشرحه كتب الحمؤية الشيخ شرح لما أنه كر ذ حتى القليل، إلا يفوت4 ولا الشيخ 
الشروحبقية يكتب وكان ا صفحة أربعؤن فيه الدفتر دفترا، وعشرين نحوأربعة 

الفوائديكتبؤن فإنما البقية وأما ، شيء بموته أن قل ذلك وعير والفقه الحديث 
ماتيسركثيرة دفاتر ؤت - أنا كتبت وقد دفاتر، ؤؤ الكتب هوامشي على ادرة الن

أكتبثم اليلؤخ، الحديث^ رقم أيصا وكيلك الكتاب ميفحة أكتب الفوائد، من 
الكتبأعلق_قن أو الفوائد، بها التي الدفاتر هذه عندنا وتوحد عليه، تيسر ما 

باز،ابن أوالميخ اينإبراهيم ^حمد 
علينا.ألقوا الدين المم،ايخ بعحض أبصا وكذلك 

سنةآحر العالي.-قن القسم أنهينا حتى التدرببس _قن سماحته استمر وقد 
القضاء.ورثاسة بالأفتاء واس|مل الرسمي، التدريس عن تؤقفا حيث هد؛ ١  ١٣٨

١٠١
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كثيرة،الا أعمإليه أسند قد فانه ا معنديوسه إلى وبالسبة 
رئاسةوكيلك الأوقات، غالب فيها يداوم وكان الإفتاء رئاسة إليه فأسند 
العاهدرئاسة إليه وأسندن ومعاملاتهم، القم،اة أمور تأتيه كانت القض،اة 

إليه.مرجعها فكانت والكليان، 

منشيء له ؤيحدث قليه ينثيغل قد الأعمال هذه كثرة مع أنه شك ولا 
إليه.ترد التي الأعمال كثرة مع السامة ومن التعب ومن القلق 

فانغالبال، متفؤغ يكؤن فأمٍائا دروسه، ذلك.قت تأثير نرى ذلك ولأجل 
١لحديث،قرح وحي،ث،إنهإذا العجاثب، هتدروسه فترى الصهدر، ١لقك،منمهرح 

س،تتيط،منه.وما به، يعلق ؤيذكرما أمثلة، ؤيذكر يسنملرد 

منازلنالتناولإلى نذهب إبراهيم بن محمد الفجرللشيخ وبعددرسى 
٠ال،،مجد الويوس_قن بقية ونتلقى ونحيف' أوساعة ساعتين بعد نرجع ثم الفحلور، 

بنالأنميارىوحماد بنمحمل. أشهرهم:إسماعيل مدرسؤنمن ؤيأتينا 
الأنمهاري.محمد 

ينسنين أربع درسنا الذي رشيد بن ناصر بن المزير عبد الشيخ كذلك 
الفرائض.الباح،ثاإن عدة لكتاب الولف لأنه الفرائهض، 

جزاثرىعمار بن الحميد عبد التعاقدين: الدرسين من أبص،ا كذلك 
كغير.ابن تق،،،ير وق الجلالثن تض،هههر _قت سنتثن التض،ههير إ' درسنا 

الحديث.ق يدرسنا حمهرمى البيعانى ومحمل 

منلازمنا الذي فانه الأنمهاري، إسماعيل الثييخ لنا ملازمة وأكثرهم 
وثمانين.إحاوى سنة إلى وسبعثن حمس ستة 
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مخبحسبطثورطه،ولم

متوافرة.مسجلات هناك تكن 

ولمانهائيا، ارا واختبنصيفيا، ارا اختباختبارين: المنة تلك ا اختبرن

الشيخفكان نمانية، أنهم يمكن قليل عددنا ؤإذا النهائي الاختبار من ا انتهين
إشنمعبانماجة اشتدت المنة ظ!ك 

قضاة٠نصبوا أوثكنا نحونصيقنا منا وأخي قمماة، 

المتعجلة،4، القضماء تولى جابر بن محمد الشيخ منهم كان 

إبراهيموالميخ الخريق، القضاء4، تولى ■ةساوإية النغيمشي ابراهيم والشيخ 

حمءمحةالم-حيباذى صالح بن محمد والشيخ باكليم، اشتنل وُ('هأ الخنيران 

اليداثع.بلاده القضاء.4 تولى 

نجعلأن علينا بح،عب 

الثالثةالمنة خريجي إليكم وتمم سنتكم 4ن تبقون ولكن خامسة، سنة لكم 
سمت،4تستة أنهيناها أن إلى الدراسة ووامهلنا معكمهفيقينا4ترابعتنا ليكؤنوا 

ترتيبوكان ، ( رشهادات مؤملات ا وأعطونطاليا، عشر أربعة كنا i وسبعين 

•الثاني أنا وكنت الأول، قاسم بن الرحمن عيد بن محمد الثميخ 

ممرجعذلكإلىهمضئكامح،شتفوض: معللا ء٠ةئج الوالد يتول 

منزملائي أن-ق مع الخاصة، وأمورهم باهاليهم زملائي انشغال مع الدراسة، 
٠تواضعه من ا هد ولل ٠ ااعاوطت وكثرة والدكاء السبق 

بالوالد'ءكوغؤ،صإنممعجبا ين.ابراهيم محمد الشيخ كان وقد 
بالدراسةاعتذر الوالد ولكن ، القضاء لتولى فيها تخرج التي المنة تلك طلب4 
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للقضاءطلبه ضمة وسندض العامية، مسيرت4 يكمل أن يريد وأنه إليها، والشوق 
العلم.وحب الورع على ودلالة لطاقة ففيها تمالى، الله شاء إن ْوصءه1 -ق 

الأحستير1شهادة 

لدراسةللقضاء المالي المهد ف الوالد انتظم اه  ٢٨٨ام عف 

الماجستيردرجة ملمح حيث ه؛ ١  ٢٩* عام حتى سنوات ثلاث قيه ودرس الماجستير، 

سنة.وأربعين إحدى عمره وكان الأولى' الشرف مرتبة مع ممتاز بتقدير 

دراسةسنين ثلاث فيه الدراسة كانت ا: اارحلةر هده عن /XZ_ يقؤل 
يدرسناكان الأولى، ة السن—S كبيرة طؤيلة كتبا يدرسون إنهم بحيث قؤية، 
موسعة،ودراسة المواضيع. بعص ف موجزه دراسة القطان مناع الشيخ 

الماليللقضاء،اكهل. فاسمه القضائية للعلوم وجد إنما المهد إن وحيث 
ادرسونالدين والمثيايخ الأنكعة، المقودومقت اشماملأتو—قن فيبعث—ق، 
الثييخوسماحة ، عقيمى الرزاق عيا الشيخ وأشهرهم معروفؤن• 

أنابعهوكنت القضياء، طرق الفقه _قت ؤوإ(ريإ، حميد محمدبن بن عبدالله 
يحتمهر،كان أنه وذلك ه، دلويكنابة من كثيرا ت استقل. وقد يقؤله، ما وأكتب 
وكيفايكؤنالقفياء، طرق هى التي الطرق من ^كرالراجح بمتفيه ولكنه 

ذلك.أشبه وما يقطيى؟ ومتى قاضيا، 

الشنقيطيالأمين محمسي الثييخ جاءنا وثمانين أوتسع سهعين ة سنمقت 
والثيواهدالأدلة يتوسع_قت وأخذ الفقه، أممؤل ه يئوسا علينا وألقى كاسداب، 

اللوم.هده تبحره_ةن على يدل مما 

_ةتوقصتي الألكتؤوني موقعه الشيخ وترجمة الرابعة الحلقة حياتي من م،فحات« راجع ( ١ ّ 
العلم.ْاأ،_، 
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رسالة،يكتب أن طالب كل يكلفط وكان سأع؛؛ن، سنة _قت الدراسة ا أنهين
الشيخعليها وأشرف النبوي، الحديث —قت الاحاد بعنوانتأ■خيار رسالة فكتبت 
حيفنوالشيخ القطان مناع الشيخ ناهشوها والدين هأففا، الرزاق عبد 

وجعلواالرزاق، عيد للشيخ احتراما وذلك المناهشة، سق يشددوا ولم مخلوق 

أنمع مفيدا، تقريرا عنها وكتبوا الله، بحمد امتياز يعنى _Ly^ النتيجة 
لقيتوقد الطلوبة، المراجع لدي توافر ولم قمييرة، مدة سقن كتب البعث 
سؤالالاحتمهاررغم إلى واصطررت المسائل، مواضع عن البحث  *إمشقة 

طبعهأعيد ئم طيبة دار مطابع ه—سقت  ١٤٠٨عام طبع وفد وعيره، الشرف 
ولوأردنايتيسر، ولم فيه أتوسع أن أتمنى وكنت مشهور، وهوموجود مرارا، 
بأحياريكذب بمن الأزمنة هذه —قت ابتلينا لأنا وذلك محالا، لوجدنا فيه التوسع 
كتب_قن رأيته وما وفضله، الحديث محبة فيه الكتابة على حملني وفد الأحاد، 

بعلممتعلقا كان ا إذ سئما الواحد، بخير الئقة عدم من والأصوليين التكلمتن 
أ.ف٠ كالفرؤع الأصؤل -قن قبوله رجحت وقد العقيدة، 

اثدكتؤراهشهادة 

الدكتوراهلدراسة الشريعة كلية مقت سجل ه  ١٤٠٠و؛قع-ام 

الدرجةومنح الدكتوراه، درجة على وحصل اه—، ٤  ٠٧عام منها وانتهى 

ثمانيةوعمره الدرجة هذه على حصل وقد الأولى، الشرف مرتبة مع از بامتي
•عاما وحمسؤن 

منمكونة الناقشة ولحنة الركيان، عيدالثه الدكتور الشرق كان 
والثيخص-الححانا، اكلكة عام ^ي الشيخ آل عيدالمرير الشيخ سماحة 

•سابما الأعلى القضاء مجلس رئيص اللحيدان محمد ابن 
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بدأتوفد للجلوس، ملكيا الطلاب بقية يجد ولا تمتلئ هي فإذا معدودة دقاثق 
أذكرما على ساعة نحيض وبعد الشكلية، الأسمله بعمى حلال من المناقشة 

لمحيث به، والثقة وعلمه ولمكانته حبر|ين ابن للشيخ تقديرا المناقشة انتهيت، 

٠الشرف مريبه ْع الامساز ونال ال|فاصعلد ق والأسيرسال المدصق ييم 

اللهووفقه وحديثها، قديمها التعليم طرق مختلف، بين ءوث(ئج حمع لقد 

إليهالاوخليفياولامعنؤيا،بحاجة يكن اولم العليالميهادات على للهتحيول 

نميروفائدة.فيه مجال كل إلى تسوقه لكست، للمعالي الوصول _قن همته ولكن 

اممثابمداقة 

لكنولقل. وشرابه، هوطعامه بل وأنسه، العلم طالم، هوأنسن الكناب 
أوة للفائد أو للتعلم ء سوا وحضور، ٠دذلوة /عثاهغ لي، الوا الشيخ ة حيا سن للكتاب 

والتقديم.أوللتسد.يال. والتقؤيم أوللفحمى للاطلاع 

التيالفردية، القراءة عن المؤضؤع ذا 

بذلك،.الحامهة والمداكرة المشايخ على العلم طلم، بها لأيقحيد 

لحييا١ أيام ففي أوله، من للكتاب ء.جوإنج الوالد صحية أف ي. ولنب
بمجالسأنسيه أكثرمن بها يانس لا|كت،-، محبا زُسأ الوالد لكن اب والثي

مكتبةعنده الوالد »ئن فيقؤل: ذللث، عن يحدJ؛، وأحاديثهم، النامي 
الجال.كتب من وأج—داله، آباثه عن بعصيها ، الكتم، من مجموعة على تحتؤى 
داودأبى يكتبها،كسن كان التي كتبه بقية ، جبرينبن حمد الأعلى 
ونسهخةقديمة اطبعة ولكنهمطيؤع، النفوس بهجة وجزءمن حطية، نسخة 

والروهس، مخطوْل، مختصمر كشرولكنه ابن تفسير وكذلك، ا، أيونأمخطوطة 

١٠٨
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كانخطب أيصا وكذلك متمددة، أخرى-فنفنؤن وكتب أيضا' مخطوط الربع 
رسائللهم I إبراهيم وأبوالجد عيدالله، والجد ٠ 'ةكا1؛ذة محمد العم بها يخطب 

وقدأخرى، كتب ينقلومح-امن ؤإماإنهم ينشئونها' إنهم بهاخطباإما ؤن ينتل
حملمتى أوحديثة، قديمة كبا يشترى الوالد كان وهكذا منها، كثير صاع 
الكتب،هذه _مح القراءة على أعكف غيبت4 حال وكنت-فن ضخمة، مكتبة على 

النبوةوعلامات، النبي سيرة من فيها بما وأعجب هشام ابن سيرة أقرأ-فن 
مغتمعرهعلى قابلته وقد داود، أبى وسس السلام سيل ق -وكرما، يلن التي 
هذههكذا وتأخيرا، تقديما مواضع تفاوثا-فن النذري،ووحدت، اختصره الذي 

أ.ه.كثيرة«. فوائد على فيها تحح،لنا الفردية قراءتنا 

وو،('هرأالوالد ببن حميمة علاقة بعدها وس،أتا البداية كانت، هذه 
والإقبالبالقراءة الشغف، هذا لاحفل، عرفه من ل م،حب4 من وكل والكتاب، 

الكن،.ثن اسمالمة على 

ثنبرميه مياه منذ أقرانه له ))بيه—د مذكراتها؛ ثن ا هيأخض تقول 
يكنولم كنبه ومن منه يسخرون فكانوا للكت،—،، الشديد وحبه معهم اللع—،—، 

بالا.لسخريتهم يلقى 

ينفىالواخ لكن ٠ للعلم طلبه بالفتوروالتقمييرثن نفسه يتهم أنه مع 
ؤيقلبه.به ؤينمينل خذه يا حتى أحد مع كتابا يرى أن فما دنللئ،• 

مؤلفه،عن وسال به ففرح الحديث، ثن كتاب له يهدى رأيته نني ذكر 
إحدىفقالت، عليه، للسملأم حثنا وكنا حوله، من ونسي فيه يقرأ وحلسى 

سينوصثنل يكلمنا، لن الأن الأن؟ تهديه لم الكنتاب: أهدى لن الحاضراتء 
عندكم؟ا ماد نعم.٠ وقال؛ سمعها، لل ب،ههرعة الكتاب أعلق لكنه هذا، كتابلث، 
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بقربهؤيجعلها للكتب، حقيبة يمطحب أن لأبد معنا أسفارء وكان.ق 

كتابه.يغلق ئم الليل يحل حتى كله، اله1روق أئناء _قن منها ؤيقرأ ايييارة. _ق 

إلىكتبه ياحذ ئم قليلا، معنا يجلس البر أو-هن نزهة ذكون_ق ا وعندم
نكا أنه لثا لذ معنى ولي،س ليؤو،،أه، به كنا مع ؤيجلهس ص،حرة أو شجرة ظل 

عليه«.حريمعا بؤقته كانْتينيثا بل أهله، عن عازئا 

وُ('ففأكثيرا منه يرى أوشجرة أوجدار ^س،هاوالأذمراد-4نخللممخرة 
والأعياد،العحلل أوالقرى-هت للمزارع الذهاب أئناء هن .والنزه_اُتااايرية -هن 

الربيع-هنم مومموكنا-هن الأنترنت، الناس اولها ند ؤرة صهأعجبها ومن 
والتنزهعليها بالقرحة تغرى والأزهاروالأطيار الأشجار وكانت، الملكة حنوب 

ةمهجاد أحذ الحلعام، اد عد ؤإ الكان تهيئة -هن وانشعلن-انزولنا اكتمل ولما ا، فيه
وغاوسءقنحؤله من وودع ٠ إلها وامسند كيهره شجره )حيته وفرشهايره م،غ

معه.الدى الكتاب بعر 

وهوواسينى، أبوطلعة الأخ يءىوُث، ديدنه ذلك، فان ارة المميا_ق أم
أنطل،—، وفاته وبعد ، ^، ٤٥باز ابن الهئييخ مع كان الجزائر من أمهله فرنسيي 
ممعيهوقئ ومحامعراته لديوسه بالتميجيل يقوم وكان عءؤينج، الوالد يرافق 

وكناميفحة، حم،،عمائة إلى يمهل كتاب معه كان مرة »أذكر كثيرا: حلاته ره 
رجعنافلما هناك،ه لمحامهرة واحد يوم لمدة الهتهرقية إلى الرحلات، حدى إث 

وسط،هن الورقة ال،؛أيخوم،ع ورأيت، المهلأمة، على لله الحمد قال؛ الييح، إلى 
الكتاب«.بداية هن ذهبنا لما وكان الكتاب 
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الإفتاءاماويرثب4فرئ1ط الحوطير سمد بن عبدالله الأخ ؤيذكر 
كتابكازيئرأف أنه الملكة جنوب الجاردة_قت لدينة ة رحال_قن رافقه وكان 
رحلتهبداي4 من يمرأفيه فكان ألفا، أكثرمن صفحاته عدد تبلغ الحجم' كبير 
ليلاإقامته مقر فت .ولاحر مكان من التنقل أئناء _قت السيارة و_قن ل۵لائرة اة 

،اال،سناو ناصر بن العزير عيد الشيخ تأليف من الكتاب هدا وكان ، النوم عند 
لميححهالمؤلف له أعطاه االحدل؛ن, يهم ما معرفة ي المبين القؤل وعنوانه؛ 

له.ؤيصدم 

الكتاب.مع يقضيها التي الطوال الساعات عن سل فلا البيت ه وأما 

وقامله، مكتبة السطح سقت كاملة عرفة اتحد الميالة بيت استقرسق ا مل
المكتباتأرفف ههثه على خشبية أرقما له فقحيل أرففا له لعمصمل نحار بجلب 
لكتبهلتتسع المقف إلى عالمة وكانت أبواب، دون أى الكتب فيها تميف التي 

الأرففمن اب كتجلب أراد ا إذ عليه ليصيعد ا سلماشترى ا ولد ، الكثيرة 
الجميلة.الذكريات ذي الملم بهيا نحتفظ زلما وما العالية، 

داخلهاي يجلس المكتبة، هده ^ت التدريس يكن-فت لم ا إذ وقته معملم وكان 
النهارذلك _ةت يحكمه الخارجي، جدارها على أويستند الباب على يستند أو 

مناسبة.إضاءة ولا تكييف الأيام ظك سقت يوجد لا حيث ، والشتاء والص،يف والليل 

٠رشغله عما ا وبعد ١ هدوء له )ؤفر المحلح ثن الغرفة هده وجود وكان 

ضممدة بعد ئم المنزل، أكيرغرف سقن المكتبة جعل شبرا لحي انتقاله وسد 
المكتبافتتح لما تم ^بوكرسمتواض-تي، فيها يجلس وصار أخرى لها 

او>4يسفعكاظ >جرواوة -قت مقال هوى■ الذي صرحنا • ج؛سرين• ابن ( ١ م 
ه ١٤٢٠/٠٨/١٥.المحس ٢٩٧٢العدد: ، ٣٢٠ ٠٩ضطص أ٦ 

١١١
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فحولهفيه، ليجلس خاصا مكتبا له جعلنا (_، ffjمنزله من الأرضي الدور -٤٠ 
الكتبا س يجلس-4 أصبح البيت وخلا أولاده تزوج أن وبعد للبحث، مكتبة 

إذاالجاورللمكتب منزله —قت التي لضمالة ١  ٠٤ؤيقرأ-والراجعة، البحث أراد إذا 
حيثالخيالة. كتبه_ةن تنتثر وكات لراجع، تحتاج لا التي القراءة مجرد أراد 

يقرأفيها،التي الكتما عليها يضع أدراج، ذات صغيرة وطاولة صغيرا رفا وصع 
المعاسي.حوالي النوم قبل ؤيقرأ القراءة، ال۵دحىث معفلم يقهنس وأصبح 

الكتب،بعض أقرأ-4 أنني أحب ال،نوات، هذه ا؛»-4 ز يقول 
ليلا،عشرة الثانية الخامة قرب إلى أونحوذللث، لها يم أولتش. لتممحيح 

قليل،فإنه الليل آخر القي—ام أما بقليل بمده وأحيائا بقليل، فيله ا وأحيان
انالأذ قيل وأقوم الله يوفق قد الليالي، كهذه قليلا الليل كان ا إذ وبالأخص 

بعدالتي اليئوس ألقي ئم النوم، يغلبنا وفل- ،،،اعة أوبنضيف، مياعة بربع 
نفعسي,هياعنينأريح ثم والانمعف،ؤ أوالخابعة الثامنة الخاعة قرب الفجرإلى 

أشبهه((,ما أو بنممحيح أشتغل ذللث، بعد ثم منها، قريبا أو 

مينةعشرة نحوائنتى من يعنى الأخيرة ارنوات، هذه "r4 ٠• ر ويقول 
محاضراتنامن سيجل،ت، التي والكتب، الرممائل بتميحيح قم،—، عثمر خمسمة أو 

حققهوبيضها لوز، أبو على أحونا حققه بعضعها وقثا سغل وهى تنا، با كتا ومن 
التصمحعح.4 - وقثا سهغل أنها شك، لا وهذه غيره، 

أحدهمألف، إذا الأخوة ومن الخباب كثيرمن ا علينيلح أيصها لث، كذل
-4وقئاتاخذ أيمعا وهذه كلها، أقرأها حتى لها أقد،م فلا لها، أقدم أن رمعالة 

عليها،الكناية ثم-4 قراءتها 

الصانع.جامع العلم هللم_، هت قصتي ا ١ ل 
الهابق.المدر ]٢( 

١١٢
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مجلةتْليع_ةن التي الرسائل على أشرف أزال لا أني تعرفون كذلك 
الشؤيعراوووياشومحْد أجمد مم الذين زملائنا __ مع أشترك البعوث، 

أوشهريا عليهم توزع هؤلاء النعم عبد بن هوعبا،العزيز الذي الجنس ورئيس 
ونكتبنقرأها بان ؤيامروننا الجلة، إلى أصحابها بها يتقدم بحوث شهرين كل 

لكوكذ وقثا، تآحذ أبحسا وهده صالأءة؟ لي،أأدت، أو لحة صا هى هل ت، حفنا لأ ل١ 
ئمممدماإلىمأاحبها، طذلاتيردونها ^نفيها 

وقيا٠تاجذ أسها وهذه الأصلاحات،، تلك، بايظر_قن أنا يكلفوني يصعلتها 

التلاميذ،بعحض أونسخها بكتابتها قام التي الكم، الأن يثيغلنا ما وأكثر 
الراجحيممهجل، ه شرحناه قد وكنا الأحكام، عمدة على شرحنا أهمها ومن 

للث،.ذ بعد وفرغ ت تا،دجيلأ  'إوسجل يما ف لربوة ا _ق ذي لا 

أحوناأوكتبؤه سجلؤه الذين من وكان ال،،دبيل ار منشرح وأيهما 
الأننحن ئم تمهجيله، على حرصوا الذين من وغيره السميحان عبوالعزيز 

هوضمالذي الأول الجزء منه طبع حيث طبعه، تكميل نسيمي-ق أن نريل، 
س،غلوقثا((.أ.ه.أنها ثلث، لا وهذه الطهارة، 

يمكنلكن الع٠رية مراحله بحأ،د،_إ الراحل من بعدد مر)تاقراءته وقد 

قسأم\نتإلى رص،ديمها 

وكهولته،شبابه كانهتا_ق وهذه العلم، من والأستزادة للفاثدة القراءة 

شبرا.لحى انتقل حتى 

و،هرفاالتي العلم،ة للرساثل سواء يد، والنسمي والتقؤيم للفحصن القراءة 
دهاك،،او العلم طلاب بعحس إياها وعطأه التي أوللكتب، ا، يناهشهأو ا عليه

الخم،،،ين.تجاوزعمره شبراوكازف لحي انتقل أن بعد كانيت، وهذه لها، ؤيقدم 
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حتىواقتناء، شراء الكتب على يحرص جعلت4 الحميمة العلاقة وهده 

منتقرب أنها الأ لها، دقيق باحمياء نقم لم أننا ومع كثيرة، كتب عنده اجتمع 
غرفتانغرف، ئلأيث، على لتوزيعها امهيلر الكان ولضميق كتاب، ألفا عشرين 

كثيرا،يحتاجها التي الكتب ا فيهال،،دفلى، الدور ه وغرفة العلوي، الدور -فن 

الوقت،.ْعملم فيها يجلس التي وهي 

منالإهداء هلمريق عن وتأته الكتب،، يشتري الأجل وفاه حتى زال ا وم
ورابطهالس،عودية، الإفتاء إدارة ة وبخاممالجهات،، بعحس ومن الأشخاصى 

•الكؤيعت، ؤؤ قطر وست الء،هعودية الأوقاف-فت ووزارة الإسهلامي، العالم 

الجديي.من ماعندهم ليهللب، وأخرى فينة بثن، الجهات، يكتبالهده وكان 

البحولث،إدارة مدير اح الحييمئارك، بن مهئيعل للشيخ/ مرة كتبا 
مضىفيما »وقحألتم المهلأم؛ بع—د وقال الكؤيتية، الأقاف بؤزارة والفتوى 

كتباوجدناها وقئ خيرا، الله جزاكم الوزارة مطبوعات، اعددامن ائن

فناملالكتب،، بعمى لديكم تجدد أنه علمنا وقد كثيرا، منها ا،،،تفدنا قيمة 
تسليمهاللأخمن ولاباس بالجديد، ا تزؤيدنفن - عادتكم بهاكماهى ا ترؤيدن

لنا((,بايميالها ليقوم لديكم الوفلفا العنري محمد بن عبدالعزيز 

والعقيلةوالمصه الخديم، ه الهم—ة جع ^را 

حديثا٠حققهت، التي والطيعات، الأولى الحلبعات، من وعيرها 

أولفن - يكتم،؛ وغالبا الكتاب على تملكه يقيي■ أن على >( ؤمححرم 
بنالرحمن عبد بن عيدالله عفوربه الفقيرإلى لث، مل»دخل_قت معفحة؛ 
أحيائايشٍر ثم النسيبر، اخننمير وربما الجبرين« فهد بن ابراهيم بن عبدالثه 

ذللئ،.تاريخ إلى 
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لأنه، مكتدت4 _ق كتبه مواضع يمرق هوالذي تٌق مى زال ا وم
^وهاستحسبذسا،فكانإذا

هو.إلا غالبا مكانه يعرف لا كتابا احتاج 

تقؤلعنه، سال منه شيئا فمد ا ؤإذ عليها، ؤيعرص كتبه يعب وكان 

تقربلدة عنه يسألنى وجلس كتابا افتقد أنه »أذكر مذكراتها: هيا_ةن أختي 
أينتأكدي.. يقول: وكان صدقني، ما وكأنه آحده، لم والله ا وأنالسنة، من 
أحرى.نأادع4 اشترى أو وحده هل أعلم ولا الكتاب؟ ذهب 

الحيغارلأطفالنا ممسكبمن نكؤن بيته ِق عليه لل،ملأم مجيئنا عند وكنا 
الضائقة.أقد ذلك يضايقه أنه نعلم لأننا بكتبه، العيث من لهم محيرين 

يمرالوقمت، وكان الكرمة، مكة أهلى_قن مع كنت أني مرة وأذكرذائت، 
معيلأن ، الأوقات، كل ِق الحرم ِئ للعسلأة أذهم، أكن فلم عندي، طؤيلأ 

زُ(ريذو؛والدي كتب من كتابا وآحد أسمايع للحيلأة الرحال حرج ؤإذا الي، أطف
قلت:عنه سأل ولما كتبه كتابامن افتقد ومرة ٠ أحدته. ا كمحلمهة أعيده ثم 
رجعاللاحقة للحيلأة ذهم، فلما لتسليني، كتبا معي أحمهر لم فأنا معي، إنه 

نممةأعطاني الحمالحبزا رأحبار اسمه ضخم كتاب من ن،ه،ختان ومعه 
الححؤلفرم،ة ه نفعلى يم—وت لم لي كتابا ا،ث،ترى فلما له• الأخرى وأخذ 

نفسهلل،أ.الكتاب على 

ومطالعتهآئارقراءته أرى كتبه من الكتم، بعص بحثي-فن أئناء ومقن 
أوفائدة من له يعن ما وحواشيها الكتم، طرر على يقيل. ما كثيرا فانه فيها، 

تنبيه.أو ملحوظة أو زحيحيح 
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الدور_قن غرفتين ذكرت يا وكانت عمره، آخر _ق الكتبة صئاقت وفد 

مواضععن نبحث الكتبة دخلنا إذا إننا حتى الأرضي، الدور ثت وغرفة الثاني، 
حتىبل رفوفا. لها نجد لم التي بالكتب مليئة الأرض لأن أقدمنا، فيها لنضع 

أيمما.امتلأ الغرطتين بين الخرحي المر 

اتشيخمشايخ 

ArJمنه' الضية الري_نوالخرى العلم.٤، ووأ'هأ الوالد الشيخ ه_، طاإ

العلميناسماء من عليه اْللعت ما سأورد يلي وفيما الرياضى، و.ف محيرقة 
أئناء-ق ذكرت قد وكنت وكنبمبية، عليهم تتلمذ الذين اء والعلموالشايخ 
عليهمالرميه مهناك وذكرت عرضا، وعم£هم اكللي، عن.حياة الحديث 

الأْلالةمتجنبا شيوخه تراحم هن شيء بذكر هنا ساهتم ولهذا علوم، من 
عنهم،الوالع، الثُيخ ذكره ا معلى مركزا للمشهورين، لترجمة ا\ 

أعلم.ما بءءد،سا الزمني بالترتيس، وساميؤقهم 

ممرياضأاتتئناته قبل تتلمذعليهم الذين اممماء أولأ> 

جبلين'بن الله عيد بن اثرحبمى عيد الشيخ فضيلأت وا|د،ه - ١ 

النصحوأهل العلم، طلية من وكان الأول' شيخه والده يعل، 
وتلقينه.تربيته بح،،عن كثيرا اوثأيخ منه أفاد وف والحبة، والإخلاص 

الشيخأسرة من العلماء مع ترحمته مرت وقد 
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كيخأسدينصداسونصرين■

معيذهب لكن ا عندمالكريم القرآن عليه_قن الوالد قرأ 
محيرقة.بلدة إش انمييف ه والدته 

والدهيد على تعليمه وتلقى . ٥١٣** عام القؤيعية مواليد وهومن 

٠والكنابة ءة الترا علمه كما الكريم، لقرآن ١ علمه حيث حبرين، بن الله عبد 
لكني/ا ْلويلة، لده ْثييرقة كاJيبه 

لسجدها.وحمليبإ إماما 

جبرينبن عبداطه بن سعد المم ''ةكمحةرا؛؛«لكن الوالد يمؤل 
منكتب وعنده علم، عنده ولكن محيرقة، لجامع إماماوحطيبا ؤرث<رإرج 

بنحمد أولهم ولكن الكتب، وحمع بالعلم اشتهروا الدين أجدادنا كتب 

حيثوتدكيره، ووعفله ءته قرا ؤهن مجالمه _قت ه منضتفيد وكنا 
يللبث يتوغل لم أنه إلا والتيكيروالعلم، بالوعظ المجالس يضير 

فاستقلنامنهالقحيحى ببعهش يخيرنا ولكن فوائد، عنده لكن ولكن العلم 
كثيرا(!.

توِقانمصدينعيدالأه.4عامصاه

الأجهر.عيداس بن سعيد ٣- 

قبليةمن رفيده أحد من الملكة حنوب من أصله علم طالب وهو 
القرآن_قنالوالد عليه وقرأ واستقربها ا قديمللرين وفد وقد قطان، 

.Jtnx)توث.4عام ذكرنا، كما الرين 

التجي.،للشيخ أمة عالم جبرين ابن، برتامج '١( 
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اتجبحين*لمحل بن صداض 

لكيليمتصدر تم 1 وتعلم نشأ وبها ممرقة _ةن - ١ه  ٠٣٢ عام _قن ولد 
الوالدقرأعليه وقئ م،  ١٤٠٧عام وتوِؤ،ِقت عيدالله، بن سعد العم بسد 

الئرآن_قنمحيرقة.مإمحء 

ذلهبن حعد بن عبداض - ٥ 

إلىانتقل نم وعلم، بها وتعلم محيرقة ه_ةن ١  ٢٩٧عام  'هولد 
-،٥١٣٦٥عام ه بها تيقن حتى إماماومعلما، الهمين لبالة.فن ابن مجرة 

محيرقة.ف القرآن الوالد عليه قرأ وقر 

■أبوحبيب( امحيودب) اثشترى عحهي، اثمنيزبن س امميخ ٦- 

الوالدمحبمامحة•تأثربهم الذين الشايخ هوأول عبدالعزيزالقثرى الشيح 

التعليمأسهم—ة فقئ العمر، فقهاء أبرز من حييب أبو الثييخ ؤيعد 
وغيرها.والحميبة والقم،اء والإرشاد والتوعية والفتوى 

الأولي-قتعليمه وتلقى تميم، بني حوطة _ةن ه  ١٣٠٥٣عا_ق ولد 
فدرسالعلم، هللب ه للتوسع الرياْش إلى الحوْلة من انتقل ثم الحوطة، 

عتيق،بن سعد والثميخ الشيخ، آل اللحليف عيي، ابن عيدالله الشيخ على 
محهبك•ممحمان بن سليمان والشيخ فارس بن حمد والشيخ 

والشيخالشيخ، أل ابراهيم بن يصد شخ 
العنقرى.عبدالله 
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قصلأنلقبائل عبداكزيرقاضا اس ي'آ'آامع؛1ه ستة وف 

معلماقرية إلى قؤية من ينتقل وكان حوله، وما الرين وادي مقن الهاجرة 
ستة،وثلايثن سبعا هدا على واستمر يومية، دروJس له وكان دا، ومرثس

كثيرا.حكا به الل4 فنفع 

منبطلد_ا الرياض من انتقاله تم —( ٥١٣٧٤عام) و-ق 
،١٥٣^إمام للت،-ريسثمعهاو ع>ةمح إبراهيم بن محمد الشيخ سماحة 

سفره،من بد يكن لم عبدالعريرولكن الشيخ يحبون الرين أمل وكان 
سدءوسجاهم4،الوهداككور.

منازل،ئلائة إبراهيم بن محمد الشيخ ه لاستأجر وفو 
للرفقاء.ومنزل للعواثل منزلين 

الرياض،سعاجن. و_قن بيته _ق التدريس ْلريقتهِةت على واستمر 

آلالعزيز عبل! الشيخ سماحة منهم ء العلما من مجموعة به تخرج وفد 
قاصيمحمود آل زيد بن الله سو والشيخ للمملكة، ام العالفتى الثبخ 

قطروثيرهم.

وبقتيبالخ،،،ارة الرين أهل شعر الرياض إلى الشيخ انتقل ولما 
العلمأهل ببعض بعد فيما الله عوميهم حتى عليه، اعتادوا الذاى العلم 
الثمرة.سد،وا الذين 

بصهرهق بألم أبوحي|م، ال،سخ دما L۵أه  ١٣٦٥سنة حدود ؤفت 
الكس،قراءة على وأكب البمس يفقد أن فخاف عينيه، إحال.ى وفقد 

ولكنأحره، النهارو.ؤن أول _ق يقرؤون قليل عنده التلاميذ لأن ه، بنف،هي
بنفهييه.يقرأ الوقت طوال كان 
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إلىفنقل مكة _قن الرض عليه اشتي هِ ١  ٣٨٧عام رمضان و_قن 
إلىأشاربنقله فيحمل اللك زاره ونا الرياض، السمكري-ه؛ الستشفى 

.٠٥١ ٢٨٧عام رمضان  ١٧ق - هناك تيقن ثم إليها فذهب للعلاج' لندن 

فيها؛جاء وقص،ياوة عيدالرحمن جدي رثاه وقد 

ودمانينسبع عام سلة عشرين الخميس فجريوم ا^خبراi جانا 

والد٢جادتبهانمنالعزا باح حبرمصاباصيخابويوجاليسي 

وسداجمسلهاالتصحواكيندروسي مجالس ضده على سكى 

بتاليفالشثري المرير عبد بن ناصر بن محمد ١لدكتور حفيده قام وقد 
الشيخسيرة ئن اللبيب عاوواذه:إتحاف حده سيرة يتناول لمليفامميل، كتاب 

ضهه i الكاى ا هد ما٠. حمته يا خت هنا ئه ى ذ ما معفلم ه ا4 حسمأله عدالعزير 

عامه أبوحبيب الشيخ على القراءة _قن الوالد الشيخ بدأ وقد 
عاما٠عشر سبعة عمره وكان ، ١ه(  ٣٦٨ر

منالوالد طلب •حينما وأنه الطلب، بداية ذلك—قن تفاصيل ذكرت، وفد 
يكملحتى وامتنع عليه، يقرأ أن ه منجدى طلب وكيلك صامحة أبوحبيب الشيخ 

رخصنللكر وبعد القرآن، حققي وأكمل شيخه بمشورة فعمل القرآن، حففلر الوالد 
والكتبوالشروح ايتؤن من الكثير عليه فقرأ عليه، بالقراءة أبوحبيب الشيخ له 

الغرب.وبعد العصير وبعل الضحى ومقن الفجر بعد الطولة 

أبوالعزيز عبد الشيخ والده بعد الأول بشيعه ممحمرمحنج الوالد ناثر وقد 
سنة.قرابة صحبه الوالد لأن كثيرا، حبيب 
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وهوالشيخوالدي بعد الأول بشيهض تائرت »لقد ؛; 'ةئرهةر الوالد يمؤل 
وذلكعليه، القراءة أبدأ_قت أن قبل الشثرى أبوحبيب عبدالعرير 

فقدادات، العبعلى لحرصه وكدلك ونممحه، التعليم _قت اله واجنهلجده 
حؤيصاوكان أيام، ئلائة الأكثركل وعلى يوم كل القرآن أحيائايختم أدركته 

ونموذلك«.الليل كقيام انمبادات من 

والاستفادةالشايخ جمع أحب للرياض /XZ_ أبوحبيب الشيخ انتقل ا وي
الوالدالشيخ يقول ضده، قيه يجتمعون يوما لهم ححيص وليلك منهم 

أنمىإبوإإ،ج المثري المهيغ رأى هد ١  ٣٧٤سة الريادسسقت إلى ا قدمنا طدمو٠ 
ومنهمأسوع، كل من الخميس م،معاء الجمعة ليلة _قن االشايخ من جملة يميترير 

امينمحمد والثييخ عقيقي، عبدالرزاق والثبخ باز، بن عيدالمزيز الملي—خ 
الختارمحمد والشيخ مهينع، ابن ال،ثميخ يحضر وأحيانا الأشقروهوفلمهحلينى، 

بعدالميخ بيم، فيجتمعوزث الم،ايخ، من وغيرهم رشيد بن عبدالعزيز والشيخ 
البخاري،صحيح _ق عليهم أقرأ أن وكلفنى نحوها' أو ونميما سياعة ولدة العمياء 
شرحهأحيانايستمرق وكان نقرزه، الذي الحديث، شرح عبدالرزاق المييخ ؤيتولى 
المييخيتولى وكذلك، أ،،ءبوعين، ه ليلتين ي يقسمه وربما ربما، إلا أوم،اعة ،،،اعة 

وبحثون_قسنواته، عدة ذللث، على ولازالوا عليه، التعليق باز بن عيدالعزيز 

الحاصيرون((.فيم،تقيل مراحعة إلى تحتاج والتي تقع التي النجدية ال،،،ائل 

))كانا: ص\رهوءفقالر أبوحيي،—، شيخه أحلاق عن الوالد المييخ تحدث 
توسمتهؤهت الكرم، فهوالغاية كرمه عن سالم، فاذا الأحلأق، من جانم، على 
أندون يجده ما وبذل للزامين إكرامه وكذلك، والس،ضقيرن، الء،دتم،عفين على 

اكمانعحامع معاصرة سم ]١( 
اللهعبد بن محمد للدكتور مقالة ممات بعد خلود جبؤين•. بن عيدالله الشيخ العلامة ا )٢ 

.http://www-لخ.jazi^ah.cإصه٩483/
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ولباقتهخلقه وأح،سن جانبه سهولة عن سالت ؤان بخل* أو شح ذلك من يحجره 
داثمالجانب سهل قهودائما له، ممائلأ البلاد تلك  ٠٤تجد-فلا يزوره لن 

أخلاقهعن سالت واذا ال، بوسعة قلم، انشراح وجد أحد زاره ومتى البشر، 
٠٤شيئا.لأحد قلبه أويجدِفن أحد على يحقد أن قل الخلق، ح،ُس كان فانه 

يمكنما بكل ؤبعتذر به بتمل فإنه شيئا أحد عليه وجد وان والكراهية، البغض 
إلىصعيتنا طوال أحدا رأينا ما ولدللئ، عليه، يحقد أحد هناك يكون لا حتى 

الأسباب،،,من ل،عءاوما كرهه أو أوانتقده عليه حقد ه ١٣٨٧سنه تيحقن أن 

س1لقض صالح امميخ ٧-صيلة 

ه١ ٣ * ٥ سنة ولد_قن تميم بني حوطة أهل من محللق بن ءسالح اوث،يخ 
عتيق.بن سعد والثييخ اللطيف،، عبد بن عبدالله الذ،يخ عن العلم وأخي 

الخرج، ٠٤القمعاء-تولى ثم بالرين، القرتم، حدى إ ٠٤-وخطيبا إماما كان 
وقده، ١  ١٢٧ عام الباطن حفر  ٠٤ثم.ه، ١  ٣٦٧عام تميم بني حوطة  ٠٤- ثم 

أولوهومن مطلق بن ممالح الثبخ زوجة كث—اب الباطن؛ حفر اشتهرث 
الرأة.بتعليم اعتنمت، التي الكتاني،—، 

الرياض؛استقر_قن حينما اللغة عنه أخد وممن الرياهس وسكن تقاعد 
خم،د،-االحريرى مقامات من يحفذ1، مطلق ابن كان فقد بكرأبوزيد، الشيخ 

بكرال،ثعيخ معبيلهسا وقد الشريشي، العباسى لأبي بشرحها مقامة وعثمرين 
ُ.اايقاتر علم عنه وأخي عليه، 

وظائفهوتحدد المدابقةi الحضارات ه مثيل له سبق لم الفلك فرؤع من هومرع اليمان علم 
الصاببواسطة وذلك الأهلة، وح،طب الف،ءس المعلوات اوقات تحديد إلى السعي ^٠ 

اليقاتوبعلم وغيرها. السماوية والكرات الفللية الألأت مثل الفلكية، والألأت الفلكية اقية والمر 
تقؤيممن التواريخ تحؤيل وكيفية الزمن أجراء إحصعاء نذلام يدرس الدي التقؤيم علم يرتبط 

ارآخر•
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يجالسهأن فقل القؤي، والفهم الحفظ الله وهبه ولكن البصر صرير كان 
_ةنااك1ن ا: ءآبم\رفئر الوالد عنه قال حتى منه، استفاد الأ أوصغيرا كبيرا أحد 
إليهأحيانانذهب ؤياتينا، اناسه وكنعاطف، آل قرية الثناة الأن سمى قلية 

وهوضريرالمدة هذء راحلا إلينا يأتي وأحيانا ين، راحلكيلوات نعوئمانية 
باللغةاهتم لغوي، وهوعءمحة منه، وذ،دهتفيد إلينا يمل أن إلى يمشى البصر 

التيالقصأيالة يقرأ ربما النفلم، حفظ ق مثل مضرب إنه بحيث بال،م،عر، واهتم 
برزالحريري مقامات أيميا وكذلك فيها، سوقفا لا سيردها بيت حمسهمائة هي 

ديوانآحره، إلى أوله من كله يحفظه السهتقنع زاد كلها، يحفظها أنه يمكن فيها 
اللغةو_ةن فقيها وحدته الفقه معه_قت بحثت إذا فيه، يخطن أن قل مشرف ابن 
ذلك.أشيه وما الفرائص ؤق العربية و_قت نمؤيا النحوتجدء يقن لنؤيا تجده 

حاءأنه — لحلائف_ه من ذكر ~دم زمانه أعجوبة فهو وبالجملة 
ضعيفاضريرا الههيارة أهل رآه ا ولمالرياض، إلى مكة من سيارة أهل مع 

نزلواولما 1 ومشقة وعنتا تعبا ولقي الممي—ارة مؤخر -ق ألقؤه أحد معه وليس 
النوحيا؟،ؤين النوحيا ؤين ال؛ فقالنوحدا~ السهفينة ي،ع،مونق1ئد ~وكانوا 

فدكريسألونه وأحيوا قومه من هووثلاثة معه فجلس اليائي، على فدلؤه 
فلأنبن فلأن أنا فقال أحدهم سال اسمه، هدا وأن الحوطة أهل من أنه لهم 

هدهمن مس،ايخنا،أنت ابن أنمت، الله حياكم قال؛ يمدحه، فأحد المهيخ، أل 
نوايقد لم عجيبة،فاذا ة عويم،أسئله عليهم يلقي أحد ثم ٠ المباركة الأسرة 

إعرابسرق ولا منزلتهم هذه الذين الشيخ آل من وأنتا يسرحع، أخن عليها 
ثميحلها، ثم ونحوها، لفرائدس ١ من التي ة المممألهذه ولات،حل الكلمة هذه 
ؤيتمجبون،يمهحكون فأحذ،وا ا قصيحعؤيعطنهم فكاهات يمهلعهم أييثها أحالت، 

الثالثة.و الثانية الخلقة عياتي من مهنعايت، ( ١ل 
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السيارةأعلى فأركبوه-فن فدرك، لك نعرف أنا لأبد قالوا الرحيل جاء ول—ا 
يعتنيأن أهل فانه الشيخ، بهذا اعتنوا لغيرهم وقالوا وطيئا، مركبا له وهيثوا 

بهسرم'•

محمدللشيخ موجه سؤال إبراهيم بن محمد الشيخ فتاوى وردإ' 
نصيه;هذا 

إبراهيمبن محمل الشيخ الأكبر الفتي ررفضيلة 

الرياضرس،تمجلجدا( 

منسيتحق ما باعا وثلاثون ،،،تة عمقهاسواني على تحسير بئر _قن أفتنا 
مأجورين.أفتونا الحريم، 

(ثر١٣٧٦/٤/١٩-٢ف١٦٢سرم،الحينض)عاود 
الباهلن«

ممللقبن م،الح الأتي؛»الأ؛ديخ بالجواب، محمد الثأيخ عليه رد وقد 

الماءهومابلؤغ بحفرهاإلى موائاوأحييت البئرإذاكانعت، هده حريم :  ١٦٢ج
مملوكاحواليها ما يكن لم ما للسعانية، ومدى للماشية عطنا حواليها تحتاجه 

ميحيحا.للغيرملكا 

ه((ا.٧٦/٤/٢٢ف  ٢٧٤ف مى. ر بزإبراهيم محمد 

علىالغريرة الأميلمار هطول عند الغرقة سنة الحفر أهل يذكره ا ومم
خلالهاوغرق متوام،لأ يوما ٤ ٢ ١هأدة  TUV/U/١ ٥ بتاريخ الباطن حفر مدينة 

جريانااسبوعين لمدة الباطن وادي وجرى المباني وانهارت، الأشخاص عددمن 
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ملأةإلى الناس وهمع الوادي، جانبي على الخيام الناس-فن وسكن متواصلا 
مطلقبن الشيخميالح فم،يلة فيها وأمهم الاستغاثة 

واسعة،رحمة هأهأ ه ١  ١٣٨ سنة ه الريادس سقت مات 

وبخاصةكثيرا منه واستفاد الرين ذكرنامقت كما وهأهأ الوالد عليه درس 

فالأد0.

اصخساسزبنساسبنابرصاتجبمين،- ٨ 

المو1ح،بلدة _قن قديما واستمر ه  ١٣١٨٣عاولد.هت الوالد هوعم 
منهماستفدنا »وممن ا: ٦ وُأهأ يقول مجالمته، من الوالد منه اد واستف
منوكان جميعا، /ةيلإأ الوالد، وهوشقيق الله عبئ بن عبدالمزير العم أيصا• 
^٥٠^حمءمحة وكان ٠ محمد أحيه ومن والده من كثيرا واستفاد العلم طلبة 

النفوس، 'إوجع لها يكون التي عقل الوا تلك عنه نتلقى فكنا الونرة، الواعمل، 
يقروهاالتي الأحكام سش ؤيحففل المؤلفات، من الأمثال يحففل، كان أنه كما 

الكف._قن

منكشرة كتبا مكة من اشترى وقو اد، الأجي، كتب من كتب ه ي، عنوكان 
علىأقرأ أن منى ؤيطلع—، الكتم،، أحال. يعطيني وكان ومخطوطات، محليوعات 

الفقهية،الأحكام متمكناي' يكن ولم لى، ؤيوضح يرشدني وكان الحاضرين' 
المفي،وة.المعلومات يخلومن لا كان لكنه 

وكانهثيام، لابن السيرة كتاب أقرأها: أن مني طلم، التي الكتم، ومن 
ومقدماتها،النبوة بدلائل يتعلق فيما ة وحامية، مسو فيه القراءة أن يرى 

النجد.للشيخ أمة عالم جبرJن ابن برنامج را( 
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وذكرالآ.خرة بذكر يتعلق اسمه، نسيت والواعظ الرقائق آخر_ئن كتاب وكذلك 
التيالفوائد ببعضى يعلق وكان الكتب، هذه أقرأ—قن فكنت والنشور؛ البعث 
أ.ه.الولفات(،. تلك عليها تحتوي 

والحاضرةاليائية كثيرمن ينميه الشعبي بالحلب عارفا وكان 
ينعاحلىوكان لعلاجه، فائدة ؤيجدون وبالأعث،اب، وبالكي بالرقية ليعالجهم 
وتو_ق_قنالقؤيع، هت بستانه _قت بالزراعة لقيامه ءاضافة البوادي مع التجارة 

ذرية.-^يغلف ٥١٣٩٤عام 

ص،بنعياواسبن*حمطواسميضأ

سيألهأن يكتب ولم منهم، واستفاد فرأعليهم الذين مع الوالد ذكره 
بنمحمد لدلا< فمال: العريفى، محمد بن عبدالله الخال مالت وفل، ، هو؟ من 

بنحوالواك من فهوأ،،هن ه، ١٢٤٦٣عاق ولد وهوقل. ستران، العروف عيدالله 
وهوالأخوال أ.ءاو، منهم استقال.نا ))ممن ؛: ر عنه الوالد يقول سنتن ثلاث 
وعندهعلم عنلءه وكان أم،هارنا، وهوأما_ العريفي، محمطو بن الله عيد بن محمد 
ومواعذله(<,معالمه ه محسوسة فوائد منه فاستقلنا الفقه، ه، مبادئ 

_قنتٌؤ وقي. الله عب—د بنت لحليمة الوالد لعمة ابن وشقران 
ه.١٤٢عام•

امياص!تتل4د اثدين اتضاء < ثانيا 

منهموالعلماء؛ الشايخ من عدد على الرياض تق هءافيخ الوالد 
ومنهماسلامية، دراسته ؤ عليهم قرأ من ومنهم المجد، _قن عليهم قرأ من 

المتجر.للشيخ امة عالم جبرين ابن برنامج ( ١ ] 
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للعلمطلبه عن الحديث مقن بدلك يتعلق ما ذكرت وفد فيهما، عليه قرأ من 
كنبمبفيك*تراجمهم من لنبي هنا وماسير النذلامية، ودراسته 

والشايخ:العلماء هولأم ومن 

الشيخ!آل ابراميم بن *!حمد الشيخ بماحة س' 

حسنبن الرحمن عبئ بن اللْليف عيد بن إبراهيم بن محمد هوالشيخ 
_قنالله بعد الفضل له ؤيعود ، ه ١ ٣ ١ ١ عام ولد-ٍقت الوهاب عبد بن محمد ابن 
كله.للعالم أنرها امتد التي تجئ٠ السلفية-هن العلمية الحركة بعث 

وقديقوّيهم، ولازم الوالد قرأعليهم الذين الشايخ أشهر وهومن 
إبراهيمابن الشيح تولى حيث العلمي، العهن. نْلامية-ق يئوسا عليه تلمى 

الشرعيةالمواد أغلب ييئس وكان ' (_ ffjالوالد فيه كان الذي القسم تدريس 
والعقياا،ة.والحديث والفقه كالتوحين، 

ستةآخر _قن العالي القسم أنهوا حتى تدريسهم استمرسماحتهه وقد 
القضاء.ورئاسة بالأفتاء والشغل الرسمي التدريس عن توقف حيث ؛ ٥١٣٨١

الدراسةخالج أخرى دروسا محبمامحت إبراهيم ابن للشيخ الوالد وحضر 
رئ0ريذ0بزإبراهيم محمد ))الشيخ ؛: ١ /Xo_ الوالد الشيخ يقول الذ۵لامئة، 

الذينأن الدعوة إمام معهد فتح قبل ذكروا حتى علومه، 4، الله ارك بقد 
قاضيا.أرسي من أكثر القضاة ن مه 

ولكنالمميجد ةن .وبيته كانت-4، التي القديمة دروسه ا أدركنما ونحن 
■صها ييمعنا 

وبردامجتاينمحرينطلمنم٠الخإقة١مابJة ماش ض ِاا 
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للزوارواذاالباب يمتح الجمعة يوم صباح كل نزوره_ةن كنا أبميا كذلك 
أدصاإذاوهكذا لهم، تقع التي الأسكلأتواكصلأت عن يسالؤنه فإنهم زايوه 
يقالشيخ مات التعزية، لأجل ينولونه يجلس الث،ايخ أو القضاة من أحد مات 

الشيخهذا يعرونه-4 الشيخ على يتوافدون الذين وكثر زامم ابن له 
ونحوهم.القضاة على مصيعبة محهأدت4 تعد الذي 

رأىووأدبعين خمس ثة 4 الهمان، عند مرحعا الثييخ وكان 
أمر■حدث كلما يراجعونه انوا فمهالتىتأحدث، النكرات كثرة الأخوة بيض 

لأمور•اص 

لنايكن لم أواللاحظات الهيئات، النقحر،4 بشيءمن أحأ،،،،دنا فكلما 
•هأهأ سماحته إلا مرجع 

العاهد 4rالأجنبية اللغة يدخلوا أن على عزموا السنين من سنة و_قن 
علميهمعاهد أنها وذكرت أ،هأ،اددها أودت< العاهد هذه وا£لنا إليه ذهبنا العلميه، 

الخللأبتثيغل ام فيها، لافاقدة ام قة 

ثمالأمر، ا هذ يحمعل كيف، كثيرا، تاو4دفا ذلا£، ذكرله  ١٠١٥أوقاتهم، وتئشل 
منعليها نسلهل الوحدة العين ها اليمهرة، العين ها إلا عندنا ما ت بلهجته قال 

القرار((.هذا وألغى بقوة فتكلم نرجوها، التي هى هذه يط،،،ها، 

عامتؤين وقد مشهورة وترجمته كثيرة إبراهيم بن محمد الثييخ ومآثر 
ماعلى وعدانا كما هنا واقتص،رنا عليه، تعالى الله رحمة رمم،ان -4 ه ١  ٣٨٩

زُآهأ'بالوالد بعلاقته يتملق 

فيها:قال بقصيدة الله رحمهم جدي رثاه وقد 

الأاكءارير«نطلأوهاص،ميدركه ليس بحرولكن العلم 
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قال:حتى 

بالشيموالادروف السماحة وذي وحيرنا مفتينا القوم وآخر 

أوضمشجي .ئن قاضياسوى فتى كل تعليم العمر-ق أتفق قد 

ب1ز>بن مميخصاJاممزيوبنمبداس س4احات ٢" 

بنالله عيد بن محمد بن الرحمن عبد بن الله عيد بن المرير موعبد 
أميابهثم بحييرا وكان الريا3س، بمدينة ه ١  ٣٣* سنة الحجة ذى بازولد_ق 

اللهومضه ا السمرتماْسضد ^تى 
لكافةونفع علم من خيره ؤوصل الزمان ام العحسرؤإمشيخ فكان باليمييرة 

الدنيا.أقتلمار 

هصاكيخسانمردزبناذصس
الدلم._قأزكازقاضياِقن بعد الرياهس إلى باز ابن الشيخ »ج—اء ؛: فيق_ولر 

المعاهد.فتحت لما ، jyxjujسنة 

أبوالشيخ إلى حاء الثاني اليوم فقي وسبمين أربعة عام  'يجئنا ا ولم
حمود.آل أوحي المليحة حي بيتا مستاحرا وكان وللأستزارة للملأم حبيب 

لايخلومنمجلسه وكان الفحلورصباحاوذهبنامعه، هلعام اإلى دعان
زميلناعليه قرأ المجلس ذلك _قن عليه، يقرأ أن تلاميذه أحي. يكلف وكان فوائد 

سلم.ميحيح ّمعود'ؤو0س-4 آل مقرن بن عبدانرحمن 

الرابعة.اJحلقة حياتي من وصنعات العلم ط1ب ذم،ديان 
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ArS  الكبيرالجامع تؤحقنإمام أربع سنة من الأولى جمادى شهر
كانالتزم ولما الجامع،  Atإماما يكون أن الشيخ وكلف عدوان، ابن له ال ؤيق

،ااملولأت^ _قت عليه ليقرووا عمير كل بعد يجلس أن العلم لطل،_، محبته من 
الذيالشيخ آل عبداللطيف أjابا الدينة إلى انتقل وئا النون، الغرب-ق وبعد 

وقامالرياهش إلى رجع الإجازة جاءت، ا إذ ولكن الممري، عيداللحليض يسمى 
كالمعتاد.اليئوس بإلقاء وكذلك فيه، الإمامة بتولي 

والكليانالمعاهد لليروسِق كان٠شغولأهووغيرهبالإعداد الفجر بعد 

بيتهإلى يذهم، العشاء بعي، ا، آ>يانالمغرب، وبعد العمعر بعل، غاليا اه فلارمن
إلىالجامع المسجد من يمثيى الله رحمه كان عليه، الزوارؤيقرقون وبانيه 

يمشىالقديم، الثيمسيى شاؤع على الأصفر المسجد بجانب ملن بيت بيته 
بيتهإلى الممهجد من ذهابه نممحبه_قت وكنا المميياراتا، توافر قيل المهيافة هذه 

السيارة.عنده تتوافر أن قبل يسألها التي المسائل من ون،،هتفيي. 

المرامبلؤخ من أبوابا أيمها عليه وقرأنا الفكر، نخبة مس ف عليه ا قرأن
منكثرة فنرى (_ ffjيهتم وكان معمد• الشيخ على افرأناه معلى زيادة 

القراءة؟ه سلأه يتناضون 

فيهايأتي وكان حاصة، سيارة على حصمل وسبعن سبع او ست ة تسه 
أنإلى الصلى من أو الحلقة من يقوم حن من يسألونه ولكن فيها، ؤيرجع 

رنه.سيا _هن يركس، 

منهؤييلليون اليه يأتون الذين الميهتمهعفن، على ا شنيئكان 
بمسدقنيسكذاوكذ١. ؤإنهعاجز 

ونحوذللئ،.ممهتحق معه المكتوب وأن ، معروف، الكاتد_، أن كنابتى تحت، ؤيذكر 
محؤينئ•الإخوة من كثير وشفاعة شفاعاتنا يتقبل 
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وبالأخحسإليه، جاؤوا ا بالزوارإذ يمرح /Xf(_ فكان البيت زيارته-ق أما 
بانهيلتزم إليه جاؤوا واذا اانكرات، بعض يلاقؤن الذين اكلوعؤن الإخوان 

النكرمن بلغنا أنه السولتي: إلى ؤيرسلها كتابات معهم أويكتب يراجع سوف 
وهكذاالنكر. عن والنهى بالعروق الأمر على تشجعون وأنتم وكذا، كدا 

ا.وسبع^نر سع سنة ث _ 

ونعضره ١  ١٢٨* سنة إلى -٥١٣٧٥ستة من بيته مقن إليه كمانأتي ا كم
الذينمع قنحضر الباري، فتح لضحيح أ_قن ابتل، عندما وبالأخحى اليئوس 

ونسحةمتفرقة ات طيعمطبوعة نأ4،خ أربع أحضمروا قل وكانوا Jإصعحعون، 
يمدءءحون<*.والبقية أحدهم عليه يقرأ فكان حملية؛ 

بازلأبن الوالد سؤال محبمالينة باز وابن الوالد بثن المسجلة الفوائد ومن 

فأرى القاسم;كنت بن أبوالتم،رهاشم »قال وفيه: النمير أبى حديث عن 
فكتبتعلى، ذلك فاشتد قال؛ جوارنا، عن تحول النضر، أبا يا فقيل: دارى، 

أنالمحاربي؛ فكتبءالي أسامة، الحاربى،وأبى و ابزإدريس* ءالى الكوفة، إلى 
إليهم،فوعواذلك مشكوا ركب(، بهم فنزل رشاوها، يقملع كان بالدينة بئرا 

البئر،فذرجتنارمن البئر، 

فيهتكلمم، ثم ماء، من ثورا فاحذت النمير: أبو قال البئر، رأس على فملفثت 
نحنأحرقتنا، بى* قمعاحوا فرشثمته، الدار، زوايا به تتبعت ثم الكلام، بهذا 

عنلئ،.نتحول 

اللهوبعرة ممتنع، شيء منه ليس الذي بالله أم،،دينا الله، »ب،،أم وهو: 
كلهاالحسيني وباسم-ائه نحتج،-(، النيع الله وب،،دلملان تفمام، ولا ترام لا التي 

الرابية.المحلقة حياتي من صمعات 
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أومعلن كل شر ومن والجن، الإنس شياطثن شر ومن ة، الأبالعمن عائد 
باصار'هرج باسل محكمن باصار، 

أنتدابة كل شر ومن وجنوده، إبليس شر ومن وذرأوبرأ' خلق ما شر ومن 
موسى،به استعاذ بما بالله أعوذ مستقعم، صراط على ربي إن بناصسها آخذ 

^نثرماخلقوذرأوبرأ،ومنشرإبليس
الرجيم،الشيطان من العليم السميع الله بأعوذ يبغى، ما شر ومن وجنوده، 

فالتالياتزجرا، فالزاجرات صفا، ))والحيافات الرحيم الرحمن الله بسم 
الث،ارق،بينهماورب وما والأرمن السموات رب لواحد، إلهكم إن ذكرا، 

المارد، شيطان كل من وحفظناها الكواكب، ة بزينالدنيا ال|هدماء زينا ا إن

واصب،عداب ولهم دحورا جانما، كل من ؤيقدفؤن الأعلى الملأ يننموزإلى 
ياقب،((.شهاب فأتيعه الخطفة حطض من إلا 

الشيخسماحة بءدم،رة ه منبعضا وقرأ الوالد الذكر فذكرهدا 
نتحولنحن أحرقتنا النمير، أبا يا أحرقتنا ) قؤل: إلى وصل ولما باز، ابن 

الوالدالشيخ أكمل ثم ا طس، هذا نفع، إذا رطس،، بانت ابن الشيخ قال عنك( 
منه،بعفما 

_قنالوالد: فقال ،—<؟ الحييالوابل بازث-ةن ابن العلامة قال ذللئ، بعد نم 

الحييه-،،الوابل 

الأمل-ئلله، الحمد به الله نفع إذا يجرب، از: بابن الشيخ قال ثم 
الإخوان،بعمى جربه ااواكأ: فقال ، ٤٠٣١١حرمه ما الأباحة،إلأ كلها الأدؤية 

مات.أو الجان خرج لحْلة و.قن جان، بها امرأة سقيته، يقؤل 
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الدواءبه يحصل ما كل لل4، لإه،الحهد الحمد باز: ابن الشيخ/ قال ئم 
حرمهما والأدوية،إلأ الأدعية _قت الإباحة، فالأصل شرعا محدور فيه وليس 
ا.ه.. ٢١١الشارع 

العلمعلى حرصه يراءمن لكن لما كبم\محئ باز ابن بشيخه الوالد تأثر وقئ 
يقؤل؛)إنولكن والسس، ال الأعمعلى ومواخلبته ادة والعبوالتعليم 

يحافظلكن التي والأعمال المس من جملة ذكر ثم ، ( بازقدوتنا ابن الشيخ 
بمنيقتدون الناس أن على دليل ))وهذا قال: ثم 'ئءمحة، باز ابن الشخ عليها 

٢.بالعلم((ر العمل على يحرص 

اثعيوقاثمرضئ امميخ آل ابواميم بن عيداثلْلف اثشيخ ٣- 

مدينةه_ق ١ ٣ ١ ه ع—ام  'Arوقدولد إبراهيم بن محمد هوأحوالشيخ 
مساعداولكن وغيرهم! أعمامه، من علىمثايخه_ا العلم وْللما الريامس، 
لقضاة١ احتيار _قت له ١ عد وم1أ!ا الفرائيض، علم _قت وبحاصة ديوسه لأخيه.-قن 

إJثاJها٠بعد ١لثريعة كلية وق االجد ق العلم هللأب من 

تدريسيحيل لكن إبراهيم بن محمد التييخ أن ا ذك-رالشيخءءمحر 
الفرائصعلم ق ومتوغلأ متخميحيا ولكن اللمليف عبد أخيه على الفرائص 

ممحة«•

ه.١٣٨٦تو.ق-سقعام 

.بازارفم ابن للشيخ اش ه إخوة مع الرجع/شريط)لخاء )١( 
المعانع.جامع ~ العلم طلب قمدتي.ق ]٢( 

قصضثشاسا.( ٢١
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الإهتاءاا|ءدثواابا>ثيادارة العلامة الأنمارى، امميخاذضينمءط| ٤- 

أبومحمداللغوي الأصولي الفقيه الحدث السلمن، الحقق العلامة هو 
إفؤيقيابصحراء ولد الأنصاري، الخررجى ماص بن محمد بن إسماعيل 

ه. ١٣٤•عام بمالي، الغربئة 

_قنباحثا عبمن ئم التعليم، وتولى السعودية للبلاد قدم ثم بلاده مقت تعلم 

-٥١ ٧٤١٧،^'عام ض الإفتاء إدارة 

وأمول^^£يروالخديثوادحوواكمرفا صمامحن-ة الوالد عليه درس 

اليئوسلهم يلخص وكان التخرج، حتى ه ١  ٣٧٥عام من الفقه'وذلك 
إشكال.فيه ما ؤيوضح الأمثلة ؤيفيرب 

وحصوناالغزير، إسماعيل الشيخ علم على يثني وُ<هأ الوالد وكان 
 eوفاته.بهد أبناءه يتعاهد وكان الفقه، وأصول الانة —؛

ه_ق٠د٠ينة١٣٣٤عام الرشيي. الناصر عود،العرير العلامة الس،يح ولد 
العلمفطلب ووجهائها، الرس أعيان أحل. ابوه وكان القح،يم، منحلقة _قغ الرس 

وكانتحينياك، علمائها عن فاخد ه  ١٣٥٣٣عاسقت للريامى وفد ئم ه ي. بلمقت 

أ_قيو ثم علمائها، عن وأخي لكة سافر ونميرثم نبغ بالعله-اءحتى عامرة 
١ه٤ّ  ١٨عام ث ■ءة،ءرإذي تو_قن حتى انملهاء 

هولأنه سنوات،؛ أربع ة الفرائتس.jj ؤيني-ق  ١٠٥الوالد عليه درس وفد 
مرحلةأيصا—A عليه ودرس التوارث، باحكام الباحث عدة فالكتاب: الؤل
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مؤلماتوله البلد، فقهاء من وكان ف ١  ٣٨٨عام الفقه الماجستيرمادة 
الشروحوهومن الواسط|ة، المقيدة شرح السنية التس.هات منها؛ I مشهورة 

العقيدة.لهدء الوافية 

الأعلىالقضاء •جلص حميدرتيس بن محمد بن عيدالله الشيخ سماحة '- 

حسبنبن عيدالرحمن بن عبدالمرير بن محمد بن الله عيد هوالشيخ 
الخالدى.حميد ابن 

منحيا الأن تمد قديمة بلدة وهي معكال، بلدة ه__قت  ١٣٢٨عام ولد 
القديمة.الرياض مدينة أحياء 

السنة 'إثم سنتان. وعمره والده تيتقن حيث يتيما 'ة،،وإنس الشيخ نشا 
منالمهادسة المنه ق، )م بصهره، فافهال.ه الحدرى مرهس أصهابه تليها المى 
نممهيلمن لم مبكرا للبمهر وفقده تيتمه أن إلا والدته، توفيت عمره 

الأعلام،لعلماء ١ أحي. صمار وثابرحتى رس فد لمجد، ١ سلم على والارتقاء العلم 
وتوه4عام؟*فاهمةمح•

أتىا)أولماُ:صصفقالر حميد بن عبدالاه ^هباكيخ 
العشاءوفت أفرأ وكنت المهجد. هن معنا يصلى وكان > مكاننا قرب نزل  ٧٤سنة 

المهاشهووالشيخعلى أحيانا بكلم فكان 
ثإتسبميم'ؤ تعالى: الله قول على مريم سورة تمسير _ق مرة قرأنا حبيب. أبو 
أثرعلى فتكلم ٩ه[٠ ؟.' ijAهمحا موفكمذ ظى محإفيعؤأ ألصلوْ أصاعإ حش 

كينا تر للقهوات، بين شرا ، تهم صنا من لتخلفين ١ نعرف أننا » كثيرت بن ا ره كذ 

اسم.طلها تقن قمتي 
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للقهوات،ثرابس فاوس|سكلنا للشهواتء، ثن متبعبالكميات، لعابن للحملوات، 

الخمور،بها يراد القهوات أن لنا ففسر ات، بالكعب^ rutjJه قولا واسشكلئ
القمار.فيها يكون التي الألعاب بها يراد بالكيبات ( jruولعا

برطةوقمنا الاهتمي، القرن من ٨ ٠ مهنة هت ^^٥ _ق قاصيا تعين ئم 
زملائناومعنامن ، عيدالعزيزأبومي،—، الثيخ بم،حية للدعوة 

ثرنوفهدينبن،واسمرقت

واستضاشابريدة، إلى مجيثنا نهايتها كان يوما، أشهروعشرين ثلأثة الرطة 
منلقيناها التي العجائب بعغى عاليه نقحى ة،وكنا _LJ ِقن الله عبئ الشيخ 

منيتعجم-، وأخذ الجهل، من عليه هم وما الشمالية الحدود هت التي البوادي 
إلاالدين من شيما بعرفؤن لا ذلك ومع إمملامئة، بلاد هن وهم كيف، ذلك: 
الؤقاي.من ذلك، أمثال يذكرلنا أيمها وأخذ مسلمؤن، أنهم مجرد 

كذريان'ولكن آل شائع سكزي وس 
يأتيولكن رضيان، آل مسجد بممى الذي بيترٌ قرب الذي ال،،مجن. هن يرمى 

يكؤنولكن الدروس، __ هن ابتدأن ضء الوقم، ذلك كنعت،،، عجيبة، بفوائد 
منه.ونس،تفيل عنلسه وأجلس إليه وآتي فراغ أحيانا عندي 

ؤيزورهبيته ِه حديقة هن الغرب بعد يجلسى ما كثيرا كان أبمعا كذلك، 

التيوالعجاثب، الفواثد من كثيرا إليهم ؤيلقي والإخوان، المعايخ كثيرمن 
١و،ه،تءدهن|رها والعي }ذكرها 

تكميله، قامهم بن محمي، الشيخ أمياعد مكة هن كنم، ه ١  ٣٨٧مهنة وه 
الطاثم،من ينزل الإجازة هن  ٤٥١٤٥الشيخ ولكن فهارسه، وي الفتاوى مجمؤخ 

ائيالخرم يلمينم،يحةه ولكن ال، ملث 
عليهء.الله فتح مما ونس،تفيد نحممرها 
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اسملإداراتالوشمى تائب ماJاضزاقصيفيئس الشيخ فضيلة ٧- 

والإرشادوالإفناءواثدعوة اسمية اتبحوث 

 _'،jfعطيةبن عفيمي بن الرزاق عبد فهو العلماء' كبار مشهورومن ذظذ
ونشاه  ١٣٢٢سنة ث فيها ْحدرولد من النؤيي الدين شرف بن البر عبد ابن 

ثمi الأزهرية بالعاهد التحق ثم ٠ صغيرا الكريم القرآن فحففل t علمية دينية نشأة 
والرياهساكئاش فاورس_ق للمملكة وفدم العالية شهادة حاز و الأزهر بالجامع 

حتىفيها واستمر ، والإفناء العلمية للبحؤثر الدائمة اللجنة لرئيس نائبا عبن ثم 
عنه،وعفا -  ١٥١٤ ٥ عام تي4-ق 

رسالتهعلى مشرفا وكان الماحستير، مرحلة شن الوالد درس وقد 

القضاةمن البلاد هده عصر_ق حمع منه واستفاد علمه وتتلمد i سبق ا كم

ماالعلوم من وألهمه عليه الله فتح وهوممن وعيرهم، والدعاة والمدرسبن 
منوالاستنباط التفسير شن توغل وفد الرمان، هدا علماء الكثيرمن به فساق 

٠وأهلها الجديدة العلوم شن ا و^ سه، 

العلومأعلب شن له ساحل بحرلأ فهو علمه >اأما عنهبجبم\ووق: الوالد ؤيقول 
يزوروكان ه* ١  ٣٧٤عام مرة لأول عرفته فلقد والشرح، بالبحث يتناولها التي 

الجلسعليه-ق ونقرأ الشثرى، محمد بن العزيز عبد كالشيخ الشايخ بعمى 
شرحستغرق بحيث موسعا شرحا فشرحه البخاري صحيح أول من حديثا 

شنسبا سورة يفسر الأعوام أحد وعرفته ة، الجلميأكثر الواحد الحديث 
الأيتينتفسير شن يبقى فكان i إبراهيم بن محمد الشيخ سماحة مسجد 

وترحيحاتوأقوالا، وأحكاما، فوائد، الأيات من ؤيستنبط أكثر، أو نحوساعة 
علىيدل مما والقواند، الاحتمالات من فيه وما القرآن عظمة سا منهيظهر 

معلوماته«،وكثرة اطلاعه وسمعة الشيخ موسوعية 
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Iاثقطان خليل مناع الشيخ فضيلة ٨~ 

العهدحقذ ودرس.محير، _قت التوقيه _قن ه_ ١ ٣ 1 ٤ عام سقت مناع لشيخ ١ ولد 
_قنالدين أصول كلية من الجامعية الشهادة أخد ثم للأزهر، التابع الديني 
ودرسه، ١  ٣٧٢عام 4، - الملكة إلى وفد ثم مصر، 4، بالتدريس وقام الأزهر، 

العلميالنشاط، يمارس ازال وم، للقضاء الي العوالعهد الثؤيمة كلية ِهت 

،.٥١٤٢٠عام تو-4صس4ن ض والدعوى 

كسراواسعتماد المسأر، مادة الاج،،وتهرخن مرطة .هن الوالي■عليه درسن وقد 

أوالآيات، من مستنملة بفوائدكثيرة ياتى كان حيث ومحاصراته؛ مجالسيته من 
القرآن.علوم مبا.دءث،—ق أشهرها من متنوعة، فنون عديدة.هن مؤلفاُت، وله الأدلة، 

متركIعهربن الشيخ هصيلة ٩- 

جدودشمراء_قن بلدة .4، الترك،العزيز بنعبد> عمر الشيخ معالي ولد 

يلازموكان ، شقراء مدرسية مدرساسق عين ثم الابتدائية ودرس ه،  ١٣٥١عام 
ثقراء.مشايخوقصهاة بعضن حاقاتا 

فيهاوتخرج التمؤيمة بكلية التحق ثم بالؤياض، العلمي بالمهر التحق 

بزإبراهيمالثهيخمحمدّ ابتعثه أيمعا، فيهما مال.رسا وكان ه، ١  ٣٧٧عام 
الفقهالدكتوراه_ق فنال الاجأم،تيروالدكتوراه، درجتى لنيل ر ممسإلى 

\ف٣٩٥الأزهرعام بجامعة الشريعة كلية من القارن 

للقضاء.العالي العهد ■4ن مدرسا وكان الأعلى، القمماء مجلس -4ن عموا كان 
تو-4حمةمحة4عامه«فاهر'ا.

htlp://ww\v.aluk،ih.net/Culture /o/ 3556/#ixz/, 1 ntMcpAOO( ١ ل 
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لخاريثواكسير،ولكنشمبمالوالد علمه مرأ 

-ق،ؤيتوسع المتجددة بالمعاملات تامة معرفة وله والتعلملأت، بالأدلة العناية 
•كثيرا منه استفاد وقئ حولها الكلام 

Iا1بأءيرىا الوماب عبد *حمد الشيخ هضيلة - ١ * 

بعثهاكيري البحيري الوهاب عبي• محمد الممون الولع العلامة الشيح 

عددبه وتخرج فيها ودرس قدم ثم ببغداد الشؤيعة كلمة الأزهرإلى 
•العلماء من 

المسائلوذكر الشرح _ةغ يتوسع اJءار•يثوكان وزامحه-ق الوالد درسعليه 

وامس•ابع ض ممحرص اسمب 

وفاته.تاريخ على أقف لم 

■موببمل محمدبن بن الرحمن عيد السيخ - ١ ١ 

ممامحنة-قنالوالد قرأعليه الرياض، قاصيا_قن وكان القؤيعية أهل من 
ؤيوضحالأحهئاء، تصحيح يفيد_ةن لكنه التعليق قليل وكان وغيره، المسجد 

ءلةوإذساتؤئن ثم مرصه، واشتي سمعه ثقل حياته أحر ؤهت لحمية ١ لمسائل ا بعضن 

•ممالى4عامهلئلم 

اتجندي!محمد الشيخ - ١ ٢ 

إلىفرحع مرض حتى سنة بعض إلا يقم ولم الجنسية، محيري وهو 

'محءمحة•هناك وتوف مصر 

١٢٩
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اثعوبي!اثدسؤهي طه اثشيخ - ١ ٣ 

فصيا.حةمع وحفظ واطلاع واسعة معرفة ا ذ ولكن الجسية، وهومحيري 

وبيان•

ابراميمبن محيي امميخ - ١ ٤ 

منزلهو-قن مسجده —ق دروسا يقيم وكان والقضاة، الدرسبن وقومن 

الكثير.منه ؤيستفيد 

إماممعهد ف درس من مشاهير من فان وهم ولعله الوالد ذكر هكذا 
•>يثالشاهير، القضاة أحد مهيرع بن العرير عمد بن محمد الشيخ الدعوة 

الوالددرس السنوات هده ؤهت هدآ ١  ٣٨٤عام إلى ه ١  ٣٧٦نعام من فيه درس 
سس،تو4 

حجازيIمحمد اتشيخ - ١ ٥ 

ومديرالأزهر علماء من حجازي، محمود محمد الشيخ الدكتور الأستاذ 
أهماليصورة. لعهد مديرا عبي فيه• الأزهروتخرج درس_قن المنميورة، معهد 
الكريم!•للقرآن الوميوعية •الوحدة وكتاب،: الواضح(، •التفسير آثاره: 

الجبميدع4ار1ميل، اثشيخ - ١ ٦ 

متعددة،ؤن وفنعلوم مقن ي• الوالعليه درس وقد الجنميية، حرائري 

•كثير ابن وتفسير الجلالين تفسير عليه فدرس 

http://imamadxo(tVpage.php?do=show&aciion=aboulimam ( ١إ 
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والأستاذباتجاسةث المحن امملأمة الأساري مأء4او حبمادبن اثقهخ - ١ ٧ 
الإسلأسة

سنةولد المعدي، الخزرجى الأضارى محمد بن جماد الشيخ مو 
ه_قتماوي_قأضقيا. ١٣٤٣

والكثيروالحديث، الألة، علوم ودرس سنوات، ئمان وعمره القرآن .ضظ 

المرسيال الاستعمبسب ماجر الرسد، سن قبل والنظومات ايتؤن من 

العلممن ينهل وأخي ، اJحرماrjإلى فتوجه سنة، وعث،رين إحدى عمره وكان 
الؤياض،إلى ذمم، ثم بالتدريس، أذزله ف؛ الحرام، المصل حلمات _ةن 

إلىنقل ثم العلمي الدعوة إمام معهد ثم الشريعة، كلية _قت يدرمن وأمميح 
-.٥١ ٤١٨عام -ق نية،باكيijة، الأسلامية الجامعة 

كثيرا،محت ص الوالد منه واستفاد العلمي العهن، درسهم-قن وفد 

اييحاض.اثسيخ4ح«د، - ١٨

•الحد،يث درسهم وقل، حغيرموت، من اليمن علماء وهومن 

اممتقيهض.اتجممي الأمثن ، ١٠٠٠٠الشيخ - ١ ٩ 

الشنقيحلي،انمكنى الختار محمن، بن الأمين محمل، العلامة هوالثييخ 
—٥١٣٢٥عام ،ه-A موللوكان موريتاسا، دولة من ثنتيط، _قت ^،،٥^ ولد 

يقيمأن حلله يكن-ق، ولم انمج نيته كانم، وقل، انمج، إلى رحلته حرج-ق، 
النورة٠الدينة واسنقر—ق، الملكة فمكهث، حيرا، به الله أراد ولكن بالملكة، 

١٤١
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وكليةوكلية الرداْس ه العلمي العهل احتتح م ١  ١٣٧ سنة ؤثقت 
التفسيروالأمعولإشتدريس فتولى والكلي؛بن(، باالمهد واختيرللتدريس اللغة، 

السخم،،|جل ث، روس ، 11ولكن سلوان، عشر الروادس ه ،مهنة 
بيت4.آ.ذر_ق بدرس الطلاب، بعص يخحى لكن الأم،ول،كما _قن محمد 

أ،،أةقن .واليها، انتقل النؤرة بالدينة الأأه،لأْية الجامعة أذ،ت،ئعت، ا ولم
الحاذهراتا^قض،اءهاتريامىذكانىذهم،لألماء العهد افتتح ه ١  ٣٨٦

والأصؤل.التضسر الطلوية_ةن 

.٥١٣٩٣تو4سعام 

ومدكوة.4بالقرآن القرآن اح إيضعالييان4 أضواء أشهركتبه من 
والناظرة.البحم، وآداب، الناظر نومهة على الأمهول 

أنقبل بقدومه »أههمعنا ا: فقالر محبمامحة الأمين محمد الثييخ الوالد ذكر 
سنةالرياْس4 أتينا لما ثم أوكمهاجر' كمدرس فدم وأنه الرياْس، إلى نقدم 
أسوعكل زيارته يقرر فكان يعيه' ^ ٤٠٥أبو-حبيب شيخنا كان وسبعبن أربع 

استقيلناعليه يحلنا إذا التلاْديد٠ أناوبعهس أم،حبه وكن،ت، أ،همبوعين، أوكل 
المههائل،بعتس عن ن،ه،اله وأحدنا يهماله الشيخ أحد ثم ، وبترحيب، يبشاشة 

لكنأيصما وك،ذللئه كلمة، كل اثتقاق وعرفط اللغة أتقن قد أنه فتجد 
اسؤية،الكلمات، اسس—يريتوسع4 

الفقه.أميؤل علم توعله4 على تدل بعبارات ستشهد الفقه 4 تكلم ا ؤاذ 
اسمهالثدناقْلة لأحد الميعود مراقى له ال يقنقلم ماى يحفْل، لكن 

أكثرزرناه الأولى اله،هنة 4 شرح' عليه وطبع ذلك بعد ْلبع وقئ الأمين' محمد 
فوائد٠منه ناحد أسبؤع كل أوثلأثين أسبوعا عثهرين من 

فمض_قطلباسم.را( 
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محمدالشيخ ذكر وقد /Xf(_، الوالد مشايخ من رأيت من أبرز هولاء 
بعصله عد زئم(ه(' الوالد أن اعة الاذ .حاوره_قت قد ولكن له ة مقال؛ق، الشوح-

إبراهيموالشيخ عباد بن محمد الشيخ وهما هنا أذكرهم لم ممن مشايخه 
اابزحرلكزر

النعيم.جنات —ق، بهم وجمعنا مشايخه ورحم الوالد الشيخ الله رحم 

الزمانأقران 

السعيدةوالأيام الجميلة المعاعات تنسى الذاكرة الزمازلأتكاد أقران 
ووظيفةشريفة مهنة _قت ا أقرانلكنوا إذا سئما لا معهم، المرء يقح،يها التي 

الوالدأقران مع سنعيش العنوان هذا وتعت الشرعي، العلم كطل،_، سامية 
منعدد من استفاد حيث، الهللب< زمن ورافقهم-ؤن زاملهم الذين 

بالقراءةووفق الدراسة، وقت، ه بهم بالاقتران سعل، الذين والجلمماء الزملأء 
زاملوه_قالذين أقرانه هنا وسأذكر الليالي، أغلب، _قن بعضهم مع والذاكرة 

أسعضتناوممن بهم، علاقته عن >اود ا فيميث، الحد وسيأتي الملم، طل—،—، 
باسماثهم؛أيل،ينا بين التي الممعادر 

بنحمينالفهاو..ل،ثديخفهالا ١

القرآنتحفيظ جمعية مؤسس فريان بن الله عبد بن الرحمن عبد الشيخ ٢" 

الهميامن•الكريم-4 
قاسم.بن عبدالرحمن بن محمل الثميخ ٣" 
الرحمنبنقاسم٠بنعبل، أحمد الشيخ ٤~ 

.http://ww\v.al jazirah.com/sl483/rj3.httn ( ١ر 
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اليحير،صرير وكان الهلالي، عيدالله بن إبراهيم الشيخ ه~ 
أيضا.ضريرا وكان المينيء بزعيدالرحمن الشيخإبراهيم ٦" 

ا.ضينأساوانالخضعير 
سعود،آل مقرن بن محمد بن الرحمن عيد الشيخ ٨" 
الستملة.الحكمة مقت القضاء تولى وقد جابر، بن محمد الشيخ ٩" 

هالقضاء تولى وقد النغيمشي، إبراهيم الشيخ ~ ١ ٠ 
التعليم،اشتغل وقد الحنيران، إبراهيم الشيخ — ١ ١ 

البداي.ث القضاء تولى وقد المحيبانى، بزتسالح محمد الشيخ ' ١٢
•لسعد ا براهيم إ بن محمد بن العرير عيد الشيخ ~ ١ ٣ 

الحيبيحى.سعود بن محمد الشيخ ' ١٤

الهؤيمل.عيدالرحمن بن صداض 
المرئ.سدالرحمن بن سعد كيخ 

الجبرين»ابنددحان«.محمد بن عيداض الشيخ — ١٧

الاجستيرا•رحلة زملاته.فت ومن 

الملكة،عام مفض الشيخ آل عيداض بن عيدالعرير الشيخ سماحة — ١ 
العالملرابطة العام الأمين التركي عيدالمحسن بن الدكتورعيداش معالي ٢— 

الإسلامي.

الظاهري•عبدالرحمنينمميل بابي المعروف المميل بزعيدالرحمن محمد الشيخ ٣— 
الرشودي،سليمان الشيخ ٤— 

الأطرم.عيدالرحمن بن م،الح الشيخ — ٥ 
زهير,بن ناصر الشيخ ٦— 

الرابعة،الحلمة حباتي هن صمعات ^١( 

١٤٤
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•ال،ث،اسى عيدالله الشيخ ٧— 
 ~A الخؤيطر.حمد بن عبدالله الشيخ

السدحان.محمد بن عيدالرحمن الدكتور الشيخ ٩" 

كثيرافأدرك ايشايخ، على بالقراءة سبقه ممن يستفيد ولكن 
الأخطاءبمتش إصلاح ؤيتلقى الشرح، يقرأعليهم فكأن بواسطتهم، فاته مما 

٠لوْئ،وع ١ _قت الفيد٠ الكتب، ومعرفة ٠ لخلافئة ١ ال1،هائل ه والبعث لغؤية ل١ 
معرفةوكذا الحنبلي، الفقه التقاربة_ةن الكم، ة_ق ااه،دألعلى العثور وكيفية 

ونحوالوامييع، من بنؤع كتاب كل واحتمعاص اللغة، كتب من الاستفادة طرق 
أناليتدئ »يتممح ^^،،؛ ٠٥يقول ولهذا بمفرده، يقرأ من يفوت ا ممذلك 
عندهمما ليمهم الطلب،، _قه منه أقدم هم بمن والاستفادة الذاكرة يقترن 

الفواثد((.من عنده ما إلى 

قديمةدرامية لهم لأن زملائي؛ من كثيرا >ااستفدت ا: ويقول 
مهيخناعلى هت، كانفقهل، دراستي فأنا ، لرمهم، أكثرمما المهايخ بعتض على 

مطلقابن ممالح الئييخ وعلى قبله، الوالد وعلى أبو■حبيب' العزيز عبي، الشيخ 
النييخعلى ودرسوا عيداللطيف، الثييخ على فدرس—وا هم وأم—ا الرين، ِقن 

العهدتأسيس عند الرياضي إلى الخرج من انتقل بازعندما بن العزيز عين. 
للدراسةباز ابن الثييخ على يترددون قبل من ولكنوا ٥' ١  ١٣٧ سنة العلمي 

الخرج.قاصيا.ق كان عندما عليه 

ينتقدونوكانوا فيقوموني، بها التلفظ، _قه أغلط، كنعت، ات كلماك هن
ولمامنها، فكانوايتعجبون غريبة، كلمات فيها القؤيعية لهجتنا_قت فإن لهجتي 

الحلقةحياتي من صفعات ( ١ 
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ولااللهجة أترك أنني اكرمت اللهجة هده من ؤيتعجبون يضحكون رأيتهم 
بهاءمعرفتي ه سببا كان مما الفحيحى اليربية باللغة إلا أتكلم 

كانالذي ة دخنمسجد ه الموجودة المكنية من نستفيد ا كنأننا كما 
لزميلنافيها الموجودة الكتب وأغلب ، إبراهيمبن محمد الشيخ يومه 
فكناسعود، آل مشاري بن عبئالعزيز بن مقرن بن محمد بن الرحمن عبد 

والر|م،_هاسوف التي دروسنا نقرا المكنية هده ه نجتمع العشاء ميلينا ا إذ 
عيداضالشيخ كتبها لني 

المريعالرؤص حاشية ويقرأ_قت قاسم بن أحمد معنا ؤيحضر ، العنقري
مننقرؤها سوف التي الأحاديث شرح أبمما ونقرأ والده، تأليف من هي التي 

الديالتوحيد شرح نقرأمقن وكيلك الملام، سبل مقت نقرأ عدا، المرام ؤغ بل
الفجربعل إبراهيم بن محمد الشيخ على دلوسنا لأن ت الند من نقرؤه سوفا 
والتوحيد،(.والحديث، الفقه، وهيت ثلاثة، 

١٤٦



المدداساء 

سم•نبؤغ 
ؤإبداع.موسوعية 

ائتفهن.الدرس 

لايكل.داعية 

المدير•الصي 

اثتأتيف.وماذاعن 
رالئطابة.الإمامة 

انطلاق.أم تقاعد 





ااتجدداسماء 

حياةه الهمة الراحل من مرحلة فيه أجلي أن ساحاول القسم ا هذ 
التيتميزبها،لعرفبها.الوالد 

والدعؤيةالعلمية اليادين من عدد كان-ؤن 'يءمحة عطاءه أن ومع 
بدلكوأعلي العلميواودع_وى، بالعطاء ا هتساهتم أني إلا والاجتماعية، 

كالتعليمبها تميز التي الجالأت من عدد الياشر_قن الذاتي العطاء 
تحميها.مباحث إلى الأحرى الجالأت عن الحديث وساوجل والإفناءوالدعوة' 

iهوأرضااء لعط_ا ا ١ هد ت ا مممر بمن تبمهمة يا قيسا أبمسا هنا كر سأذ 
الوالداة حيمبكرة,قن برزت ومبادئه ء ؛ العملهدا مذلاهر ككؤن ومعالمه، 

العلممجالات من العديد مستوعبا موسوعيا عمياء وكونه صغره، مند 
الشرعبضوابط وانضباطه وتجدله العمناءوأميالته، هدا وتكامل عوة، والله، 

يرتبطلم الوالد حياة _قن العطاء وكؤن والبمييرة، والحكمة والعقل 
محدداتمن غيرها ولا أساود، ولا جنسية ولا وظيفة ولا ولأم—كان ان بزم

الأمة٠لعموم الأمة شيح هوعطاء بل ومقيد١ته، العمناء 

البالغاتمتجس؛ن بدرره، 

طلابه.وعايشها أحبابه نآها التي ، والثمواهل، بالؤقاي مهتمين والتكهنات، 

سكرنبوغ 

للعطاءالحية للنضس مؤثرا كان الوالد حياة اليكر.ثن العطاء 

والإفادة.الفائوة على الحريمية والياjل، 

١٤٩



السمر١^٠^ ومح00تي00محمح0تيمح0مح0همح0يمح0تي0يت: 

مىالختممرة الأصؤل ئلأئة يلقنه وإ|زءكان مر\ والده أن ذكر أنه بنا مر 
الثالثةسن _قع وأنمته ذللف فحفظ للناس يلقنها أن يكلفه وص_ار حفذله_ا، 

عشرة*الماسة أو عشرة 

النفسئم أبوحبيب الأول شيخه عناية ئم الوالد تربية ئم الله توفيق 
القدرهدا وراء كله ذلك كان العطاء، على الءريدسة والتعليم للعلم الحبة 

عمره.سني خلال الوالد سجه الذي السناء من الكبير 

_قالعطاء على يدربه اللبيب شيخه بدأ القرأن .حفظ أتم أن فبعد 
سياوة.مجالات 

ءالزامهالواقف: أ؛»ومن بهفيتولر أبوحييب شيخه عناية يذكر 
ةولي. ، ان ثمسنة •حد.ود _قت الكربمآ للقرآن الأولاد تعليم أتولى أن لى 

بالقرآن،الاهتمام بذلك حمل حيث الحياة؛ الأثر—قن لذلك وكان سنين، أربع 
القرآن«.من تيسر فيما علينا قرؤوا الذين الأولان- وانتفاع لتعليمه، والتفؤغ 

وكنتأكريه، أن ابتي. القرآن، حفظ أكملت »عنال.ما ا؛ ار أيهنمؤيقؤل 
لشيخ١ أمرني الم،نة تلكا فت وسنن، سبع ،،|نة وذلك لمال يلأ}ع كل أختمه 

بهمأصلي فكنت الرين، فن القرية فت هناك بمسجد التراؤيح صلاة أصلي أن 
حففليوأْليل((.من 

ا:»لاأتمم،تحفظاسرس،شولئسر مجالات من ثالث مجال وف، 
غابا إذ ال،،هجد أتولىإمامةوخطلابة أن أبوحبيب الشيخ ألزمني الكريم القرآن 

(,٨٥١رمم/ر الفتوى انظر ]١( 
الثانية،الحلمة حياتي من صفحات ( ٢١

العلم.طل؛سا تجربتي^ ]٣( 
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ؤيييبيسافر /ع(ففأ الوالد ولكن والجماعة، الجمعة بهم أصلى فكنت الوالد؛ 
الأخرى((.البلاد أوإلى القؤيعية أوإلى الهمياض إلى يذهب( أوشهرين، شهرا 

ورغبة.واخلاص وتوريم( توفيق نمرة لكن بل فراغ من يأت لم العطاء هذا إن 

ه١  ٣٧٤عام الهمياض إلى ■ئءمحئ الثثرى المرير عبد الشيخ انتقل ولما 
تصيرتعالى حإ(وإيج إبراهيم بن محمد الشيخ لسمااءة وذكر معه استممعيه 

تقسيمهمعند التلاميد أعلى مع يجعله محمد الشيخ جعل مما الشيخونبؤغه 
٠٠ر العلمي الدعوة إمام معهد رأدنوات،.ق، إلى 

الشيخلكزهووزميله فقئ النتائج؛ والتميز.lS النبؤغ هدا آثار وظهرت 
الأوليةعلى يتنافسان تعالى مياهئ قاسم بن عبدالرحمن الشيخ ابن محمد 

الأولولكن الثانؤية للمرحلة اختبرنا وسبعثن سمت، ة سن؛»—قت بم—ؤل 
^(١٠^؛اثنتين سنة  ١٤ا-وأمالترتيب، _ق، الثاني وأنا رُآهنأ قاسم بن ي. محم

الثري،وةالتىهسم،تءادلكلية العالي، القسم ١^^٥^، الأخيرة للمرطة اختبرنا 
هوالثاني((.قاسم بن ويصد الأول أنا ألني الأمر فحياي 

العامذللئ( طلي4 أن به إبراهيم بن محمد الثييخ آثارإعجاب من ولكن 
ا.إليهاسرءر والشوق اعتذرباكراسة ولكنه ^^ماء، 

عددمن هيئة ثكلت سعود الللث( وبأمرمن ه( ١  ٠٢٨ ) عام وث 
هدهرأس وقئ الشمالية، الحدود والإرشادِقن للدعوة ا لإرسالهالثيايخ من 

بابوحبيب.المعروف الثثري محمد عي،ل.الءريوبن الثأيخ الهيئة 

سأموسه مش، الشيح ترجمة ( ١ ر 
رآ(قصض(4طالبايم.

ر"ل(ترجمةاصم>(موسهمحمح•
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الرحلةهذه واستمرت الهيئة، هذه  'إعضوا هأهأ الوالد اختير وقي، 

ضالوالمدزث الخرى ش كير عد،د 

الملكةر١ا.

لكنالذي الدعية إمام ممهد مقت مدرسا ، jryu ،jrوتنماJ؛إحدى ة سنيق 
ا٠أشهرر بعدة يتخرج أن قبل وذلك فيه، يدرس 

الدلوسبكثرة عرف من أشهر أصبح حتى به وشغف التدريس أحب وقد 
الله.شاء إن سيأتينا كما الحاضر، العحير سقت 

أشعلأن أحببت التدريس لهذا مزاولتي آثار »ومن ٠: 'ى،محةر يمول 
بعضمني فطلب سعة، فيها عندي التي الأخرى الأوقات مقت التدريس بهذا 

معابتدأت أن حم،سو؛ماذتي سنة أولا.ق ذلك فكان أدرسهم، أنني التلاميذ 
تقيلأ«.منهم ولقيم، الفرائص، اليمنييزث الأخوة بعض 

))أولا: الشوماءر تلاميذه وهومن الحلريري اثمكتورعبدالوه__اب يقول 
التعليمبوأ.هن الثييخ أن للتعليم بالنء،،اوة الثييخ حياة ,lS تلمحه ملمح 
اءسود ولحيته التعليم _قن يجلس وكان العلميه الحيحوة سيق مبكرة، بداية 

عمره*من الثلاثينيان سقن يعنى؛ 

انملممجالس لكنت عربة، لكزوقت وقت، ثن التعليم يجإءس-قن لكن 
قلملة*

C^cXrموصه من الشيح رجمة { ١١
4ji،،aL»JIالحلمة حياتي من صمحات ]٢( 
اوحامسةالحلمة حياتي من صفحات ]٣( 
الشيخعن الأواى الحلقة الجد قناة من الحدث مرآة برنامج زأ( 

١٥٢
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أوموصؤع من لتعجب لف ؤان٠ أو1س يماربه لا وأشس ه لدة يداليها لا لدة فيها، 
يفتححين ه معينة، لجزئية ذهنك انميراف فتجد الشيخ يطرحها مسالة 

لأنهوذلك تحميلها1 لم الدهركله لوقرأت فتوحاوفوائد، الشيخ على الله 
ببقيةيذكرنا به لقاؤنا كان وأدبا، وتفسيراوفقهاولغة عقيدة بعر-ئزالملوم؛ 

الربانيين«.العلماء سلفامن بمن وحديثه لؤيته ؤيذكرك السلف، 

العريضىمحمد الدكتور وقريبه تلميذه ساقها مواقف مجموعة وهده 

النسخالصمحف، أمسلئ، ا مسنة أربعون له »الشيخ ا؛ يقولل الشيق بأسلوبه 
الحريري.مقامات يحفظ، السبع، العلمان يحضخ]، 

ماشيخ يا قال؛ ميصرا، وكان الجالم|ين أحد فسعاله مجلمى _قن ا كن
طهارة؟.غير على وأنا أم،،|كته وهومجلد، اك|حف أمسكما إذا الحكم 

مقاماته؛الحريرى.فن بقول ذكرتنى اكلالد،ث لهدا ال1ت|يخ'ءوجس فقال 

اللاحق.ولامقت لا، الحساحن،؟قال؛ ٥!.،يجوزللدارسحمل 

بارزة.وعانته معلى فيمن تقول ما قال؛ 

جائزة.مملاته قال؛ 

احديوهى الحريري، مقامات من ونصنفا هنفحة حفظه هن سرد ئم 
فقهية.ألغار فيها القامات ى إحد سن الحريرى ذكرها ، فقهية مء4هالة وتن1وعون 

.الصيفهيه هده راحعت، مي أهت سأخنا يا له؛ هلعثتا 

ذيكومن سنة، ثن حمه،هقبل الرين ا_قت .نعنالكان الكتاب، أذكر قال؛ 
إليه.أسلر لم الحين 

در٠الJ۵فقي4 وداع بعنوان-ق *طقة دليل قناة ( ١ ) 

١٥٥
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الميلواتمواقيت عن شيخنا سكلم كان درسه المرات—قن من ومرة 

المريخذكر ثم الكواكب، وعن حركتها، وعن النجوم عن فتكلم حاضر، ا وأن
هوذكرماهوأكبروما ثم بأسماثها، كلها الكواكب وعدأد والمثيري، والزهرة 

الشيخ:قال ثم الفلك، دكتورمتءنم،حىف أمام أنك إليك يخيل حتى أمعغر، 
الناظم:قال وكما 

معتبرهسيعة دلووقومن محيره أتت أفا،ام للمخلل 

أوتيوحمل لميران دال والحوت سيشرب وستة 
والعيراءلليث ل، وواحوللمجوزاء للنور ان اثن

يمانيهأقدامه اتت جدي علانيه له ظل لا سرْلمان 

الأبياتشيخنا يا قال: المللأب أحو مميآله اوثديخوحل،،هنا انتهى لما ثم 
أيومن حفخلتها، متى هذه، الدلووالميزان الحمل الأبراج _ق بها جئت التي 

كتاب؟.

التقؤيمالقطري، التقؤيم قرأتها_ق سنة أربعبن قيل أذكر اكييخ: ال فق
فوائد.فيه 

_قنحديثا لوسرد عنها، بميأل لا أشياء _قن الحفذل< -ق، الهائلة القوة هذه 
منآية لوسرد مراجعة، له فيكؤن لكايوم هن بمتفتى لقلنا ومميلم البخاري 

سيسالهومن الأبراج هذه عن سي،ه،اله من لكن يوّْى، ورد له ا لقلنالقرآن 
أ.ه.الحريري مقامات عن 

بتواضعهال فقالحريري، ات لمقامحفغله عن الوالد سئل 
_ةتآية ولكنه البحهر، ضرير مطلق بن صالح الشيخ »شيخنا : ٠ ر المعهود 

ايم.ممضفم،)١( 

١٥٦
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أوثلاثمقاصبمن ؤسرد يأتينا_ةنقردتتا وكان القامات، يحفظ كان الحفظ، 
نظهاؤيحفظ I ياكمله الستقنع زاد رحفظ« وكدلك الواحد، الجليس مقت مقامات 

نقدرعلىلم ولكن القامات. لهذه بحففك فاعجبنا بيت، ألف أكثرمن؛ماjاrن 
_ةتة قمعيي أو ي،،ديرة جملا إلا منها، شئا نمفغل أن ولا حفظه، من نقرب، أن 

قوله.ميادؤاما رباعية حفغلهاقمعيية على يحثنا كان القامات، آخر 

الرتبعوالعهد ع ارالأربادكخل 
ودعه عنال، ومودع الوالخياعن 

المعحفافيه سودت سلفا زمسان ا،ب واذ

الشنعالقبيح على معتكفا زل تولم 
ا'بد،عت.هامألنا أودعتها ليلة كم 

ومرتعملعب أطعتها لثيهوة 
القامات،،.آخر ه تجدونها آخرها إلى 

كانتالأمورؤان اسذكارلبعص عنده ااالث،يخ ا؛ الهنار أحمد الأ،يخ ؤيقؤل 
ه.النبي •حجرة خادم أنه يال*عى الذي هذا أحمد ومهية مثل مكررّة' لي،س، 

حوابا.هناك، أن انوي وما أ،،،اله كنم، المييخ، ،،،ألمت، 
١كم؟ عام الكتوبة أحمدهذه فيهاوم،ية انتثُرت أول،،عنة شخ يا قلمت،؛ 
ا"ه'ااه.عام مباشرة: فقال 

فرصعةممعاله أى رع۵لعه الفرضية، ال،،،اقل ح|هعاب ؤق، المواريخ، ميميز 
النتيجة.وعط|ك( حاو،دبة آلة دون البلع تعملمه أنلئ، ^،.، ٠١١بق،عيمتها، الراد ليهس 

اينكذا٠لكل كذا، ض، لكل كذا، لها الروحة كذا، لها 

الد.حان،عن الس،يخكلمة من ْلليوا التال،خبن، مكافحة حمعية مرة ا زرن
علمىكلأم مماب، يقرأمن كأنما مللاقة، بكل 

االهناأحمو رل،ث،يخ محاضرة ا ١ 
.http;//www.livcislam.net/browsearctiive.ph
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بععسؤيذكر التدخين، _قن قرأها التي الكتب بعضى يستعرض، أخذ مرتب، 
يقؤل:لكن منشور منها قرأها' سنة أربعين أو ثلانين لها القديمة االن،ث،ورارت، 

مترجمالكتاب هذا ؤيقول الؤلنا، اسم ؤيعمليك دينارا، وأ-عرى نارا اشرب 
كذا،الكتاب مقدمة وقال_ق، فلأن، بن فلأن وترجمه الانجليزية، باللغة لكن 

الكتب.س مجموعة ،ؤيممرد •حواليمدفحة،وقالثخاتمة ؤيسرد 

ء٠البكا هذا الشيخ على نبكي جعلتنا التي هي للكة ١ وهذه الوسوعية هذه 

علئ،التضت، ال،ادجد ٍالى وميلنا لما و المعاصرات،، لأملى معه ذهيعت، 
المعاممرة؟،عنوان أيش وقال؛ 

شيخ؟.يا ماذا قلم،: 

المعاضرة؟.أيشعنوان قال؛ 

شهر.من >فدرلها ى، كانه تكلم فلما المحاضرة، عنوان أعْليته 

خطب،منها_قن أستقيي؛ زلم، ا وم-ق أئرت، التي الحاضرات، أبرز ومن 

الشيخيتكلم أخذ الرمان، آخر فش باسم محاضرة فرغتها لأني الجمعة، 
يحسسلا الشيخ هذا تقؤل الثيبهات،، فش الثهوات، فش الزمان آخر فش عن 

هذا.إلا 

موسوعة.تجده فن كل يتكلم الأخلاق، ٍقن يتكلم-الأدب، ٍقن يتكلم- 

هذاافتتح الثيخهوالنى السييخ، لمكتب، التابع العلمي المركز الازف 

للشيخ،(.صوتية ساعة آلاف سبعة من أكثر فيه المركز، 

١٥٨
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الله*بحمد ساعة آلاف عشرة من أكثر الأن بلغت قد ت قلت 

الجنسيةسوJاJية وهي الشيخ طالبات من سميرة الأخت وتقول 
وقرىمدن من الكثير عرفت »لقد ٠وسوعيتهت من وتتعجب الأصل، وسودانية 

كازثوما اكشة، نمة 

الكيرومحوناتوالكهرباءإدخال مسالة وأيضا الدنية، دخول قبل القديم الزمن 
فيهاورأيه سماحته وموقفا الوقت،، الثا ذ الشايخه وموقنا الساجد، -تقن 

النباتاتعلوم من العلوم خن وحتى بل وتاريخ، حغرافيا أستاذ وكأنه /م(ريغأإ 
ء-تمحئ•الغرير علمه من تتعجب وأسمائها، والكواكب والنجوم والفلك 

4للمحرم بالنسيبة الطس، مس ذكر عندما مثلا الحج لكتاب، شرحه ففي 
ذكرعلى وأتى بل والكالئ، والياسمين بأنواعه والزعفران السك ر كذ 

كرذ مع I أويعلمها منا الكثير بال على تخطر لا ا، حد ة عديد عطرية أعشاب، 
الطيب«مص معنى خن والحيرة للتفكير مجالا للسائل يدع فلا 4 مواصفاتها  الطيبء.مس مسى ث والحيرة ليمحتير مجاد لأسالل يدع س 4 مواصمالها 

السائل،من العديد عن وساله الإخوة أحد لازمه حائل له-قن ة حولئن -و
حربخت العرب هزم ف، كعالشيخ وسيألت( ؛ قال ذكر ه-ا طريم، ومن 

تاريخياالشيخ فتكلم الوق|ت،لت، ذلل؛، كانءت،خن ما مثل الأحدايث، سرد ، ١١٩٦٧
والطارات،الجنود ضيقوا وكيف، مصير، جيش على اليهود هجوم كان كيفا 
بالطائرات(،يكوه ولكنهم جيش أقوى كان الوقت ذلك محئرخن جيش أن وذكر 

فيمللملك ا أن الشيخ كر وذ ، هزموا أنهم وكيف 4 وسوريا الأردن جيش كر ذ ثم 
وذكر ٠٠كثيرا تشررت التي للأردن خاصة تبرعات جمع طلب الوقت ذلك خن 

الأحداث،.من سلسلة 

الجمعةابوسارة ١( 
http://w\vw.r"msk.com/vb/sho\v
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جمفيه مجلس اليانعة كالدرروالثمار هي التي ديوسه الشيخ ألقى ثم 
وهيبته،مالك الأمام مع تعيس كاُنك< ، العلماء وأقوال والنكُت، الفوائد كبيرمن 

ِقنأحمد مع أو وآرائه، الشافعي أومع واستنباطه، كائه وذ حنيقة أبي أومع 
العلماءمن سبق عمن ونت—ولأن وأحاليث آيات، إلا تسمع لا ونمواه.. علمه 

الشيخ.يراها وترحيحاتء 

اورد العقائد تامسلأ إلا تسمع لا الفجر _قن درسه مع حضرت، ا ؤإذ 

دره«.فلله والروافص والأشاعرة العترلة شبهات على 

ات»قرأتعليها الهنأحمد الميخ شول عجيبة، حاففلة الله رزقه 
علي،ها يعيل. المعرج عند وكان القيم، ابن نؤنية من بيتا حمهمعمائة حوالي 
بس،.آلاف، ستة من أكثر أساتها د وعي. حافظ، أنعت، الشيخ؛ قسالهتا 

متقرقة.أبيات بس نءوقذلها ما لا قال: 

العلماء،،.من رأيت، أحفذلامن هو أقول؛ 

ولإإ/(ف1إو\شيخنا يميز ءمما الع،،،كر؛ الحمس عيال_ اككتور تلميذه عنه يقؤل 

كتبمن الملؤيلة الأحاديث، يورد وُسأ وكان النحيوص، من مهمموظاته سعة 
ؤيمروالأقوالالقرآن، من الأيات، انتزاع —ق، عجيبة قدرة وله بألفاظها، ة السن

يحففل،وأحسهيه به، الميعروالتمثل حفظ،  'إآية وكان ا، أهلهإلى والداهي، 
اللهعيد ثيغنا لي قال الخفخلط، بقوة زملاؤم له سلم وقو الحريري. مقامات 

عيدالرحمنشخنا وحدئني علم(( عيية حيرين ابن ))الشخ ابنقعود'ءعئاق 
نحضفل،،،.ولا يحففل، حبرين بن الله عيد ءالمعيخ فقال؛ اليراك 

الهنااحمد لشيخ  J  محامرةإ ١ إ
littp://www.iiveislam.net/browse_ive.php?sid^id_
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الآجروهدةأصاحب قال الندى، قطر صاحب، قال معط،، ابن وألفيه لئ،، مال
النحو,علم ْتيمهمى_ق الجامعة ست أسمتإذ عند ندرس كانك، وهكذا، 

الورقايت،، 'يعف، مثلا وقوأت، الأصول علم آخر فن إلى انتقالي، إذا 
كذا.الموافقات الشاطبي4 وقال كذا، القيم ابن الإمام يقول،؛قال 

قريةسيناتينا يحول؛ ١لطررق، لي يصمن، الث،يخ أخد الأهمفرات و_قنإحدى 
كدا.محافغلة ا، كذ مركز ا، كذ 

بقىالمسمافة يقول: بالكيلومتر، بالفروق ياتى أنه لئ، ذلمن والأعج—ب 
كذا.وادي هذا قال: مرواد واذا كذا، عليها 

عنبالعامئة قممائد يبممرد الشيخ فأحذ المعروف،، الرس،ا وادي ا مررن
الوادي.هذا 

كذا،منه يؤخذ الثيجر ا هذ فقال: الأشجار، من مجموعة على مررنا ئم 
المقمع((,وهو القديمة الأسيلعة أحد يو۵ءعه الذي البايود منه ويم،دع 

عودته،،هالهوبعد الملكة شمال -ق، بجولة قام أنه ان سليمالأخ ؤيذكر 
اللهرحما< الوالد فاخذ المدن بعمى له يذكر فبدأ رحلته عن الوالد 

منبها عهدث، أن مع يتذكرها زال ا ومبها مروا صغيرة قرى عن ا، ي،،،ال
عام*ار'ااه,

أحد4 أنثيينا أنه >اأذكر ؛: ر أبانمى عبدالعزيز بن أيمن الشيخ يقول 
السواك،،(,أحكام 4 بيثا ثلاثيي، من، أكثر درو'،هه 

hitp;//w\v،\.al^azirahx\>m.sa/2(K)9ja/^ ( ١ر 
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iمتنها النعوفحفظنا _قن الاجرومية نحمفل أن ا أمرنوالوالد 
الشيخعلى ١بتلأدا ولما الفرائص، الرحيية-ئن صان أحفظ أن كلفني وكيلك 

فربإش فيه سلتا النون، بحفظ يك1فنا لكن 

فيهاقرأنا والألفية ناصر، وابنه ا أنحففلته المعلاة الى الشي آداب وكيلك 
٠حضفلناها الواسطية والعشية نحويلثها، وحفظنا 

بحفملها،كلفنا لحمؤية ا وكيلك لرام، ا بلؤغ كملنا للريامى حثنا ا ملو 
أنوكلفنا از، ببن المرير عبد الشيخ على وقرأناها الفكر نخبة ا وحففلن

نكلفوقد نطاليها، الناظر وؤوضة حفظناها، العراقس وألفيه ٠ نحفظها 
قرأناهاالحرمين لامام والورقات الاحتبارفيها، لأحل صنها مواضع بحفظ 

نحومنها ا حفظنبحفظها، فالرمنا ، الشنقيطي محمد الشيخ على 
صفحات,أوئلاث صفحتين 

لابنالتي الأفعال لامية اللامية بقراءة ألزمنا أيصا المنين من سنة مقت 
توسر((•ما منها وحضفلتا فقرأناها الميعوبة، من شيء ضها أيصا وهى مالك، 

إبراهيمبن محمد الشيخ عن محفوظاته من ذكره ما طرائف ومن 
وذللف.قنعله، أن ا وعجرن1 لغرا إلينا ألتى أنه أذكره ؛»مما ٢ ق—الرر وُ(هن( 

نفلمه:من وهدا يمول الوصايا، كتاب آخر 

مدرحمسساسياوى ص^د سرى ثه لاس الوت مخوف مريهنى هنا 

سيعيماالسيني ممات قبل عبيد اد اضتواممس انمبدصل صق 

هاكبعينأئوjالسبيه وراث افسد وت——انع 
ياكممانممتممجيساؤاذا أوبينهم أولهم له هي هل 

•الضليم —ق ومنهجه إبراهيم بن معمد الشيخ عن للشيخ معاصرة 
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يغبرنا،أن قبل الشيخ ومات جوابا، تجد ولم الوصايا كتب -ق وبمتنا 
وهوالشيخزملائه، من ولعله الأن، تلاميذه أحد عند الأبيات هده ووجدنا 
عقيل«.بن العزيز عبد بن عبدالله 

الفصحى،باللغة التزامه الوالد لدروس الشهورة الميزات ومن 

٠العربية اللغة >-قت وهومتخصيحى انمسكر عيدالمحسن الدكتور تلمعده يقؤل 

للحنونجنيه للفحيعى الل،ائ—م التزامه ا شيخندروس به ازت امتا ))ومم

ومحاهنأراته(<.لقوسه _ق عرفته، مذ أبدا ذلك عن يحيل لا والعامية، 

بعصعن ذكر حيث العربية، للغة ومعرفته حرميه سبب ذكرت وقد 

يتركأن فالتزم القؤيعية، من جاء حينما لهجته ينتقدون كانوا أنهم زملائه: 
الفصحى.العربية باللخة إلا يتكلم ولا اللهجة، 

هذهأن إلا العلم من المزيد عن وبحثه لتواميعه حديثا سنفرد أننا ومع 
موسوعتيهعن الكلام بعد هنا ة منيي. هيا أحنى ترؤيها التي الملريفة ة القصي

منذبالاسم معجية كنت أسميتهارلميساا، بنتا »أتجيت فيها; تقول 
ناعمةالمرأة ومعناه عندنا، مث،هورا وليس أمهيل عربى أنه قرأت فقد اى، مهب

ليس.اسمها البعثة قبل اليمن ملكات إحدى وكانت الملمس. 

فلما، الله رسول بايعت خزرجية لامرأة اسم أنه فقرأت بحثت وقد 
يبحثوراح • الاسم. ا بهي. ميحابية أعرف لا وقال: استغرب، ١ لأبى. ذاك قلت 

لميساسمها رأت اهسإسنادافيه الحديث تب كى 
مجهولةلولكنها 

النحويقؤل:الشعر-ٍقن من شاهدا درسنا قد إننا أقوللأبى: وكنت 
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لمعفؤيا1 وكثرتها وقهرها وتطورها ونموها الدروس هذه بداية كانت 

الإخلاص.ؤيسدده التوفيق يوجهه مدلوسا، ولا مق۵دوانا يكن 

معمئة، غير التعليم وحلقات الساجد بدلومر، ا هنوسأعتنى 
الرسمي..رلبس لكرخفيفة إشارة 

طرحهلأن السيرة، هده _قت هوالتعدث الشيخ يكؤن أن ائما د أحب 
٠.ر وأوضح وأدلأق وألطف أشمل 

اتتخرجقبل مدرس 

العهي.كان الدعوة، إمام النظامىهمعهد التعليم البداية—قن كانت 
أنإبراهيم بن محمل. اوث|يخ رأى ّرسون، مالينقميه وكان I بالحللية عامرا 

الوالدالشيخ فاختار المعهد، _قن التدريس ليتولوا تلاميذه، بانجب، يسعبن 

رحمقاسم بن عبدالرحمن الثييخ ابن محمو الشيخ ورفيقه زميله واختارمعه 
تخرجهم.قبل ذلك وكان الجميع، الله 

مدرساتعينت وئمانين إحدى ستة كان_قن ا ))لم؛: ١ /Xf(_ الوالي، يقول 
الدينيةالمواي. لي واختير أشهر، بعدة أتخرج أن قيل الدعوة ام إممعه—ل. -4، 

أشبهوما النحووالتاريخ من يلحقها وما والتوحيد والفقه كالتف،ه،يروالحل.يث، 
ذللئ،«.

أمةجبرين.....ءالم ابن برنامج و اونامسةه الطقة حياتي من صفحات النقؤل: لهذه انظر ( ١ ل 
١٤٢٦عام طلابه اجتماع ء،،أإإءي ^١^ وكلمة العلم، طل،_، ث وقصتي ، الجد معمد للشيخ 

موقعهمن الش-خ وترحمة ، الريل. .الوهابا عياولتلميذه الشيخ حياة عن ومقالة بكتبه، للعناية 
العلم.م، ث تجربتي و، 

ة.الخامالحلقة حياتي من صفعات ]٢( 
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شمه،اسد مساه رك 

مذكراتوكتب الواد الكثيرس بتدريس وقام -، ٥١٣٩٥عام إلى فيه واستمر 
لايزالوالصطلح والتوحيد الفقه مواد وعلى الأحكام عمدة أحاديث على 

؛.العل٠يةر العاهد أوِقن الحللأب عند محموظل الكئيرمنها 

إمامممهد _قن مدرسا تعينت ^ ١٠^؛ادذتين سنة »_قن ا: ١ يقول 
محمدوالشيخ حمين بن فهد كالشيخ ء الزملأ بعض معي فيه وتعين الدعوة' 

فاسم(١٠بن الرحمن عبد ابن 

أسأل»كنت ا: الهنار أحمد الشيخ تلميذه قاله ما ذلك أحباره.فن ومن 
حدا،حيد تكتبؤن مل العلمي، العهد ث قديما الأوراق ميععت إذا الشيخ 

ممتاز؟.حيد، 

بنيمدل:يا أحرى ارات عبنكتب ا كنلكن نعرفها، ا مهذه لا، قال: 
شلتلا ومثل؛ يجفوك، من بر ولا فوك فض لا ومرة: عيني، أقررت لقد 

القلم)).وتمسك الورق التىتمس،ك يديك عشرك،يعنى: 

الشيخالعهد  ٠٤-يدرست—ا ))كان ا؛ الزبزر على اككت-ور تلميذ.ه ؤيقول 
حامعادرسه فقدكان والعقيديةوالألبية، الفقهيةوالحدسية ١لوسوعة عيدالله 
٠٤-العلياالستؤيات إلى ا ارتقينحينما إننا بل والأدب، ال،ئيريعة لعلوم شاملا 

وفائدته•نفعه يعم حيث الكلية، مقامه هذا أن الطلاب حديث، كان العهد 

الألكتيوئي*مؤشه من الشيخ سيرة ( ١ ل 
التجد*محس للشيخ أمة عالم برنامج ]٢( 
الراحل.بسوان:الإمام ائهنا أحهد للشيخ لقاء ]٣( 

http://www.^jazirahxom/J5
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مقتشاملا شرحا شرحه وكان الحديث، —قن الأحكام عمدة —قن ا درست
العلماموحلافات والملأغية الفقهية والنكات اكيطالح وأحكام الراوي 

منعلى الأن ءالى دي عنتعليقاو4 تزال ولا متمكن، وعرض شيق باسلموب 
إضمحبب باسلؤب الملف عقيدة شرر فكان الاعتقاد، لعة ودرسنا العمدة، 

نفوسنا((.مقت وقررها الملف عشية لنا حبب حيث النفوس، 

كلمةإلى انتقل تم سنة، عشرة حمس الدعوة ام إممعهد ءرإت است4
السريعهء

ضيعةلية كإ 

_قنالشردعة كلمة إلى انتقل وألف وأربعمائة وسعبمن حمس سنة مقت 
التيمريةكتاب القرر وكان الأولى، ة للمنالتوحيد تدريس ونولى 

الطحاؤيةشرح أول درس وكذا تعليقات، عليه وكتب تيمية ابن الإسلام لشيخ 
الجامدة^غن العلمية الأقسام أJشمت حتى استمرفيها وقد ٢، الثانية لكنة 

فكانالعاصرة، والذاهب المقيدة قسم مق؛ قجعلؤه الجامعة أساتذة توزيع وتم 
كذلكومازال ا* ؤيناقشهار الرسائل على ؤيشرف القسم حلمات يشارك-هت 

الله.شاء إن سياتينا كما اهف،  ٤٠٢عام الإفتاء لرئاسة انتقل حتى 

اممليااتدراسات تدؤيس 

بنمحمد الإمام حامعة طلبته للأفتاء الوالد الشيخ انتقال بعد 
الماليالمهد فورس_قن المليا، الدراسات الطلأب_ئن لتلريس الإسلامية سعود 

موقهمن الشيخ ترجمة ]١( 
النجل.لاشيخمحمد أمة عالم برنامج ]٢( 
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قبلمن أيصا يطلب وكان الدين، أصيول كلية وسقت الشريعة، كلية ؤه، ، اء للقتئه
منه)طلب كما ومناقشتها ة العلميالروه،ادل على للاشراف وع|رها الجامعة 

الترقية.بءءودث، تحكيم 

اكابعللقضاء الJالى العهد _قت بالتدريس قام أنه ٠ ر محق الوالد يذكر 
أعمندمث -، ٤٥١ * ٨ عام ي وذلك الإ،،هلامية بن،،يعو،ن محمد الإمام لجامعة 

محاهنعرJانبمعدل الو|رعده ال،|ااو،هه هسم الأولى للءه،د—ه الخضه ممرر إلمه 
_قالأّ،بوع.

الأحوالمقرر ومعه القرر، هدا بتدريس قام بعده الذي ام المهن ئ—م 
يختارحملاوكان الأمييؤع، مءءاْنهرات،_ق ثلايث، الثانية ة لله،هنالشخحيية 

الجمعمع الأقوال أدلة ؤيسرد الخلاف، من فيها ما ؤيذكر الترر، الكتاب من 
الاختيار.ووجه والترحيح 

ثمالثيرعية، وهوالم،يا،،،ة الأول ا،لقرر على اقتممر ه  ١٤١٠ع—ام ؤهن 
العهد.التدريسه، عن -ها بعارتوقف 

علىبالتتلمد تشرفت، »وقد ا: النجي٠ىر يحيى بن الدكتورمحمد بقول 
التقيمج(الفقهاء ادكانيجمعيج،آراء العافىلاقح،اء،فةالعهد هن يديه 

الكلية،،.وقواعدها الإ،،يلامية الثيريعة مقام،د ينيوء والعامدريز،إن 

ال.ةإتكلية^دبالوكتوراهإنسمادقي

الدين،•أصول 

الائكترونى*مؤقعه من الشيخ سرة ( ١ ل 
http://al-madina.C0m/n0de/l 61؟. madina/52الديتة جريئة ( ٢ ل 
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وهو، القحسر بيت إلى الأن وليعي الرسمي ندريسه عن لحان هذه 

الرسمي•غير التدريس 

خمسسنة حدود ))ث فيقؤل: ديوسه أول الوالد يذكر 
شريف،إبراصم الأسه اني مبي 

تعلمتها.ما لأني الفرائص ف أتعلم أن أحب إني وقال؛ 
م

مدرسةوهويدرس.هت الدعوة إمام معهد أدرس-قن كنت الوقت ذلك مق 
حماد.آل مسجد _قن التدريس أتولى أن وقبل أصيرإماما، أن قبل القرآن، تحفط، 

يزلولم الرحبية، ماى الفرائيض ه قرين، إبراهيم أدرس فكنثا 
''ة،ةمحة«•وتو:ق حادث عليه حصل أن إلى يدرس إبراهيم 

الخامسة-٤، وكانالعلمي، العهد إطار خارج تدريس أول هذا كان 
عمره.من والثلأنمن 

آثارمزاولة»ومن يقول التدريس، إليه حبب التجربة هذء بعد 
عنديالتي الأخرى، الأوقات، _قت التدريس بهيا أشتغل أن أحببت، التدريس هذا 
سعة(ا.فيها 

الانطلاق

يكونقد فيه، له يبارك فيما يستعمل أن للعبد التوفيق علامات، من 
ومفيدا،يكؤنقريبا الثاني الحال قن لكنه- ا، وبعيد م،عيا الأمر بادئ الثميء-قن 

التجارب.وأرباب اليحيائر أولو إلا لايدركها القضية وهذه 
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ص1ع4الذي اليديح.• والتؤفيق الغريب*. العجيب الشال هدا خدوا 
القدير..العليم 

صوطلب ونمانين، تسع سنة ِق لمىإ،رإذج إبراميم بن محمد الشيخ تؤث 
إمامايكون أن ا حاليالعام الفتي الشيخ آل عيدالله بن عبدالعزيز الشيخ 
لحنة.الدىسق محمد الشيخ مسجد _قع وححليبا 

قديماإمامه كان اد، حمآل مسجي. ه، إماما عيدالعزيز الثبخ كان 
سنةفيه الوالد استخلف قد وكان الشيخ، أل علي بن عيدالحه،،—ن 

بعضبهم بملي أن يسيخلفه وكان التراؤيح' بهم ليمعلي بن وئمانئلاث 
كشرا.في||دافر للجامعة تابعا مفتشا كان إنه حيث الأوقات،، 

معرفةبينهم هتا وحملوعرفوه، ال،ههجد حماعة ( j^UJالوالد عرفا 

رسد.م آل ومن الهث،يخ أل من الريادس أهل من أغليهم كان ومملاقة، وزيارة 

التجخضق، فلما كامام، الفتي فيه بمن 

ووافقاال،،دجد، هذا —S' إماما زُ(')يخأ الوالد الفتي اب أنإبراهيم بن محمد 
رسميا.فيه فنمن قديما بمرفونه لأنهم الجماعة 

محمدالثييخ يديرها التي القرأن تحفيْل، لدرسة ملامهقا الميجد كان 
اينسانعكمح•

الدرسة_قنلحللأب يجلس أن الوالد من سنان ابن الأ،يخ طلي، 
العلية.اليئوس بعض 

اليمنمن أغلبهم بانهم وأخبرني ذلك ^^،همح؛"رتجيه الوالد يقؤل 
بلاد_ق وأنهم البلاد، تللئ، ومن تهامة ومن جينان من الجنوبية البلاد ومن 
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جهلة،بين عالم كأنه أمبح بلادهم إلى احدهم رجع ا ؤإذ الجهل، يغمرها 
ذلك«.ئجسىعلى العلم، الوعىوهذا ؤيعيىفيهمهذا فيهم. وحيدا يصبح 

ممهدقات،تاتيه وكانت سكنا لهم يميتاجر سنان ابن الثميخ كان 
القرآن.حفظ يجتهدون.هت فكانوا مكاظآت، ؤلعحليهم عليهم فينفق 

وثلأثمائة.تميعين أول،،،نة إ معهم بدأ التعليم، أِؤن - وب، وي(هأ' الوالد التزم 

مننمثإلى الظهر وبعد الإشراق بعل. الفجرإلىما بم. يجلس كان 

العشاء.إلى االنرب، وبعد الغروب قرب إلى العحير الملهرينوبعل. بين الوقت 

واستفادة.ورغبة وقبولا تقبلا منهم وجد 

الأمميولئلأثة _قن العقيدة به.lS أهتم كنهن ا »وأكثرم؛ يقول 
الك،ساالهؤ؛ ه والمم^سد ال^^^صاد وكاب، الهبه^ وكنف^ ومد^^^و.ح^^ءا 

ِقنأيمها ودرسنا النؤؤية والأربعين الحطلأة ال،ثمىإلى وأداب عليهم.. كررتها 
أنبعميهم من أطل،_، ممهرت ذلك< بعد ثم الأحكام.. وعمدة الفقه عمدة الفقه: 
سلمانبن المنير عبدأ المميخ شروح عئال،هم يتيممر وأكثرما المعرؤح —قه يقرؤوا 
فكانواشرحها الوسع_قن الكتاب وكدللئ، الأصولية والأجوبة ة الأسئلوُ('هأ 

ذلك«.—S' يقرؤون 

JUu  لوسبل. العامرة المدرمهة _، بل ال،هيجد ذلك هدم سينين نحوئمان
الأدوارمتعد.دة مواقف مكانه وجعل_ق، وتممعثن، سبع سنة —خ وذلك العلم، 
الرياهس.لدينة الريمهس الموق وهى القيبرة ومهمله _مح كان ح،-هثا ٠ لل،هيوق توسمعة 

_قنبيتهالدي_ق؛حىالوالد كان يتوقف لم والتعليم العلم لكن 
المهيخ١^^٠^٠٠ الحمالي وهومهههجد بيته بجوار الم،يالة،ويمهاىهم،،هجد 

ازبن مصل عمربن 
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السجدأوأكثرإلى كيلومترا مسافة يقملعؤن إليه يأتون الطلاب ص-ار 
ؤايابا.ذهابا راجاين 

ابنشرح ث وبالأخص الدرس واستمر »فشجعوني ^: ٤٥الوالد يئؤل 
منوغيره الواسطية العقيدة شرح ق الجلية الكواشف يسمى الدي ان سلم

الشروح((.

سنانابن الشيخ وكان ستتي، إلى خمسين من أكثر الحلقة يحضر كان 
 _XZ/ بتشجيعه.يتشجمؤن فكانوا يحثهم

التيالكتب( من يعهليهم بما يشجعهم ■'ئءؤينج ان سلمابن الشيخ وكان 
فيها.يقرأون 

الثهاداتؤن يحملالأن أصبحوا تعلموا، الدين من كثير منهم نبغ 
راسخؤن.وعلماء كبار دعاة منهم وصار العالية' 

سلمانوابن سنان ابن إن العلم، لأهل الثاقبة والنفلرة التوفيق، أرأبتم 
الله.بنور ينظر الذي الومن فراسة لكنها الغيب' يعلمؤن لا محؤفق جبصا وابن 

داراسمم

مدرسةااح،ههناتي بعهس أو،،،س ٥ ١  ٣٨٢عام مفى العلم، دار ا حقهي 
وكبارا.صغارا الطلاب( الكثيرمن العدد فاقبلإليها العلم، دار أسموها: خيؤية 

لطلابه تدريمهي. فيعالت،ءريس، الوالد تولى العلم دار وف 

ءوء(ريإةليقول اكارضللبوه على القائمؤن عنه علم القرآن ت(حقيذل( 

الوالد،طلاب اجتماع ا ١ 

١٧٤



ىى00تي00مح0ي0تييي•000أمح&بمياسبم؛و؛ اكْلأ، 1رن1ون: القسء 

تؤهوفد الدار، _ق الاحوان من بطلب دارالعلم درسا ابندأن بقليل ذلك 
سمهالح واكيخ غيث، س أكثرهم، 

السبر«.عباو|الله وأخونا سبتى 

والفقهكالحديثوالتوحيد الوينية: ائواد التدريس_ق فيها ءئأ،ويذئ وتولى 

الوءدأاءيعد و،،أدمر ا أ،،دبوممارنادjI ضها الثيباب وأمحام الطلاب، حسميامدارك 
بعصاJكل٠ات،فيه ا،ؤيلقى ^الب

والأحتبماعيةرالوأينية الأسئلة عن ؤيجيب 

العمراثدرس 

منضيا استمر الذي 'يءمحة الوالد دروس أحد انمللق العلم دار ومن 
إبراهيمالثييخ أحونا منا طل،_< ذلك، »بعد يقول سنة، وثلائم حمس 

^هالأأيخمحماوبننام،رالمدحيبانى

الدكتورفهدالثييخ حلفه ئم ة، بالدينالإسلامية الجامعة اjتقلإلى حتى 

هواستمر والدي الأمنية، فهد اللك، كلية ه بالتيريس اسيغل حتى المهلمة 
القرآنأحكام وابتدأ_قت الترمذي، وسس المدءتيءدين وأكمل إبراهيم الشيخ 

سيرحهئم اب يقرأالبأن والطريقة الأسبؤع، _قن واحدة ليلة العربي لابن 
الأحاديث،((.عليه تل،ل ما وبيان الؤلما مقصهد بابمياح 

اثد،ر؛واسأشهر 

يدرسيJرفا فهوما الوالد به واشتهر اشتهر، الذي الدرس أما 
وتطورهالدرمس هذا بدايات، 'ءن،رهج الوالد ذكر وقد اوّ،بيل، ار منأي ار الن

liltp;//ibn^ebreenx،)m/?t=books(&cat=2_(&b_kءو،محء الوالد موقع ( ١إ 
pagc=4279(&subid =
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مقتعلئ يئرقوا أن الإخوة بعض مني طلب وس٠اrن لمان سنة حدود »_قن بقوله: 
السبتليلة الجمعة سياء وهي ليلة فاعحليتهم العشاء، بعد العتدية التؤن بعمى 

وطبعتسعدى اس الشيخ ئبها كي 

خالديحضر كان وممن كثير' عدد يعصر فكان المديد، القول كتابه مقدمة _قت 

ولمالحضور٠ واستمروا ٠ وغيرهم لخلف ١ إبراهيم بن الله وعيد الحميضي 
■4،انتقلنا أن إلى كذلك العمل استمر الجلس، بهم يضيق حتى يزيدون يزالوا 

الرحيةهت لهم أجلسن فكنت وألف' وأربعمائة اثنتثن سنة ثبرا حنوب حى 
ؤيمتلئالرحبة تلك تمتلى فحسارت يزداد العدد فاخذ اللحق، المجلس أمام التي 

أولامتوناقرأنا اكون، كثيرامن قرأنا ال، وكثرالإفيالبلكونة، وتمتلئ الماح_ق 
ورسالةمجلدين، هن القبول معارج وشرحه الوصول سلم نظم كتاب التوحيد _قن 

^ئةوشرح الوهاب، عبد محمدبن ^مدسيخ 
شرحالمييل ومنار المواريث، اورحيية_قن نقلم الفقه هن قرأوا كما له، الأصول 
المجدنملئ—اءإلى المكان ضاق ولما لله. والحمد كمل حتى ضؤيان لابن الدليل 

مرةقليل الدرس هدا أن رأوا ولما البيت، من قريبا برغش ابن سهجد ي،،دمى الدي 
ضداردرسينإ؛الأثناrن، ليلة الأحد يوم فاعطيناهم ثانيا، يوما طلبوا الأسبؤع _قن 

الأحد.وم،ساء الجمعة م،،،اء كبير إقبال عليها التي اليئوس من وهدء الأسبؤع، 

يقرأكان والدي يواصلؤن، وصايوا العدد، وزاد المبيل ار من_ق ابنيأنا 
عليهفم،ءب، المزاحمية ه، قاضيا وعبن المعلأن، إبراهيم بن محمد الشٍخ 

والديالثينيفي، يوسف اسمه الحللأب أحد أسيا يقرأ وكان الحضمورواعتدر، 
أكملناهحتى القراءة استمرهت المدحان المزيز عيد الدكتور واصل 

١٢يوم -ق ووأه( الشيخ على السبيل منار ف ب،-أذا الدحان؛ .سلالدريز الدكتور الشيخ فال ( ١ 
العلم.ءللم، قم،تى.ق للهجرة  ١٤١٦عام ■4 وانتهينا ١ ٤ • ٢ عام شوال شهر العاشر الشهر من 
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•4*اتجأ4عاصر

بازس اض صد س انمزير عيد 
داإمدإلواتالكبيرإماما الجامع بانمدلأةِهن غيبته _قن ^٥ ٧٠٥الواك يقوم أن 

بجامعذلك بعد عرف الذي الكبير، الجامع إش اليئوس فنقل الخمس' 
ابنالث|يخ سماحة وجود حالة وكان_ق 'ئءمحة، الله عبد بن تركي ام الإم

وبقيةاكروسبيلهّا، ؤيلقى اك، هنانمشالين بميلأة يقوم الرياص از_قن ب

الحمادى،مسيحي ه دنوسه يلقى الأوقات، 

اثنانسه طلس، ئد تيهت، ا مهميرمها الجامع بدأه وقد 
الفنؤن،بعص ناممردرسا_قن بن ومحمد سليمان بن هما:إبراهيم تركي آل من 

_قاكرس نقل الجامع هدم ولها وآخرون، 'يءمحة مد،ين أبا خاك لهما وانضم 
ذللئ،.بعد اوئأيخ ولازم السري، الله عيد اككتور إليهم وانضمم ثبرا، حي 

اسميادرس 

أنانمليا حى سكان من الثيياب، بعيس إليه رغب  ٥١٤٠٣عام حدود -ق 
اكرسفابتدأ يسه، الحل ودرو،،_اه انمقيدة أسبوعياه ا در،،أعندهم يلقي 

انتقلواثم ، الثلاثاء ليلة الاثنين يوم لف، ذلوكان الحي' وسحل،  ٠٤ممهجد- ٠٤-

ضهروس ل ١ واسمر انمهالم، مسيحي إلى !م طؤيلة، ة مد اللؤحي مسمجل• إلى 

.خاك اللك، حامع إلى ثم انمريز، عبئ المللئ، مسهجد إلى انتقل ثم سنواتا• 
التؤحيدوكتاب، الواوسطية والقيدة الاعتقاد نمة مش الل-ة هده  ٠٤-أكملوا وقد 

وبعضياليادات، فهمعم الفقه عمدة وث،رح الرام بلؤغ وبعمى التدمرية ومش 

الربع•الروض 
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ممعامةدرس 

ويمتلئالرياْس جنوب المشهوره الخضار سوق يقع—ق عتيقة جامع 
ابنالشيخ حة سما بمييرة ومن العامة، من ومعغلمهم وقت كل مقت بن بالمحيل

وذلك.فنالجامع، هدا ِقن درسا يلقي أن هءمحة الوالد من هللب أن از ب
معالدريس هد١ واستمر أسبوعيا، درسا فيه وأقام رغبته فلبى ه  ١٤٠٩عّام 

بتجارتهم.الأسواق اهل لأسينال الحللأب من القليل إلا يحضره لا أنه 

البيع،كتاب إلى المربع الروض ث أبابد|لين العفليم عيد الشيخ قرأفيه 
الكتاب.أتم حتى أبانمي عبئالرحمن الشيخ القراءة تولى ئم 

الواجحياتسيخطي4ان جاهع درس 

إليهرغب بناثه الكبيرلاعادة الجامع هدم ما -عنل. ٥١ ٤٠٩عام -فن 
بحيالراجحي سليمان الشيخ جامع -فت أسبوعيا درسا يقرر أن الأخوان بعحس 

بالسكانمكتملة اء أحيبه المسجدمشهورؤيحيحل، لأن وذلك الربوة، 
ثمفأكمله، الحلحاؤية شرح حقت سيءتاوابتدأ كل مسماء مقت حلليهم فلبى للعلم، 
صئةمجلال،ات،للغلال الءد،نة كتاب ثم فأكملها، يعث، ال>أو _قن الأحكام .سو0 

أ.دماإ_,بن ااأه لعيي. المهنة كتاب ثم 

المهيخبعده وقرأ البواردي، عيدالنه المهيخ أولا يقرأ الذي كان 
بنممالح الثبخ الممهجد ام إمثم بي. حم بن فهل. المميخ بن عبد.الرحمن 

بنعبدالرحمن المعيخ اسدأيقرأ ه  ١٤١٣عام و_قن ال.ان، الهبان سليم
حمءمحة•الوالد تيقن حتى استمر وهوالذي أبانمي، عيدالعرير 

يتوقفولا الخمميماثة، على زادوا فربما الدرس هذا حقن الحللأب ؤيكثر 

اليئوس'هذء معخلم الراية ت،هجيلأت سجلين، وقد الاختيارات، أيام إلامقن 
سيارته،على بالواك يذهما مهنا بن إبراهيم بن محمد الشيخ ا جارنوكان 

الكتب*بعحس ؤيقرأ•فن الدرس ؤيحتئير 
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تيميةابى الإسلام شيخ جامع درس 

الرياضجئوب _ق، الجوامع أهم من تيمية ابن الإسلام شيخ جامع يعد 
ؤيومالجمعة يوم مهمان درسان البرغس مسجد —ق، زع،'فذأ( الوالد لدى وكان 

تيميةابن جامع إمام الغراب فهد الشيخ عليه فاقترح العشاء بعد الأحد 
هواستمر١٤١٥٣عامن هناك الأحد درس فنقل الدرسين، أحد نقل وخطيبه 

شبرا٠—قت الراححى جامع إلى الدنوس نقلت حتى 

اأم،باحياتاثدأرإوس 

واسيمرارهاالصمياحيه الدروسي كيره الوالد به مايمير أهم من 
اكيبامةاليئوس ))أما ؛: فقارر اليئوس هده عن (_ ffjتحدث طؤيلة، لدة 

عليبن عيدالله الشيخ مثل اليمانيؤن الإخوة عليها يقبل الذي أن فالغالب 
وأحكامالقيمرال۵دواعقا ابن كتاب وقرأ_قن للمنة اج النهكمل وقد عامر 
تقسيرناجي_قت عيدالله بن معمد وكذلك القرطبى، ونقس—ير الذمة أهل 

أيصارأينا ذلك ومع الحيراط، اقتضاء كتاب <ت_قت ئابوحسمن الشوكانى، 
المعودصالإخوة من آخرقؤيا إقبالا 

عءمحةباز ابن الشيخ لأن اليدروذلك ناصر بن بدر أخونا علينا اقترح 
ؤيومالأربعاء ؤيوم الأئنين ؤيوم الأحد يوم يجلس أيام، أربعة لهم يجلس 

فتريدالثلاثاء، ؤيوم الميت يوم فراغ فيهما ان يومعندنا فقال؛ الخميس، 
فكناكبير، عدد اليومين هذين _ق، وأقبل طلبهم فلييعت ا، معنتجلس أنك 

الحميفوقت كان واذا اشمجد، ممالة تمتلى حتى اليرغحى سيجد تجلس-ق 

طتمتلى،واستمرهذانالدرسانولميرالأإنى

موفهث ء،،رإنق الوالد وترجمة العلم م، وتجرسني4ن الخاصية الحلقة ماتي من صفحات ( ١إ 
الالهموني.
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الوجودالراجحي عيدالله مسجد —قت نقلناها أن وبعد قل، العدد أن إلا اليوم 
تسجل*أصبحت 

الحمسسزوصياحصباح وهى دروس' ألصا فيها ا ععدنالأيام بقية 
قدأبكر محماا_ له يقال ،، jr_l_J؛الإخوة أحد متا هللب من أول وكان الجمعة، 

وكناالبخاري، صحيح التوحيد-ق، كتاب نجا،س_قت أن ا منهللب تيهت 
االسادل،وكانذك^^سعالإحوةفإكاء 

فاعيتمريقرأعليناإحانة، الخميس يوم يكون أن قبل الجمعة، يوم فجر بمد 
الخميس.صياح —iS أيصا حلسنا إجازة الخميس يوم جعل لما ذللئ، بعل تم 

باكستانييحضرون: الدين ومن الإخوة، بعضي إلينا توافد لئ، ذلبعد 

أيصاؤيقترحؤن يريدون يزالوا ولم الجهني' عيدالعزيز والشيخ غلام ا'،دمه 
أخرى.يئوسا 

نقرأأصبحنا واحدا كتابا كان ا مبدل وتوسعا الدرسان واستمرهدان 
وصياحخميس صياح كل كتب،.ق، ثمانية الأقل وعلى عشركتابا ائني أحيائا 
جمعة.

الحديث،_ق وبعضهم التفسير، _قغ بعضهم الطلاب كثيرمن فيها يقرا 
ونحوذللئا.العقيدة، وبعميهم.قن التاريخ، وبعح،هم_قن 

هوصميجدالست، قرنمامن مهعجد الم،ياحيثن—ق الدرممين هدين نقلنا 

الشعلأن.عثمان إمامه الذي البرغس 

صياحهما اللذين الياقيثن بن اليومنقرأ_ق أن الإخوة أيص،ا ا منطلب، 
بنجريرفاببناهمإفىذكإ،واستمروا--قن الأربعاء وصعياح ين الاثن
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كتبأخرى.فن دؤوسا أيصا ا وأشركنانائدة، إلى وصلنا الطبري تقسير -ف، 
أخرى.وكتب التو-حيد وكتب العقيدة 

1الأمل، صباح عوا ما معمورة كلها أيام ستة انميباح دروس فاصبعت 
ونحوذلك.مراجعتها إلى نحتاج التي الكتب بعغى لراجية جعلناء 

الإجازات.أوقات 4 إلا هكذا كنا 

كاثميمعينوشرحالأمهات؛ من كثير الأوقات 4،هذه علينا فرئ ويد 
وجميعالعال زاد وبعض رشيد ولابن سلمان لابن الواسطية وشرح الحلعاؤية 

ورياضمالك وموطأ والترمذي داود أبى __ الستقنعوبعص وزاد الرام بلؤغ 
الدارمي__ وبعض الأخبار منتقى الأوطارشرح نيل وبضى انميالحين 

و4نحان حسن يق ثميد الخاثمن الدين وكناب العليالمسي مسند وترتيب 

وبعضالأجرومية النعوم_تى وب البيقونية الفكرومش نخبة مش انميطلمح 
منذلك وغير الحرمش لإمام الورقات مش الفقه أصول ؤن -ومالك ابن ألفية 
الكثيرة(،.والقروح النون 

منيغل لم العصير فحتى الأوقات، جميع •4، محس عك ديوسه كانت، لقي. 
استقربناا »ل'يءلهة: يثؤل ذلك، عن يحدئن—ا الوالد وأترك دؤوس' 

^^١إمامه كان الذي فنتؤخ آل مسجد 4، أصلي كنت، شبرا ■حي الق—ام-بج 
نتكلمأن منا فطلب الجيرين، حمادة بن لعريز عيد١ بن حمد الأقارب أحل، 

ونشرحه،حديثا علينا يقرا أن منا طلما ثم لأللث، فاستجبنا بكلمة العصر بعد 
نميليفنتؤخ آل يؤ معمبن صالح إمامته تولى المجد من استقال أن وبعد 
يقروه.الذي الحالي،ث، على ونتكلم العصير، معهم 
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أجعلأن الأقارب أحد أيصا منى طلب وثمان أربعمائة سنة حدود قن -و

يومحبتهم فأ لحرحي ١ بمسجد ؤيعرف لجنوبي ا السجد ١ العحير.-قت ة ميلا يوما 
٠ا موجود كنت ا ذ ءا عليه وأتكلم حديثا، علي 3ايقولأ30 معهم أمطي أني الخميس 

العصيربعد المرائتس _ق فراءة الإخوة بعحض ا منطلب النزل ئن -و

القرائتسألفية _قت أيصا بدأنا ئم الرحيية، قرأنا الأحد يوم عملر فاعطيناهم 

الفائيس.العيب اسمه كبير شرح عليها التي 

فوافقناالثلاثاء يوم العصير بعد درسا الإخوة بعحش منا طلب كيلك 

مختصيراء.شرحا }هشرحه الدليل شرح المبيل منار _ق وابتدروا * ذللثا على 

امياضخارج ومن 

أيامالرياض_ق يقحيدون بعيدة، أماكن من يأتون طلاب اك هنكان 
الشايخ.من عدد على الإجازاتؤيدرسون 

الوالدعند يحضرون الكؤيت من الإخوة غيرقمسربعص لزمن تردد 

النزل.بهم_فن خاصا درسا 

منالمتبان من وأغلبهم عرجاء، قرية من ياتؤن الإخوة بعمى وكان 
شمالاالدوادمي عن تيمي عرجاء وقرية شهرى، نمث لرص الي-ق حمآل 

الروضويقرؤون.ق كيلومترا، أربعمائة مسافة من أيياتؤن كيلو' نحوثلاثين 
يذهبؤنثم أونموه، بابا لهم فيشرح الظهر، قبيل العاملات كتاب من الربع 

سنوات.عدة هدا على واستمروا لبلادهم، يرجعؤن ثم الث،ايخ، بعض إلى 
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اثصيفدواوس 

معالتعامل أخرى_قت وطريقة آخر، طعم وُ(هأ الوالد عند للحيض 
ونظرتهم,الكثيرس تعامل عن تختلف إليها ونظرته انمييفية، الأجازة 

كانفقد نادرا، إلا الرياض يبرح لا العمل ض تقاسه قبل كان 
شهرلزيارةلمدة أرسلنا الأجازة جاءت فإذا الكلية، ئم العهي، مد،رسا-؛قن 

ِقموظفا كان لما ئم والتعليم. للقراءة الرياهس وتفرغ_قن القؤيعية، _ق أخوالنا 
الرياض_قت وتفرغ أخذها اجتمعت فإذا سنة، كل إجازته اخذ كازلأ الإفتاء 

أعمال.من لل،يه تراكم ما لإنجاز غيرها' أو 

يكت،_اأن يحب ع،ءمحس كان كما ريس. للند متبرعا وتفرغ تقاعد أن وبعد 
الكقرمنتشمل ٠ معيق كل ق علمعة ة بجوليقوم أم،بح بنفسمه. للتعريف 

نمهلالرياض _قت مكثضة بدروس الحييفية الإجازة يفتتح وكان الملكة، مناطق 

الم،يفية,بجولته يبدأ أن قبل وذلك الأسبؤع، درسا.هت أربعمنإ من لأكثر 

غيرهاعن الكلام مرثن الرياض التي-هن اليئوس عن الأن وسعنتكلم 
الناسب.مويتيايه إلى 

عام_ق الأولى الح،يفية العلمية بالدورة رإ الل،روء،هذه رحمه بدأ 
وبعدالفتهر الفجروبعد بعد ولروس كاملا شهرا ا مدتهوكانت ه،  ١٤٢٢

هي:التون، من عددا فيها شرح وقد الغرب، 

الباعثوكتاب منه، ينته ولم الهادي عبد لابن الحديث الحرر-ق كتاب 
الحكميللحافظه الفريدة الجوهرة وكتاب منه، ينته ولم شاكر لأحمد الحييمث، 

الدورة.أكمله.4،هذه وقد 
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وكانشهر، لدة الثانية انمييفية العلمية الدورة اللاحق العام تلتها—ق، ثم 
الدورةهذه _قن يرسى وقئ الس،اء، وبعد الغرب وبعد الفجر بعد فيها يدرسن 

التؤنهى:من عدد وابتدأ_ةن الحييمء، الباعث، وأكمل الخرر، من جرءا 

التونمن عددا ودرس منهما، ينتي، ولم التوحيد وكتاب الستقنع، زاد 

والرحبية.والآحرومية، الوا،،هملية، العقيدة وكتاب الورقات، وهي وأكملها، 

وقدشهر، ة لد الثالثة الح،يفية لعلميه ١ الدورة عقد ه ١ ٤ ٢ 1 عام ؤهن 
التوحيد،وكتاب الستنع، وزاد الحديث،، العرر-ق كتاب شرح 'يءؤبفية واممل 

منها.ينته ولم 

منهما.ينته ولم الأعراب وملعة ال،،يفارينية العقيدة كتاب ابنيأ_ةن كما 

أكملوقئ الفكر، الفرائصونغية البرهانئة_قت النملومة ودرس 
الكتابثن.هذين 

هتدرسه ،واس،تمر العشاء وبعد الغرب الفجروج بعد يدرمى وكان 

اللاحقة.الدورات، الثلأتة_ق الأوقات، 

وكانت،ه،  ١٤٢٥عام الرابعة المهيفية العلمية الدورة وعقد 
ينتهولم الأ،دتقنع العرروزاد كتاب شرح فيها وواصل أسيابيع، ثلاثة ا مدلأته

الأعراب.وملحة الميضارينية، العقيدة وكتاب ، التوحيد كتاب شرح وأكمل منهما، 

الوه،لوالأرسمال،اب بعند وتوقف، للعراقي، الحاJيح، ألفية ٍق وابتدأ-
الدورة.هذه ق - أكمله وقد الم،لاة، إلى الشي آداب كتاب وشرح 

الدكتورة فضيلتلميذه الأربع الدورات، هذه على ال،ث،رفا وكان 
الوسعى.نامير بن أحمد والثميخ ج»ءتهمح، النيع حمد بن محمل. 
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الدورةفعقدت اللاثة الدورات تنظيم هأهأ الشيخ مكتب تولى نم 

أسابيعمدنهائلائة وكانت ام،  ٤٢٦عام ه بيةالخامسة 
وتوقفعبدالهادي، لأبن الحديث العرر_قن كتاب شرح فيها وواصل 

والثمار،الأصول اب بعند وتوقف الستقنع، زاد وكتاب الحدود، كتاب عند 
الأعليل.مراتب عند وتوقف للعرافى، الحديث وألنية 

القدك،سدالخني سافظ، 

الدورة.—ج الشيخ أكملهما وقئ. للمقريزي' ~ القين- التوحيد وكتابولجييد 

الوهاب.عيد س ْتصد للشيخ السيرة مختم،ر من، جزءا ويئس 

ومم:تلاميذه، بعض الدورة هده التالريوارا_ق الشيخ شارك وقد 

التفسيرأصول كناب شرح _قث حان، لميل، ١ محمسي بن، العزير عبد د٠ 
تيمية.لأبن، 

العقيدة.تسهيزا نهديب كتاب شرح الجبرير،ثت العزيز عيد بن، الله عبئ ٠ ئ. 

للحؤينم،.الورقات كتاب شرح الجبريز،ف عبال.الإه بن، عيدالرحمن، د. 

وكانتالمادسة، الصهيفية العلمية الدورة عقسدت ه ١ ٤  ٢٧عام سن ّو

العررِفنكتاب _ق القراءة فيها •ج,جلهج الشيخ ؤوامل، أسابيع، ثلاثة مدتها 
الكي،.هده بعد يكمن، ولم لاعراقم،، الحديث وألفيه الستقنع، وزاد الحاري،ث،ا 

لابن— الشيطان، وأولياء الرحمن، أولياء اشرقازبح، كتاب ابتدأه كما 
بماليأبي لابن الاعتماد وكتاب الكتاب، منتصيف إلم، ~ الكتاب أول من، تيمية 

الدورة.هده ه حمءمحئ أكملهما وقئ ال،ئأافعو،، الإمام وعقيدة الفراء٠ 
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عم،جزء ممسير المدحازه محمد بن عبدالعزيز الدكتور تلميداه وشاركه 
•اسيدة سهيل عبدالاه والدكتور 

وكانته، ١  ٤٢٨ارابعةهعامانمييفية العالمية أوالدروس الدورة جاءت ثم 
وواصل_قالفرقان، وكتاب الحديث، المحرره فيها أيل وقل أسابيع، ثلاثة 
الحمؤيةالفتوى كتاب وابتدأه للعراقى، الحديث وألفيه اكتقنع زاد كتاب 

المدحان،محمد بن عبدالعزيز الدكتور تلامحييه الدورة هده ه وشاركه 

الهنا,الرحمن عبد ن عيدالله والدكتور 

الثامتاةهعامالحييفية العالمية الدورة العلمية: الدورات آحر كان ثم 
اال،سقنعراد كناب شرح ضها وواصل ء أسابيع ثلأية ا مدتهوكانت ه،  ١٤٢٩

شرحكتاب وشرح الحديث، ٤ العراقي الحافظ ألفية كتاب وأتم يتمه، ولم 
الرباني.الفتح كتاب ب عليه وقرئ للمزني، المنة 

الماJقة٠الدورة المابقوزه الثلاثة تلامحييه شاركه وقد 

كانحينما التاسعة، الخييضية للدورة أعد قد مو(ريذي' الشيخ مكتب وكان 
بهطال وئا بها، بالتدريس يقوم أن يؤمل وكان الستشفى، ه الوالد 

الشيخمعالي ضها وشارك حيرا، الله جزاهم تلامحيده بعيس بها قام لرمز ا١ 
العنقري،عبدالعزيز بن عيدالله والدكتور الغيث، عيدالله بن ابراهيم 

الهنا,عبدالرحمن بن أحمد والشيخ البدل، عيدالله بن والدكتورعيدالعزيز 

يتولىهوالذي جظنءمحن الراجحي عيدالعزيز بن عيدالله الشيخ كان 
منيقرب ما تكلف الواحدة الدورة وكانت ، بسخاء الدورات هده على اق الإنف

التكاليففاصبحت للطلاب، مكافآت يصرف أن رأى ثم ريال، ألف ثلاثمائة 
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أنبعد وبخاصة متميز، الدورة الحللأب.ق حضمور لأن ريال، مليؤن على تريد 
وخارجها،الملتكة داخل من طال_، خمسمائة أكثرمن إلى يميل جث اشتهرت 

السعودية،الجامعات _قن يدرسون الذين الإسلامية، الوفود هللأد_ا من ومعفلمهم 

جنسية,، jrCuمن،،أكثر إلى وتميل الثيارين جنأ،أيات تتنؤع حيمث، 

تقدمالدورة، لطلاب، تكريمي ختامي ضل دورة كل ختام ِق ام ؤيق
الدورة،لرعاة هدكارية شكرودروع وضنابات للحللأب، جوائزوشهادات فيه 

وموس1،|ةبابكر، عمر والشيخم الراجحي، عيدالله الشيخر أبرزهم من الذ،ين 
وٌؤّسدةالوسى' أ-حمل، والشيخ اليءتيى' حمد بن سليمان والشيخ/ السلعيان، 

١^>^•باز ابن 

يذكرهمتوجيهية، بكلمة الدورة لتللأب الوالد يتوجه عام كل ق -و
للهقوله'ءىإ(رإفيج:»الحمد الدورات إحدى كلماته_قن ومن والاجتهاد، بالجي، فيها 

ونشكرهسبحانه نحمده الراد، غاية وبلغهم اد، العبمن شاء من فقه الذأى 

اليركاءعن الى تعالله إلا إله لا أن ونسيه—غ، تعداد، لها نحصمى لا نعم على 
الاينوامهحابه، آله وعلى ورسوله عيده ا محمل، أن وسمهله دأاد، والأن

الجهاد.حق الله -قت جاهل،وا

وهوبر، عمل التلقي على والحرص التعليم موامهلة فإن وبعد••• 

وترفعحسنات، ه لتكتب، خيرا، به أراد من تعالى الله له يهدى معالح عمل 
والأينؤيحبونه، يحبهم الاين العلم حملة _ق، أهله الله ؤيكتب، درجات، به 

حياتهم•من يسقيدوا حتى ببعص بعميها أوقاتهم يواصلؤن أو يصيلؤن 

النظاميةالاراسة عن الناس من الكثير فيها يتؤقف، التي الإجازة ه وص، 

هنونسي وجلوس، وسهو لهو ه بمييعونها نهم إ بحيس، كنير، على تمهيع 
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ولالها. أهمية وأسفارلا رحلات أويضيعونها_قن مرصى، غير وعمل الأسواق 
ولودنيؤية، أمور ؛قن - أوبضيعومحا بالخير، عليهم تعود ة ثل فا منها ستفيدون 

الد،ينهوأمور الذي الكثير، الخير يفوتهم ولكن الدنيا، أمور من استفادوا 
العبادة((.وأمور العلم وأمول 

و_ق،الملكة بها_ق الله ونفع الدورات، هذه من الألوف( اد استفوقئ 
تقولالكؤيمتا، من الانترنت( عبر الحلاليات مزإحسدى رسالة وهذه الخارج، 

أعرفأكن لم حياتي.. تغيير كبيرث تأثير للف( كان األقار. الديباجة: بعد ا فيه
الذيالعلم، وهذا الشروحات وهذه التؤن وهذه الكن،-( هذه الإسلامي للدين أن 

ْدغري،ْدذ طموحي وهذا العلم، ومافىعليه....أص>( سبحانه الله نحمل. 
العلم..((.أحي( حعلتموني أنكم وتعالى سبحانه الله فدثُل بعل الفمعل لكم 

الأخرىاترياض دورات 

مجالالرياض_ةن الوحيده نشاطه هي الحأيفية الشيخ دورة تكن لم 
أوقبلالحييف سواء_قن عديدة، دورات ورافقها ا سبقهلقي. بل الدورات، 

الحج.وقبل رمتئيان 

الإسلامشيخ جامع الحديذ_،_قن _ق سنؤيا تقام التي العلمية الدورة إن 

الرئيسةاساهوابيذرْ شلة 

يقول-  ٤٥١ ١ ٥ عام أن.ق بد ققي. الملكة، أنحاء _قن العلميه الدورات لانحللاقة 
إنالجامع: _قت الدورة على العام والشرف( الجامع الغرال—(إمام الث،يخفهدلأ 

علىينخلن( ولم ائتها٠ بد منذ الدورات هذه ش مهما رقما كان 'ئءثتية الثبخ 

٠٠ع،ةأينةر الرمس أميابه أن بعد العام هذا إلا—ق، عاما عثر أربعة مدى 
جمينابن، -صاة من وعبر موافقا بسوان الجزيرة جر؛دة 4 - البرالئ( منمور كب، ما انظر )١( 

http://www.al-jazirahxoiii/l(M890/fe5.h_
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_قتانمييضة العلمية الدورة سنؤيا فيها يشارك كان التي الدورات ومن 
جامعدورة ؛قن أحيانا-يشارك وكان الرياض، شرق بن على جامع 

٠أبضا الريايس شرق —قت عيدالملأم بن العز 

موصيالأميرة جامع دورةِق يعقد شعبان شهر آخر قن عام- كل وكان.4، 
سنوات.عدة استمرت المييام، أحكام الرياهسعن غرب، اكديرى.قن 

الحج.دنوموسم عند لم،منهثسساكنواتدروسعنالحج 

غيرهو_ق باكودد.ى الصانع حامع العلمي^ اليوم برامج ِق ؤيشارك 
ةمملا بعد من حد وا يوم _قن يشرح قميير من عن عبارة وهي الماجد، من 

اليمحم•آخر ءالى المجر 
الأميرةحامع ه تعقد التي والحيين، والمهيام الحج دورات سقت ؤيشارك 

بالرياض.عبل.اانه بنم، نورة 

وأساتيبهتظيوثها..منهجه لا يئوس 

الملفحياة العلم-هن بحلقات تذكرك الواك دروس إن 
والقلم،العالية.. والهمة الفاميلة.. الأخلاق مع الؤصيؤع هدا سنبحرهن 

والحكمةانم،بروانمأبا.. مع الصمادقة.. والنية اكمحة.. والنفس الحنون.. 
والحلم.والعلم والأدب،.. 

الذيالفريد والنهج العلمية.. ال،ورسة مع والنهديب،.. التربية سنبحرمع 
اكالفن.العلماء وسس الحسالج.. الملف بنهج افتدائه خلال من صاغه 

قدوكان ، شيخهواصفا سند بن ميالح بن حضر الأستاذ يقول 
،معاعاتيؤْيا حلصه ٤، وحل1|رخ ٠) ات و،م،هر السوارخ يمؤيت، أن انصرهبل ١ هدا ك،ب، 

http://www.ahlaihdeeth.coin/vb/showthre^^الخ،ويث، آمل علاعى ( ١ إ 

١٨٩
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فيهمطلابه الكثيرون، الطلاب ليراء قليلا مرتفع متواميع كرسي على يدرس 
وضهمالرفيعة، االLJاصما أممحاب وفيهم الجامعات، ة أساتي، وفيهم اة، القضي

جنسياتمن وهم وعيرهم، ان الجامعطلاب من لهللب، ١ ية ١ بد _قت سباب 
وهمم،ادقة، ومحبة واحدا حنائا جميعا يمنحهم فائقة وبقدره مختلفة، 

باادل.الث،عور يبادلونه 

إيمماليحاول واسسكالاتهم، أسئلتهم من يمل لا ' ؤبمهمهم يعلمهم 
يدرسالأسيلة، عليهم ؤيلقي الأمثلة، لهم فيفيرب طريق، باقرب الفكرة 
عنتكن لم لكنها وقدراته، معارفه تنوعهت، العلوم، االنوعة_ق، الكنه—، لمللابه 

،سوخه,كبار بها له شهل، علمية قوة هي بل يعمل، لم بما سهبع 

منؤيحدرهم النقية، الإسلام عقيدة يعلمهم طلابه، بعقائد يعتني 

عقاثدفمهماء يبالى، لا لكنه ، ذلل؛، بعض على وردود تجؤيح لحقه ربما البدع، 

فهيهدتؤإذا الحلالباعلمه ينفع فمايا ، شيء كل من نذلرمح مقت أولى بن المهله
مننجيه الأى الحق بيان م،عفإت 

القيامة.يوم النار 

عشراتيسمرد العلم، طالي، وأخلاق آداب عن دروسه _قت كثيرا يتكلم 
أندون والأخلاقية، الحلقية المهمات عن يتكلم وفمهله، العلم ات_قن الأبي

بالصيوفية.تشيه ذلك، خن يكون 

شيوخيفعل كما التفكير، عن معحلل عقل للحلال،_، يكون أن من يعذرهم 
يكؤنأن دون والتعلم الع—الم بين الاحترام عن ؤيتكلم ة، والرافضهالتميوفة 

سوات.وتعفليم او_1؛lJ روحية تبعية هناك 
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التواصعة،واليسط التراب أو بالسجاد، الفروشة الأرْس على يجلس 
يعيشالشعب، هليقة من فهومعلم عنده، سيان ذلك كل الفارهة، الأرائك أو 

شيئا.ذلك اجل من يتكلف ولا لقلؤيهم، ؤيتقرب .حياتهم 

عنيبحث أن ودون تكلف، دون حقا التواضع هوالرجل كان جبرين ابن 
وليسالعلم، ولحللبة للنامن خادما نفسه فهويرى أويشدره، يعفلمه شخمن 

أكثرمزذلك.

الكتبيدرس مجانية، مفدتوحخ بجامعة أشيه اليومي دلوسه جدول 

أو۵لالبا ْلرد أنه عنه يعرف لا يتذمر، أو أويتوجع يتالم أن دون الكثيرة، 
سفرهلغير هلؤيلة مدة انقحلع أو واسعب الحضور من أوتململ ، .حاصرا شتم 

أ،ه—الريادس«. خارج _ق والدعوة للمحاصرات 

قدسالله عبد شيخنا ».حلقة العسكر: الدكتورعيدالحسن تلميده ؤيقؤل 

الأئمةمن الأوائل بحلقات تذكرك وهي جلالة، وعليها هيبة، ات ذ يوحه الله 
منها:بميزان، وشروحه دروسه سق يميز شيخنا كان فقد الكبار، 

•الفنون جميع القروءة.هت الكتب تنؤع ~ ١ 

النذلاثر٠وذكر الأمثلة بكثرة العاني وتقريب العرض حسن ٢" 

 —X عآهأ«.محفوذلاته سعة/

دؤوسهالشيخ »سماحة للشيخ: بارة تلميذة وهي سميرة الأخت وتقؤل 
ممماحيهأرس1وب، والميبي، !غ، 
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فكنتأوربا، شمال أقميى _ؤت ونحن يحيلنا علمه وكان السوواد —قت كنت 
التواصلوسيلة توافرت >حيث، أوتريد، سين بأ،أدع وفات4 قبل ه للومأنابح 

العلممن محروم لكل ثمينة فرصة هذه فكانت، النتا، طريق عن الياشر 
المعوتية..الغرف بعض _ةن ينومه تنقل فكانت، النرب،، الشرعي_قن 

أمهاتمن الكتم، لأحد أوشرحا درنا يلقي عندما سماحتته كان 
يبدأِقاليتدئ، عن الطل،_،فضلأ التقالمِق أحيانا يفهمها لا قد التي الكتم، 

لسماعا مستعل ؤيحعله ، الطالب، ذهن يفتح حتى فلها موجود تعقيد كل فلئ، 
يلقيهاالتي ار الأشعومن الطرفة يخل—ومن لا ممتغ، باسلوب، شرحه وقبول 

ذاكرتهمن حفذلا سماحته 

إنحيعث، ولوطال، بالملل معه الاتشعر مثيوقاوممتعالدرس فيكون 

هومثلى(<*من لايعلمها بتفميلأت ؤياتى أحيانا ي،،تطرد سماحته 

الوالدحدده الذي اليدبع النهج هذا نتلمس تعالوا النحيوص هذه بعد 
الأمةييؤ،ا، علممن أطفه نهج طى وانما يبدعه، ولم ه، 
النهجهذا معالم على نتعرف التعليم مقت وأساليبه التدريس —قت منهجه نتلم،س 

وديمومة،واستمرارا وارتياحا، قبولا ليئوس—ه جعل الذي الفريد، 

وتأثيرا.وأثرا ومنفعة، وفائل.ه 

أسماكانت، بل أوترمهية، يلقيهامجاملة يكن لم عبئا، اثمروس تكن لم 
٠مرة غير ذكرنا كما رورا وم

مرة)أسالته ناممريقؤل؛العم بن عبوالرحمن أحيه وابن تلميذه يحكي 
أسعاوصدري، ؤينممرح أسعاو إني قال: صخدلكتتمبهاكروس؟' 

الءللأب،«.رأيت ا إذ أكؤن ما 

١٩٢
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الجملة،حيث من وأسلوبه التيرتبس _قت هلريقته ندكر البدء _قت ا دعون
كليمىوتيجهاكورسى،بينا

لافاآ من لطالب أنمويج فقيهي، حساآن بن علي وهوالشيخ طلابه من طاليا 
»لكندت،؛ فيقؤل وأسلوبه، طوثت4 وواخْس وُأإيرأ، شيخه مع يذكرودايت4 

وتنوعهادروسه لكثرة ه ١ ٤ ١ ٠ عام تعالى •جبرين ابن الشيخ مع بدايتي 
التعليمية,والطريقة العلمية النهجعة من ولقربها وانتشارها، 

والثلاثاء،حيثالأحسد فجر بشبرا البرغشى مسجد ه اية اكو كانت 
الأخيار.منتقى درس يقام 

ؤينتخلرمكانه باخذ ثم الأذكار، من ينتهي حتى الدرس الشيخ يبدأ لا 
بالقراءة.له يأذن ثم القارئ 

تعالىهعيتحأ الشيخ بقوم ئم اب، الببقراءة البد.ر بئر الشيخ يقوم 
علىالكلام لآ وم،وانيها، لحدبط، 

متوسعاالحديثا، أحكام بيان رعشم يثأثم والتضعيف، والتم،حااح السند 
 'S— يفتحثم الترجيح، ووجه الراجح بيان ثم الأئمة، وأقوال الحلاف عرض

والأستمسارات(.للاسئلة الجال 

والتوسمل،البتدئ العلم طاف الطريقة وبهذه الأسلوب، هدا من ستقيد 
سواء.حد على كل والتناوم، 

سسماتي؛أباممعاينمرين!١( 
http://majles^ukah.nel/showth_.php?p=32M

١٩٢
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الواسعاواطلاعه التقن، السيخ حمخل من الععب ياخذك ولكن 
وأحكامها.ومساواإها الأ>>حادث(وتخروجها لأكاظ الكبير واستيعابه 

انمعورةهذه مثل حياتي أرف هلم عجيب، بانبهار أصابني الشهد هذه 
الشهد.ولاذلك 

الجهبذ،هذا علم من للأسترادة لي كبيرا حافزا الشهد هذا كان 
دروسه(<.من أستهليع حضورما على صرمت 

الدىسدلكهاللهلرممه صنسرا انم،سكر فدسز، 

القذ الشيخءاذ دروس ااكاJت عليه؛ العلم طلبه بداية ه التدريس ث الشيخ 
بالتقريرات<(.لا التفح،يل بطريقة يشرح والشيخ النون، يسمعؤن الطلاب أن 

الأممولوه التوحيد كتاب عليه أنا الدكتورمحمدالمريفير ويقول 
ؤيذكريفصل كان الكتب، من يره وإ' للشاطبي الاعتممام وه الثلاثة 

بالواقع،،.وتعالى سبحانه الله بتوحيد يتعلق ما تربط التي الأمثلة، من عددا 

بشموليةدروسه »تتمير ا: الحيازر على بن خالد القيخ ؤيقول 
وأشارعرج وربما الفقه، ه وخاصة لقائله القول ونسبة والايصاح، الشرح 

بنعبداليزير والشيخ ب-نءابراهيم، محمد الشيخ الشيخبن ارات اختيإلى 
ومواقفشعرية وشواهد فوائد من المسيالة  '٤ما باستعاب هذا كل باني 

الغرابةبعيس المسالة ؤإزكازه ونحوذلك، وحديثة فل.يمة وقميصي ولطائف، 

عليه،،.ورد قائله إلى ونسبه لك ذ كر ذ والشذوذ، 

بدايةقناة ( ١ل 

Jntp://vvw\v.al^jazirah.C()m/l)(4890^^^^/الجريرة ^^٠٠ ل٢( 
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^^ا0ْداضاكإلأببابثأدرى لا يقول أن لأيأنف /Xr(_ ولكن 
حديث،أو مسيالة .هت 

بعضإلى فيها البعث نكل فإننا مسالة أشكلت ))إذا ا؛ 'ة،ءوإنةر يقول 
الطالب،أيها عنه أبحث صحته سقت نشك الدى الحديث هدا ونقول الطلبة، 

وكذا،كذا ته-هن وجد ؤيقؤل ا.لقبل، الد.رس ف ؤيقيدنا فيبحم، مراجع ه ي. وعن

مأتميد«,ضفيد كذا، وا 

م؟،بغير تكلم مسالة هن أنه أذكر لا ٢; العريفير مهس، الدكتور ؤيقول 
تأمل،إلى تحتاج االسالة أعلم، لا اال،،دائل: بعحض شعاعة.هن بكل يتول كان بل 

بحث«.إلى تحتاج نْلر، إلى تحتاج 

؛;»كانلأيتبرممنكثرةء.ةمحر العسكركان عبدالحسس الدكتور يقول 
مجبولةالنفوس أن مع واكون، الكتب قراءة إعادة من ينحيايق ولا الأسئلة، 

محمدالعلامة بءد،ااخه ذلك ق سى )I ولعله قيل، ا كم، ، العادا)مماداة على 

علىالربع الروض قرأ أنه حفرته: الله نور حدثني فشو ءكمح,ق، إبح.اهيم بن 
مانعابن حممن الشيخ شيخنا زميله عن •ئجأإإ.ة ثنى وحل. مرتين، محمد شيخه 

حد.ثنىوقي. قلهت،: مرة، عثهرة أربع محمد الثييخ على التوحيد كتاب، قرأ أنه 
حسنوصعدهأ*»الثمعح 

للطلابوالشاي القهوة يءتضر أنه ديوسه بعمى لطائف ومن 
الدكتورمحمديقول نقيره، نكن لم الحللأب نفوس تأثير-ؤن ولهذا ' السيجد -ؤن 

العلم.طلب تجربتي^ ]١( 
صاةافرأ.)٢( 
انمكر.سمرسواكسن )٣( 
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لطلابهوقايا قهوة يحضر جبرين ابن الشيخ غير أحدا أر »لم ٢؛ الJريفير 
ألمسجد,

الأنأواء كأني ~ السائق ياني ذلك ومع خمسمائة، أكثرمن الدرس اه كن
حافْلاتومعها القهوة، وفناجين الشاي بكاسات يئة سطلول أربعة معه و~ 

بوىدورصهم،واكيخيلقي

الدرس،بعد الشيخ أذهد_،إلى أحيائا لأني الشيخ، بيم، من أنها وأعلم درسه، 
بعده(<.الذي للدرس ؤيتخلْها يغسلها وبدأ دخل، قد العامل أزهدا وأجد 

تعودإذا القه رحمه الوالد ال،ث،يخ أن وهي ة، قمموالشاي القهوة ولهذه 
والثياياكهوة فيه م تقي. الدي الورس هذا وكان يقطعه، أن يحب لا ا شيئ

يقدموكان االنزل، ابتدأءه ما أول اء العث،بعد والأحد الجمعة وهودرس 
الدرسانتقل فلما المنزل، الأهلإ يمثيها وشايا، مييافةقهوة للطلأو_ا فيه 

للمسجد،بها يؤتى أن أمر بالمللأ>—،، المزل ضاق لما للمسجي. 

اهيرةإثى المحبرة من 

حياةمن الوالد حدد)؛، الذي التعليمي المهج أركان من ركن أول إن 
فهيالتيلأسهي، العلم وحلمات، التواصل هوالتدريس تعالى، اوددم،ىإإيء 

عبارةيردد دائما كان'ءج،ةرإزج يهفوله، الذي وأنسه بها، يانس التي حياته 
•يتمثلها أيصها وكان القبرة(( إلى الحيرة »من (_ ffjحنبل بن أحمي، الأمام 

هوالماكة يريد الذي الملم طالم، »فان ا: يقول_ةنإحدىومأاياهر 
ماتاوهويحملأنه أحمد الأمام عن مانقل تذكرون ولايتوقف(، يوامعل الذي 

دليل.قناة را( 
الطم.ْللب مصتي.ق )٢( 

١٩٦
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وعمرهمات أنه مع ا، يلازمهالمبرة، إلى المرة من يقول: وكان العبرة، 
•(< منة وسبعؤن سبع 

يقول:الذي العلماء بعضي ))تذكروصة ا: ر أخرى ويئول_قنوصية 
الأمامذكرعن وما الوت. إلى يملى: اللحد((. إلى الهد من العلم ))اهللبوا 
هيالتي الحيرة نحمل أي؛ القبرة((. إلى الحيرة »من يقول؛ أنه وغيرء أحمد 
القبرة((.إلى الحيرة »من متنا، إذا إلا نفارقها ولا الفوائد بها نكتما الدواة، 

التدريس،من ولايكل يمل يكن فلم ؤيتليقه، ذلك يتمثل كان وقد 
إلىويجالس كتما، عشرة أكثرمن  'إيقرأعليه والجمعة الخميس يوم فجر فبعد 

ينيرلا بدأ كما هيئته وهوعلى الإعياء( الهللأب ؤبمييب التاسعة( الياعة 
العشاءمابعد الغرباإلى بعل. من ال||،اء، دروس ال،ه،جل. ويجلس_ق، جلسه، من 

أوكهل.أوملل أوإرهاق تعب يبدوعليه أن دون أوساعتي(( ونمُفا بساعة 

إليهاوحن فاقتقدها وجيزة مدة الدؤوس وبج، بينه حيل أن ححيل وقد 
ا,وسنزكرقم|ةذلكبموصعآخر.السفيدر هو وكأنه عليها، رن 

علىتدل عجيبة، ة ضماكلريري الوهابا 
نقرأطلية ثلاثة ))كنا ؛: جءإءوإبم،ر بمول، حياته، هوالأمل-ؤ، والتعليم العلم أن 

يلتفتبالشيخ ؤإذا ينتهي، أن الدرس قارب وقئ السيجد، _قت يوم مهحوة عليه 
منامرأة وكانم، — ^٦١^ محمد أم زوجه فإذ١ معه، ا فالتفتناب، البإلى 

إلينا،فاقبل بالياب، وقضم، قد ~ القه طاعة على للشيخ ا وعون، النسياء عقائل 

تيميةابن الإسلام شيخ ْ،،سجد موض )١( 
http://www.taimiah.org/index.aspx?function=item(fci

الشيخابنة للاخماميا عرفته كما والدي بعنوان( رمعالة )٢( 
مقال(سواذ(طةم>أامو)٢( 

١٩٧
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العجب،غاية ونعن-قن عاد، ئم قليلا معها ذهب ئم عزإذنكم، ث بود وقال 
مهمتهجعل قد ولكنه غدا، موعدنا الجلس، تم يقول: أن الشيخ سع كان فقد 

كرفتل وكلما عابر، ريس أوط اسسناء سواها وما حايه، ق الأصل ه علعمعمل١ 
الوهنا؟ا(*المومسداءلتسىسJكرهدا هدا 

الق۵لاميرنامعر الشيخ تلميده ذكرها العني هذا تؤكد أخرى وقمية 
ومدينةالرياض، مدينة الدروس_ق أحد إلى اهبا ذ كان أنه مرة )رأذكر يقؤل؛ 

سعيريحادث )مله التي للميارة فوني الأطراف، وشاسعة مسهعة الريامى 
أركبهأخرى، سيارة وركب فنزل درسه عن يتاخر أن يرد لم لكنه الطريق، 

الدرس«-إلى به ذهب عابر، 

>>ذاتمرةيقول؛ ناصر ى الرحمن صد 

تبعدوالقؤيعية شهري، وهودرس الغرب، بعد القؤيعية ي درس عنده كان 

متاخرين،وكنا العصير عقب الرياهش من تحركنا الرياؤس، عن ونصعفا ساعة 

وفعاةالقؤيعية، الأفطساره الأخوة بعمى له جهر وقد معائما، الثيخ كان 
وكانحصعل؟ ا اذ مالشيخ سألني وقمنا، السيارة، عجلات إحدى انفجرت 
الأسف،أشد فناسف السيارة** يعئيإط_ار الكفر** قلت: بالقراءة، منشغلا 

الاحتياطيالإطار فوحاو*ت الإطار لإصلاح نزلت الدرس، عن سنتاخر وقال: 
الشيخلكن سيارة، لنا ليرسل وأخبرته المشايخ بأحد فاتميلت أبمئعا، فاسدا 

لعلالطريق على وساقف السيارة عند حلءس ا 'يئترنية: قال ثم للساعة نظر 
أريدهلا وكنت متعه، أستطع لم يوصلني، العابرة المسارات أتسحاب من ^٠١ 

أحد،يتؤقف فلم مسمرعة والمسارن الشاؤع على فؤقف t وهوصمائم يتعب أن 
٠فيها وجلس للمعيارة فرحع الشيخ فاخيرت قريب، أنه وذكر صماحبنا اتميل 

حماتنا*قناة ؛ ١١

١٩٨
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ولمالسارة، بمكره لم الميارة، لأصلح وتركنى معهم ركب ؤصلأنا نا 
سيراشيما وأحضروا مياشرة، للمسجد التوجه منهم طلب الإفطار، مفكر_؛قت 

عليه*ليفطر 

السيارةءس يسألني لم للمريايس، راجعين السيارة ركبنا ا ملأنه العجيب 
عملتهمعها((.عما ولا 

االعاصراتوعا!ىإفادةاولروسوعلى على لقاJكانغمرالأهله 

عبدالعزيز؛بن حمد صهره يقؤل التمسح، ولا بالتنزه اهتمام له وليس الناس، 
الحسيف—قن وْلييعتها جوها وكان المملكة، جنوب النماص_قن ة مدين_ق ا »كن

للمنتزه،سنغرج سليمان: ابنه فقال معه، ؤميمم، اليوم ذلك ضيام متعة، 
سلبمان•عليه فألح أشرب، ولن آكل لن فإني معكم أخرج لن فمال 
عندنا،،.فهوقريم، للمدرس اذهبوا العمر أقبل ؤإذا معنا، اخرج وقال؛ 

ذهبنالانزئالغرينكلكة، الساحل على قرية وهي الرايس كنا.ه، ومرة 
يئوساولاارتبتم مسألنا؛ يوم فلمامعمى والعوائل. الأقارب كثيرمن عدد مع 

ورتبواالأخوة ببعحس كاوم،لنا خاهلره، شكدر للنزهة، حينا إنما قلنا: i محاصرات؟ 

الباقونوجلس الشباب، بعحس مع ءى؛،رخج معه فذهبنا بدر، محام،رة_قنمدينة له 
والراحة.السمرور وجهه —S' رأينا رجع ولما العمياء يم. إلا نرجع ولم العوائل، عند 

دروس-قذمن جعتن را كنا را ؛ محمل. بن أ.دمد أخيه وابن تلميذء ؤيقول 
أكثرمنقيلعنا ال،دفر، منهكامن وكان الكؤيت،، حدود على الخفجى ة موين

ابنالإسلام شيخ مءمأجاو درس_قن عند.ه وكان بالمهيارة، كيلومترا سبعمائة 
منجاء ف المهيخ أن الأسيلة لقارئ يتت، فكتيمياشرة، للمدرس فتوجه تيمية، 
خرجنا:لما القيخ فسألني للحضور. بذلك، واعتذر القارئ فاختصر سمر، 

فعاتبني،،.فأخبرته أدراهم؟، ماذا 

١٩٩
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عمرهآحر _قت ذلك وكان شيخه، عن الهنا أحمد الشيخ تلميده ؤيعدث 
منكثيرا يرمن فالسخ الفرائيش، هن الشيخ مع موقف لي »كان ؛ يقول 

منانتهينا ا الرحبية،فلممش عليه كرر ما أكثر ومن الفرائض—)_(، الت—ون-ق 
المراءة.قتشد فال؛ الشيخ، بيت أوحم،،،—ة-ق أربعة ا عددنكان الرحبية، 

تةريبا«.بيئا وتلائؤن وواحد وأربعمائة أك عددها الفرائهس، ألفية 

كلمتهلوتذكروا لكنهم الملؤيل، الكتاب، هذه اختياره من اأ،دتنربوا لقد 

ذلك.استغربوا نا القبرة( إلى العبرة من كثيرا" يرددها التي 

نتاجاستعراهس من ستراها كثيرة، نتائج النهج ثمارهدا من وكان 
ايياعاتآلاف الحمد ولله له سجيت، أنه ذلك، ومن الله، ثاء إن زُآهأ الشيخ 

اللهيمهر ساعة، آلاف عثيرة على يريد الأن منها والعصور الصموتية، 
ويسرها.إخراجها 

ومنانزمان ص ا 

دروسالدروس، ف يقضيه كان _ 'lSjالوالد وقت معفلم أن ا بنمر 
بيئوس العام' مناسيات بحسب وتنقصي تريد الص،لوات، من ملأة كل بعد 

وقت،ولكل طلابه، درس ولكل الصعيف، وف الاختبارات أيام وف الدراسة وقت، 
الأيام،حميع دروسف ،—،، للطلأوالتفرغين أوالوهكش الطلاب من يواله 
وهوء،ةمحقانمياء، الغر.ب-اوبعد الفجروبعد بعد درس فيها له الجمعة حتى 

الجمعة.التدريسفم،ييحة ف حرجا لايرى 

 )p،،، سماعه؟.يجوز وهل بدعة، الجمعة قبل الورس هل ء،ةءينة؛

الهناأجمد كسخ معامعرة ا ١ ي 
.http://www.liUeislam.net/browsearchivc
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٢،اضالقيومالجسةقبلانملأةر فأجابر 
بعدبعصا بعضهم ولقي الجمعة لصملأة االميجد إيايخلوا ااحأحابة أن وذلك 

تغحيهم،حاجات عن بعصا بضهم ؤيسال يتناجؤن، حلما تحلقوا طؤلتفرق، 
يكونواأن وأمرهم التحلق، هذا عن فناهم كذلك، وهم للخطبة ه النبي ميأتي 

منمانع فلا الجمعة، صباح اليئوس.قن إقامة قاما الحيلأة، بنتْلرون صموما 
ولايحرمالنهي يدحل_ق فلا عليه، الحث ورد الذي العلم تعلم من فانه لشا، ذل

لأنحمية، بمسجد أوليس الجمعة فيه سام مسجد ف كان سواء سماعه، 
الأيام(،.من كغيره الجمعة فيوم وتعليمه، العلم تعلم الترغيما-قن الأصل 

موسمعنده فهي العطلة، الناس يسميها التي المعيفية الإجازة أما 
الإجازةؤيملأ درسا، أربعين على الواحد الأسبؤع دروسه.قن حيم،تزيد العهلاء، 

الله.بحمد موضعه بالتفحأيل_قن ذلك، كل إلى أشرت وقد بالا-روس، كلها 

ِقدروسه معملم كان فقد فيها يدرس كان التي الأماكن ا أم
مدارسوهي العلم، منها اممللق كي 

البْيريعمروالحسن وابن عباس كابن بعدهم: ومن الحمحابة من السلم، 
فقدهذا ومع 1 الحمالح أمتنا سلما من ونحوهم وأحء،ل وماللئ، السس، بن وسعيد 

العلم،دار درس^ كما شبراؤ حي وف السبالة ح—ي 
مساجددرس_ق وقد اشتهر، الساجد و_قن انحللق الأ،هجل، من لكنه 

الزمني؛المسلسل بءى4أأ_، علمه اطلعت ما منها أسوق الرياْس، مال،لنه >-قت كييرة 

لكونهناصر الأمير يمسجد المسمى وهو ، المقيبرة ف اد حمآل م،يعجد 
بمردا،ب1وه»

م.١٤٢٠/١١/٦بتاريخ  ٧٨١( ١ر 
٠١٠٨١برقم/ الصملأة كتاب من الصملأة قبل الجمعة يوم التعلق باب -ق داود أبو أخرجه )٢( 
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الميالة,حارة سقت ى الحماد مسجد 

القيبرة٠سقن التباع مسجد 

لحنة._قت إبراهيم بن محمد الشيخ مسجد 

الؤياض.مدينة الكبيرهن وهوالجامع عبدالله، بن تركى الإمام جامع 
•العليا االلوحى-4نحى مسجد 

العليا.حي المالم.فت جامع 

العليا٠حى _قن العزيز عبد اللك جامع 

الحمام.أم حالو.فت الللف جامع 
البرغش_قنحىشبرا,مسجد 

شبرا,حي سقن فنتؤخ آل مسجد 
الخرجي-قحىشبرا.مسجد 

الربوة.بحي الراجحي سليمان الشيخ جامع 
عتيقة.سوق محمد—قن بن عبدالله الأمير جامع 
المؤيدي.حي سقن شمية ابن الإسلام سيخ جامع 

التعاون.بحي القاضي جامع 

أوعاما مدى على اكامو هده بي ييتنقل الوالد وكان 
تجمعأن علي4 اقترح ، تقاعده يعد منزل4 ّفن مكتبه ترتيب تم ولما تزيد، 

منزله.من قريبا اليئوس هده 

_قنمنزلنا بقرب كبيرا جامعا بني قد الراجحي عبدالله الشيخ وكان 
سقنمتفرقة كانت التي اليئوس فيه تجمع أن فناسب بالمؤيدي، ثبرا حي 

التمربين,للحللأب سكن حوله وأقيم الماجد، 

٢٠٢
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جمعتاوعشرين أوإحدى عشرين ستة ملول >)_قت : ^٤ ٥٠٥الوالد يقول 
الراجحى،عيداش الشيخ مسعد اكدJاحيةواكابةث ا كلهاليئوس 

والأربعاءوالثلاثاء والاثنين السبت أيام أربعة انمهباح بعد نقرأفيه ا ض،رن
الديوسالجمعةوأما الخمي،سومدباح البرغ،شممواح ؛قنمسجد يومين-وأبقينا 

والاثنينوالأحد الجمعة، الراجحى مسمد -ق كلها أيام حمسة مهي المسائية 
والأربعاء((.والثلاثاء 

حيمث(التعاون، بحي القاصي جامع درسه-قن الا انتقالل.روس آخر وكان 
ه.١٤٢٨/٢/٦تمنقله4يوم١ب،

وكذللئ،ديوسه، فيها يلقي كان التي االساجل■ أئمة من عتبا لقينا وقد 
النفع،4 رغبة اليئوس تلك إبقاء بعضهم وحاول علمه' ْن لحرمامحم جماعتها 

لأنالأمر، وقيئوا ذللف، االصلحة4 عرفوا أخيرا لديه'ولكنهم بعضهم واستثيفع 
*ؤةويي،ة وقته من كبير جرء ْنهياع ي،،يب( الم،،دافات، وتباعي. الء،،يارات زحام 

غراب،بن فهد االي_ارك( الثييخ وأهمه به اق وصمالأمر عليه كبر وممن 
عنلثنيه الوالد مع كثيرا وحاول تيمية' ابن الإسلام شيخ جامع ام إم

الاو،روسنقليت،.جميع أن رأى لما أحيرا اقتنع لكنه قراره، 

بتوفيروأمر الراجحي الله عيد الشيخ بدلك، فرح الد،روس انتقال وبعد 
وكانالإنترنت،، ْلريق عن وبثها اليئوس سجيل ترتيب فتم إليه' يحتاج ا م

المريحبندر ومؤذنه الوقح، ذلك، الجامع4 إمام الله ا>لو'،دىوفقه أحمد للشخ 
عليه،تعاقيوا الذين وموذنوه الجامع أئمة وكذلك، ، ذللئ، 4 الباركة جهودهم 

الجدقناة قبل من تلفازيا ال،روس بعص تممور صارت الأخيرة السنوات و4 
•ijiidX/القيخ مكتب، قبل ومن العلمية 
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وأسرماالديوس أطول 

الكتب،يغتاؤون الذين هم فالمللأب الزمن، إلى الوالد يتخلر لا 

الوسوعأتهالممرح ف، الأو،أتروههال عادته لكن الكناب، لإنجاز وقتا د يحد وهولا 
الدورات،بعض ؤقت عديدة، أ،نتي اليئوس بعض تمكث، ولهدا ذكرنا، ا كم

•الشرح بالاختصارمقن رغبتهم فيلبي القرر، الهز 'محءمحة.انجاز إليه يرغبؤن 

'هءمحة•فاجاب وأْلولها' ه أقمهرديوسمعن النجد محمل ال،ئ،يخ أ،مأله 
أربعةِئ قرأناها الوهاب، عبد بن لل،ث،يخمحمد القواعد أربع الار-روس »أقمعر 

القرح.مع قاعدة يوم كل أيام 

بخىما العشاء وقت، ا أقرأعلى أن التزمت، فكنت، الكس،، أملول أما 
أخوناعلى يقرأ الجمعة، ليلة •حتى يوميا ينبن، أوحد حديثا الإقامة إلى الأذان 
ابنم،ادجد بالإمامة.ثن يقوم الدى، الله، وفقه الجعفري، السؤيدى قاسم محمد 

سبع.أو ،،،ئين، نحوست، واستغرق الأخيار، منتتى كتاب فابتدأنا.lS فريان، 

الأسبوعتيؤمازسقت منزلناولكن، فيه الدى، الحي، آخره يئس ه أبضها قرأناه ثم 
عشرعاما.ثلاثة واستغرق الفجر، بمد الثلاثاء ؤيوم الفجر. بعد السبت، يوم 

_قنسيرا، حى سقت به ابتدأنا ا أيم،ا هي. لء،أييإ، ١ ممار سرح أيئسا لث، كدل
نقرأسنة، عهت،رة أربع أو عشرة ثلالث( واستغرق وثلاثة، أربعمائة سنة حد.ودّ 

ا«.الأحدر ومسهاء الجممة ممهاء الس،اء بعد لليلتين، فيه 

١لمبيلطىسار ه بدأنا ^يخانممرسواسميرالمدحانقال: ١( 
١٤١٦عام -٥٠ وانتهينا  ١٤٠٢عام شوال شهر العاشر الشهر عن  ١٣يوم -قز الشيخ

العلمطلب ئ - مصتي للهجرة 
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طاتبأوأتف طاتب 

والقواحد فطالب الحضور، لعدد اهتماما يعير مثأهة الوالد يكن لم 

للمواصلة،حماسة الإنسان وتزيد سجع الطلاب كثرة أن شك، ولا ، سواء طالب 
الإخلاصعلامات كلك،وسذلكإنشاءاضمن 

ذلك._ةن معهم لمينيعه تلاميله يوايات بعص وهذه 

يعيالا هأهأ »كان ؛؛ العيدر الدكتورعمر الشيخ ار البتلميذه يقؤل 
ولاالجماهيروعددهم، بكثرة أومحاضرة دورة نقيم عندما اليوم ا كحالن

وثمانونسمين سبع عام ِؤن ورحمه له الله غفر باز ابن شيخنا كان اذ أنسى 
الشيخعلى نقرأ فكنا الحأيقا، وقت _هت للطائف يسافر وسعيرنإ وسع وسعبن 

أصابععدد الحضورلأيجاوزون وكان الكبير، الجامع و1ُهو؛-4 جبرين ابن 
^سويمرحبكلمنوصلإليه(<.اليد، 

الروضبدرسكتجخف ))سمعيح ٢: ر فقيهي حسين بن علي ال،ث،يخ ؤيقؤل 
الثميخمرهءكان الدرسلأول ■حضمرت أربعاء، كل معرب عتيقة جامع الربع-4 

الطلابكبيرا، الحضور يكن لم المسجد، الغرب-4 بميلي الحام،ري—ن أول 
الأرض-4على وهوجاض الثييخ حؤل نتعلق إننا حتى الأصابع بعدد كانوا 

اهذ وحدت.هت وقد العدد، كثيرة اليئوس ■4 له أحممر كنت المسجد' لوضة 
والعلميالشرح  'حالطريهة مي والطريمه هوالأو،داوي،، الأسلؤي، الدرمى 

العدد.قلة مع والتفحييل والتعقيب 

دليل.قناة زا( 

أباممعاينجبرّين*>،مذكراتاء،؛ ]٢( 
.http://majles.alukah.net/shc)wthread.php?p=325483

٢٠٥
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-فتانسجي يورس-قت الغرب بعد فرأيته مسجده مرة_؛قن الشيح وزرت 
الهمةهذه الشيخ أكبرت—قت طالبان، والصسورضط وامة قس 

والتدريسالتعليم والوري4ة.فن 

حسبكتب، عثرة يفوق ما الشيخ على يقرأ الخميس فجر درس _قن 
اليومية،الشيخ ديوس عن الورع الإعلان 

الشيخجلس ة انمملأ وبعد د، 

الذكر،وتابع الدرس خن مكانه الشيخ أحد ئم i جدا أسفر حتى ؤك الله يذكر 
ينتظر٠ا ماذ ترى يا ؤيسرة، يمنة وهويتلفت 

بابمن القيمين الإخوة أحد لحل الدرس، بداية ناحر من تعجبت 
بجانبه،الجلوس وب 

الساعةقرابة والتعليق بالشرح الشيخ وقام القراءة، وبدأخن كتبه الأخ أحضر 
وهوالشيخ أرقب كنعت فلقد تائير، أيما نفسي الوقفخت ذلك أثر والنحيف، 

كانالذي الدرس، عن تغيبوا الذين العشرة العلم طلاب من ينتفلرواحدا 
أحيراء،منه ؤيخرج أولا يحضره الشيخ 

التيالعلم طلب السدحانخمحاصرةالدكتورعبدالعزير يقؤل 

ولقدالهين، بالأمر ليس والتعلم التعليم »االمدبرعلى اه:  ٤٢٦عام الوالد ألقاها 
جالساالتاريخ هذا من سنة وعشرين أربع الكبيرمل الجامع خن الشيخ رأيت 

حضرتجالسا كان هذا ومع واحد طالب يات لم المكشوفة المرحة وحده_ق 

باللهأقسم الحج، عن أوكلاما متنا الشيخ لنا وشرح يماني، طالب وحضر عنده 
إنيدل وهذا معي، وواحد لي شرحه وبين الجمع ا هذ خن شرحه بين أفرق لا أني 
الناس((.نفع خن حرصه وعلى العلم تزكية خ حرصه على الله شاء 
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^سممنطلأباسمهتممأروصدعدوشة الشيخإسلأم ؤيئول 

يحضرهدرس عنده تعالى  i^ZSjالشيخ أن العجيب 'يءمحة؛" الوالد على درس 
أوالحضورخسية يكون الاختبارات أيام وه؛ طالب، خمسمائة من يقرب ا م

والهمة، وفأ،44 والجد نفسه، ء والعطا ، نشيه الأداء ، اليتة الشيخ يتغير لا ، ستة 
ولايوما«.صعفم، ما نفسها، العالية 

تسدهوكانمسصئة14)>در،ا؛الطريري الدكتورعبدالوماب ؤيثول 
لوحدنا.والشيخ أنا أبقى ثم ، سا مني أكبر كانوا قبلي' يقرؤون 

حالسوأنا الشيخ وشرح ، الجموعق فيه والمجلس الشيخ شرح يختلفا لا 
لوموى((.

،وميدقهءاخلامه على الله شاء إن يدل الذي العجيب االسلكا وهذا 
أنالعلم و_<  ٧۵»على ا: ر _ ZXfيقول لطلابه' يعلمه أن يعرص الوالد تجد 

الأن علم عنده كان من سميح هكدا i ^يل 
أجورهم.مثل لك فيكون آخرين، يقيدون ئم القليل، يأ،،تفيد ربما فانه يياس، 

آثارمن أيصها ذلك، كان مثلهم، نقعوا ثم لث، بعلمأولا الخمد،،ة انتفع إذا 
به.ينتفع علم ١ هذ لأن الأجر ليك إل 

ثلاث:من إلا عمله انقطع آدم ابن مات ،إذا النبي قول تذكر 

و4(ر؛،.يدعو صالح ولد أو بم، ينتفع علم أو جارية، صدقة 

اكيانهقواةاوااسبرنامج ]١( 
 )٢[Jصاة١لج
اسمطف ث تجرض ]٢( 

.٣٤١'برقم الوصية كتاب من وفات4 بعد الثواب من الإنسان يلخق ما باب باب  ٠٥٢مسلم Jواء ( ٤ ل 
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سجلواذاكتبؤاذا أجرءإذا لك يبقى غيرك به ينتمع الدى العلم فهدا 
تلاميدك((.نقله 

راسخ،اع اقتنبل أوطبيعة، اتفاقا عنده يكن لم النهج فهذا 
ينقطع.لا الذي الأجر  ٠٤-ورغبة 

ألمال،ي،اجد، _ق، التدريس بدأ منذ وأسلوبه دأبه هذا كان لمد 
دالعل إلا عنده ليس طؤيلة سنين يجلس ألم له، وف،،،4 حبس واحد بطالب، يبدأ 

ِقتالعلم طلاب، به يات،،مى أن ينبغى الذي النهج ونعم منهج' ا هوإذ القليل، 
علمهم.بذل 

•سدْد؛قمذا..؟

وتوري،،هم،بالطلاب ^؛!؛^٤ الوالي. عناية مجال  ٠٤الهمة-العالم من 
ولكنالعلم، رغية_ق طلأا<هسمنلهم بعص على اللذانلأينفا،ان وسره دأبه 
وعزيمة.جد عندهم ليس أو كافية، معرفة معهم ليس 

ِقضعيف مبتدئ، طالب( الخيشن، هذين مع تعامله  ٠٤-أبدعولقد 
بمس.ما بع،ههي، يعامله بل يقرأ، أن من لأمنعه الكلمات، لايقيم ربما بل النحو، 

الأحميأدطد سمشعنا »حدئني ٠: ر التكلة زياد محمد الثييخ يقول 
الاثنانقديما حلقته .Lc كانيقعاد الشٍخ أن ~ كبارتلاميذه وهومن ~ جظءمحنث 

علىؤيمعبر وأشباههم، العوام ؤياشه القرآن، تلاوة لهم ؤيممحح والثلأئة، 
رحي،أا.بحدر العلم أوليات تعليمهم 

ابنالشعغ سماحة وفاة ف ومواقف خواطر 
.htrp://alukah.net/arlicles/l/7038.aspx
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اكرسسحجيوى واسينى أبوطلحة وسمرء حضره ؛ق، رقيق4-ؤيقؤل 

الدينجل رأيت زعوأس الوالد الشيخ ألازم بدأت ا م»أول الجنسية: 
افريقيا،كبيرمن رجل الحللأب، أحد من تأثرى مثل تائرت ما ولكن عليه' 

هدازئإأ('هغ; له قلت الجمعة، وفجر الخميس يقرأفجر جدا، ضعيفة مراءته 

ذلك.على يرد ولم من،افريميا، نعم أي قال: ؤيخْلئ، يتعتع الطالب 

الشيخعلى وفرأ سنة، عشرة أربع أكثرمن الشيخ لازم الرجل مذا 
الشيخوكان كثيرة، وكتبا النؤؤية والارسي الآجرومية الوطأوكتاب 

أمامهالدي الطالب كان ا، مستؤعبواقعا شرحا يشرح الطالب ذللف قرأ إذا 
الطلاب،،.أنجسا من 

عليه.عمعيرة فالعربية أعجمي، أنه أفربميا من بقوله: ؤيريد 

رحلالوالي. الثعيخ على القراءة موص—ئ ِق، المواقف، أعجب، ومن 
_قتجد١ ضععفة وقراءته عسهعر نحلقه الا.بوبمن، من قريب الأن عمره ليمن ١ من 

يوميقرأكل اله،بالة، تم، كازي حينما للواك يوميا ياش كان الكريم، القرآن 
الواكعند وكان الممهوروالمواصلة، همة.ؤت ه عني. كان أوسثا' آيات حمس 
سنة،عتعرة حمس على زادت ا قرأسنينله، ليستمع صبرواستعداد زُآهأ 
أمهذا همة من أأعجب، أدري فلا معه، يفيد فلا قراءته نمهحيح يحاول وكان 

عايه؟لّالوالد صبر من 

مستؤياتهم،_،،،_،_، العللأب مع حسن منهج /Xc_ فله هدا ومع 
كشرأنه يعرف، الذي والطالب، قراءته، ؤيقوم عليه يرد الجيد المتقن ، ٢١١١٥١فا

أخطأته.يقول ولا سجيته، على يقرأ يتركه الرد، من لأيأ،دتفيد وأنه اللحن 

٢٠٩
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ولكنهمالعلم، ر.غبة_قت لهم الذين الطلاب وهم الثاني الحينف ا أم
الصدرعلىواسع زو،'هأ الوالد فان عدر، دون لعدرؤإما ا ءاميواظب—ؤن، لا 

ةعد شهؤرا بعتنههم ينيب فقد أويطرد، يحرم ولا غاب، من يعنف لا طلابه، 
يادب.ومه بلطف، وعاتبه أخياره، عن وساله له ابتسم جاء، ا فإذ 

دروسهأكل _قت منهجه هدا أن يظن الوالد يغالط لم وكثيرممن 
دروس_قت مححيورة القضية هذه أن وجون الوضؤخ، لهدا تتبعي خلال ومن 

يوميٍق ِالمقررة الكتب فان والجممة، الخميس يومي _قت ة وبخامئالصباح، 
كتب،سبعة حوالي الأخرى الأيام و—ق، العشرة، على تربد والجمعة الخميس 

نرىولا يقرؤوا، أن لهولأم اتجال ليتيح ذلك، تعمد ووو(س الوالد المعي—ح ولعل 
الأخرى.روس الي. ه الكتب من الكم هدا 

ررحثهتاا; ر فيقول الأمر، هدا >ول له قضهة العؤيل. عصعام الشيخ يحكي 
هونباس، لا قال؛ طلابك؟ أين شيخ يا وقك، طلابا، أحد فلم الفجر بعد يوما 
أومماعة نميف يذهب حتى ؤينتطر ياتوا، •حتى أمعبر واسمع، الأمر نفه،،لثا على 

أ.يبد ثم نون يا ثم نحوها، 

أننالنا، حمل الذي هدا وفعلا تربيتنا، أياد ولأنه الله، وجه يريد لأنه 
بتاثرناثم الله بفضل وهذا ساعة يمم، أجلس ربما باتوا حتى طلابنا ننتْلر 

به(ا.وناسينا 

لتقديمحياته من الأخيرتثن الأههنتثر، الحللأب—قن بعطن هدا دفع وقد 
يكونوأن حضر من يقرأ أن واقترحوا لايحضمرون، الدين معاملة حول اقتراح 

رأىأعرف ولكني إليه أميل( وكنهن، اقتراحهم، وأعحلوني للقارئ لا للكتاب النفلر 
٠معيئا يرد لم ا ١ذ العالب، شع عادته هده وكانمت، فسكهت،، عليه فعرضته الوالد، 

)١(

٢١١
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باتتجباءاتصايات 

إليهمؤبعبب التجاة علامة فيهم يرى الذي بطلابه يهتم 'يءمحة كان 
ؤيفرحالعلم، طلاب يشجع »كان'^٠٥^ ٢؛ العيدر عمر الدكتور يقول العلم، 

والتوجيه((.العناية من قيئا ؤيعطيهم بالنا 

أصبح>ا الوالد؛ على ته فراء١ أول ٤ العسكر عيدالحسن كتؤر الد كر ؤيذ 
قشرمهاالاجرومية، مش وحدي عليه أقرأ أن لي أذن وقد بي، يأنس الشيخ 
الشواهدمن ؤيعربه يورده كان بما العربية اللغة إلي حيب مس،وْلا' شرحا 

٠العربية)، اللغة كلمة دحولى أسباب من ذللئا فكان ونمرا، سعرا 

العلممن الشيخ علم كان القد الطريري؛ر عبدالوهاب الدكتور ؤيقول 
تحضيرحص،يلة وليس دائم، واستذكار هلؤيل، دأب عبر تنامي الذي العتيق 
ولذادققه، وغزارة استحضاره بقوة يبهر كان ولذا ^J،_،، أوإعد،اد عاجل، 

يتجاوزهاثم الطالب، يعيرها مرحلة شيخ طلابه اة حي_قن الشيخ يكن فلم 
و_قنالثانؤية، الرحلة وأناِق عليه قرأت، الراحل، كل عالم ولكنه ا، غيرهإلى 

علناازددت، وكلما الدكتوراه، رسالة أعل، وأنا عليه وقرأت، الجامعية، الرحلة 
منه.الاستفادة لمزيد واحتياجي الشيخ علم بسعة سرفتى ازدادت، 

الأ£يخكان فقد جميل؛ تربوي وعاء ث يقدم ^ي 
ؤيشعرهمطلابه، وبين بينه الحجع-، فيرفع وتربية، أبوة التعليم يمارس 

ومداركهمقدراتهم تفاوت، على جميعا ؤسعهم والخح،وصية، اوة بالحف
أمله.يبلغ أن قارب، أنه منهم كل يستميعر بحيهث، وسجيعه، بتحفيزه 

صاةدلمل.( ١١
نور.من ماة بعنوان ممال ( ٢١

٢١١
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باتوافديناساية، 

التعليمي•ودهجه العلمية الوالد حياة —ق بارزة سمة هده 

والهدل.ىواكرس والشامي والحسري اليماني حوله فتجد إليه تأنى 
وغيرهم.حسياءم احتلاف، على والأفارقة 

ؤنفسسمعطمكلأتيم، 

والتعليم.بالتربية ؤيتعاهدهم ملهم، الكروبين كرب 

فقدهدا، إليه حييت التي هي التدريسية حياته ض الأولى التجارب لعل 
أئره.وعرف فائدته رأى 

تحفيظمدرسة طلاب من لجموعة التدريس بدأ_قت قد علمنا كما فانه 
تدريسهم.على يحثه سنان ابن وكان ونحوها، تهامة ومن اليمن من القرآن 

الشبهاتوكشف الأصول ئلأثة مثل التون، بقراءة ؤيلزمهم ينابعهم فكان 
حتى1 وأشباهها الحهلأة الشىإلى وآداب التوحيد الواسطيةوكتاب والعاقيدة 

لهم.تدريسه آثار ورأى بلادهم، _قت بهم الله نفع رجالا منهم أخرج 
٢;الطرJرىر الدكتورعبدالوهاب يقؤل به، وأنممهوا بالوافدين أنس ولهذا 

حالماكنت أنى أذكر الكبيروانمينير، فيه تلقى عجيبا الشيخ درص »كان 
حمسعن عمره يقل لا شيخ وبجواري ة ستعثرة ست ذاك إذ وعمرى 
سنة.وحمسأتي 

ا،وهكذ حضرموت من وثالثا اليمن من وآحر المعودية من طاليا تجد 
الثأخا(.وصير الشعخ دأب ١لشترك القاسم أحلاطا. الجلس فكان 

الجر.قناة )١( 

٢١٢
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أبورضا الشيخ يقول لف، لذلالفرص ؤيستغل يشجعهم، وهو'يءئج 
الطحاؤيةالعقيدة يشرح الشيخ اركان ؛؛ مميررمق الدعاة من الفتؤح 

At  *عتيقة الخضارِق سوق تقن السبيل منار لنا يشرح وكان بيته'_)Xf/

ثآية ءان فقال: الطلدةأ على سؤالا الشيخ ألقى ايسائل من ة سألمف 
دونااخمر_قتوقت حرمت وآية حالة، دون حالة الخمرمق، حرمت القرأن 

الحمر،أحلت وآية نهائيا، تحريما الحمر حرمت وآية وقت، 

فتحهق، الله فبفضل الرابعة وحرنا الثلاث، الايات الحللأب فعرف 

ثحدؤثؤأ/دعنف اشّفي نرت وين ؤ النحل سورة  Atالأية فقلت؛ علئ الله 
[.٦٧]الحل: ه ■حثنا ويعبمأ نهفئأ مته 

٠طبعا هح^أرى او،ت فعلث،، ١له بارلف أحأ،هء,ات، ١ل،يعخ٠ فمال 

نعم.فقلت،: 

اكيريون.هكذا قال: 

وسجيعه«.بأدبه فغمرنى 

وأقرانعسايخه آراء تقل 

هم_قومن وطلابه بل وأقرانه، مقايخه لاراء الوالد نقل 
فقدواعتراف، وتواضع وانمعاف اطلاع سعة على يدل ، فريي، منهج مرتبتهم 

رأىوكذللئ، يشرحها، التي ال،،مائل بازمقت ابن شيخه رأي يذكر ما كثيرا كان 
بعتسآراء يذكر وهوأيم،ا إبراهيم* بن محمل- الشيخ عن فضلا * حميد ابن 

الناس.اكيان|قتمداة برنامج 

٢١٤
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وغيرهم،الفوران ومعالح ضهمخن كابن الأحياء؛ أو الأموات اال،ثأاوخ من اقوانه 
أحيانايذكر إنه بل ، للإفتاء الدائمة واللجنة العلماء كبار هيئة رأى يذكر كما 
السري JdUuالدكتور كالثييخ طلابه ة مرتب_قت هم ومن طلابه بعضي آراء 

؛.وإن۵دافهر •جإ(إبمتي تواهتيمه من وهدا ، ونحوهما العودة وميلمان 

المنتهىالإيجار حؤل السري للدكتورسعد بءتث على يحيل مرارا سمعته 

بقتوىيفتى كان ما بعد إليه رجع الوالد وكان الجواز، فيه رجح بالتمليك، 
اللجنةياكعمنذس

ات،حضيومموىوس

لدلكأثيرت وقر لديوسه، يءمم،ر لا أنه الوالد الشيخ عن اكتهر 
قيئايتعلقأورد أن أحيبدتاهيا ولقد (_، ffjموسوعيته عن الكلأم اء أئن-4، 

؛;أجويتهر إحدى _ق فقال مرارا، ذلك عن سئل فقد ، /ئيريإأ( كلأمه من بدلك 
التيالشروح بقراءة وذلك الحديث،؛ دروس إلالبعحس غالبا أتمرغللتtممدير »لأ 

دراستهافنكتفى البقية أما الخلاف،، من فيها وما الأحادي،؛، تللئ، معاني توصهح 
مرات(<.بعد مرات بتدليميها القيام علينا تكرر حيحا السابق، وتدريمهها 

نكتفىفإننا سكرر التي إلى ،)بالنسيئة فقال؛ أحرى، مرة وسثل 
بتكررها.

تقس،يروكذللئ، أراجع، وكنيت، عم تقهههيرجزء بتدريس العهد هت،.هن قم
أحرى.تفاسير من تيسر كثيروما ابن أراجع وكنهت، وغيرها، سبأ سورة 

الراحل.الأمام بسوان: الهنا احمد للشيخ لقاء ( ١ ل 
انْلرالسوىوفم)الي(.( ٢١
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اأدصروهسأستءدضر أصبحت مرات أوثلاث مرتين درسته أن بعد ولكن 
التومد،كتاب و الزاد اي كمالتؤن سائر وهكذا درستها، والتي قرأتها التي 

تحضيرإلى ولا مراجعة إلى نحتاج لا أصيضا الكتب لهذه تدرسينا تكرر ولما 
لتكرار.وذلك 

اكدمريةدرست لشريعة ١ كلية إلى وسعثن خمس سنة _قت انتقلت ا ولم

شرحه تتوسع التي الكتب بعحس أراجع أن احتجت والثانية الأولى السنة ففي 
المراجعة.إلى أحتج لم السنوات وبقية معانيها 

ربعحوالي واحدة سنة الكلية _قن درستها فاني الملعاؤية شرح ا أم
الراجع.بعض أْلالع أن إلى أيصا وا-حتجت الكتاب، 

التى_قنذلك بعد دروسنا وأما النذلامية، الال.روس بالنسةإلى هدا 
أحتجلم تكرارها ومع وثمانين، ثمان سنة حد.ود _ق ابتدازها فكان الساجد 

الشيخمع،ايخنا، ذلك، —قز وفدوتنا ي۵لالع، الإنسان أن لابد لكن المراجعة، إلى 
العثياءبعل ليلة كل المراجعة، يترك وهولم ات مإبراهيم بن محمد 

وكذللف(الروص، ماز عليه ؤيقرأ بنقاسم، عبدالرحمن بن أحمد زميلنا ياتيه 
ثمقاسم، ابن الشيح أبيه أوحاشية العنقري أوحاشية عليه، التي التعليمات 

الحواشي.بتللث، يستشهد شرحه ه نراه 

اليعث،فجرى المربع، الروض من الخييد كتاب كان_قت مرة منها أتذكر 
المرمى،فمات رمى إذا العروق،، بالرصاص بالبندق الحهيد عن أوالسؤال 

سمىإذا يأكل أن يجوز فهل الرمي، أئر من فماتت، أوأرنبا صبيا مثلا رموا 
وهوليسحلالا يكؤن كيف، ال؛ فقالزملأء أحد ه فنائسرمى، الذي ذلك، 

حلالإنها فمال: عف؛لا، فرأسها ستددة 
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س؛؛زضهماأورد -حيث العنقري، حاشية على استناده ا ؤاذ نظريا اع؛ بالإجم
الناظم:يقؤل الإجماع 

استسواقد جوازاممه صيدا الرصاصي ببندق وما 

^١٥١١٢ض الإجماع وانعقد الأواه دنا واله بأفشى 
الإجماعضده((.مستند فهذا 

-مرارا رأيته وقد اماج، إذا يراجع _ 'tSjالوالد القيخ أن لنا ين فتب
اعترافمع الدرس، قبل الكتب بعضي يْلالع مرة لأول يدرسها التي اليئوس 

مءتفوذ]اه<.وكثرة >افظت4 وجودة /Xj(_ بموسوعيته الناس 

رعضان

ووتق_رغرمضان دخل الدلوسإذا يقث _ Zfjالوالد الشيخ كان 
سف،إإإة،يقولثإحدى

ؤيشعلؤنالعلم، التءءديث،ومم1يم عن يتوقفون المهالح السلف ))كان ُ؛ فتاواهر 
علىوحرصا العظيم، الوسم لهدا اغتناما والعبادة، والذكر القرآن بقراءة 

بماوالعمل ربه ادة لعبالعالم بجحسمنأ الصمالحة، ال الأعم_ق أيامه استغلال 
علمائهممن قغيلها أدلة تلقوا التي الميالحة للأعمال الطلاب  ٤٠٣٧تعلمه، 
الحديثعن رمضان السلف_قن توقف '،،_ ا فهذ بها، والعمل تيلبيقها وأحبوا 

الحدالحة«.والأعمال القرآن لقراءة وتمرغهم 

رمضانيحل ا اذ الهيلف بان رمضان عن مواعظه يذكر_قت ما وكثيرا 

فيها.بقروون محياحفهم على وأقبلوا العلم، دروس تركوا 
.٤  0U/Uقامم لابن الربع الروْس حاشية انظر زا( 
١ْ(.٤٣اكتوىرقم)]٢( 
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الساجدأئمة لدعوات يستجيب ~ بعد سندض ا كم— رمضان _قن ه ولكن
بعتسه أيصا انمسر بعد القي وربما جد، ١لسا أمد موعظة_قت ليلة كل فيلقى 

الساجد،

الأنةعلوم رأيه.قت 

علىالعلم ْللب التركيز-ق يحب ؤثإؤقي الوالد أن مر فيما ا لاحظلنلقد 
للمبتدئ،وبخاصة الفقه وكتب الحديث العقائدوكتب ككتب الرئيسة الكتب 

يردلا أخد ئم أمره، أول _قن درسهم الدين الحللأب مع صنيعه هدا كان وقد 
عنوقدسئل ذكرنا، ما يختارؤيحب لكنه كتاب، اي _قت القراءة عن الطلاب 

العلميقرأ_ق لن تميل )) ؛: بقولهر 'ءل،الأج فاجاب الألة، علوم كتب ي التراءة 
منالعاني وقهم الأل،،دن إقامة فائدته فان النحو؛ علم من مبادئ ياخد أن 

فيهالتوغل إلى ولاحاجة العلم، أهل ^4.وكلام 
كاللحالكلام النحو_قت العلماء: بعص قال فقد منه؛ هوأهم ما عن يقغل الذي 

والبدبحكالييان اللغة علم وأما منه، ينقحى ولا فيه يزاد لا أي: ام: الحلم_قن 
كأصولالأصؤل وأما أهمية، ذات، لي،،،،تا أنها والعانىوالعرويسوالقوا_هتفنرى 

فروعها،على م تقد لا ولكن أهمية، ا فلهالتفسير وأصول والحعطلح الفقه 
الفقهفيقرأ_قتكتم، والأحكام، والتوحيد بالعقيدة التعلم الأن،،هان_ق يبد.أ بل 

لأهميتها،،.الألة علوم على ويصدمها التوحيد، وكته_، اليديث، وكتب 

موتسياهأهأ الوالد الثييح احتيله الذي النهج معالم أبرز هى هده 
ؤيُههيرهالدليل، ذلك _قت يقوده س،الفها. منهج متروه،ما الأمة، منر بنهج بدلك 

واللهكذلك نحسيبه للناس، الخير محبة ؤيحفزه الحييق، ؤيعحسده الأحلامي، 

رقم)\،ا"7(الفتوى ١( ^
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ماورأى ماتمنى، فأدرك ذلك، سارعلى أمدا، الله على ننكي ولا حسيبه' 
العيؤن،شل القلوب عليه وبكت الثرى،  ٠٤ووري-عنى ابتغى' ما روى،وحم،ل 

اللهمبه-ق وجمعنا مثوبته، وأجزل الله، فرحمه 

داع،Lتلأيكل

هوفءلأ..داعيةلأيكل..ولأيمل.

عرف،جرى لكن أنهمامجتمعان، والأمل عوة٠ JJالعاموابين جمع 
هووالواعية العلم، لطلاب يجلس هوالذي الم العأن على عصرنا ثق النامي 

جمعمحك ٥٧٠»النييخ ٠: الفوزازر العزيز الدكتورعبد يقؤل الأىيجلسللعامة، 
هو'ئآءنخخ' الشيخ منهج التميز-ق، هذا بالد،ع—وة، مقرون العلم بين 

الراغبينأو_ة، معينة، طائفة _ق مءىء،دورا علما ليس ال،،لفية، الالر،هأة منهج 
لطلابكثيرة دروس فهوعنده الناس، لكل ييد,له كان العلم، طلي—، ؛ق فقحل.

وأيمياوأحيائهم، ممياجدهم الناس_ق، بين نثيره على يطهم الذين العلم 
التيالعامة والدروس الحاضمرات و_قت التنوعة، الإعلامية البرامج ي،ث،ارك_قت 

ساية،مهمة قينمية هده طبقاتهم، احتلاف، على الناس عامة منها ^^ل، 
'ئكمحك«•الجليل العالم هذا بها تميز 

وغرائبهاعجائبها سترى أحرى قميئة فهي يكل لا وأما ٠ - اعية د فهوإذن 
منكل القام هدا ي دأبه من عجب ولقد ، البهتيث، ا هي، —ق أحباره طالع—مت، إذا 

عنه.سمع أو عرفه 

الرأبمد.ا من عجبه وهوسدى فوزان، 
دائمامنها أعج،_، التي الأشياء »من جءمحثمحم،ر يقؤل ؤ النواميل اء والعدي

دليل.قناة ( ١ر 
قناةدليل.]٢( 
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الجليل،الشيخ لهذا لماء أو أودرس محاميرة خبر أقرأعن منما وأساءل، 
أقول:الثقافية، والأيام والأ،،دابيع العلمية اللقاءات، بعضي معه_ةن أوأشترك، 

وتجدهالثيبايا، بروح يعيش وتجده وجاوزها الغمانبن بلغ ءانسعان الله سهيعان 
ومنآخر، إلى بلد من يتنقل واجتهاده، جده اوئ1داد،_قن ي،،هابق ~ ~والله 
مناالواحد إن أخرى، إلى محاممرة ومن درس، إلى درس ومن لأخرى، قربة 

وكثرةعلمهم و،،هعة قدرهم جلالة الكبارعلى هزلاء يرى حينما ذف،،هه يحتقر 
لايكادونالله ،،هبحان ذللئ، مع عواتقهم، على اللقاة الأمانة ونمل مثياغلهم 

إليه«.الناس أ/،،بق كانوا إلا عليه يقديون خير باب، يتركؤن 

عرفه،من كل بل فقئ،]، منه عجبهم يبدون الذين هم العلم هللاب، وليس 
عمروالأ|،دتاذ الأصيل ق ا أبهأهل وهومن شبرا، حى جيراننإه أحد فهد١ 

العلم،جلده_قن الثهيخ بها يتميز التي الأمور "من يقول؛ ٠ الحهبعازر أحمد ابن 
بعدللغياء دعوناه • أبها• لمدينة زياراته إحدى >_قت فنمهيا. عسه موقفا أذكر 

مرتبط،الثميخ لأن الثانية، او،هاعة تمام الغداء_قت يكؤن أن منا ضلا،_، الملهر، 
العحهر_قنصهلاة بعد بدرس وهومرتيحل، ا، أبهالملهر-هت مملاة بعد بدرسن 

تنومة.الغرب،-هت صهلاة بعد محامهرة ولديه عبيلهللل، سهراة 

سهراةوبين كيلومترا و،دبعين قرابة عبيده وميراة أبها و؛و( أن المعروفا 
كيلومترا.وس،تين مائة قرابة وتنومه عبيده 

_قتيؤخرمعاضرته أن الوالد من اطله_، الغداء; بعد الثييخ لابن فلت، 
طؤيلة،وليومة عبيده سهراة بين الميميافة لأن العهثماء؛ صهلاة يعد إلى تنومة 
معا<«.الله إن تخف، لا وقال؛ ضاحكا.. فتبه،هم 

مرة..أللأول تنشر ذكايات، مواقف،.. رار.ب أ|جبرين.. ابن الإمام ( ١ ِ 
http://www.sami9.nct/vb/showthread.php?t=96229
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والؤقتوالأشس، السعة من شيء فيها الجولات هده أن تظن وقد 
_قنأنسه أن عرفتا فقئ . ٠ بمرقها لا فهده ٠ لا• ٠ والنزهة للفسحة الكا—ق 

لترىأسفاره، أحد لمرتامجه^ مثالا حد الناس.• إفادة وسروره-ق اليئوس، 

الوقتيقضى كيف 

ذهبناء ٢: طاثبنسصدالخوي۵لرر 
الشيخكان الطريق أثناء ففي السبت، ضحى معه رحلة عنيرة.ؤ ة مدينإلى 

فبدأتالأسئلة، بعحس أعطاني ثم آخر، كتاب بقراءة بدأ ثم القرآن، يقرأ 
الاحابات.هده أسحل وأنا يجيب، والشيخ أقرؤها 

الهاتف،عبر أسئلة استقبل العحير ميلاة وبعد العصمر، قبيل ا وصلن
العشاء.صملأة بعد وكيلك محاصرة، ألقى الغرب معلأة وبعد 

قاللكنه قليلا، سيرظح أنه أتوقع كنت الأحد يوم من الفجر صلاة وبمد 
محاصرةعليهم ليلقي أمريكا من شخص من الأن اتمعالأ سيستقبل إنه لي؛ 

الشهنمى،اتميل دقائق فبعد الإسلامية، المراكز ث تنقل الهاتف، عير 

ائيهديلقيمحاصرةإت أن منه طلب ثم المعاعة، قرابة المحاصرة واستمرسقن 
التربيةكلية ف محاصرة يلقى أن منه طلب المعهد من حرجنا ولما العلمي، 

الأوقاف،مكتب إلى سا فدهيتالفلهر، معلأة قبيل المحاصرة وانتهت ات، للبن
انمعلأة،بعد كلمة ألقى ثم الهلهر، بنا وصلى 

طلبةمع اللقاء كان وهناك ، الغداء لتناول المشايخ أحد إلى ا ذهبنثم 
الطريقؤق الريامى، إلى سافرنا ثم الأسئلة، بعحض عليه عرضوا الدين العلم، 
انأذ قبيل الرياص^ إلى وؤصلنا والإشكالأت، الأسئلة بعحض عليه تْلرح كانت 

_p://www.al-jazirahxonV96916^/اJجبرين اد عبد الشيخ سماحة رئاء ث ( ١إ 
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الغربصلاة بعد له دؤوسا وألقى السجد، إر فتوضأوذهب بقليل' المغرب 
الساء(<.صلاة وبعد 

هداوساورد معه، سنراته ناصرإحدى بن الرحمن عبد أحيه ابن يمث 
٢:يمولر الأن، بحدئينا لكتلأتتعلق وان بالعجائب، مليء لأنه بطوله، التحى 

كنا_قتمعه لي رحلة أول  'ه/X/(_ الشيخ مع سافرت وعشرين سيع عام »مقن 
القميحسيحكي المجالس الشخ_ق أن أعرف مكة، الى أولا متوحهين الحييفا 

أخرىسعارة ٤ الشيخ عائلة لكنت، بال۵لرJقف ساستمتع أني ارفتوضت والأحب
قمددسلأسجل ب4،،أجل معي أنس، ' وحدنا والشيخ وأنا ان، سليمابنه يقودها 
بخمسركوبنا بعد ٠ اجتمعنا إذا بها يتحفنا لكن التي المتعة وحكاياته الشيخ 
يقرأؤيقرأ،أحد القرآن.. ال،ة4يخيقرأ بدأ السريع الخط، وميلنا حينما دقائق 

القؤيعمةقؤية إلى ا وصلن، ستوحشت، ١ إني حتى واحدة، بكلمة حدلني ا م
معه،أخواته يأخذ أن تمول حييثا الكبرى، أحنه لنحيملح،—، الجمارة تسمى 
ابنهوذهه-، ركسن، صلى الشيخ نزل وقفت، فلما ، ادم،جال. عند قم، لي؛ فقال 

الطريقأخدنا فلما ، ا عليهوسلم هيا أخته معنا ركبت، بعمته. يأتي ان سليم
فطل،—،محارمها من ول4،ت، لأمه أخته هيا أخته ولكنت، قم،، لي: قال السريع 

فلماعمتي، وهي منيرة الثهقيقة أخته معنا وركبته عائلته، مع تركي، أن منها 
وهويردمعه تتحال.وث، أن منيرة عمتي حاولت، القرآن، لقراءة الشيخ عاد سرنا 

يكمله،أن يريد ا حزبله وصع قد وكأنه القراءة، ؤيواصل مجملا ردا عليها 
الطريقمنتحيق، —ق أنه إلا وصلنا حتى يقرأ واستمر لتتركه، إليها فأقرت 

صائما،إفطارءولكن فاعتلوه المغرب، أذن حتى خفيفة نومة نام المغرب قبل 
فأحرمالعمان، ا دخلنالعمان،، حتى ال،سر وواصلنا ء ا والع،مهالغرب ا صلعن

حساj،.أبم، منتجع لقاء ( ١ر 
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نامالطريق منتضف و.؛ق مرتفع، بصنموت يلبى وبدا السيارة وركب الشيخ 

ينزلسليمان وتركنا لاحرم معه ذهبت السكن، لكان وصلنا مى حقيقة نومه 

ينقحضما السيارة _قن النوم لا، قال؛ ، توضأ؟ أن تريد قلت سالت4 الأغرامس، 
جالس.إني بحكم الوضوء 

أشرلحيته حالقا حلاقا رأى فكلما للعلاق، وذهبنا وانتهينا واعتمرنا 
ضحلاق سد فيحل لحيته، 

لحيته.يحلق 

ونمنا،فندشينا عشرة الثانية الماعة حوالي متاحرين للسكن عدنا 

المغاسلعند الميعخ فرأفت اللمل، منتصيف اىدأأمذلتق أيى والعجسب 
ثمساعة، أونمث بساعة الفجر قبل بميلي السجادة على ورأيته يتؤضا، 

جلسإلىثم الحرم، إلى أذزذهبنا ولما الفجر، سفرودادكرالأهقبل 
مقندرس العصير وعقب ■ اء لقالفلهر بعد عنده كان للشقة، ورحع الإشراق 

سلمذهب العشاء وبعد الحرم إ جلس والعشاء المغرب وبتن الجوامع، أحد 
واليومسفر ه كان أمس ^جيبة، 

ورحمه(،.له الله عقر المشحون البرنامج هدا 

الأسفارتلك الشيحإن »ومنص_حب العسكر؛ الدكتتورعبدالمسن ؤيقول 
رافقتوقد ذلك، _ق له مدد أكبر الله وعؤن الجهد، من يبدله ما مقدار أدرك 

ايامثه نلأ الرسن —قت ،ءا أهيمله دروءس للف ذ ومن ' مرة عمر اره أسفالشيخ 
التيالبيوت ؤق المساجد اليوم-قن طوال يدرسويقتي فكان اه، ٤ ١ ٢ عام 

يزورها((.
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بعدرطة _قن »كنا ؛: ر معه رحلاته إحدى عن الهنا أحمد تلميدء يئؤل 
إلىمتجهين الشيخ مع السيارة أقود وكنت ، الأربعاء يوم من الملهر ميلاة 
والشيخالدوام من حرجت كيلو، ئلائماثة الريا>س عن تيعد الحافظات إحدى 
الفلهرفاذابس حئت4 الكتب، بعيس يقرأ.ممح الفجرواكمحى بعد درس عنده 

ينطرس.الشاؤع سقن بالشيخ 

س٠اعات٠نمنافيهاإلاست ما أيام ثلاثة ^يلدة،وجلسوا 

تله أقؤل أريحية بكل والشيخ النوم، قلة من سينفجر رأسي أن أحس كنت 
التعبتعب، عندنا ليس الكرسي على جالميثن مرتاحين نحن فيقؤل؛ مام، ألا 

الْلريق.ؤيتيهؤزف الماء ؤيروون الإبل، على يسافرون الدين الأولمح، عند 

إلىذهم، إذا القيخ عادة من وكان الإخوة، فاستقبلنا البلد ا وصلن

منسواء يه، لد التي الكتم، من يحمل أن البلدان أو إح—دىالمحافذأ_ات 
ونوعيةالدعوة مكاتب بها ؤيرود كرا يءد٠لها_ق غيره، أومؤلفات مؤلفاته 

بمثيها.من ظل وسه 1 الجالمات 

صلاةبعد لقاء نم المغرب، بعد حفل ثم العحير، بعد لماء عنده كان 
عشرةالثانية الساعة إلا نستئرفيه أن نريد الذي البيت نم،ل ولم العشاء، 
•والف^^م( 

نضعأن الناسب من فكان الفجر، مملاة بعد درس الغد مقت عنده وكان 
الشيخفوجدت الباب من نظرت يحل فلما ضه، لينام للشيخ مستقلا ا مكان
وسكت،أشهره أن حاولعت فما يتوْتيا، ذهب 

المجد.صاة ه الحدث مرأة ١( ]

٢٢٤



ؤ000مح00ي000محمح00000000ةءاس؛ط اس، ااقسا 

مريض،زيارة عزاء، الحافظة: أماكن_قتهذء عدة إلى انهللقنا الغد _قن 

اللهسبحان أمول: وأنا البلد1 محافظ زيارة الجاليات، دعوة مكتب زيارة 

عجيبة.العالم مذا مع الوقت بركة 

المعاضلة.كيلوعن سبمين سمد كلمة مهلأةاك۵٠هر: بمد السميح قال 

خمسما١^،!^ ضهسا جلمن العمير، ميلاه فمل عن الكلمه هذه متا كا)

_قنالعلماء أقوال ؤسوق يتكلم العحير، صلاة فضل عن سكلم دقيقة وأربمين 
الوّعملى.اسدة الخلأف_ق 

عممرةالحائية الء،ماعة إلاق ننته ولم محاصرة، الع،م،اء بمد عنده كان 

كيلومترا.وأخمءسبمان مائة تبعد أخرى محافْلة إلى بمدها ذهبنا 

أنيوافقني—ق، الميخ أن أرغع_،: وكنيت، نوما؟. لئ، فيلعل للمييخ: مت، قل
أسوى.أنا نعيان أنهت، إذا لا.٠ قال: فيه، وننام بيتا ناخذ 

يعدونالعلم وطلاب صغيرا، اليلل. كان والريع، الوا.داوة الس،اعة ا وصلن

الازنامواوأناسانام.أنتم خلاص الشيخ: وقال البيت' فجل،ُدنا-قن الأميابع، على 

تقريبا،خميس إلا الرابمة المماعة الفجر وأذان المسف، وسهل، ا كن
يمهلى.وجئته الباب فتحهت، المهيخ على الاطمئنان أردت أنام أن قيل 

منينفجر يكاد رأسي أنا يميلي، فوجدته ورجعهت، دقائق عمر أخذت 
التم،_اوالإرهاق.

نميث،مسند عن عبارة ^٠—،ت،علىالفراسىوكانمتواضواجر.ا 

فراشى.ميل الثييخ فراش وكان عليه' 
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سنواتقبل نفسه عن ».ءاووني ؛: جظقمح^هر العمر الدكتورناصر ؤيقؤل 
الأجازةث قطعه ما قدرنا جميما، االملكة مناطق إلى ذهب أنه عنده وكنت 

منانطلق أنه كيف كيلومترفقط،وحدثني زألأف عشرة بقرابة الحييفية 

وسملها،إلى شرقها إلى شمالها إلى غربها إلى الملكة جنوب إلى الرياض 
وهولامجموعة وتذهب مجموعة تاتى مجموعات، نلاث طلابه من تعاقبه 

يمل®.ولا يكل 

منياتى فيما العجب يثير مما كثيرا وسترى يمل، ولا يكل لا فه—وإذن 

أبرزهاومن الأولى، وتجاربه الدعوة _قن بداياته عن سئتعدث >يث النقاط، 
أنحاءِفن والدعؤية العلمية حولاته عن الحديث نفيصِقن ثم ال، الثمرحلة 

مدينةف الدعؤية جهوده إلى ننتقل ثم وعبر، يئوس من نحمله وما الملكة، 
٠فيها وطريقته الدعوة —قن منهجه بتلمس وسنختم الرياْس، 

اياوايات

والمارسةوالعرفة الخبرة إلى تحتاج الجالأت من كغيرها الدعوة 

فح،ءوإزج الوالد الثييخ أوتى ولقد وأصملها، أسها العلم أن شك ولا العملية، 
أسبابه،له هيأ حيرا بعيده أراد ا إذ الله ولكن كثيرا، حيرا العلم من شبابه 
بلدعؤية رحلة —ق الاشتراك له الله كتب فقد /ألو(هأ، للوالي حمل ما ا وهذ 

هدهوشاركه حيس،، أبو الشيخ الأول ومعلمه شيخه فيها مهحب، عملية، تجربة 
والاحتمهاب،والبذل والحماسة بالغيرة عرفوا ممن زملائه من ئلة التجربة 

يقولكما الأولى التجربة مده كانت 

الجد.الحدث مرآة برنامج ١( ^
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آاثشماو،ر رحلة 

ئْانتيعام من صفر شهر اثJؤوها-ف، وقد ، يسميهاكان ا هكذ 
أشهرأربعة واستغرق، واحدة، بسنة العهد من تخرجه قبل وألف وتلائمائة 

أيام،عشرة إلا 

حقبالدعوة وقاموا والقرى، البوادي _ةن الجهلة من الكثير فيها علموا 
القيام.

الحدودمن جاؤوا أناسا أن ا ءوسببه؛: 'ةكمحم(ر ي، الوالالشيح يقول 
قبائلمن هناك ؤن يقطنالدين القبائل ه الجهل كثرة واشتكوا اليمالية، 

مطيرومنمن وقبائل وعملية والعميرالتاوبلى والحؤيطات، وشمر الرولة 

حولهم،

بعحشجاءهم ولما يتعلموا، ولم البوادي ه تعيشي هناك القبائل هث، كان
أحكامالجهلة^ كنيرمن ففيهم سهم، 

للشيخذلك، ذكروا فلما ويهيمنها، و_ةنشروطها الميلاة أحكام و_قت الملهارة 
فقالبزإبراهيم، محمد الشيخ على الأمر عرض أبوحبيب عبدالعريز 

هلمحمي.؛ الثييخ له فقال تعلموهم، بأن إلا الذمة تبرأ ولا ذمتكم ~ن هولاء 
رفقةتطونى أن أريد ولكن نعم، قال؛ لتعليمهم؟' تذهب أن استعداد ك ي، عن

والشيخميان بن عبدالرحمن الشيخ على احتياوء ووقع أحتارهم، الذين من 
رابعهم،وأنا مقرن بن عباا-الرحمن والشيخ حمبن( بن فهل، 

الزلالالعيب الشثرى ناصر بن محمد الدكتور كتاب الرحلة هده عن للمعلومات انفلر ( ١ ر 
الرابعة*الحلمة حياتي من الش4ال*وصفحات رحلة احتمعار 

الراسة.الخلقة حياش من ممعات )٢( 
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الأدواتمن نحتاجه ما بكل سعود اللك نودنا الرحيل على عزمنا ا ولم
ريال.ماثنى يوميا نفقة لنا وأجرى وااشتريات، 

ءاليهفجاء أبوحبيب للشيخ ا صديثالبواردي محمد الشيخ كان 
الرحلة.هده على فيها يشجع أبياتا ذْلم إنه ثم لشجعه، وأحد 

سيارتهوسارمعنا_قن ولازمنا ذللك على شجع أيصا بان ابن الشيخ 
رحع«.ثم فودعنا رماح مفرق إلى وصلنا أن إلى 

حيثهلؤيلة، وهى أوالرحلة الجولة هده محمية الوالو ذكر نم 
كلدفاتر أربعة فملأت مرصوف، بخط دفاتر بمكة.ق فيها يومياته سجل 

ا'ورقة()• ورقة ستين أى اصد(  ٢٠)صفحة وعشؤين نحومائة دفترفيه 
بعضهافتائر السيل أم،ابها ومحل خص_ا، * ر صفحة ئمانؤن فيه الأول والدفتر 

واحتمعر١لفيدة، العلومات كثيرمن ففيها قريبا، تطبع أن ولملها راجعها، ثم 
العيبسماه؛ كتاب  'حوطبعها السيرى ناصر بن الل.كتورمحمال. الرحلة ه—ذه 

الشمال.احتمياررحلة الزلال_ق 

العلياوقرية واللمهافة واللهابة اح، رمبها: مروا التي القرى ومن 
العراقمن تجار فيها وكان والحفر، والقيصهومة والمهعيرة الكبريت وأبرق 

قأمرها وكان والشعبة، وسماح نصماب بقرية مروا لم االسامية، ددسمون 
أمبقرية مروا ثم النحو، أستاذ تركى الداثمكتور 

والدؤيد،سة والحبيكةوالند والحبكة ولوقة ورفحا والحقيرة لينة ثم رصمة 

بالعؤيقيلةمروا ئم وُ('هأ، حنيزان بن إبراهيم الشيخ زميله قاضيها وكان 
قرىبها ؤيحيط أيام، حمسة فيها وأقاموا عرعر إلى وصلوا ثم حنمير، وأم 
العراقيةالحدود على طريفا إلى وصلوا ثم ، الجلاميل. وحزم الجديدة ا منه
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أبوقممروسك الجندل الجوفاودو٠ة سلكلك رجعوا،الى وبعدها والأردنية 
ومنالشرارات من وأغلبهم المرح_ان والى _قت الدين بالبوادي مروا ئم 

وفيها١^ وهى الشريان إلى وصلوا حتى أخرى قبائل ومن الع—وانم 
إلىتوجهوا ئم والمريات والحفيرة ومنوة والكاف النيك و ( jryjامنها: قرى 

بالكبرننطلر كنا وُ(هأ\ يقول الساحل، على حقل إلى واصلوا وبعدها تبوك 

البحر،إلاهدا وبينهم ا بيننما الغربى الساحل على اليهود بنايات، ونشاهد 
والىإلى شرقا رجعوا ومنها والوجه، وميبا بالبدع ومروا الساحل على وسالوا 

رجعوائم الدينة إلى ئم حيير إلى توجهوا نم العلا، الأن يسمى الذي القرى 
الرياض.إلى رجعوا وبعدها والقحييم حائل ثم بالحناكية فمروا 

_قننجمعهم أن التعليم _قن ا طريقتن»كاذم، ا: '■ىأ،رإإؤر الوالد يقول 
المعلأةشروط، ثم الأصول كثلأئة العقيدة: تعليمهم -4، ١فنبي مخيماتهم 

منشيئا يقرأ من فيهم كان ا إذ ا أيم،ونعمليهم عليهم ارونكررها باحتم،
لناؤيجمعون الدوام وقت، 4، الحكومية الدوائر على ونتجؤل معنا، التي النسمخ 

ماتعلم وعلى الأعمال إصلاح على فيها نمهم تعليمات، عليهم ونلقى ١^۵^،، 
ومتوسطةابتدائية الدارس نزور وكذلك، حولهم، لن النحييحة وعلى ينفعهم 

كلمات،.عليهم فنلقى الطلاب، فيجمعوا قليل، إلا ئانؤيات، هناك يكن لم لأنه 

اادارسوعلى الحكومية الدوائر على نتفرق فإننا أربعة إننا وحيم، 
جدالميا كل نستوعم، أوئلأيا، مرتاتي البلد على ندور متى جد، الميا وعلى 

التيالقرى أهل نسهال إن وذلك، يراه، أوفيما يناسبه فيما يتكلم وكل غالبا، 
۵٢١١٠١٠٤^القضاة فنسأل إليها، يحتاجون النتى الأشياء أهم عن فيها نعن 

عليه،ركزنا شيء إلى أرشل،ونا فإذا والسه،وكأن 

العلم.طلب ث تجرضخ )١( 
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عليهمونلقى الناس مجتمعات هي التي الأسواق نأتي الضحى وسط وست 
دالثاني الطرف _قت وهدا وسطه _قت وهدا السوق طرف هدا_قت يكؤن ات، كلم

العامةمن أونحوهم أوخم،،دتي ماثة يجتمع قد به، باس لا عدد فيجتمع 
نمييحةلهم النمييحة وتكون الناثر فيهم فنرى توجيه، إلى بحاجة هم الدين 

يتمرغوا،حتى التعلم عن تشغلهم التي ا الدنيشهوات _قن نرهدهم زهدية، 
العام،-ى«،انتثيار ورأينا الجهلوالاعراْس، فيهم لء،دنا لأنا وذلك 

درباتأكسبته وقئ هأهأ، للوالي الأولى التجربة هي الرحلة هدء كانت 
الله.إلى الدعوة هى التي العفليمة، الهمة لهذه وحبا 

انتشارالدعوةقبل الدعوة 

حاجةرأى فقد الدعوة، على هأهأ له حافرا التجربة هذه كاف، لقد 
ذلكر،يدرك الهجرية والتسعينيات الثمانينيات عاش_قت والذي ، لذللئ، النامي 

الدينعن معريس كثيرمنهم والشباب، قلة، اك ذ إذ عوة بالل القائم\؛ن فان 
السناتي.تلك، ه رائجة كانم، التي القومية بالحركات معجم_ا 

يكونأن قبل بالواجء_،، يقومون قليلون وأفراد مجموعات هناك كان لقد 
للدعوة.وتعاونية رسمية مراكر هناك 

يوسعناالشيخ مجموعة الجال هذا _ق الجتهدة الجموعات من كان لشو 
الوسسينمن هأهأ الوالد النييخ الذينكان انسيايخ الدللقوإخونه محمد ابن 

الشمال.—قنرحلة مسلهماتجربته فيها، 

فكرةأخذنا ذلل( بعد »ثم ؛: اوث،مالر رحلة عن مويثه عن هإئ يقول 
مننستطيعه ما نفعل أن نجتهد_قن بحيهث، الريادس، أتينا—ق، لما التجربة هذه 

العلم.هللب ف تجربتى ( ١ر 
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الؤياضخارج أو-ق الجوامع الريادس.قت سواء_قت الساجد، التذكدر.هت 
لقرى.اث 

يوسفإ وهو\أااشوغ القحسم أهل من المشهورين المشايخ أحد مع واتفقت 
قيلسيارة، نملك لا ونمتن سيارة عندْ فكان الله، رحمه مطلق بن محمد ابن 
القرىٍالى أوأربعة ثلاثة معه نذهب أن مقت بسيارته ٥^^٤ الميارات، نحلك أن 

حربملأءؤإلى حولها وما والدرعية ا وصرمالخرج ءالى للؤياض، اتجاورة 

الانتهاءبعد مسجد منا.فت كل يقش الجمعة صلاة بعد فكنا وثائق، وثمراء 

أوأمحاخاص، موم،وع ألها.فن إما هدءالوعتلة موعْلة، ؤيلقي الخيلأة من 
الحاميرون.سمعها التي الخهلية على تعليق 

إلىنمل حتى بعيدة فرى إلى ندهب أبمها وكنا الفعل هدا بنا استمر 
والحوهلة،والروص،ة الجمعة سديرن قرى ؤإلى حوله، وما والدمام اء الأحههه
التجارب.من أيم،ا هده حولها والدوادمىوما التؤيعية العرض وقرى 

جمعةكل نخرج ونمتن سنة عثعرة حمس أكثرمن هدا على عملنا استمر 
الرياض،حوامع نمهلى.ف، أن نمدم أوناحرنافلا يتيمرالخروج غالباؤإذالم 

تأثير.لدلك ؤيكؤن ذلك، بعد كلمة ؤيلقى حامع' يصلى-4ن كلواحد 

ولاالملأة بعد يخرجؤن غالبا ونمتوها كالرياض المدن أهل كان ؤإن 
بماينتفعؤن النامي عامة من ولوكانوا القليل هؤلاء لكن القليل إلا يجلس 

سممعؤن،

الرحلات،;هذه _ق زملائنا من وكان 

ج*محمحمح.البراك الرحمن عبد الأث،يخ 
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مسعودبن الله عبد والشيخ 

جظت،محمح•عمر بن حماد بن الرحمن عيد والشيخ 

أيصاهده الأوقات، بعضي ف يخرحؤن الذين الشايخ من وغيرهم 
تأثيرا**لها وجار*ذا تجربة 

برنامجهميذكرعءمحة الدعوى، الجال رائدة-قذ التجربة اذه دت،هكان

سثنونلني الجمعة يوم اممجر ميلاة ض الوعوىفية_ولر 
لما ؤاذ الجوامع ببعض نغملم، أن نحاول وكذلك العامة تناسد_ا التي الواعظ 

الخهلسا«.ضلبةذك، نمأليفيهبعد 

وقد' الجولأت هذه _ق أبنائه بعمى يمدهلءد_، يوسم، المميخ وكان 
محمدللأخ أولا،هعيارة بها سهافرون التي ال،،هيارة وكاذ،ت، قليلا، ا أنمهحيتهم 

بيجونؤخ من سيارة يوسف الشيخ استرك، ثم ونيت' سيارة الدبيغي مهالح ابن 
الدكتورحدثيى ا هكذ جيإمسمي، ميالؤن أسها اشترى ئم يهمافرونبها، فمعاؤوا 

الأثار،هذه س،حبهمث ما كيرا وكان ^ق، 
عبدالرحمنوالشيخ عتيق بن إبراهيم الشيخ معهم؛ يذهبؤن ممن أيم،ا وذكر 

لارياْس•إذاقدم الوابل، يوسف بن عيدالله الشيخ يرافقهم وأحيانا فريان ابن 
يعيتؤنكانوا أنهم أسما: الحللق المجيد عيد الدكتور به حدقي ومما 

لما فإذ الأحملي،_،، بدل يخطبوا أن ؤن يعاولوكانوا رحلة، كل أميرا.lS لهم 
مسجدمقت لألنان ١ فاحتمع الؤهيت، علمهم صأاى وربما الجمعه، بعد فكلموا رت4|مهر 
الؤميوعاتيسداورون_قن وكانوا الجمعة، بعد الأحر وتكلم واحد فخطب| واحد 

■طهها ؤسفقؤن ^مبة 

العلم.ْللب تجر ( ١ ر 
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الشيساتأوائل بادأت_قن فقد وئرية، طؤبلة الرطة هده لكت لتي 
م؛اهةالوالد فيها عايش لقد سنة، عشرة خمس حوالي واستمرت الهجرية، 

والدعاة،العلم لعللأب بحاجنهم وأحس فرب، عن معهم وجلس الناس، 
والسيرالسيرة مواصلة على له حافزا ذلك فكان والتذكير، لإوعذل، وحاجتهم 

مواصلةمن له مانعا الريامن _قن حْليبا تعيينه لكن ولقل- نفسه، النهج على 

الباركة،الثلة هده مع احتطها التي الأسبوعية الجمعة ه الدعوى الثوار 
سيأتي.كما وفاق فيه أبدع بل الجال، يترك لم لكنه 

استكةأتأحاء اتاوعويات.ف، اوء.ولأت 

يخرجلم حيث، الملكة. داخل قن - بالدعوق بقيامه 'يءمحث رف عص 
والقرى،اكن ف يتجول فكان أنانيا• إلى العلاجية رحلته سوى-ق لخارجها 

الأسلة.على أوإجابة حط_، أو محاضمرات القاء يقوم حيث، 

قسمثن؛على الجولات هده ولكنت، 

غالباشهر كل وذلك، الريامن من القريبة الناْلق جولات-ق الأول: 
ويجتْعأوجامع، أومسجو أومركزصيفي معهن.  'يمحامنيرة يلقي حيث 

وعلاجها.البلاد مشكلات ه معهم بالأهاليويبحذ، 

أوأكنر،تسموأس،ووعا وكد البععدة الملكه مناهلي هت ج~ولإت انى؛ والم
الحكوميةالدوائر يعصى ويرور اءات، ولقومحاصرات دروسا هناك فيقيم 

أخذت،وقئ ا٠ الأستمرارز وترغيباهت وسيجيعا تقيلا فيلقى والإرشاد، للمناصحة 
•حمةمح،ة وفاته حتى واستمرت ، ه ١ ٤ ١ ٦ عام مند منفلما شكلا الجولات هداه 

الالكتروني*موضه من الشيخ سيرة ا ١ 

٢٢٤
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لخدليكمدنها عن فضلا وهجرها االملكة قرى من فرية أي ولوسالت 
وآسيها٠الشعخزارها بان 

وجيرانوالباحة وتبوك وجدة واليمام والديتة مكة تسال أن أريدك لا 
وأثرء.عرقه تمرق فهذه ونحؤها، والطائف والباحة وحائل وأبها 

والصراروالرفيعة والكامل ورهاط وئربان وبايق اتجاردة سل لكن 

الدينالقلة من ''يءؤهج الوالد الشيخ أن فستحديك وأمثالها، والخمر ؤيبرين 
•عمارها ؤانسوا هواءها عطروا 

الحديفيةفعام؟؟ئاهجولاته إحدى قممة الوالد الشيخ يْمكي 
إلقاءإلى حاجة التىبها البلاد على نتجول الكبيرة الأجازة ))أوقات ٠: فيقولر 
بدورة-ققمنا اليئوس من الانتهاء بعد العام هذا ف1أحرها الدلوس، بعمى 
زادف أنا ابتد أسابيع، أربعة الراححيولية مسجد البيت عند الذي السجد 

ومشالواسطية العقيدة أكملنا وكذلك الحيلأة، إلى منه ا قرأنالستقنع 
وغيرها.الاحرومية ومهى الرحيية ومش الورقات 

•منذ،سبع،ينين ^^^يا بجولة، ذلكقمنا بعد 

أوقرى أربع الباحة حول قرى ثم الطائف ثم الدينة ثم بمكة ا أنفابتد 
الخميسإلى ذهبنا ثم بيشة ثم بيشة بقرب قرية ثم العلايا سبت ثم خمس 

ذلكبعد ثم ديوناودورة، اك أقمناهنأوحمس، أربع حوله التي القرى ثم 
والأفلاجوالسليل الوادي ثم ثليث تش 

الماضيكنافالأسبؤع ال، الضئإلى انتقلنا لث، ذلبعد ثم والدلم، والحوطة 
غداأوله الذي الأتي والأسبؤع أيام، ستة لمدة دورة ا ألقينالباطن حقر _ق، 

اسم.طلب ف تجربتي )١( 
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الرياهسث الروضة اووى-قن الديني بن علي مسجد دورة ف اشتراك .عندنا 

وبهاليمام، _ق دورة بعده والأسبؤع حائل دورة-4ن عندنا بعده الذي والأسبؤع 
ئلأتةولدة دورظن_قنأيصا وJبقىلنا الخارج، التي_ق الدورات تنتهي 

الوفق«.والله أسابيع، 

الإجازةهده _قت فيقولء السنوات إحدى _ةن له حولة عن ؤيعدث 

دورة_قت ثم أسبوع، لمدة الرس مدينة دورة-ق سن الله ساء إن أشارك سؤف 
الدينيابن مسجد مقت ودورة المغرب، بعد أسابيع ثلاثة لمدة سال۵لاJة مسجد 

الخمسسودورتتن_قت أسيؤع، لمدة الأحساء ه ودورة أسبوصي، لمدة العصير بلل 
أسبوعين،لمدة الرواْس _قت هيا الأميرة مسمجد مقت ودورة أسيوصي، لمدة وأبها 
أسبوس؛ناا•لمدة الرياْس مقت السلام عيد بن العز مسجد وي 

وفاتهسبقت التي السنة مقت الصميفية حولاته لخيول أنموذج وهدا 

\ه٤٢٩ممام اسمية الإجازة اآ٠تارجيةا؛ اتجولأت مواعيد 

الش الوقت السيعد الدة تاريخها
محكان

الدورة

؛ع المنة !ح ص ~  الفلق!عد 

المحاجربنجامع  ٤٣١
U/*-v

مكة

للكنانىنميدة ا~  العع^داتعد 

داودأبى سان ص المنة تاب ك~ 
الطلاق- المتتنع اد ز- 

الفجربمد  سعوداللك جامع 
٤٣١

V/TT
حدة

الخلفعلم على الملف علم ضل  العمد٠يعد  بعلفحديجة جامع 

بطةلأبن الصيغرى الإبانة  الضحريعد  عمارابن جامع  أسعوع \/Aالسبت  تفالعد 

الماليننهج م~ 

الواريث(اب ب) 

وبمدالفجر بعد 

العح^ع_ا

آ1عسداللميف حامع 

;ص ٤٣١ ٨^٨الميت  الدينة

الأتية:الدورة عدا وضواحيها الرياض ا متفرقة معاصرات  A/T* إلى /٨ ١ ٥ من لدة اد 

عمدةمن الخعيام كتاب 
الأحكام

النرببعد 
موصيالأميرة جامع 

المديرى
؛أيام

A/YT
اضياض
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الشباب،من الدعاة أساطين شهادة فدونك ذلك على شاهدا شيت وان 
إلىلهم سابقا كان شيخهم أن لك يحكون والتوحال، بالدعوة عرفوا الذين 
التىزاروها.البلدان 

قرىمن قوية إلى ذهبت ما »إننى ؛؛ الخليوىر الدكتورخالد يقؤل 
إجابةكانت إلا القديمة، أحيائها من حى ولا هجرها، ْن هجرة ولا ٠ المملكة 

مدة.قبل زارنا جبرين ابن الشيخ أن الغالب ■4، أهله 

أوالؤسيات لبسض الزيارات سجل ■4، كلمة أسجل أن منى طلب ا وم
إلاالملكة، أنحاء مختلف، النيرية_ق والجمعيات الكريم القرآن تحفيغله ارس مد 

الدعاة،،.من كثير قبل الزيارات سجل 4 - مدونة جبرين ابن الث،يخ زيارة وجدت 

لي:ؤيقال إلا منطقة إلى أذهب »لأ ؛: العريفىر محمد الدكتور ؤيقول 
القرىوبعض القنفدة، وقرى الليءث،ه قوى جبرين، بن الله عيد الشيخ قل-زارنا 

الشمال)!.التى-4ن القرى وبعض جيزان، من القريبة 

؛؛»ماذهيءت،إلىقريةولأإلىبلدةلأجلالءواسر الدكتورطايق يقؤل 
قوى_قن هنا ليلتين من جبرين ابن الشيخ كان قالوا؛ إلا الد.عوة أشارك-4 أن 

جمهوركبرحتى فها ولمس فهامهمماكن، ولمس ادق، فيهافنليسن ة، بعيد 

وهنمعفه«.سنه كبر على غري،—، العلم لتمر العالم هذا تحرك ولكن يسمعؤن' 

قريةزرت ضيما !!قوجئت، ا; الملريرىر الوهاب ٠ انمكتورعبلؤيق—ول 
أولأنى ظننت، حتى وعر، والطريق بعيد.ة، والسافة الملكة جنوب —ق نائية 

الاقتمياديةجريوة من ا ١ ر 
article^52034.h،ml/l4/07/hllp://www.aleqlxo_

امرأ.قناة )٢( 
اقرأ.قناة )٢( 
مننور.حياة مقاوبثوان را( 
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ءدضر_قنقد وجدته الدعوة مركر الريارات_ةن سجل قلبت ا فلمزارها1 من 

صنحة«.أول 

مخيم.قلدينا كان 11أ؛ الحارنىر ان هضيبن عبدالله الدكتور يتول 
بعصله قال هناك معاصرة يلقى طلبته وعندما ترج، وادي ؛ق، بيئية.غرب 

كللو,ستبمن قرابة الإسفلت عن يبعد إنه الإخوان* 

ولوكان«.قال: 

قعيانشهر حايل^ _قت جولاته _قت رافقه وكان الإخوة، أحد ؤيقول 
عامزارحائل فذكرأنه حائل، -4، رأيه عن »وسالته ا: ر ه ١ ٤  ٢٧عام من 

وقال:ه، ١ ٤ • ٨ عام النيلمة زار ئم وأحيهم، الأفاميل من حمنا ورأى ه ١ ٤ • ٢ 
ثمموجود، أنه فاحبرناه عنه، وسال مسفره له يقال عندكم قاْس ا اسصمافن

١ى.٤ ١ ٧ عام حائل وزرت قال؛ 

شخعسكل ))لوادعى يقؤل؛ أن ٢ الرشودىر الدكتوروليد دفع ما وهذا 
لأنلحيدق، جيرين بن الله عيد للثييخ تلميذ أنه السعودية العربية الملكة _ةن 

فتجددرس، الحبيبة الملكة بلاد من بلد كل له-قن حبرين بن الله عيد الشيخ 

والغربيةا٠.الرياهسوالقمييم علمية دورة له 

اتهنؤيعيةدرسه 

كلههذا وليس شهرى، بدرس القؤيعية محافغلة الوالد حمى لقد 

١لذلاهرالسبب، فان إلمها، ينسم، التي وبلده ضها لثما التي محاففلته لأنها 

اقرأ،قناة ( ١] 
l^ttp://www.r-ms.،اcom/vb/showtا1read.php?tء(7Mس( ٢ ل 

اقرأ.قناة ]٢( 
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الخيؤيةللجممية رئيسا يكؤن أن طؤيلة مدة منذ منه طلب الوالد الشيخ أن 
طلبفلما مؤسسأها، من وكان ه ه  ١٤٠٩٣عا_قن أسيت المى لمؤيصة اق 
بنمحمد القاصى الشيخ ومنهم العلم، طلاب بعص عليه عرض ذللف ه من

يعقدأن الجبرين عبدالله بن سعد الشيخ العم وابن الهؤيمل، عبدالرحم—ن 
يعقدهوكان ه،  ١٤١٩عام من رجب شهر ه ك هنا درسه فابتدأ درسا لهم 

الليل.منتمث غالبا ؤيعويء عصهرا، فيدهب الجمعية، اجتماع مع تزامنا 

لابنالسنة أضافوا الأخيرتبمن المنتين و_ق المرام بلؤغ عليه-ق يقرأ كان 
الجفونية.بجامع العروق باز ابن جامع اليئوس-قذ وتعقد عاصم. أبى 

الحاضرات

مساجدمعاصرات_قن بإلقاء الأسابيع غالب يقوم_قن الوالي. كان 
فيهاالتىلأيلقى الساجد ار اختيؤيعاول المعلؤن، التىيكثرفيها الرياْض 

العامةإليه يحتاج ما محاضراته _ق يْلرقها التي الموضوعات وأغلب يئوس، 
ونحوها.والمعاملات والعبادات العقائد مساثل من 

أبمسا٠اليعيال،ةوالقرييةمحاضرات جولاته يكؤنله_قن ذكرنا وهوكما 

جيرينابن مؤسسة ٤ عتد.نا والمحفوظة السيجلة محاضراته زادت وقد 

محاضرة.أربعمائة على الخيرية 

علىورفعها المحاضرات هذه بعض بتفريغ طلابه بعمى وقدقام 

الماسي.منها ار. الأنترفتلمسأقأ

٢٢٩
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اممسواتجامع ندوات 

التيالندوات، الاشتراك.ق، زُ(فضأ بها يقوم لكن التي الجهود ومن 

بنتركي الإمام بجامع الأن السمي الكبير الجامع السجد أسبوعياه ام تق
عليهاسماحةيملق ولكن ا٠ عامثلأنبن أكثرمن منذ ابندأن والتي عبئالله، 

الشيخسماحة عليها التعليق تولى توِق وئا ' باز بن المرير عبئ الشيخ 

ميمردا،يلقيها بمحاصرة مشاركة ستؤيا فله ؛ئإ،ر؛زمح، الث،يخ آل المرير عيد 
الشايخ.بمص مع ندوة ٍقت ِأخرى ومشاركة 

الناسباتباتدعوة.فت قيامه 

وأكثرمناسبات، إلى يدعى ما كثيرا _ ZXjالوالدالشيخ أن بذلك نريد 
سنواتعدة قبل اياس بدأسس وفد ج، 

__ولكن يحضرها، من كثرة م_، بددبللدعوة، فرمية الرواج مناسبة بجعل 

لأم^حْىاسبت فهي ٠ لأنموِعذله ْتدلأ لسييت لأنها ذللف لأوءى^ذ علم ل١ 
وكانبأسا، بدللف يرى يكن لم /Xo_ الوالد أن غير ونحوه، والسلام اء واللق

الصموت،بمكبرات الاحتمالات قاعات ونجهر فيلبي، ذلك، صنه يطلب ما كثيرا 

الناسة،^^؛ناسب 

عنها.فيجيب الأسئلة بعتش طرحت وربما الحاصرين، ؤيناسب 

أواجتماعكمميقة ذللفت من أصغر لناسبات الشباب بعحس يدعؤه وفد 
^بيذلك،وستغلأواستراحة منزل الشباب—ق لبسي أواجتماع عائلي 

؛،٤١٤٠٠٠منه للاستفادة الناسبة 
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غيرهأو الرياض التي_قن الدعوة ))أما ؛: الوضوعل هدا عن وُأفص يقول 
الحلقات.بعض وتكون.ةغ الجالس، تكون_قت فهده 

أوحملزواجأومجلس مجمع حوله الدين الحي أهل مع جمعه ا إذ أ-حدذا يكؤن 
الحاه،رة((.الناسية مناسبتها توجيهيه كلمة ؤيلقي الجمع، هدا يغتنم أونحوذلك 

الأسرفيعمى الاجتماعات، أحد زرت أنني ))أتذكر ا؛ ار أيفعؤيقول 
أوسين،أوماثة أربعين يكونؤن قد الأسرة، يجمع سهريا اجتماعا لهم يجعلؤن 

وكبارهم.ممغارهم يجتمعؤن 

جعلقد كان ازرنهم ولماك،الح، الث،ياب، الأفرادمن أحد استرارني 
بعضقام الوعظة ابتالأت-هن ولما أيضا' اث الإنعند سماعة له وجعل مكبرا، 

وأغلقوامجلس، _قت فانفردوا العلم، الكلأم.قغ يناسبهم الديزلأ الثيباب من 
أوثلاثين من يتربون الذين البقية ولكن بينهم' فيما يتناجون وميايوا اب، الب

فانتفعوا«.المجلس هذا حضمروا أربعين 

,حضورعلى حرص أنه ))وأذكر ا: العتيييل ميلر بن سعد الدكتور ؤيقول 
توجيهيةكلمة هناك، وألقى لها، لأينتمي أنه برغم قءءحلان، لقبيلة الإبل مراين 

المبالية{(*العحيبية لبد على تحث 

و٠حاصراممجولاته *،واس، تنظيم 

حالحله،من كل منه ذاك، يعرف، سمح، سهل الوالدهأس الشيخ إن 
ِقيتردد لا والكبير، الحيغير معه الترتي،—، ويسحليع أراده، من كل إليه يمعل 

العلمطلب تجربتي^ )١( 
العلمطلب ف تجربتي ]٢( 

http://www^kazx0m.sa/0kaz/0sf/2_

٢٤١



أكوماعجوبة م: مح0يتيتي0تيمآتي 000ومح00محي00مح0ي

لئاسبةأو درس، أو الحاضرة الدعوة كانت سواء مرتبح1ا' يكن لم ا ذ  ١٠ا،لوافقة 
ونحوه.لحفل أو اجتماعية، 

علىالحْمول على عام كل بداية  ٠٤يحرص-لكن ■ ث،دقا 'ئة)إذق يضع لم 
الأخيرةالمنوات _قن وقد.لرمنا بنفسه، االواعيال, فيها يعمجل الجيبء، ذكرة 

سليمانأخي وتولى ، االكتم، محلال من وذلك وتن،يهيقها، مواعيال.ه ترتيب على 
وسفره_قن.حضره الوالد مع كان فصد لها، أهلا ولكن عليها وحرص الهمة، هذه 
الوالديتخل فلم لث، ذلوبرغم أحيانا، عليه يحيل ■ئءمحة الوالد ولكن ا، غالي

منه.أوإذن بتكليف، يمجل وسليمان ي|،،جل، ولكن الجيم،' مذكرة عن 'يءمحة 

واحد،وفت، ِهن مواعيد ثلاثة لدبه أن فنكتثيف المواعيد، تتراحم وقئ 
علىياتيه الناس فيسقى هوالأولى. دائما مذكرته ِق، الم،،هجل أن شك، لا لكن 
وتحلسبقه، قد غيره بأن فينياحاوقتها عليه، موعداؤيبنى منه ؤياخذ عجل 

التوفيق،م،عوبة_قن وحال.نا أننا التعارهس كثرة برغم أذكر ولا وقتها، ه الم،،هالة 
الأخوان.إلحاح من يحرج ما كثيرا سليمان الأخ لكن 

محمدالشيخ كتبه ما ااواعي_او تعارض عن الطريفة المواقف، ومن 
سمات،بودمدلأةالعحدرعتاوباه،هوإذااليهعيدر 

رأسهأقيل أن ورفض فميلمم، معهم، ليدهم، الثيباب، بعض مع قدركب به 
هؤلاءمع القؤيعية إلى فقال: شيخ؟ يا اه_ا ذ أنت، أين إلى له: فقلت، لتواصعه، 

أننسيت، هل شيخ يا له: فقلت، الكريم، القرآن حفْلة حفل لحصهور ، الشباو_، 
محفغلتهوأخرج الشيخ، فتيسيم ، المغرب،؟ بعد ثادق _قت محاصرة اليوم عندكا 

ندهب،أجل فقال: نسيئه، ولكنه الموس دّون قد نفأ،،ه ووجد ، الحمراء انمهغيرة 

.http://sea^chك.ja2•ا.محtاom.saس2/9jaz/ju٧الجزيرة جريرة ( ١) 
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ئادقفوصلنا بمل. لا الذي الرفيق ونعم معي. وركب للشباب واعتذر معك، 
قال:، العاصرة؟ هوموضؤع ما تعلم هل شيخ يا فسالته الغرب، أذان عند 

وكأنهالعاصرة، الثييخ وبدأ الغرب، فميلينا يعيننا، الله فقال: فاعلمته، لا، 
ثمااح،الين، أسئلة عن وأجاب الع،ث،اء، ا صلينثم قهرال، قبل لها ر حضم

أسئلتهمعن ؤيحس، يوجههم، الثباب مع لقاء بعده كان ثم السعاء، ا }ياولن
١•ال،،اعة للرياض ا رجوعنوكان نفدت،، حتى  أوتنعجره يبد ولم ليلا،  ١٣

وءأإذج(1.سنه كبر مع سبه أو ملله 

حيثرمحئ،ان، كلمات مواعيد مييحله على سليمان الأخ وأكثرمايحرص 
_قنوذلك الجماعة، كثيرة ال،هماجد من م،،،عد —ق، كلمة يوم كل يلقي 
حملاتمنه تطلب حيث الحج، كلمات ومواعيد الشهر، من الأول شا النحه

ومواعيدمعهم، الذين الحجاج على كلمة ليلقي مقارها، تق يزورها أن الحج 
ف|ضعقبموعد ضها هطالب من ذكر الناسبات هذه لأن الص،يفه، الجسولأت 

•عاليا الأسبق فعقيم الؤقت، 

بالدعوة،التبرعين الإحوان مع شخممى بترتيب تتم الواعيد ومعفلم 
الكاتم،من يأتي وبعحنهها له—ا، الإذن على ؤل الحمهيتابعون الدين وهم 

وبغامهةالحكومية، والوسسات الوزارات أوِق، الناطق ث للدعوة الرسمية 
الصيحة.ووزارة الداخلية ؤوزارة الدفاع ووزارة الوطني الحرس 

منبعص منه يقف فقد ال،،مائل، بعص _ق ي. الوالآراء وبسبب 
تعطيلؤيعاول ا، موقفالناطق بعمى تقذ الدعوة أمور عن السؤولية يتولى 

ال1|دؤولينلكبار ومهل ا الأمرإذ لكن منه، الناس ان وحرمحمموره أوتأحير 
أمراءوبخاصة الطلقة، بالوافقة قبلهم من يح،ههم ~ يصهل ا مكثيرا و~ 

نوابه.أو الإسلامية الشؤون ووزير الناطق 

٢٤٢



أءجوبقابء00مح0هه00ه0يهه00هه0تيتي0تي0ق 

الريامىمتتاو،وةه معاصرات ثلاث سليمان الأخ له رتب أنه ذلك ومن 
فوجهدلك عن وأحبرمح الإسلأمئة الشؤون وزير بمعالي فاتميل فسحها وناحر 

الحاملعبدالئه الشيخ به فانميل الله رحمه له محاصرة أي تاحيرفسح بعدم 
مباقرة.ذلك مكتبه_قن مع ينسق بان وأحبرء 

الأهواء1أميعاب بعمى بسبب أبها مدينة —قن مرة له الأذن ناحر وقد 
بوزيرال الأتمعفعاولنا بالأمرI عام كل له يرتبون الذين الشايغ وضاق 

ضيرعانعاجلا، حطابا له فرفعنا له، الوصؤل _قت نفلح فلم هاتفيا، الأوقاف 
بالوافقة.الجواب جاء ما 

اتدعويائتهج 

معرِق،علمي منطلق من كاسح الشيخ بها قام التي الأعمال »كل 
الشيخكان ؤإنما مطلقة، غيرة أوصاحب أوارتجاليا ا عاملقيالشيخ يكن لم 

هوالنورله بالنسة العلم وكان العلم، مجالس _قن نش—ا ۵هبامح منذ و0ُهأأ 
جداه.مهم درس وهذا ^^،، ۵١١الهادى_ق 

اةدليل،وهوادةهنأحل،دلأبانملمهقا]
العامري*مسمود الشيخ 

بمييرة.وعلى علم على البنية الدعوة النهج، أساس هذا 

محمدبن إبراهيم الشيخ تلميذه لنمه فئد التتحهيلى منهجه ا أم
يدرس_قنجوا، لا برا وطولا، عرمعا البلاد »يطوف يقول؛ أحيث الهلألي،ر 

برجمعية ؤيزور عية، ا ئ. دعوة ؤيجيم، عامة، محاصرة ؤيلقي علمية، دورة 

.hltp;//www.saaid.net/Minute/288.htmا )١ 
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٠مروره بك  'Atؤيزورعالما اجتماعية' أولجنة دعوة لكتب ؤيكتب أوتحفيظ، 
ومنوتاريخ ذكريات من فريتهم عن ليهم عئا قرية كل أهل من ؤيسمع 
أنمند ومفيد، نافع بكل مملوء جدول ودعوة، وعلم فصل أهل من سكنها 
كانكيف سليمان الأستاذ الضخ ابن اسيالوا إليه، يعود حتى بيته من ينطلق 

وقدعينيه، ام أمكله هدا وهويرى وزياراته، أبيه جدول ترتيب يعارتق 
تغصس،أن نفهمهه تتعود فلم فيه، ما كل على أريحية بكل الشيخ موافقة رن صل 

كلبثن التؤضق إلا سليمان على بقى وما طالبا، يرد أن لءمأاده يتعود ولم حييبا، 
برجلفكيف، الفتوة، وأصمعاب اب للميبومرهق كثير ذلك أن جرمه مع ذلك 

قليه،وفرحة الهثييخ راحة أن يعلم ذاته الؤقهت، هن ولكنه الثامن، عقده يعانق 
،العلياء ع،ثدقءت، ونوح لنفس حامل من درء فلله ، كذلك، يكؤن أن نفسه ادة وسي
•للقيعان،، تنفلر فلم بالقمم، واو،هس، بالدون، ترئس فلم 

الناسبين ))يجلس ؛: ^انياآحرالأأيخخثدربنسندقائلأر 
ظروفهم،يراعي ؤيمير، بوْت،وح الشريعة أحكام لهم يبثن ونقاء، وود حب بكل 

دورةعقد وربما أياما، وأقام كتابا شرح ربما عقولهم، يناسبا بما ؤيتكلم 
الحيريةؤيزورمعث،اريعهم والتومعيات، التركي—ات يكتبالهم مكثفة، علمية 

هنيسكن تراه ، والدعاة العلم وطلبة بالقضاة ؤيلتقي أعض،ائها، مع ؤيجلهس 
عادي((.فندق أو متواهتيع منزل 

الكتب،توزبح على حرصه عؤية اك رحلاته  Atالفريدة المعالم ومن 
إليهعهد أحرى وكتبا كتبه بعص فيها ميغيرة كراتين معه يحمل حيم، النافعة، 

محاضرة،هت مرة معه ))ذهيعت، ا: لالعريقىر الدكتورمحهسيقول بتوزيعها، 

.http;//w\vw.ahاaاhdecthxoln/vb/showthrcaها 75729سث، الخد أمل، ملتهم، ( ١ ا 
جدةة الث،ا،محي الأ،،ملورة بن، الله عبد سد؛ بن، ممالح بن، حمر 

امرأ.قناة ( ٢١

٢٤٥



اسراعجوبة مح0ئ0ئ 000يت0000محءه00000حم00

الحلقية،السيارة شتطة افتح محمد يا قالت الحاضرق انتهت ا ملفوجمت 
إو4بل العاصرة بإلقاء يكتف لم الناس، على وزع قال؛ كتب ا فإذ ففتحتها 

الناس«,على لتوزيعها بكتب يذهب 

تلأْوياومح،بعمى مع أو عاولت4 مع بالسيارة تكون ما غالبا أسفاره كانت 
لأجلمنها كل -قن ؤيقف الكبرى، للمدن طريقه ه صغيرة بقرى بمر كان وقد 

مادبة،عندهم يحضر أو درسا فيعطيهم أشهر، عدة قبل إياء وعدهم موعد 
أيامعدة بعد يمل حتى الطريق عليه ؤيتقطع ٠ العمل* هدا أهمية من يقلل ولا 

ْسالميرر'ا..

وصفاتحيفه التي هي لأنها الؤضؤع، هدا بها بدأنا التي نممهها الكلمة 
بخير.الأمة على وأخلفه الله، فرحمه ولايمل، لايكل داعية حقا.. ءانه  ٠٠دقيقا

اثقديرائهض 

سواءبها، اشتهر التي العالم من معلم الوالد ماة مق الفتاوى 
الناسئقة حيث أومن فتوى، ألف حم،>ه_ين فاشي حيث كثرتها، حيث من 
القرعيالتاصيل بين تجمع حيث العلميه، قيمتها مث أومن ا' وتقيلهبها 

الواصي.والتتلبيق 

منالشيخ ات»كان التكلةر عمر بن زياد محمي. الشيخ تلميده يقول 
ابنالشيخ عزمماحة نقل بل از، بس 

اللهعيد شيخنا من سمعت وكدللث، حبرين، ابن شيخنا بفتؤى الأستقهاد باز 

الرزاق((.عبي، ممنف( على المكذو!—( الجزء عن بيانه هن عليه وأحال العميل' 
٠^^^( عن عيا الأخت، انظرماكتبته )١( 
 )٢(ispx.7038؛ /!/httpU/alukah.net/articlcs

جبرين.ابن الشيخ سماحة وفاة ه ومواقف حواطر 
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سئمالا بالفتوى، صاية له >اكان المسكر؛ عيدالمحسن تلميده ؤيقول 

وكثيربيده، الفتاوى ؤيكتب السائلين يجيب فكان الإفتاء، منميب ولي أن بعد 
علومهبتدوين البررة أبناؤه عني وحنن السمتثن' أبدي ه تفرقت فتاواه من 

لوقامتالعود وهذا ألمافتوى، عشر سيعة أكثرمن له قيدوا فتاواه، وضبهل 
كثيرفتاواه من يقيد لم وما وا.>ا_؟ل والفتي فكيف، لهم، مفخرة لكان لجنة به 

ابنشيخنا خبر البراك الرحمن عبئ ا شيخنمع يوما تذاكرت وفد ا، أبمي
سيال«.وقلمه ■حافظ، الله عبد الييخ فقال: الفتاوى، جبرين-ق، 

هدهعرفنيقال؛ فلما ما(رلأو، الحمالح عثمان الربي الأستاذ مرة ولقيت، 
فعجبت،.(، ٧١٥١١على سؤال برنامج —ق، الإذاعة الإجابة_قن  'هبد.أوالدلف، الأيام 

الفتوى.هي وهذه الحقيقي، هوالعلم هذا علمه، من 

الفقهسعة به يتميز »مما ا؛ الدؤيش الل،كت_ورإبراهيم ويقول 
عنوانفرد بها استقل فتاوى فله زمانه، اهل بها سبق التي الأمور من كثير -4، 

افإذ الفتاوى، بهذه انفرد الشيخ أن نستغرب، أحيانا وكنا العلم، أهل من كثير 
بها(،.انفرد التي فتاواه خلال من الشيخ فقه يظهر مضح، لما بالزمان 

حالي،الشيخ شؤل وعربت،، وشرفت، الأفاق _ق، فتاواه ارت عملقد 
طؤيلة،بهامدة ومكثت، للهند، زيارة سنواتِهن ئلأيت، قبل ا)كنت، ؛: الأحم_الير 

م0ريئ،القيخ فتاوى الرجؤع,المح، كثيري وكانوا علمائها، من عددا فيها ولقيت، 

معها<.ت، والتحد بالشيخ الأتم،ال على >ريمدا كان بعضهم إن بل، 

تعحيف،أن كادت مهمة، قضايا _قن الجدل فتاواه بعحص قهلعت، وقئ، 
"تغتميم&،ةمحى• بعدوفاته له حطبة بانعمة-هت الدكتورعادل كماقال بالأمة، 

منعإلى الفتنمل أهل من جمهرة ؤيدهب، السلعي، توسعة قممة هن الأراء 
لا(قاةبماية

http//:174.120.8ا.  l_/in،lex.php?actwn=showMaqal<&id=8937و>سياذ، ل٢( 

٢٤٧



أسيا،جوبة محه0محه0محمحتي0يهلآ 000يي00محه0ي0مح

بشواهدالدعم الفحل يمه الجواز تأسي الشيخ.فن فيكتب وذحريم4، ذلك 
وبلأغ«.مقئع قيه فيكؤن التاريخ، 

ِق.حساسة قضاياوالأئوالبالغ.فن الوا،،،ع المدى فتاواه لبعص كان كما 
فتواهذلك ومن الناس، حياة .فن ححثيورهالها أحرى، قينهايا ؤفن الأمة اة حي

رحربسهمي الدى الراضنيى الحزب اتراضن،ةهوفتواهإن تكفير ثق المههؤرة 

الزكاةيهيرف _فن وفتواه الشهورة، طاليان وفتوى اليهود، مع ميراعه _ق الله(( 
اليح،؛(,سث،هافنهدا ممنّا ،،،يمر مما وغيرها للاشراف(، 

ومافيها منهجه ثم الفتوى، —قن /X/(_ بدايته عن كالعناد أولا ،،،نتحين، 
ب،وصنورد ئم وملأب،،هاتها، الثهورة الفتاوى بعص عن ئم /XZ_، فتاواه يميز 

•بها انفرد التي الفتاوى 

اثبداية

مدةمن يفتى كان لكنه الفتوى، .فن بدأمتى تحديدا لانعرف، 
الثهيخعن هناك ونقلنا البكر، نبوغه عن تحدئنا حينما ا ذكرنكما طؤيلة، 

عيدالرحمنالقاصي العلامة الثبخ »حادوني ؛: ر قوله الزيد عبدالوهاب 
المهيخأيام يفتيان كانا فوزان ابن والشيخ جبرين ابن الشيخ أن ابن،هيحمان 

1بءّاهيمبن محمد الشيخ تيقن وقد تمالى«، وى'هأ إبراهيم بن محمل 
١٠  ٣٨٩عام من رمضان شهر من والعشرين الرابع الأربعاء يوم 

الإسلاميةالتوعية ي|ئماركافن >ىجأإذج الوالد كان الهجرية التب،،عيني_اذ، وف 

بهمايقوم أهم ومن اه، ٤ ٢• هبمآلهحتىع.ام منع-ام ك( 
فيهيجلس الحرم ف كرؤسي له يؤمهع وكان الحجاج، أسله عن الإحابة الشاركؤن 

 ١( )http://www.hdeeth.com/vb/
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يلتف.يولهثم الحجاج، يهم بما غالبا تتعاق سيرة موعْلة فيلقي ملأة، كل بس 

وغيره.الحج أمور من عليهم أشكل عما ؤسألونه الناس، 

علىالقائمؤن وكان الحج، التوعية-فت -—ق ٥١ ٤٠٤عام مقن شاركت وقد 
أنيمع ااإ،ثأايخ، كبار مع مكانه قؤضعوني ، الوالد أني يظنؤن التوزيع 

الحرم.در،س،_قت أن علي بركاته من فكان الجاممة، من التخرج حويث كنيت، 

يمرم،ؤنرب<والج_يرانوالدارفشزمنفلوم، من الكثير كان وقد 

الأمؤر.من كثير وسJتشيرونه-ق التركات، قسمة كثيرا ؤيطلبؤنمنه أأم،،لتهم، عليه 

الفعليةالبداية ؤإنما الإفتاء، مهمة فعليةِقت بداية يكن لم مضى ما وكل 

ه.وكانتت،،٠ىإذاذاكالرئاّءة١٤^ظءثعام٢•
سماحةورئيسهها والإرث،اد، والدعوة والإفناء العلمية البحويث، لإدارات العامة 

بازعبدالعزيربن الشيخ 

االفتون_ة،»كان ؛: فيقولر ، يرؤيهافحيه الإفتاء لإدارة ه ولأنتقال
منإلى بحاجة الكان ؤيبقى الطائن،، إلى ينتقلؤن الحييف _قن الإفتاء إدارة 

عيداللهاوثأيخ إن ثم الهاتفية، والفتاوى الشفهية الفتاوى العمل، هدا يتولى 
ةبعصالرممائلسوةفمناق؛ه

يطلبأن باز ابن الشيخ على فاقترح القال،رة، من شيئا عني وعرفا الجامعية، 
الإفتاء.إلى نقلي 

اكيالسنة ٌجق م  ١٤٠٠سنة ٤، - باز ابن لثبغ ١ مني طلب وفد 
الكتبأجل،س_ق، فكنت الإفتاء، إدارة _قن الحييفية الإجازة أعمل_قت أن بعدها 

الهاتفية.والفتاوى الشفهعة الفتاوى وأ،،،تقبل 

ة.الخامالحلقة حياتي من مأمحاوت، ١( 
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طلببالأفتاء عضويقوم إلى مستمرة بحاجة الكتب أن رأى ل؛ ذلك بعد 
إليهم،أنتقل أن التركي عبئالله الدكتور الوقم، ذلك، _قن الجامعة مدير من 
أضئيلعت كنوان ذلك، قبلت، الوافقة، أن.ححيلم، إلى د_، ويطليلح يزل ولم 

الجامعة(،.—ق الإقامة 

نقلهالجامعة من طلب، بازنا ابن الشيخ أن جلمأوءرإز،ث محمد العم يحكي 
لليْلرالجامعة مجلس اجتمع عشرة الثالثة بالرتبة با.ح،ث، وظيفة على لديه 

يدرسهدا أن باز: ابن للئييخ الجامعة مدير وكتم، جميعا، ورفضوا قله، نث 
ولمبه، تمدنا أن لوجب، لديلث، ولوكان المقيدة، وهو العلوم أهم الأجيال_قت 

الرتبةعلى عهن،وإفتاء نقله بطلي، السامي للمقام وكتم، بدللث، باز ابن بمنع 
•سموإفتاء وصن باحهث، وظيفة على نجفتاء 

خارجها.ومن الملكة داخل من الناس لفتاوى وتصيدي 

بأنالتزمم، وأربعمائة هكن سنة ِقن رسميا انتقلت، أألا ا: ىحJإزةر يقول 
شفهية،أسيلة عندهم الدين من كشر بتوافد حيم، الشفهعة، بالفتاوى أقوم 

عليهارسميا،أوالجواب ال،،أالة تحرير إلى يحتاج بعضهم أيم،ا يكؤن وه 
الفرضية،السعائل إليه أ.حتاج وأكثرما ورة، بصم له أحتفظ ولا جوابا، فاكتم، 

أيصاكذلك، ، لئ، ونحوذلتركة، قسيمة إلى ونحتاج ح،ساب، إلى تحتاج التي 
يحيلالسينترال وكان سدغلوقتا، أيمما التي وهى الهاتفية، اوى بالفتقمم، 

فتوليم،بعيدة، أو فريبة اتممالأت، من تأتي التي الهاتفية، الفتاوى أكثر إلي 
تحريرية.وأحيانا أوهاتفية شفهية الفتاوى 

جمعوقد التحريرية، اوى الفتمن بميورة أحتفظ أصبحيت، مدة وبعد 
عبداللهالأخ وهو عندي، الوطفين أحد وتميحيحه طبعه وتولى عدد، ا منه

•ال>ا،سة الحلمة حياتي من صفحات ( ١ ) 
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منعجلان بن عسوالله اسمه الطلاب أحد بها العناية تولى والذي الحوطى، 
مجلدا.منها طبع وقد رغبة' أهل 

الأجازة_قن العمل ؤسلم الدىه_والفتاوى، العمل مذا أتولى وبقيت 
التقاعدحمل حتى هكذا وبقيت وحدى، وأبقى كلهم الشايخ يذهب عندما 

سبعسنة إلى سنوات حمس تمديد الشيح ضللب عشرة، ينتي سنة مقت 
ئمانسنة إلا_قت العمل أترك فلم أحرى، سنة أبمها معي تعاقدوا ئم عشرة، 

وألف«.وأربعمائة عثمرة 

يقومالإفتاء رئاسة _قن وحوله مدة _قن وُ(هأ كان فقد الجملة وف 
علىوالكتابة والهاتفية الشفهية الفتاوى ذكر ا كمتولى فقد عديدة، بمهمايت، 

الفريسة•اليسالل وقسمة المأررعة الفتاوى بعتس 

اللجنةفتاوى من بعث إلى يحتاج ما ببعث يقوم كان ا كم
البحؤثقراءة وكذلك ^، ٥٠٠از بابن الشيخ عليه يحيلها التي اكاث٠ة، 

وهىا، وتحكمهار الرئاسة تممدرها التتي الإ،ههلامية البحوث لجلة القيمة 
مالعرفة فيها، التحكيم ة لجنأعصهاء أحد زئ/('رينأ الواك كان محكمة مجلة 

بعضدراسة له يحيل ءو،ءيذة باز ابن الشيخ وكان بملح، لا وما للنشر بمهلح 

•عنه نيابة فيها والكتابة السمائل 

التيت۵ليعفالرسائل على أشرف أزال لا أنى »تعرفون ا: 'يءمحءر يقول 
الدؤيش'أ-حمد هم؛ الذين زملائنا بعض مع أشترك إنني ■حيث البحوث؛ مجلة 

وهؤلاءعيدالنعم، بن هوعبا_العزيز الذي اتجلس ورثيس الشؤيعر، ومحمد 

الشبكة,على مؤقعه من الشيخ سيرة ( ١ ل 
الصانع.بجامع الملم طلب قمسىف ]٢( 
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الجلة،إلى ا أصحابهبها يتقدم بحوث شهرين أوكل شهؤي—ا عليهم تورع 
لستأم للنشر صالحة هي هل ، الملأ ونكتب نقرأها بأن ا ؤيامرونن

مدالءة؟«.

مندالإسلامية البحؤيث مجلة على الإشراف، لجنة _قت عضووت4 وامتدت، 

واسعة.رحمة وفاته حتى ، -( ٤٥١ عام)'ا' 

قديرا،مفتيا ء،ءوإإج عرق الإفتاء إدارة الإفتاء-4، ممارسة حلال ومن 

الندواتهن .والمعاصرات فيفتي.هت الإدارة، إطار خارج -ق كثيرا يفتي فكان 
،ه.  ١٤١٧٣عا_قت البيت مكتبا.هن له رنينا فد وكنا الناس، مجامع من وغيرها 

ونشرالرقم هدا وانتشر  ٤٢٥٣٠٥وهو*للفتاوى، مستقلا هاتفا ا وححييسن
حلالومن شنؤيا فتاواهم على والرد الناس ال لاستقبيجلس فكان > كثيرا 

كتابيا.وكذللئ، الهاتف.، 

قريبامنئلأJث،وصلم، حتى ورتبت، المكن—،، فتاواه.هن من كثير وحميتا 

أد.ذل،ت،هذهالخاصبا؛< الإلكتروني الموم افتتاح وبعد ألم،فتوى، عثيرة 
منالكثير تأتى فكانت الإنترنت،، طريق عن للفتوى المجال وفتح فيه، الفتاوى 

اليلال4ان.حميع من الأسئلة 

،jytjUMحلال أنه كر وأتت المائي، ب باليريالكثيرة رسائل تأتى كانت، كذللث، 
ربماالجرائر، من تاتينا التي الرسائل كثرت  ٥١٤٢وا  ١٤٢٠عامي تقريبا.هن 

تماما.أوفطعمت، انقملعت ثم الأسيؤع، فهن رسالة مائة تجاوز 

فتاوىله كانهت، فشد الإعلأم. وسائل كثيرمن هن الحضور لفتاواه وكان 
يس،رونهاثنثم ومحيعه، طلبهه بعضن عله لعرضها ، وسهريا؛، واسبوعهه يومعه 

ومجلةالموم وجريئة ااو4ألمون جؤيدة هن له نثر وقئ بقتاواه، حاصهة معفحة 
.وغيرها الوطنى الحرس ومجلمة الدعوة 

٢٥٢
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ولهسنوات، ثلاث الدة الهاتف على سؤال برنامج مشاركة_فن له كان ثم 
الشارلكت•من ذلك وغير الجد، الكا_ق_ققاواة الجواب برنامج مشاركة_ق 

سواءللفتاوى متمحص،ا يكؤن مقتؤح لقاء منه يطلم_، كان مسا وكثيرا 
الرسمية*الدوائر أوسقت اال،ههاجد 

وكانتيقن'ءءرإي،ة، حتى الفتوى مجال الطاء-4 -4 اسمرولقد 

وسنخصحسخصانمى' من به وتميزت تميز ما ب،،دبب والتأثير القبول لفتواه 
٠سيملأ عنوانا أح^وها عنلأكلام 

هتاواهتتهيزبه اممتوىوu •تهجه 

قديمااء اليلهمزإخوانه كامثانه الوالد الشيخ كان 
بعيدةانم،واب* من 1ادليل، موافقة فتواه تكؤن أن طى i ؤحدتثا 

يفيده*وما السائل لهم ما على مأقدماة الواقعة، لحالة مراعية الشبهات، عن 

ءيم<محةعليه يسير الذي النهج استعلاء سأحاول العنمر مدا وسقن 
اختلافعلى الفتاوى عن للجواب يسلكها التي الملريقة ومعرفة فتاؤيه، _قت 

وو0هأبه يتمث ما بمص ساعرض ذلك! وقبل ، موضوعاها وتعدد أصنافها 
الفغتاوى.مجال مقن معه تعامل من كلام من منقولا الباب، هدا ثن 

/XZ_الوالد بها يتمير التي الصعضات الزؤؤع عيدالواحل تلميده لحتص 
الأولىنواح ة لعد سناله على حريصا رركنت ا؛ بقولهر وأجملها ٠ الفتوى مجال _قت 

ورابمادساله، جاء وبمن به بطلا تلطفه والثالثة بعلمه، ثمة والثانية له، حبا 

لأنوسادسا شتى، جوانب من الأمر ؤيناقس يتأنى لأنه وخامسا وصبره، حلمه 
ونامتاؤيوجهلف، يجيبك لأنه وسابعا أوبئته، مسجده أو عمله مض،وحسقن بابه 
حكمافتستفيد الغتمدمين، وأقوال الكتب أمهات من الرجع إلى يحيلك لأنه 

http://wwwJojainiatxx)nVindexx_( ١ر 
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تراهلما الراسغين،وطشرا العلماء من باالتقيسن يذكرك لأنه وتاسعا وعلما، 
بماولاسعرك جلوسه لايمل عاثرلأنه ؤجالي محياه، واليهاءعلى النؤ؛و من 

اللهمكن التي والشمائل، الميقات من ذلك غير إلى عمل، أو منهتينحل، ليه 
بها«.وحباه جبرين ابن لشغى تعالى 

ابين يجمع جبرين »ابن ؛ ؛ ر سند بن خضر الشيخ ؤيقول 
خياروا والتحليل لربط ١ وبن الفقهية، لمذاهب ١ ومعرفة الشرعية، باليصيومن 

العلمطلبة بها يأنس ففتواه الناس، عليه ما لوخالف حتى الصهحيح، القول 
دقةمع القدامى، الفقهاء أقوال ببمن الجمع ففيها العلمية، القوة من فيها ل—ا 

والنزاع.الخلاف، يكثرفيها التي االعام،رة' الحدئة للمهمائل والفهم الفقا< 

الحنابلةالذهب، ه تمريأ،هرغم ولذللئ، عصيره، علماء بها سبق فتاواه 

االحدئا٢ع،الذهب، أميل هو بل والأدلة، الحديث، على الاطلاع فهومتوسع 
بفتاواهالعامة ليرهتيي يكن فلم اكليل، هيبة مع المعاميرة تحمل فتاواه فكانهت، 

أقوالؤيجمع اكليل، عن يبحث، ولكنه فعلهم، للناس ؤييرر الواقع أويمهاير 
طالبهضحترم النراع، عند قؤيا فيميلا يكؤن ما أشيه فوله فيكؤن الفقهاء، 

مجاراة.أو هوى وليس د-ليل على مبني لأنه رأيه' العالم 

ربماالتي الجريئة، الفتاوى مهاحب، بأنه طؤيلة مدة قبل الناس عرفه 
بالرأيليفتى يكن لم ه ولكنالحنبلي، الذهب، أو م،ث،ايخه أراء بعمى تخالف، 

ؤهادي،،((.قائده واكليل مذهبه، الحق كان بل العامة، للجمهورأو أوإرصهاء 

طليةمن كغيري - أفدت »وقر. ا: _ىر العتيبمحلر بن سعد الشيخ ؤيقول 
التي، الأراء بعض فيها حالف، ممهاثل تحقيق ِؤت بة ١لفريالفتاؤيه من ~ العلم 

http://ww\v^hlalh،leethxoni/vb/showihrcadا  75729( ١ ) 
IUtp://w\vw.alukah.ncl/artidcs/67 /7065.aspxالألوكة موقع ر٢( 
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ومدارسات،بحؤث نتيجة فيها الشيخ قؤل إلى أميل كنت مما سائدة، كانت 
أفلامو_ق ال، الأطفمجلات شن الهادفة الرسوم جواز شن كفتواه 

هوهوهومن بنيهادته، الدعّْة فتواه حيث المسعى ؤثقن النافعة، الكرتؤن 

بالتاريخ..العناية 

عتسؤيهضها وله إلا أهله دعؤيه مؤسسة شن سرعية لجنه نجيه د تكا لا 
باقلعمحاص،ة فتوى أنها على النسخ ضها ينمى بعهسها فريدة، وفتاوى فاعلة، 

فتاوىمن إنها أي غ_يرهلل شن إعمالها يجوز لا الفلاني ١^١ باهل أو كدا 
المؤحتة((.الشرععه ه السعا،

معلها، مأ،وايرا الحديثة، للمتطورات متابعا للواقع، معايثا /Xf(_ كان 
"يتمير٢• العودْر الدكتورسلمان يقول وبمهيرة، وثبات وتميز أمهالة 

والحيحافةالإعلام جاء لما فالشيخ المتغيرات، ومع الجديد مع بالتكيف 
بلفيها، شارك الحال.يثة الوسائل من وغيرها الفضائية والقنوات والإنترنت 

ئبالمسعى شن الخلاف حدث 

دمنعي. بم،يرةشن لؤي—ا عن يكتب وكان بعيني• ثاهد.ته أنا ونال: الشيخ، 
معينة((.أولمرحلة للمالوف أسعرا الثيعخ أن تحمى فلا القصهايا، 

المعاصرة،القض،ايا بعمى عن بعيد وُ('هأ أنه الناس بعض يقلن وقد 
التيالأسئلة ليعمي أستمع ه ليرمن شن >اكنت ا: فيقؤل الإحوة، بعمى يروى 
منوكان الإنترنت،، الثعكة اومن الحميور من سواء الشيخ، على تطرح 
بخىإ رالبرايفت، البالتولف، المحادثات_مح حكم عن يسال شخصي الأسئلة ضممن 

دليل.قناة ]١( 
.hltp;//w\vw.r-insl،xH>in/vb/sli0wthread.php?t^647^،ا ٢ ل 
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الث|وخسعمرف وكض الماثل، هدا أجهل ما نصسي ق فقلت ل والتساء١ الرجال 
البرايفتا<.

ِفتمرارا استشيف لأنه شافيا1 ا جواباكؤال عن /Xf^_ أجاب وفد 
أخطاره.وعرف أثره، ورأى اليالتوك 

)اتجدها: 'ة،ةأينةر الوالد كير مشيرا الفوران عبدالعزيز الدكتور ؤيقؤل 
موالفتههذا الأمور، إليه تؤول وما ينظرللمممالح النفلر، بعيد الأفق واسع 

اوحتيقى«.

ألأحظه.هنفتاواهالذي »ال،ثديء ٠: ااطريرىر عبدالوهاب، الدكتور ؤيقول 
إلىوهويميل والخوال، المائل مقاس على فتياه وتأتي السائل، حال يتفهم أنه 

اوءاتماتمسيواول ولا ئ^؛»سراوا الرسول لقول تتقيا ذلك، وسعه اليسمرما 
الزوال'قبل الرمي بجواز أض من أوائل من كان لذلك مسرينءر؛ا' بعثتم 
انميغرىالجمرة عمد يجتهمون الناس ؤيقول؛ يحدقا كان أنه وأذكر 

رأيتفلما الشمس، تزول أن يسقلرون مقتلة، يكؤن يكاد حاشد، اجتماع مقن 
الفتيا.بهذه أفتيت ذلك 

انتزاعحهسن فت مؤهوبا للفتيا ممارسته طؤل سبب لميخ>ةريإإي وكان 
وعندهالشيخ إليها استمع ا فإذ شائكة، أنها إليك تخيل المسالة فتاتي الجواب، 

جوابسمعيح ا فإذ الأشكال، محل انتزاع معه يسهل ما والران الدربة من 
له((،فطنت( ما وأنا اليسير، بهيا الجواب الله، سبحان قلت؛ الشيخ 

قاةل.دل.)١( 
 )٢(.JجXقاةا

منينفروا لا كي والعلم بالوعظة يتغولهم وسلم عليه الله صلى النبي لكت( ما البخاريإباب لواء )٢( 
.١  ٧٢٤برقم الجهاد كتاب التتنيرمن باكسيروترك الأمر باب|ان ومسلمث * ٦٩برقم العلم كتاب 

.٢٢٠برقم الوضوء كتاب من السجد البؤلء-،ت على الماء صب باب ش البخاري يواه ( ٤ ) 

٢٥٦
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سألتهؤتتحسره. ؤره قممؤيرى ؤسهمها، نضعه يممر فكان هدا ومع 
ا:»تلمىفتاواكمبءتمادنمدهر فتاواه حؤل سؤالأ معه مقابلة الييازهن مجلة 

فهمكملحسن الى تعالله توفيق بعد نحسب ا فيميعزى عاما' ارتياحا الله 
توجيهمن هل والقاسي، الحمالح واعتبار مقاصدها، ومراعاة ^٠<، ٣١١يوح 

•انمددد؟« هذا _قن العلم لحللية 

الخطأ،وكثرة بالقمموروالنتمى، نفسى على »أعترف ; فأجاب
أجوبةأكتم، انى حيث والنقاقهس، العيؤب، وستر العفووالغفران، الله وأسأل 

نفلراغالبا1 اء العلمأقوال ِؤن أوبءًث مراجعة، دون إلي ترض التي الأسئلة 
فيماوأعتمد والديوس، بالواعيد والارتباط الميائل، وعجلة الأعمال، كثرة إلى 

أوالشايخ، عن والتلقي الطلم، وقم، بالدهن علقم، قديمة مملومات، على أكتب، 
الإلقاء،أستعدلهوأراجعوأححثهرقيل الديكنم، الرسمي التدريس وقم، تجدلت، 

التيالجديدة والدلوس الطالعات، ومن الرور' وتكرر المارسة من ■حملت أو 
ذمم،فلعل أوالتلاميد العامة عند لها القابلية فأما الساجد، بالقائها_قت أقوم 

ومعبْسحتها، واشن يتقيلونها، النتى الدلوس من يتلقونه ولل الغلن، لح،عس 
لهوفق وهوالدى شالي، الله فمن صواب من فيها كان ما أقؤل،؛ فاني ذلك 

وقعمما الله وأستغفر اكييطان، ومن فمني أوزلل، خطأ من كان وما وهدى، 
أوالحقالدليل تغاث فتوى على يعتمدوا لا أن العلم طلاب على وأقؤل مني، 

المعير، ٠٤وتردد.النفس، •ءاك،_ة، ما والإثم نورا، الحق على فان والحمواب، 
ولغيري،لى الاجتهادية الفتاوى والؤلفات،وئطييق الكتم، مراجعة من فلابد 

أعلم(<.والله مقالا، للأخر يدع لم الأول فان العلماء، كلام على 
معهشرف أووقيعة ريبة على يدل ما المعائل من رأى إذا وكان 

ةالعود سلمان ١لدكتور ذكرها ١لتي الشهوره القممة ذللث، ومن حكيما، تممرفا 

؛ام ١٩سن  ١٢٢اسد اكان.مجلة ^١( 
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منوسون4 ما بعغى المائل فيه ذكر سلمان. الدكتور عن سؤال له شرم أنه 
ذلكونشر العودة، سلمان الثييخ إلى تحال زُ/(زلإوأ الوالد فكتب عليه، الثالم، 

الشبكة.على موقعه _قت عليها ورد سلمان، الدكتور 

أن■يءمحة الثييخ وفاي، بعد له ضلبة درواثى-قت الدين نور الميخ وذكر 
فقال:حزم، إلى يحتاج فيما الشيخ حزم عن .حد.وه •يءئج الحلبي على الشيح 

مكتبه،_ةن جبرين ابن الثمخ فررت، للإفتاء العامة الرئاسة يوما رت، ز» 

هللاقه.يقع وهوسكرازفهل هللقها زوجها إن قالخ،; م،،دتقتية، امرأة به فاتضليت، 

أولالياتينا حازم: بل،معان الله رحمة عليه حبرين ابن الثعح ا فاحابه
اادللأق«.موصؤع نفتيه ثم الخمر، س لإقامة 

الإخوةأحد إليه رفع به، حاء ممن يقيله الحق، إلى رحاعا وُ('هأ وكان 
قلتذللف، ومن الأسيلة، بسض على فيه أحبت شؤيطا »سمع،ت، ات ر فيه سؤالا 

ردجاء.فت وقل ، اتية( ذ مشة لأنه حائر، الله وجه دعاء )إن الله؛ لل، رحم
أرجوإفادتىالملمين، باشاق كمر ثة 

والأرحح((.بالد،ليل 

منعماوقعنافيه ودعتذ.ر الملاحْلة،  olxjbعلى »نشكرك بقوله؛ عليه فرد 

علىيهللق الوجه وأن ذانية، الوجه صأفة إن وحيث، تعالى، الله ولمتعفر الخطا، 
وقوله؛[. ٨٨]القصص; ه ؤجههء هاإك(للأ ثيء ؤل الى؛ تعكقوله ا، ازر ن. ال

الجنة«رإلا الله بوجه يهيأل ا)لأ وح١يذ،؛ [. ٢٨]الكهف: ه ؤحهه، ؤاووخرو0 
(.٧٧٢)السوىرفم لا(

هوسبحانه وجهه فبقاء ات، الذ عبي الوجه أن لا الذات، به هميراد يطلق الوجه أن //،فف('' ]؟(يريد 
تيميةابن فتاوى انظر: ذاته، بقاء 

.١  ٦٧٣/برقم الزكاة كتاب من الله بوجه ائسالة كراهية باب ف أبوداود أخرجه ( ٣ ز 
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الفإنها والعزة، والقدرة والعلم الكلأم كمشة ليست للوجه.خصموصية كإن 
الجيرينالرحمن عيد بن الله عيد وأملاه قاله أعلم، والله الذات. على تمللق 

١٤١٨/١٢/١A.))م

يجزملم فيما بالجواب معرفته وعدم بتوقفه يكتب أن أيصا ولاسميره 
بازابن الشيخ على الماثلثن بعض يحيل مرارا رأيته وقد ، بشيء فيه 

الدائمة.اللجنة وعلى 

الزوجوكان عنده، وقعُت هللاق قميئة عن الخيمة رأس قاضي له وكتب 
هده_قن أتوقف، باني »أفيدكم ا؛ قائلار الديباجة بعد له فكتب غميب، حالة _قت 

الخلافقوة إلى نظرا وقوعه؛ عدم ولا الطلاق بوقؤع فيها أجزم ولا ة، المسال
عنده،الزوجة تكن ولم وحال|ه، طلق إذا فيما خلاف فهناك، الممعالة، هذه ِعن 

لايقع،أم يقع هل الحائض طلاق قوي.ق وخلاف الطلاق، ي،ئ،هدعلى ولم 
الغميبان،هللاق ِقن وخلاف، يعلم، أولم بالحيتض علم سواء وقوعه والم،،دهور 

طلاقوخلأف_قن الغضب(، سمدة من عليه يغم لم ا ميقع أنه على والجمهور 
كانؤاذا بن، اس أم تأحءددباواحدة هل طالق، طالق هي قال: إذا التكرار، 

'إيترجح ما وتنفلروا عليكم، الله فتح .ء،،ديما تجتهدوا أن لكم فنرى لئ، كذل
أعلم،(.والله بالجواب. وتغيروه الم،،،ألة هذه 

شيئايخفي لا أنه ال،ثمجاعة م۵لاهر ومن فتاواه، _قت سيجاعا وكان 
فهمهاعشهن سببا ذلك لايكون حتى سة، 

زيارته_قن مرافقته عن الانترنت، هن كتيوا الدين الإخوة أحد يقول غيروجهها، 
ياسميخوقلت،ث ه، منواقتربت، خاضية رميالة له أوم،لت، رريم ا: ر ة.حائل لمدين

،معلق، خاممة ة جل،،،تريد وممييية، لابتلأء تعرصت، المس ه كييرة امرأة 

الفتوىرقمر-اما--ا(.]١( 
^ttp://vvwwj-mskxxini/vb/sh()wthread.php?t_( ٢ ز 

٢٥٩



أباتجوبة >ا' 000يمح00000000مح0و0مح0محمحمح00

بأحدتثق ولا ابنها، موت وعلى عليها مرت شبهات عن منك وستقسر لتثرح 
لأسباب،يتعذر التلفؤن أن للشيخ فذكرت بالتلفؤن، الشيح؛ فقال غيرك، 

عنالجواب من لأيتعرج فانه ، بع،و سنذكر ويا أفضل«، التلفون بل ال؛ قت
علىالخريءس البميير العالم جواب فيجيب حساسيته، كانت مهما سؤال أى 

وقدكنانحاذر_قنالناس، نترك لن يقؤل؛ وكأنه الإشكال، ورفع الناس نفع 
أواحمماعأا أو ا سياسياالسره ه الأسئالعلعه رعرهس أن العامه ، المحاهنيراي

تفحييل.مزيد النقطة لهذء وسيأتي أومنهجيا، فكريا 

تكؤنأن ا إمتخلو: لا الفتاوى فان الفتاوى، _قن وُسأ طريقته ا وأم
وكذلك،أونحوها، أوالم،،أجد أوالمكم، البيت •-قت المباسرة كالفتاوى شفؤية 
الفضائية,والقنوات، والإذاعة المحاصهرات عليه_قت تلقى الش الفتاوى 

أنسد ، ذك، ه الخق وحه ؤيلتمس رة، مس
وهو''ئحسانماللأأىءمنذوكا، احتاج إن منه أ،هر 

عنذلك أن علم إذا وبخامية أوتكرارء، أوإطالته سائل سؤال من لايتبرم 
يناسببما سامله فانه أوتشبعا، ا وأحلاورأى ا إذ ا إمة، فائد وحب، نية ح،،أن 
يتسخط،يكقهرولأ فلا أوذكره، أوراحته قراءته السائل عليه يقعلع وقد حاله، 

سؤاله.عن وأجاب —Sوجهه، تب،،،م ربما بل 

الإفتاءكازِقن ا مله عني. كان فقد الهاتف، على بره كممبرا أرممولم 
مدةللراحة وقتا يجد لا بحي—ث جميعا، عليها يرد وكان أوثلأنة، ان هاتف

وربماالموظفثن، أحد أو أوالخادم الم،اثق يمينه كان جث المكتب، -؛ق جلوسه 
يفؤغحتى بالأنتذلار المتمهل وأمر الهاتف، لإمسعاك الحاصرين بعتنى تهلؤع 

الأخر.الهاتف من 

أيام_قن أنه الكؤيم، من الكوس عيدالرحمن بن ي. أحمالشيخ ين.كر 
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مكتبه4، يزورء كان ه ١  ٤٠٥عام -حدود بالرياص-ٍق الجاممة ِفن الدراسة 
مفتونامكتبه فكان والإرشاد1 والدعسوة والإفناء العلمية الموث إدارة هن 

منالعديد عليه ونطرح معه، ونجلس عليه ونثر ندخل ا »فكنا: ية_ولر 
رحب.بمدر عليها فيجيبنا الأسئلة، 

س0ومكث القضاة، أحد الهاتف على كان المرات إحالى وأذكر-ق، 
القضايا«٠إحدى ؤسماله.محت سيتفتيه وهو طلؤيلة، 

أوساعة نمث جلس فربما يطيل، الهاتف اوادائلين.هن بعمى كان فقد 

لأتفرىوعلم، وصبرورفق هدوء بكل أسئلته عن يجيب أكثروالوالد 
الأول.وجوابه الأخير جوابه بثن 

بهمورفقه االوسوس؛ن على صبرء خالعله من يعرفها التي الجانب ومن 
بكواالدين والكئيرات منهم الك؛يرين وأمرق منهم، واستفادتهم به وأنسهم 

منبالطائرة يأتي منهم واحد وكان * أوأشد آباءهم فقدوا وكأنما تيه، لما عليه 
تعودناوقل، كثيرا، بالهاتف يتمعل أنه مع خلمأه، ؤيروي غليله ليثمى بعيد مكان 

نممفأكثرمن الوالي. معها ؤيمكث تقريبا، مرة أسبوع كل تتمملهت إحداهن على 
كثيراالوالل، الم،يخ مع ييليل مثلها وآخر وسوسة، هده بأن وهويقنعها الساعة 

بخير.عيرهم وعلى عليهم وأحلفه له، وعقر الله فرحمه منه، يتبرم أن دون 
كثرتها،من يتبرم لا فانه ونحوها، الحاصرات هن التي الفتاوى ا وأم

نرسلوكنا أويكفي، قف الأسئلة: لقارئ قال أنه أسمع لم بل عنه، عرفت ا وم
متعب،الوالد أن أولأح۵لذا بالإطالة ا أحسسنأونiثJيراليهإذا حفية ارئ للق

إذاأما عاتبنا، وربما يا،تء،4،نه لم مهنيعلّا عن علم فإذا ، موعي، لديه أوكان 
ّآخرها على يأتي ■حتى يتوقف فلا الأسئلة يقرأ هوالذي كان 

.hitp://www.alwatanxom.kw/I^fault.as...<fcAuth ( ١إ 
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أبدا،منهجانلأسرٍْا ليقرأها الأسئلة أمسك 'ة،ةمحةإذا وللوالد 
أشدمن ولوكانت حش كانت ا مهمالأسئلة ؤيقرأ تنتهي، حش الأسئل4 يقرأ 

بوْنهؤح،ؤيجسا شيء كل يقرأ صراحة، الأسيلة 

نتعرىكنا وليلك، ، مومدوع4 كان ا مهمجواب، بلا سؤالا ينوك لا وكان 

أومثلا العاميرة على القائمؤن ؤيعرج يقرنها، من ونوميى الأسئلة، رز فف 
■الملأ أمام عرمهه لأينبغى مما سوال، عليه عريس إذا عوة الد مكاتم، م،ههؤولي 

الاحتماعيةأوالقضايا أوالحكام بالمييامية يتعلق سؤال ت،،،رب، ا ولطالم
فيهؤينهلق الأمر، فيه الوالد فيكأثدما الفكؤية، أوالقض،ايا ة الحساأ،د

أحد.كل يهليقه لا الذي والعدل، بالحق 

كلاقرأ فيقول: يامرني أحيانا له، الأسئلة أقرأ معه كنت ؤإذا 
ابنعن سؤالأ ألقيهت، مرة إني حش ، شيء كل أقرأ أن لابد أمرني فإذا شيء، 

غيروجهه،كانعلى فهم كان وان الانترنت،، الآن_قن متداول وهومقحلع لادن، 
الحج.ونمن-4 المدؤال 

يعرفواولم مجتهد' إنه قال؛ لأنه لادن' ابن على يثنى أنه الناس فهم 
وكلأمهالأحرى، لفتاواه لنخلروا الحق ولوأرادوا ، ذللئ، معنى 4 العلم أهل كلأم 

حطا،ومنهجه الناس يكفر لادن ابن أن فهويرى لادن، ابن عن الكتوب، الأخر 
مصيبا،المجتهد يكون أن يلزم لا لأنه اجنهادء، ■4 مخطئ أنه مجتهد فمعنى 

أرسللادن ابن فان محييب، مجتهي■ كل وما مم،يب،، أنه فهموا الناس وبعتض 
موجهةللعلماء عامة نم،يحة خطاب،، ومعه بمهوته صريعا شريطا للوالي 

وللعلماء،وللحكومة التكفيرللدولة فيه صريح صوتي شريط، السعودية، لعلماء 
تعاض.'يءمحك الوالد وفاة من سنوات عثر قبل وذللئ، 
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الباقرةالواقف »ْن ؛: براكر المنم،ور الأخ بمؤل لهدا يشهد ومما 
أطرحكنت ه ١ ٤ ١ ٦ العام _قن اليوم _ق.جؤبدة صحفيا محررا كنعت عندم_ا 
منمجموعة حولها وأعد إليها يحتاج القارئ أن أرى التي الوضوعات بعمى 

ذلك_قت والعبرة عنها، بالإجابة يقوم الذي الشيخ مكتب إلى وأ.حملها الأسئلة، 
واضحوبخمو بيده، كتابة الإجابة بتفصيل بقوم أن بفضل كان أنف 

منهحرصا ولكن عنه، يكتب من بة نا إ أو ته، با جا إ أسجل أن نية مكا إ برغم 
الأن((.حتى منها بنماذج أ.حتفذل، ومازك السلمين نمع على ٥^^٤ 

اريةإل دورة ترتيب تم ه ١ ٤ ١ ٧ ع—ام  'Atالنزل ق - مكتبه تنظيم وبعد 
تأتىالكتؤبة الرسائل فكانت والسرعة، والدقة الإتقان تممن للفتاوى، 

فرزهافيتم بالفاكس أوتمل مناولة أوت،ّيلم الإلكتروني أو العادي 
ال،تىلأجوسهاالأسئلة عن يبحث يم الأس،تفتاءات، عن الطلبات تفحهل بحيعث، 

'مثإهةالوالد للشيخ تجهر الأسئلة وبقية يث،يهها، ا ملل،مهائل فيرل شبه 
أولقحهلليسياسيته إما عنه الجواب لايصيلح ما منها كان ؤإذا عنها، ليجمب 
ماوأما طلاع، للأ عةأإإ،ئ عليه تعرض فهده لك، ذ لغير أو مرسله من سيء 

المحير'قرب إلى الظهر بمد من غاليا يوميا فيجلس الجواب بستعق 

الأجوبة،ح،موا؛و، أحمد الأستاذ الفتاوى كاتم، على ليملى 

الأحطاءامن سلامتهمن للتا'ى، الفتاوى تراجع الإجابة تتم أن بمد 
غيرحاصة عليهافتوى يكتب أن وفدرئي لأصحابها، ترسل ئم الطياعية، 

هله كمء،،تند للقضاء بها يقدم السدمتين بعهس أن لوحظل، ,حععث، للن،ث،ر، قابلة 
عليهوك1،ب لا ال،امه )ه ئد لأئ،هدر رح^لح مما سهره _قع ررغ،،ت، وما ه، هيف،ه

العبارة.هده 

.http://www^ljazirahxom/104890/fe5.htm (١ ]
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ئبتلما يراه ما بخلاف قضية ه حكموا الدين القضاة بعتس أن دلك وسبب 
فبينالوالد بفتوى الخص—م أتاهم عندما أحرجوا البينان، من عندهم 

ملأبساتها،على واْللع القضية نظر الدى القاضي يراه ما على العمل أن لهم 
كئيرا.الأمر هدا حف العبارة كتابة فبعد 

هواستفتاءعمن ورقة قدم الإخوة أحد أن هذا مقن ماحدث طراثق ومن 
الفتوىأحد فلما أحق، الوكيل بان فأفتاه المؤذن؟ أووكيل الإمام بالأذان أحق 
ؤشرحبنا، يتمل الأقارب باحد واذا بتوقيعه، وٍجوإإاج الوالد مهرها أن بعد 

المحييوكان ح،،أاسية، المؤذن بينه الإمام وأن المؤضؤع' ملابس،—ات، لنا 
الإمام.على الأنتحهاربالفتوى 

طبع،ت،ِقكتبها التي الفتاوى بعص أن الواك عن نقلت، وقد 
الحوْليعبدالإه الأخ جمع كما البهية، والإحابات، ككتابحواررم۵داjي، كس،؛ 

الفتاوى،من الخؤيطرالعديد الدكتورطالق ونشر ، مجلد وطبعهامقت فتاوى 

علىاد،،ح ِق، فتاوى منها: الموضوعات،، بءء،سا صغيرة رسائل وأحرجها_قن 
الطهارةوفتاوى-قت المولود، أحكام وفتاوى_ق ١^^١٢،، وفتاوى_ق الخفين، 

إبراهيمالشيخ نشر كما كثير، وغيرها النيؤية، اكJنة وفتاوىف الشرعية، 

أخرىكس، وهنالئ، جرئين، هت الطيية المساثل .ؤ هأهأ للوالد السرىفتاوى 
'هنءمحة•نتاجه عن الحديث، أثناء _ق الله شاء ان سنذكرها 

زعي')يرأالواثي، ممشيخ ائسهؤرة اممتاوى 

منلسيبب، شهرة لها كان التم، الفتاوى بعمى الموضؤع هذا سأذكرهن 
أحرىفتاوى وساترك، مشهؤرة، بحوادث أولتعلقها لح،،،اسعتها إما الأسباب: 

آئرت،أحرى بموضوعات، القؤية لميلتها لكن هنا، إيرادها المناسب، من كان 
كضتواه—قنالموضوعية، الوحدة على لنعافظ، ، الموضوعات، تلك، مع ا بحثه

ونحوهما.طالبان وفتوى الرافم،ة 
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اس(رحزب ب يسمى ما فتوى 

إلىشرق4 من الإسلامي العالم _قع عاصفة الفتؤى هذه أثارت لقد 
معاليهود حدود على الحرب هدا شنف هجوم مع تزامنت وكانت شوقه، 

،منشورة مشهؤرة ة والقحه، السنة آهل عوام من الغوغاء له فم،فق 4 ان لين
ليس4 واسعا جدلا أثارت التي الفتوى بهدء يتعلق ا عم,ث سنتعالهنا ا لكنن

فإلىالإسلامية، والجماعات الدعاة بين حتى بل فءد،،،ب، العامة أوسا3،ل4 _ق 
بدايتهامن القصية 

فتوىان الهبد معمد اوث4يخ عليه س،وف، الذ.ى الإسلام، نور موي س،ر 

ا:نم،هار هدا الله حرب حول _ lfjلاوال- 
ا1رامضىاطه حزب سعى( ما نميرة) يجوز مل  الفتوىعنوان 

جبر4ينبن الله عبد / الشيخ  الفتي

١٥٩٠٣ الفتوىرمم 
-٠٧٧١-٢٠٠٦م--١٤٢ v/٦/٢١ الفتوىتاريخ 

الواهنضةطايقة باب مئتسة—ك مرق كتال_ا مرقوعطنام.بوأددان~ك الشدة—ك 

تحتالانضواء يجوز وهل اJرافضىلآ الله حزب يسعى( ما نمرة) يجوز مل 

السنة؟أهل من 

JI^JI

ولاإمرتهم، تحت الانضواء يجوز ولا الرافضي، الحزب مدا نممرة يحوز لا 
منهم،سيرؤ، أن المنة لأهل ونمييحتنا والتمين، بالتمهر لهم الوعاء يجوز 

والسنماتيللإسلام عداوتهم يبينوا وأن المهم، ينضموا من يخدلوا وأن 
انمداءمهمرون دائنا الرافضة فان الممتة، أهل على وحدسا قدينا وضررمم 

فيهموالطعن المية أمل إظهارعيوب بقدرالاستطاعة ؤيحاولؤن ٠ المنة لأمل 
اللهلقول حكمهم ف يحل والاهم من كل فإن كيلك كان واذا بهم، والكر 
[.٥١متيتره بم؛ق ثثدم تعالى؛ 

الإجابة

http://wwwjslamlighlnct/itidcxphp?option^om (١ ^
d=l399&id=15903
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هدا٠إشاعة كبر حملت قد للرافضة التابعة الإعلأم وسائل كانت ولقد 
كثيربدلك حدع حتى الإلكترونية، ومواقعهم وصممهم عبرقنواتهم رء وسم
اليربي.الحليج وحتى واليمن والشام العربي والغرب ْمدر -ق، السة أهل من 

شبكةوهى الإخبارية، راصد شبكة الوصؤع نشر كبر تولى من وأول 
المنةأهل ضد االنرضة والدعاية الكذب على قائمة لكنها نشطة، رافينهية 

ماتأمل لك وأترك سمرته، الذي النحى لك< وسأسموق العلماء، وبخاصة 
وهذاالمعودية الأحبار وكالة عن نقلته وقد والجهل، والكذب الكيد من ْلياته 

إلكترونيهوموقع وانما المعودية، اء الأنبوكالة ي۵لنه قرأه من فان تلبيس، 
إلىولننتقل الهُهتقلةروا،،،ما، اكعودية الأحبار وكالة نمأ،هه سطمى رافهمى 

الخبر،نصر 

٧y / ١ ٩ بنمهرف، المعودية الأخبار وكالة ~ الإخبارية رامهد ))ثيكة 

_LjuiJtالله لحرب الدعاء بحرمة أفتى حبرين ابن 

الإJنينأمس يوم حبرين بن الله عبد الخعودى الملمى الئ،يخ ال.ر أمه
الحربهذا نم،رة يجوز إنه))لا فيها: قال انى، لمن

بالنميرالدعاءلهم ولايجوز إمرتهم، ولايجوزالأنهسواءتحم، الرافضي، 

لأهل))ونمهيحتنا قائلأ: المنة، للم،،دلمين نمهيحة حبرين ابن ووحه 
عداوتهميبينوا وأن إليهم، ينضموا من يخذلوا وأن منهم، يتبرزا أن المنة 

•والسلمينء للإ،هملأم 
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الشيخبمد الوهابية للحركة ديني مرجع أكبر ثاني جبرين ابن ؤيعد 
الخكوميةالإفتاء نة جلة 

آرواس الرسمية السعودية اء الأنيوكالة وسيرله ة، قليلسنين قبل لماعده حتى 
تمؤيلها.الإسلامية الشؤون وزارة نتولى التي ومحاضراته، أ-خباره 

ةالمساسعالتحأرداحات مع متناسقة الادJنية الفتوى وتأتى 
المعؤوليةالله(( فيه»حرب التي.حملت( الماضي، الأسبؤع المهمودية للحكومة 

لينان.على الإسرائيلي للقحين( الكاملة 

ِقتحاداانصعاما السعودية _ق الوهابي والمعلمى المنى المائع ؤيشهد 
1الله حرب، تؤيل. مرة لأول سلفية أصوات( برزت( حيث( الله، حرب( تجاه موقفه 

الوهابيالملقي المارع تأييد قامي على الملريق لقملع أتت، الفتوى أن وبدا 
الميعى.الله لحرب( 

محمدالملقي الميخ يديره الذي الإسلام(( موقع»نور الفتوى ونشر 
منليس فإنه المائة حرت، وكما القاعدة. لتنفليم بتأييده واشمروف، لأل.ان، الهب

انتهىالحكومة((. عليها سعيْلر التي الإعلأم، وسائل مقن الفتوى سر التوقع 
٢.رامير سبكة خبر 

كلامها,على وبتوا واكنية الميعية المواض من الم.يل. عنها نقله وقدأ 

صدرتللوالي قديمة فتوى ذللئ، بعد عرفا كما الفتوى هذه وكانت، 

لهاعلاقة ولا الحدJث، بمناسبة يمسدرها فلم ، ٥١.؛ YV/Y/Uعت—هِقنتاريخ 

الميخ^ ۶٠على القائمؤن نقرها ؤإنما نشرها، ف ستأذن لم وهوأيصا به، 

.http://rasi(120l.homeip.net('artc.php?id=12035

٢٦٩





ؤ000000مح00يمح00000000ةاسبم؛و؛ أك>آلا، أاثاان: اكسر 

خيرا،بهم يظن ممن كثير على اختلط الأمر ولأن )_،، اللبس هذا وبسبب 
يصدرعنهأن الشيخ محبي بعص اقترح قصد' ودون بمصي ذللف فغاصوا-ق 

الأمر.يؤضح ما 

فتوىالانترنت مواقع أحد نقر نميه: كان الوصؤع حول له سؤال فقدم 
لكم؟الفتوى هذه نسبة نضح فهل اللبناني، الله بحرب تتعلق إليكم، منههيوبة 

الله،رسول على والسلام والصلاة لله، الحمي. ؛: بمولهر فاحاب 
٠وبعد.٠ وسلم ومهحبه آله محمدوعلى 

والواجبى ١  ٤٢٣/ ٢ / ٧ تاريخ -4، منا هدد،رت الف،1وىفويمة ه فهي، 

وأننثيرها، يتئيتوافيهاقيل وأن به، ماتتعلق يبينوا أن سيروها الأين على 
لتعلقلا وهى مناسبتها' ؤييين حكميها ييثن، -حتى منه' معديلتا من إلى يردوها 

وهمالملحون، هم الله حزب إن نقول؛ فنحن فقحل،، الله حرب ي،،همى بم—ا 
أثتكمد؛ب_فيهم: ١JL،u^< الاjينقال 

وذلكالله، حرب من ليمهوا فهم مكان كل هن ة الراضثها وأم[. ٢٢ت لجائلة ال 
ونقلواالإسلام لنا نقلوا الذين المهحابة ؤيكفرون ،نة، ال،،أهل يكفرون لأنهم 

منقوصوأنه محرف،، أنه ؤيدعون القرآن، هن يطعنون وكذللث، القرآن، لنا 
همكذلك، اليس،، باهل يتعلق شيئا فيه يجد.وا لم لما وذللث، ثلثيه، من أكثر منه 

هوْم،مونتاكاهد،ا الإون_يعثدر، الأئمة هم الذين أئميتهم بال،عاء يئركون 
لينانه، الإيلام ؤينميرون الله يتحيرون تعالى لله حرب وحد ا فإذ الفتوى؛ 

بالثبات،،لهم وندعو ونثيجعهم نحيهم فإننا الإسلامية، البلاد من غيرها أو 
حربيسمون من وبين اليهود بي وحرب فتنة موْتدوع الأن المومأوع إن وحيث، 

اكتوك،رمم)أا'آْا(.١( ;
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أنشك لا فنقول: قوة، ولا لهم حول لا ممن الستسفؤن بنارها واكتوى الله، 
أهلوحاربوا دسلمز؛نثظ|دطلين، وحاربوا اليهود بها قام التي الفينة هذه 

بذلكيريار-ون ' اليهود وهم بها قاموا الذين وأن شيطانية، فتنة أنها ان لبن
وهذاوئرواتهم' بلادهم على و|،،تولوا حتى واالسلمين، الإسلام على القضاء 

أقوثلمك أمحوههتر ررأش يئلمقوأ أن ؤينيدوث^ نقؤل؛ ولكن يتمنوهء، ما 
امينوال،ّالإيلأم ينصر أن تعالى وندعوالله [. ٣٢لاكو;ة: زر،,ه مثِ أن إلا 
الخوفبعد يبدلهم وأن لهم، ارتضاه الذي دينهم لهم يمكن وأن مكان' ل كي 

يردوأن الحق، على كلمتهم يجمع وأن غنى' الفقر وبعد عرا' الذل وبعد أمنا 
لمثنالمعهيهاحمؤن الذين المخالفين، و،معائر والرافينمة والنمهارى اليهود كيد 

الإّ،لامية،البلاد ّعائر الأفغانو.4 الء-راقوق انو4فلطنوف فلبن
وندعواللهالواّأال4ثن، بلاد نيف ١Jالحلاماالله أعداء كيد ؤيبحلل يقمعهم وأن 

يرزقهموأن الحق، دينهم ءالى الله يردهم أن للممسيبن الى وتع/هيبعانه 
تعالى:ينمعرهم وحتى الحق، يعرفوا حتى ذلك، على يثبنهم وأن به' التمسك، 

أعلملم[.والله • ]الخج: ب أنمةلتؤتجن.عئز إك *نيما"/ْآ أس هممدك ؤؤ 
اللهعبد وأملاه: قاله أحمعثن، ومأءءيه آله وعلى معمد نبينا على الله وصلى 

ه.١٤٢٧/٧/٣4ينس•امحجمناسن

منمرض قلوبهم _قت الذين ولكن الفتنة، بعض البيان هذا أطفا لقد 
بلذللث، يكفهم لم السنة أهل من المغدوعبن وبعضي ونحوهم، الرافضة 

؛قنوقتها.قيل.مما شواهد للف، سأورد المسألة تتمعورحجم وحتى أثارهم، 
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ا1ستاتأمل من اأحاJوعون ٥؛^ ما الأول، اكسم 

سعودهفتؤى عنوان تحت أ-حادهم كتب ا ااجرائريةر الصمحف 
ذلكيظهر لهده أولي تفسير ارمقن فقال؛ حرب نميرة تحرم 

ابتداءأداشت التي السعودية، للحكومة الرسمي الوقف مع والتناغم التناسق 
هذايخرج ولا العواقب•*• الحسؤية غير بالغامرة ووصفته الله((، ررحزب عمل 

عنالسعؤِديه، سقن والمسا،سه الدسه السلهلمان ضه ، 1طْئ|ددالذي المص،رف 

واعتبارهالشيعي، المد من وموقفها السعودية، الدولة الميرلمياسة النسق 

•غيره(( من تهديدا أكثر 

المنميوبةالقديمة ناتوى 11\»أن السيامسة؛ المعاحة مقت أحدهم وكتبا 
الله،وبحرب بالشيعة يتمل فيما جه؛محرفمح جبرين بن عبدالله الشيخ يعماحة 

يتملفيما تطبيق ارومحل مد وجعلها ونشرها، نبشن من عنها نبشن التي 
وتهدمالأن، يدبعؤن الذين الشيعة، فيهم بمن لبنان مقت ا بإخواننا بعلاقتن
النفنربما^^ىفحاجةماسةإنىأنيهادفيها أقول؛إندلك بيوتهم•• عليهم 
والمعرورالكلمة وتشتيعتا الصيف شق من محتواها مقت لما العامة المصعلحة يخدم 

قيادئتالموقف ومناهينمتها مجافاتها عن فضلا الأمة، أعداء على تدحله الذي 
واحد((،صف فلمعطيزف ؤثت لبنان مقت أشقائنا مع تقف التي الرشيدة، 

الراهضةقاله U الثاذيأ انقسم 

النظاممصيية نشخيصى مجمع رئيسي أن الشيعية الموام بعتض نثرت 
المعيمن حذره ، الشيخءالى رسالة وجه رفستجاني هاشمي إيران -4 

•والشيعة الهنة يخن الحلافات إثارة إلى 

٠٢٠٠يوليوب  ٢٢السبت يوم عدد الجزادري4 البلاد صممة ( ١ 
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}؛jCالخلافات بإئارة يقومون الأشخاص بعض لأن الإيراني وأسف 
لبنان.قصية مع التعاطي _قن والمنة الشيعة 

للشيخطؤيلة رسالة العوامي وهوحسن ء القطيف الرافضة.هن أحد وكتب 
الإلكترونيةالواقع رسالته.هن ونثر الفتوى، بخميوص الوالد 

الرحيمالرحمن الله >اسم بقوله: بدآها الوالد إلى شخة بعث ئم الشيعية، 

حاتمالله عبد بن محميّ والرسلثن الأنبياء أشرف على والخلام والمهلأة 
وطهرهمالرحس عنهم الله هب أل! الدين ال۵لاهرين٠ الطيبا^ن أله وعلى الرسل 
الدين.يوم إلى والاه ومن بإحسان اتبعوه الانين أصّحابه وعلى ، تطهيرا

المحترمحبرين بن الله عبن، الشيخ الأخ فضيلة 

وبركاته..الله ورحمة عليكم الملام الإسلام، بتحية أحييكم 

قراءتها،قبل بها ترمي فلا متامل، المطورقراءة تقرأهد,ه أن آمل 
المؤمنصالة فالحكمة الجميل. تعييرك حسب شيعي. رافضي من ا لأنه

أنىوحال.ها.حدها يا 

للشيعةراالرواضسا(،تكفيرا لكم نقرأ وأحر حثن بين الش،خ، اب حن
ؤيتعاملونالفلز، بهم يحسنون الات.ين الغافلم وتنبيه منهم، اكل٠ين ير ونمن 

حزببممى ما نميرة يجوز هل هو: سؤال على إجابتكم د1لك وآخر معهم، 
الأهالرافم،ى؟«.

مثلقلمك يخط حينما الشيخ، »حناب قال: ثم وجوابها، الفتوى ساق ثم 
وتحدثالإسلامية، الأمة جم تنخرِهن التي المموم، هذه بل الأفكار. هذه 

الاحترابوربما - اكلمين جماعة بين والتشرذم والتفرقة والبغغعاء العداء 
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بمح،الإسلام بلاد ؤيتكررِق وتكرر، ذلك حدث بل - الله لا،سمح 
فتاواكمو،سس، أوارء العداء زند ؤيشتد مناسبة، دون وأحيائا مناسبة كل عند 

وأمثالكمء.

وليللتميوص وتحريف ونم،ائح مواعظ ه النوال هذا على ئم،،،—ار 
كما، ء ا واستعد وكيد ولمز، وهمز سقيمها، بل بضعيفها واستدلال ٠ لأعناقها 

عادتهم.هي 

حشركسمة ابن ؤاماملئ، دك أ،دأإن يعلم كالهت<،أوت ما طرائف ومن 
أحدئتوال.عة أول إنها ؤيقول؛ ا الله إلا إله لا يقول من تكفير عن نهى معه الله 
لإسلام,,.اث 

أيحلالطوائف ف فليس » ٠: هوالدىقالعنهمر تيمية ابن أن وكأنهلايعلم 
وعلىرسوله وعلى الله على كذبا الطوائف أعفلم فإنها الراضئ،ة، من ذلك  'إ

بالحيدق،تكذيبا الطوائف أعقلم من هم وكذلك القربى، ذوى وعلى الحيحابة 
الحيريح,,.العقول و الحهحيح النقول من العلوم الثابت بالصدق فيكذبؤن 

منؤيحدره ، الوالد القيح يعقل، أ وبد الواعظ، ثوب، لبس ئم 
عقلكصواب إلى لشيخ ١ ا أيهرجع »١ ت بقوله كلأمه وحتم ، والعقاب، اب، الحسم

حهل،ء_،بعحس فتكؤن الثميطان، بعقلك يلعم، ولا ريلثا، إلى وتب، تفكيرك، ورشاد 

التاثبين٠من لتكون أحاديثك أحدثتها التي العميقة الهوة واردم جهنم• 

العوامي,,.باقر حممهن أحيك: وسلام شكر وتقيل 

الواقعأحد ''ام4 ٦' / ٧ /  ١٩القطيفث من الرافضة أحد وكتب، 

١ط فرطية، مؤمة نشر سالم رشاد معمد د> بتحقيق ١  XW/Wالنبؤية المنة منهاج ^١( 

rvo
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الإمامنهج على سار الله وحرب الوهابيين. على بالغريب ليس IIالشبكة: على 
•الخمينى الإمام والميد يخراغبحرب، 

ؤإلأمعه، سالوا كبرائهم ركب، سار أينما مم،الحهم، مع فهم ال،ههلفيؤن ا أم
فهوإسرائيل مد الله حزب مقاومة من الرغم فعلى بالعكس• الفتاوى صدئت 

يعباكان حيث، _J^، سببا 

فأحد بعثيورة إسرائيل منهم أي يْلالب، لم بينما أولا• ادة القيمهثهورة عليه 
•أ*ه أوسسدكرذللثا،،• ولينان، للمه،امانغ،ظ،دهْلان واع،الها اعهمالها 

منجند-يثذ، باسر بدأت أنها يعلمؤن الأزمة تلك، الأحيار-ق، تابعوا والد'ين 
•جند•ياإسرائيليا عشرين عن مايزي،• وجرح ثمانية، وقتل الإسرائيلي، الجيش 

حميعفقميفت واحد، آن مقن ومنهجية همجية بعملية ا رإسراثيل قامهتت، ثم 
تقحليعواستْلاعوا كالطاروالطرقوالج،مهور، االوحودةثبان؛ التحتية البني 

والناس،واكاطات السيارات من وكثيرا المهانع قمعموا كما البلاد، ال أومه
أوالله حزب على يركز يكن ولم للدولة، التحتية البني على يركز القحهف، وكان 

ؤإرعابمحمالناس ترهيب والى الئات' وجرح قتل إلى التحم، أدى وقد قيادته، 
تصربولم ان، لبنضمربت )إسرائيل( أن فالحمواب ونزوحهم، وتهجيرهم 

ومنالله، حزب فيها التي ال،ث،يعية المناْلق بعص قم،مت، أحيرا ثم الله، حزب 
العلن•غير الاتفاق من نوعا هناك، بأن يتمر مما يتأثر لم الله حزب فان ثم 

نقاوماحبن التىسنجنيهالفائدة ا ماللينانيونيت،،،اءسمن: وكان 
كلالله حزب احتطفهما الذين الأ،،،يرين موض،وع يمتحق وهل إ، زإسرائيل 

•أم،ابنا الد.مارالد,ى هذا 

أنؤإما ، تؤياو،)إسراثيل( أن إما أنلث، الئ، ذ إذ الوجود الإشكالية وكانم، 
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؛.جوانبهار جميع من المسالة يدرس من هناك وليس I الله حرب تؤيد 

أوتلميحا:تصريحا الفتوى انتقاد الدة تلك  'إعنه اشتهرونشر وممن 

المواجى.محسن لدكتور ا~ 

العودة.بين. بن سلمان لدكتور ا~ 

القرضاوى.يوسف الدكتؤر لعلامة ا~ 

محير.مفتى جمعة على لدكتؤر ا~ 

محمر٠االسلم\ن للأحوان العام الرشد عاكف ى مهد حمد م~ 

الأزهر.جامعة ومستشاررسس الحقؤق بكلية الشريعة قسم رئيس إمام محمد . د~ 
سابما.الأزهر بالجامع الفتوى لجنة رئيس قْلب جمال لشيخ ا~ 

الأزهر.وكيل الديب عمر لشيخ ا~ 

ة؛التحو بالولايات الإسلامية فقهاء عضومجمع عثمان رأفت ل.كتورمحماو ا~ 
الممابق.الأزهر عاشوروكيل محمود لشيخ ا~ 

لبنان.الإسلامية.ق للجماعة العام الأمين ءة؛عرإفيج مولوي فيصل الشيخ لمتشار ا~ 
الوزير.الي٠نىإبراهيم لعلامة ا~ 

~.اليمنى بالبرلان والأوقاف العول لجنة ~رثيس القرشى غالب لدكتور ا~ 

^مملاحاليمني التجمع شورى مجلس رئيس ~ الرذاداذي صداتجيد لشيخ ا~ 
الإيمان.جامعة ورثيس 

تتهمحينما العجب لكن أحر، عالم رأى العالم يخالف أن العجب وليس 

السلم.موقع انظر ( ١ ت 
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٠أردت ما غير على كلأمى شسر أن وحشية i االوصسوع هدا ولحساسية 
تقديريمع والأحقاد، الأولاد سيقروها كتابة لكاريخ، أكتب أني أنبه أن أحب 

القبائل•هده لدى االءمموذلة النسبية والشجرات الشهورة، بالقبائل واعترا_قن 

زلةوأنها جرا، الفتوى هده إلى حر الوالي. أن البعض يظن فئ 
قديم،للوالي الرأي هدا أن أوضح أن فأحب مقحيود، غير وحطا لسان 

منعاما عشرين من أكثر قبل مقيدة فتاوى ولدينا عرفته، مد فتواه هده وأن 
الحادثة.هده 

ثمشهرتها، مهيب، أعرض نم الفتاوى، هده فحوى أولا أعرض ودعني 
هدهمن الحيين لشاعر مراعاة الفتاوى نص أعرض ولن اعياتها، تل أعرض 
القياثل.

بتعطلؤيعلل البيت' لأل الزكاة دفع جواز يرى 'ة،ةليذة الوالد فالشيخ 
القديمة.العممور ياحدونه_قن كانوا الدى الخمس 

وهوأنغيروحهه، على وحملوه الناس، هوالدىأئار آخر، أمر وثمة 
للهثمكإفمدعاة والحء،أوأن الحسن لدرئة وبخامية الياد،، لأل الانسياب كثرة 

•ادسسصا ا هفل 

آخر،شيئا يؤيد ؤإنما النسب، معروفة القبائل بذلك وهوم0ريوي 
وصحكما الانتساب، لذلك مستند دون البلاد كثيرمن ينتممبؤزه هوالدين 

أصدره.الذي البيان ذلك-هن 

خالداللءكؤر أن إلى ضعود ، وانيسارها الصاوي هده سهره سبب أما 
عنكتابا صنف العروق، الأعمال رجل الجريسى عيدالرحمن القيخ ابن 
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سيلهد كان األوص1وع حؤل ضؤى ضه لسر مما وكان ولسره، الميلعيه الوص4بده 

'مثأهالوالد عنها 

ماؤإخلهار ، ووغ'هأ الوالد الشيخ فتاوى بتتبع القيام إلى ذلك أدى وقئ 
وغيره.الأنترك _قت وتل.اوله ونشره بالوضؤع يتعلق 

يْلالبونهمللمسؤوني عرائص بتقديم القبائل هده وجهاء بعص قام كما 
بكتابةالياذان وبعض العلم طلاب بعص وقام الس،الة، هذه من موقف باتخاذ 

بعتسأبمسا قام أنه شك ولا الانترنت،، ومواض الصيهتف بدحس ي مطولة ردرد 
'الوالد من بالنيل المنة أهل منهج على ليس ممن أعنى بن الغرمي

الممهوم.تجتمع الله وعند 

اهتماما،الأمر يعر لم مغالفيه، مع كعادته الأمر بادئ -ق وكان 
الله.لعير الشكاية أو لنض،ده بالأنتصئار يفكر ولم 

طلابمن الغيورين بعض رأى القيل، الأمروكثر تفاقم أن بعد ولكن 
الغوغاءوإسكارتا الفتنة، لاطفاء ال|عي عرهم ومن الييت، آل بيوتي من العلم 
غيروجهه'على حمل الدى كلامه ؤيمسر رأيه فيه يوضح يممدره ببيان 
الشيخوالشؤيمي العونى عارفا بن ■حاتم الدكتور الثريذ_ا أبرزهم من وكان 
الوشلىعلي بن محمل. الهندس والثريفا السقافي، عيدالقادر بن علوى 

الصيني.

ال٠اااrن،رب لله »الحمد. ونميه: الشهور، التومهيح ءجرإقج أمأدر ولدللث، 
.وبعد.٠ أجمعين، وم،حيه وآله محمد نبينا على والمملأم ة والحهلأ 
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بعص_قن ورد ما ءهم سا البيت أهل قبائل من إخوانتا بعض أن بلغنا فند 
الأشكالولدفع للزكاة، البيت أهل باستحقاق التعلقة ا، منانم،ادرة الفتاوى 

ياتى:ما ءالى التنبيه نحب الالتباس وازالة 

الأرْسوجه على وجد بيت أشرف من ذرية هم البيت أهل أن أولا؛ 
_ةتنقدح لا ونمن الحامير، عم،رنا إلى محفوخلة أن،،،اب، ولهم وسعبا، حسا 
علىمامونؤن والناس وئبوته، الت،س، م،ءءة من تحققوا حيت منهم، أحد ن،،،ب 
منه.ل ينا أو نه،هيهم  'هيقدح أن لأس نحل ولا بهم، أنمها 

الكتاب،وردت.٤، التي البي،ت،ضعبيأوحقوقهم، لأهل نمرق أننا يابا: 
معالسنة اتباع بين منهم جمع ومن والإيمان' العلم أهل عليها واتفق والسنة، 
الميتقيمالم،راط، عن انحرف ومن ضنهيلتثن، بين جمع فقد الن،،،،—< شوفا 

يسرعلم عمله، بطابه رمن النبي.: قال كما القيامة، يوم نمهبه ينفعه فلن 

ممالى:لقوله بالتقوى، إنمايكؤن الله عند والتفاصيل مأ،دلم، لواه سيهأ به 

[.١٣]\-و>و\ت\ ؤإ0أءفتعبمأسأصلإه 
الأساءةلأس،ولأبها نرد التيلم الفتاوى، نعتذرلكلمنو،،ا؛<تهتلك يالتا: 

التسمكعلى جميعا لمين المونمث، ، والتشكيك، الإثارة هت ستغلها أن لأح. نجيز 

وأسبابه.الاختلاف مادة على والقضعاء الكلمة جمع على والحرص بالتقوى 

وآلهمحمد على الله ومعلى أعلم. والله التوفيق. للجميع الله أل ن،،م
الجبرينالرحمن عبو بن عيدالله وأملاه قاله ٠ وسلم وميحبه 

تعالى.الله بحمد الثيمل ولم ايئ،كلة على البيان هذا قممي ولقي، 
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الإذ بينهما، حديم، ذلك، يجربمد ولم بالجواز، فأفتاه ال،هأعىه تو،يهعة عن 
■ب،نهما علاقة 

الحديثوليس ، معروف، مسيهور لأنه الوهنمؤع، هذا _قن أطيل أن أم، ولا 
قطعتالوالد فتوى أن أبين أن أردتا ؤإنما ا، موصموعنمي، من فيه 

العامة.عند الاتكال أزالت، أو الخلاف، 

^نس_افىاكيخعباوالكريم_بنعودة ذكرلىالدكتورمحما
العلماءبعضي كلام سمروا نا الدعوة الحدءءفيين_قتمجلة ليعطى الخطييرقال 

ومعهاباية، امهتدل كمن أنتم معهم: الوالد كلام وذكروا الإسلامي، العالم من 
مؤضوعة.أحاديث، 

يقول:كان أنه والده عن الخضيير الكريم عيد بن عبدالرحمن ؤيذكوالشيخ 
الشرعيةوالحجة البحيرية العاينة بثي حمعت، حبرين ابن الشيخ شهادة إن 

مكانأدركوا ))الذين ؛: ر جءظتءمح(قوله الإلكتروني موقعه ورأيت،-ق 
فهولأءالقديم، من أوسع وأنه حقيقته، على السعي ورأوا أذيممر، قبل السعي 

هدا،بمثل قال الله~ -حففله حبرين ابن الثميخ كلام ومعروفا يفتوا' أذ لهم 
مانعفلا هدا، من أوسع وكان اليمعى عمارة فبل وستين تسمم—ة سنة حج أله 

الجديد((.السعى_قت من حينئذ 

والنهىبالعروق، الأمر هيئة رئيس الحمين عيدالعزيز الث،يخ وقال 
التيؤزنينج، وشهايته المعي بتوسعة يتعلق ا فيم))فتواه ا: عزالنكرسابقار 

حميعا((.الم،،علمثن ارتياح محل وكانت، الومهؤع حسممتا 

.http://www.khudheir.com/text/1320 ( ١ل 
http://www.alriyadh.com/2009/07/ 15/article444783.html (٢]
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وتوسعواالسألة حرلوا واليا_^، الملم طلاب من كثيرا اك هنأن ومع 
يسوء.بشيء الواك فتوى عن منهم نحدث من أر لم لكن فيها، 

^٤٥٣>أوصا ■_ بها انفرد اص ذبماذج4نهتاواه 

محرمدون اتطاترة ه سفرالرأة 

منوهي معاصره، عنكثيرمن 

أنؤييشترْل واله1ائرة، محرم دون المرأة سفر فتواه_قغ العاصرة النوازل 
وصلتءإذا أولهالها احرمن ؤيهييمبلها الطائرة، إلى ولها دوص،لها 

الفتوىهده هن أني إلا 1 جعته مرا _قت رغبتي وعدم له، إجلالي مع وكنت 
أعرضولعلى يرجع' أن لعله -حولها' ينا بمن أفرح وكنت كثيرا، راجعته 

إليهوصلت ما ألخص شم حولها، به روجع ما بعض أعرض ثم الفتوى، هذه 
والراجعة.التأمل من طؤيلة مدة بعد 

منهاواحدة سعرت فتاوى بعدة وأفتى الوصيؤع، هدا عن مرارا سئل فقد 
■الوْتدوعقوله حول الفتاوى أجمع ومن السلمؤن، جريدة 

•لاكقوله محرم' دون السفر عن المرأة بنهي السنة أأوردت 
،مسيرةنواية؛ ق -وا محرمأر ذي مع تلاث مسيرة المرأة قسافر 

أزهداشك ولا محرم«ر؛؛ه ذي مع إلا يوم ،مسيرة لمهله: ئن .وا يومين،٠ 

littp://ibnjcbreenx^m/ftawa.php?view=vnwsal&( ١ ر 
.٢٣٢ا٤ برقم الحج كتاب وغيرءمن حج إلى مهمرم مع أأ،غرالراة باب ث سهلم لواه ( ا٢ 

بابملم.ق ولواه  ١٩٩٥/برقم الصوم كتاب من التحر يوم الصوم باب -ئ البخاري لواه )٣( 
• ٣٣٢٦/برقم الحج كتاب من وغيرء حج إلى محرم مع الرأء ممر 

•١٣٣٣ / برقم الحج كتاب وغيرءمن حج إلى محرم مع الراء سمر باب يواءمههيلم.ق ( ار 

٢٨٤
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صدالعزيزالشيخ سماحة شيخه الفتوى هذه راجعه—قن من أشهر ومن 
فبلغتالرفقة، الفتوى السلمؤن جريدة للوالد نشرت فقد تعالى، بازيبماؤقيث ابن 

قدانميحيضة ولكنت الفتوى، يراجعهه شيخه 

الوالدالسغ ساء مما والحافلات بالبواحر الممر فادحلت الضتوى، عممت 

تعقيبه،ونشرت للجريدة فكتب فقط، دال۵لائرة جوازه يرى إنه مث هأهأ، 

رأيه.ومسوغات نظره وجة يبين لشيخه كتب ئم 

يطولبحوثا بعضهم ونشر العلم، وطلاب المشايخ بعمى راجعه وفد 

الأحطارعليه وعرضت ذلك، ه جعته مرا أكثر ممن وكنت ذكرها، عن قام لا 
الحرمأليس 'محءمحة: لي فال عليه، أكثرت ولما عنها يجيبني فكان ة، الحتمن

كروذ i وحدها بالساطت لمسيسفى ا ؤإلى السوي إي^ يذهب ألمست ، دهسوب؟ 

رأيه.لصحة حيدري انشرح حتى نحوذلك 

أنفهويرى للمقر، نظرته تاصيلي-قت منطلق من انهللق قد وهو'وأةائغ 
الهلويله٠ااكاظت قه قطمت وسمّ ، سمرا لأسيمى وّنم لوم من أهل يكؤن ما 

مشهورذلك ث ورأيه المفر، لأجل مطرا ولا قصيرا ولا جمما فيه يبيح فلا 
أيصا.الموصؤع هذا عليه بني وقل ''جذمحلج، 

٢٨٦
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لارأيتيقولهات ة الروا فاكثر العاصإ بن عمرو بن الله عبل حديث ا قام
واك4ال،اليمين ٣ جنس اسم واليد ا، اJهaر Jيالتسبيح يعقد النبيه 

هقوله مع ٢[، ءمران:ا■ ]آل ه آلء؛و ؤإ،ولل تعالى؛ لقوله اليدين، على وتحليق 
ورواٌُ' بيديه<ار التسبيح »يثد بعينههم لواه ئم ا، •والخيربيديكءر 

ا،^هوسأأم،اوعاليادينكلتيهمار إم،اسه<<ر اكسيح »بمقد ^^،؛ 
الإمامأيصا ))سيته«،والخادثاىواه صائفقالن

والحميدي،ماجه، وابن الكبرى، الجتبىو.ق والتأ،هائىِق واليرمذي، أحمد، 
والحاكم،حبان، وابن السى، وابن ث،يبة، أبى وابن الفرد، الأدب، والبخاري-ق 

تعليلأن بي؛ وقد نموها أو >يعدهنبيد،هأ وكلهمقالوا: المنة، واليغوي_قتذدرح 
الذكرفينزه الأسنماء، آلة بالثمالبأنها العد عن النهى تعالى الألباني 

بالكان،هوالنطق الذي هوالدض لمس المد لأن 
اليمعرىاليد وان الطلوب،، العدد معرفة لأجل العد أوبآلة بالأمهابع المد ا وانم

الركؤع،_قن معا ا عليهمؤيعتمد التكبير، عند يديه فيرفع الميادة، ت،هتءملف 

ولاالدعاء، عمواء—S ؤيرفعهما القيام، عند عليهما يعتمد وقد عليهما، ؤيعهج—د 
اهذ أن وبثي ، ^٠٥^ مايراه على أدلاه ساق ئم اليمنى على ذلك، يقتْسرِؤن 

اليدين،أمهابع الم،، ،تءملون_ق ياايزالوا فلم وعوامهم، علمائهم اكلمتي( عمل 
تلقاهقد أنه ولامهل؛، غيرنكير، من ذللئ، على وذتابعوا اكلف،ف عن الخلف، وتلقاه 

.٣٤٨٦/برقم الل،عوات، أبواب هن باليي، اكمهبيح عقد -فت ماجاء باب الترمدي-فن أخرجه ( ١ل 
.١١٨٤/برقم الحج كتاب من ووقتها وممتها التلبية باب مميلم-ف، رواه ل٢( 
أجده.لم ]٢( 

برقمالملأء كتاب، من المهلأة وراء والقول التعبيح باب الصنم،-فن عبد.الرزاق-ق يواه ا ٤] 
/٢١٨٩.

•آ/خ/ماإامماوتاريح ١ ٤  ١١٨/؟/^١^٤ فتوى سها: فت١وىعاليJةانذس، للواك ]٥( 
آا/*ا/هآقاه.بتاريخ المقالة حول بيانامفمعلأ أمدر وقي، ٠ ترقيم وهمادون 

ه
ي
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تلتمساءاتمسة ذي ه شوال من اثست صيام 

بعدبالقضاء بدأت ا إذ رمضان جميع أفطرت التي التمساء أن زُُينأ يرى 
عليهادخل وقد الميت تمئوم أن وأرادت لكملا شهرا صامت ئم مباشرة رمضان 

قوله^^'مقت داخلة وأنها ؛ القع—دةرذى اكت.فت تصوم أنها ذوالعمدة، شهر 
ا.الدأهركلهأر صام فكأنما شوال، من سا وأتبعه رمميان صام >من 

جظءمحئ'الركبان الله عبد الشيخ راجعه وقد الحوش؛ عبدالله الأخ يقؤل 
أفطرتوأنها المدث، هوظاهر هذا بان وأقتعه رأيه على أمير ال،ث،يخ ولكن 
فإذارمضان، لها فهوبالسمية الح،وم أرادت العذر انتهى فلما شرعي، بعذر 
اائترته—،علىهذ الأجر على وتحمل شوال، من فتعد أيام، يسة أتبعته انتهيت، 
الحاويُث،._قت الوارد العمل 

اتوجهقراعة، عملية 

الجديدة،النوازل وباليات-ق مكان كل من زوأهأ تاتيه الفتاوى لكنت، 

٠٤الوجه.لزراعة عملية أول إجراء >ول أمريكا أ،،-ؤالمن ورد أنه ومنها 
امرأةوجه من 'A/ نحو اسيتبدال تم حي—مث، ، ؛ ر الأمريكية التحدة الولايات 

العالم._قن نوعيجا من الرابعة تعد العلمية وهذه متوفاة، متبرعة بوجه 

الذينالأشخاص إلى بالن،،دية الأصل أن فبين وافيا، جوابه''ة،ةا!إنمح وكان 
أنهلأيجوزالعبدث،ثأعضاثمهفانالملبيعي، الخلق على وولدوا الله، 

.AUOTومم الفتوى انقلر ( ١١
كتاب،من لرمضان اساعا ث،وال من أيام ميتة مهوم استحيابؤ باب، باب، ه ممعلم أحرجه ( ٢١

٥٠٢٨١ رقم الصيام 
.١٧٧١٩انْلراكتوىرفم ل'آ( 

٢٩٢
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عنهالله ذكر كما الشيطان، وساوس هومن الذي الله، تنييرخلق داخل-ق لث، ذل
تاداىأ'لأقمثثبئطن أنهقال:ؤ 
الواشماتاطه >لعن النبي.: قؤل وهكذا [. ١١٩اء; سبلالن؛كلإٍبى 

والتفلجاتوالستومرات، والواشرات وائتتمص—ات، ات والناممأوالستوشمات، 

عليه.الله خلقه بما يرميى الأن،،،ان وأن ا، الله(ر خلق الغيرات للحسن، 

أو_قنسوه_قتوجهه وحممل الأسان، على اء اعتل. ث مد إذا ا وأم
انميعابةمن رجلا أن يبم، فقي. لت،، ذلعلاج من مانع فلا بدنه، من شيء 
يركبأن النبي. له فرخص الكلاب' يوم وقعة ف أنفه قطع عرفجة« اسمه)) 
جازبشرته من بشيء له يتبرع من وجد إذا ال، الجمبه ليتم ذهم،، من أنما 

٠ id]ذ ونحو للمتبرع تمهرر دون ك لذ 

ائستؤردةاللحوم أص 

المستوردةاللحوم أكل _ق رأيه حياته، تتغيرطول لم التي الفتاوى ومن 
لأنإباحتها، _قن الثلث، لقوة أكلها يجوز لا أنه يرى فانه ؛ النحيا بلاد من 

بالمكيناJءيوانات١ يذبحون فلا الثيرعي، الذبح غالبا يخالف، عندهم الابح 
الكهربائي،باثميعق يذبحونها فقد الذبح، عند الله اسم يذكرون ولا الحادة، 

فيهفتنغمس يغلى، بماء حية وهى فتمر حديد' أشرطة المليور_ق يملتون وقد 
ذللئ،.بعد رأسها يقطع ئم مانهتا، وقد وتخرج جلال.ها، يتهيهلخ لكي 

والستوثمةوالواشية والسيتؤصلة الواصلة ضل تحريم باب  ٥٢مسلم _فن أصله الحديث هذ.ا ( ١ ل 
. ٠٦٩ه / هم U ينة ال\ ٠ ، اللماس كناس ص'، الله خلة. ات الق ٠ ائتفلحات ٠ والتنيمة لناممية ا٠ 

٢٩٢
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امادقاثئشيدواتت4تيل حكم 

بالنثسيسمى فيما رأيه الشايخ بعضى بها حالف التي فتاواه من 
يقولنشاطايجم، _ئ الطلاب يمثلها الخي الهادفة التمثيليات ؤتقت الإسلامي، 

إسلامية،دينية القميائد تلك كانت إذا الإنشاد ))يجوز ٢: 'ة،ةثيإ،ةر لك ذف 
إلىالهمم يبعث الذي الحماس، من شيء فيها كان إذا ا ب،،عماعهباص ولا 

فيهالذي ٠ الغناء كالماء إلقاؤها يكون لا ولكن النكرات، وترك الخيرات فعل 

هادماكان إذا التمثيل يجوز كما والنكرات، الفواحش لفعل ودفع وتلحين تمنج 

النفوسوقع_قن له يكون مما الثال، ذللئ، ويت۵دورون الحاميرون، منه يممتقيد 

منهقصد ؤإنما حقيقيا، لمس أنه يعلمؤن الحاهنأرين أن مع ١لحياة، وتأثير-ق 
التلهيمنه القميد كان إذا وأما مءصأوسة، فائدة ذلك، ففي العاني، تقريب 

له(أ.الاستعمال عدم فنرى فائدة غير الوقم،-؛قن وشغل والضمعلث، 

مملةفتوى 

قبلجامع عمن سؤالأ له أرسل،ت، امرأة أن ا، اللعليفة الفتاوى من 
الاغتمعال.بعد الطلاق أوقع ثم مباشرة، الحيص من الاغتمهال 

لأ^سءجعا بها ل اهbا كل 

تقه قالت للشعر، 

الرحيمالرحمن الله بسم 

جإورين(اابن ا' الشيخ لأسالن أقسمت 
الJالينرب من آى تمسر عن 

(. ٤٨٥ ر رقم الفتوى ]١( 
الفتوىرقمر"اها"مآا;]٢( 

٢٩٤
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لاقالطسورة بأول 
زلمختلخيمن فيها كان هل 

ئ—ضبحا طلاق يقع أن 
بزلالمجتمممن بروجها كانت من أو 

يفانشيغنا يا ا فافتن

الح—يران—ينمع الأرض جبيح قد 
راراموذاديتزوج-ى 

الط-اهرينمن لأكؤن ثم لأحيض بمسكني أن 
هبجنبأمسكني شاء فان 

الكارهينمن كان إن مساس دون أويطلقني 
عمرابن بحديث أظ'سى ألا فاوصانى 

نالختلفيمن تفسيره في الأئمة لأن 
عنهالجوزي ابن حديث طال وقئ بهدا؟ل لي وكيف 
الشهورينالأئمة من عقرة خمس ولواه 
فقهيةقاعدة الأئمة أعلام ووضع 

ناليقيبزوال شان له ليس الشك أن 

زوجيجادلت ا وعندم

ن"جبربابن كلأم« إلا ى أب
الميوابوتحرى شيخنا يا فاجبنا 

نعليي_ق ا يجمعنأن ه اللسألت 

الجواب:فقالِئ سؤالها منوال على أجابها ف٠ 
العالينرب لله الحمد 

المرسلينأشرف على والملأم والحعلأة 

٢٩٥
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منالله وهبه ما فمع الصنف ا هذ من الوالد الشيخ لكن ولتي 
قلتفلذا هوالأغلب، لكن والإفناء التدريس عْلاءه.ق أن إلا التأليف ملكة.قن 
دلوسهبعض بتفريغ وغيرهم طلابه من د عل، فقام كتبها، التي الؤلْ—ات 

والتائير.القبؤل لها لكن كتب -هت وطبعهاومحاصراته 

تصنيفاوالؤلفات الكتب ميدان عناوه_قن العالم لأبرز ا هنوسنعرض 
هوأوكتبه مما 1 غيره فيه أوشارك به انقري مما وتعليما' وتيسحيحا وذحقيئا 

وسلسلوُآفضأ عنده والتأليف الكتابة ببداية وسنبدأ تلاميلهوغيرهم، حرره 
لجهود)شيرإشارة ثم والأحدن|ف، التأليف سق منهجه يشهرإلى لم لف، ذل

كتبه.ونشر علمه إحراج تلاميذ،ه.هن 

اصاووا}تأسوسترذ اتكتابة بداية 

الشمال،هورحلة 'هءمحة الوالد للث،يخ أيدينا بخى مكتوب مستند أول إن 
الملكةال شمإلى دعؤية رحلة أبوحييد_،_قن شيخه رافق أنه ا ذكرنفقن، 

بشاركالرحلة، هده _قت الدعاة أحد الوالي. الشيخ ولكن أشهر، أربعة استغرقت 
صنمهما لطيف ومن الراحة، أوقات هت - شيخه على ؤيقرأ والتعليم، الوعفل هن 

البلأد)يكر متناهية، بدقة وي|هااجلها الرحلة هده ثن يومياته يكتب لكن أنه 
ؤيصفوالوقائع، الأحا،اث ويد.كر ؤوحهاءها، وقضياتها وأمراءها وسكانها 

صاغهاسجيته على أومعافه وجاءت وليلته، يومه ثن يراه ما كل دقيقا ومعفا 
الشمالولكن الد.ينية، وبيئته العلمي ه تكؤينأئر-هنص،ياغتها سردي ؤب باسل
للواليمثيرا مذا فكان النكرات، وتكثرفيه الجهل فيه ينتثمر ذاك إذا 

يتجرأولا المنة، تنتشرفيه ووسْلامحافظه دينية بيئة نثمأث قد وهوالذي 
ؤيْلهرالخلة، عبارته __ ثن تلحظ إظهارها،ولهدا ^ى 

٢٩٧



س١^٠^ ه 000محمح000000000000ص0مح0محمح

ؤسيجلI هتاك القوم يعيشه الدى الواض على والأسى والأسف الامتعاهس فيها 
Jشرهايحيعب الوميات هده جعل مما الأشخ1مر؛ على وتعليماته ملحوفلاته 

اأدكرات_ةتهده جاءت وقد لLسرهد لا لتنسه يكتب كان أنه بسبب هي* ا كم
عدده.رقم دفتر كل أول ه يسجل حيث الأعداد يسميها كان دفاتر، خمسة 

كشراأمماب السنوات إحدى االطر٤ لكن وأوراقه، كتبه مع بها احتفذل وقئ 
فوكفالرياض، ه الطينية البيؤت، أحد _قن يسيكن كان حينما ، منها 

يذهبأوراقها بعضي حبر جعل مما ، غيرها وعلى عليها الهاء وحر السقما 

وثأتغلولم ، وصء4دة عنده كانت لأنها الوالد الأمر هدا أحزن ولقد أويخم،، 
الشثرىمحمد الدكتور عليه عريض حينما حياته، آخر إلا حها بإصلا 

عليهالله أنعم قد - هوهعروف، كما - وكان ، بعضها إصلاح فحاول ٠ طباعتها 
فاستدرك،أمس، أو اليوم هى كأنما الرحلة أحدايث، يذكر فكان عجيبة، بذاكرة 

سماهلها مختميرا الدكتور طبع ثم ثري، الثيالدكتور منه طلبه مما مواضع 

حلةالأهمال،وكانال،افعللأختمهارحذفاماى_

والرياداتالنكرار وحذف، ، لقبائل ١ أو لأسخاصى ١ يمس مما حساسية يسيب، 

قعرمم،، وطعمها ؤوحها أفشيها الاختميارقد أن رأيت وقد ، لها حاجة التىلأ 

منمرحلة تحكى لأنها هي، كما طبعها لإعادة فيها النظر ء،ءوهة الوالي. على 
الشمالمنطقة أن ولاشك، الله، حماها بلادنا بها مرت التي التاريخ مراحل 

العلوم_قت أعلاما أبنائها بعض وصار والعلم، الوعي فيها واسمر الأن، تغيرت 
البلاد.بها مرت مرحلة عن التاريخ يكتب أن ير يصمولا ، والدنيؤية الدينية 

الزمنمن مدة _ق عاشوا تجئ أهل فان ، أهلها -ق ولا فيها لأيقدح مما ا فهد 
يعيدونكانوا بل ؤ الوهاب عيد بن محمد الثليخ مجيء قبل وظلام جهل حياة 
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أحبارالآحاد

كليكلف وحيث الاجسدر، مرحلة الوالد أنهى . ٥١٣٩• عام -4، 
_فنالاحاد أحبار ) بنوان رسالة الوالد كتب رسالة، يكتب أن ْلالب 

وناقشهازُأهأ عقيقي الرزاق عبد الشيخ عليها وأشرف الئدويا او>ديث 
بتقديراالاحستير ومنح مخلوق، حسنين والشيخ القطان مناع الشيخ من؛ كل 

البحثهعامم*ئلهيمطابعدارطيبةنمأعيدسا
مشهور.وهوموحود 1 مرارا طبعه 

الإسلاموحمحه.ق، مادته اثنيحين 

،الوالدكتبه مما ا أيدينبخى التي الرابعة التجربة هذءهي 
يتعلق٥ ١ ٣ ٩ ٨ عام 4، الأسلأمئة الجامعة مؤتمر•4 4 للمشاركة رشح فقد 

وحكمهمادته رالتدحين بعنوان ببعث فشارك السكراتوالخيرات، بمشكلة 

بهأعجب وفد نقيسة، وأحنكام فوائد وفيه متوسط،، وهوبهيث لأس_لأما، ا4 
طبعان،عدة طبعه أعيد ئم دارطيبة، ملئابع طبعته وقد الث،اركؤن، المشايخ 

جمعحيث ٠ كبيرة قائدة به حمعل لكن مختمعرا، كان اولؤإن وهومشهورمند 

الطبوالميعة.وعلماء اوتأريعة علماء قاله لما ملخميا لدحان ا4 

مختصرامحفرقيعلى امرممي شرح تضق 

االشايخ4بعمى باق—ارة الجمي—ح عبدافه بن ل، محمالشيخ رض، 
الخرقي،مختمنر على الزركشي هوشرح للحنابلة نفيس كتاب طباعة 

أحمدالأمام عن الروايات بجمع اهتمت التي المهمة، المدهه—، كتب من ل، ؤيع
الوالدبتكليف الأمير بن محمي. الشخ أشار وقئ الأمعع_اب، وكلأم 
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سيةحوالي فيدأ.-ق موافقته، أبدى عليه عرصى وحينما الكتاب، ه بالعمل 
بعميهايكمل ولكن الخمس، هن، قاربالتي الكتاب مخطوطات، فجمع ه ١ ٤ * * 

تلاميذه،بعمى مع الغطؤطات، مقابلة وبئأ منها، كثير —ق، نقحي لوحود بعمها 
فيهلمي وفد الكتاب، نمقيق سرعف 

بعمىوعدم عنها، نقل التي الكتهبا وندرة نقوله وكثرة الكتاب وه،عة صعوبة 

سزولا التي اكقهاء، كني، على معتمدا ^دبها، للاحاديم، المراجع 
التيوالتخريج، الفهارس كتم، .٤، بحيث،إلى فيحتاج مخرجها، إلى الأحاديهث، 

منها،كثير على أعانه الله ولكن منها، النادر دون الأدلة من المتههور تذكر 
منمهوربن كاول،،،_،ههعيد أمهوله فقئت، الذي بعضها ِق ووقق_، منه وحميل 
قصورمع ينقلهالكن ولووجدمن ، ونموذللئ، إ|مدحاى ومسند الأئرم وكميس 

واحتمهار.

يوردهاالتي الكثيرة والأثار الأحاديث، بتخري_ج الشرح ا هذ اعتنى.ق وفد 
لكنؤإن  ٣٩٣٦ال،،،ابع آحرالمجلد  'هكما عددها فبلع بترقيمها، وقام السيارح 

الأ،يهانيدوكس، الأمهات، بمراجعة التخريج هذا جهدا_قت بذل وقئ تكرارقليل فيه 
أوبرقمه الكناب من يمث، الخد موهتيع كر يز ولكن ا، إليهالرجؤع له تي،ه،ر التي 

ذكرهلما مغايرا لكن إن الخديح، لمخلف ؤيذكراحتلاف، بالجزءوانمهفحسة، 

والخاكمكالترمذى التقيميز: من أوضعفه المريح، صحح من ؤيذكر الثهارح، 
بهما.للثقة الميحيحيني أحد كان_قت إن إلا حجروالهيثمى، وابن والذهبي 

عاماادكتوراه_قن درجة لنيل المههايخ بعص بإشارة ببعضهه تقدم وقد 
ووزعهالجميح وطبعه باقيه، تحقيق أكمل ثم فمنحها، ذكرنا كما —  ٥١٤٠٧

ثموالخديمث،، بالفقه العناية من فيه ا ملكثيرا، يه الله فنفع العلم، طلية على 

أوثلأثا.مرتين ذللف، بعد طبع 

٢٠١
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الأحاديثإفراد اقترح الذي ، أبوزيد بكر الدكتور الشيخ به أعجب وممن 
والأدباءالعلم وْللأب العلماء من غيره وكذا مستقل، كتاب ِقن تغريجها مع 

؛.ونحوهمر 

ايهقائقسدو على الرد اٌةاذق.ق الجواب 

فيهينكر ر مميء علما ليعص م كلأ ليه إ رفع فئ ١ ٤ ٠ ٢ م عا  'إ
إلىيميل وكذا التشبيه، توض أنها ؤيتوهم الأدلة ؤيرد ات،، الح|فات إثب

أربعالإخوان-قت بعضي كلامه لخحى وقد الحيوفية، ؤيمدح بالقبور الشرك 
ماوب\ن شبهاته وتتبع واضا، جوابا عليه فكتب، لتاقشتها، ا وأرو،،لهمشعات 

البحثذلك، وطبع هادئة، ومناقثية واضحة بعبارة ، اء الأخح1من فيه وقع 
ثمالإفتاء، دار تميدرها التي الإ،مملامية الموث مجلة من التاسع المدد —ج 

الرد_ةن الفائق الجواب ر بعنوان مستقلة رسالة بالحليع_قن طلابه بعض أفرده 
متداول.وهوموجود أخرى، مرة ْلبع ثم ' الحقائق( مبدل على 

منهبماكل تستلزس وما سنامها السهادىن 

ستلزمهالشهادتثنروما بمعنى بتعلق ا لمليفبحثا كتب  ٥١٤٠٦ام عه 
التيالإسلأمئة اليحؤيث، مجلة من عشر اليهابع د العد _قت وطبع ا، منهمكل 

رالثبادتانبعنوان بالطيع تلاميذه بعضن أفرده ثم الإفتاء، إدارة تمهدرما 
طيبة،ار د مطابع هن ٥  ١٤١٠٣عاين وطبع ا منهما كل تستلرمه وما ا معناهم

لغات.عدة إلى وترجم بعادها طبع ثم 

الإلكتروني.موص -4  ٥١٤٤■-الوالد سرة راجع ١( ^
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اوقرأدعة<حولكبمال رفيعة جعل 

الرسولأخلاق مكارم _ةن النصم نضرة موسوط على القائمون أراد لما 
مقدمةفكتب الوسوعة، بها تتوج مقدمة ءئ؛،رإنج منه طلبوا طباعتها' الكريم 

بعيشرأى وفد الإسلامية، الشريمة ال كمحول صفحات عدة ِق صافية 

ف^فردداغنرسالهصعمره٠لنفاسعها، ولأمأ,دهإفرادها 

لمجلةبحوث بعضها مختلفة ات مناسب_ق، كتبها أخرى كتب اك وهن

ومنها:والإفناء، العلميه البحوث إدارة عن نميدر التي الإسلامية البحوث 

العيد.الجمعة يوم وافق إذا المديد الرأي ~ ١ 

الأطفال.وتنشئة الأجيال تربية ٢" 

التوحيد.بح،ث،_قت ٣" 

الحسد.

'يءمحةته حيا إ تْلبع ثم بحوث 

''محءمحة حياته :4 لخلبعها المجال يتح لم قصيرة أخرى بحوئا كتب 
بحثان:وهما 

باسم:مؤتمر به-4ن شارك وجهوده باز اكأيخاين حياة عن 

_ةتا،لقامة الله(( إلى وادعوق للإسلام العمل وجهوده_قت باز ابن السيخ ااند.وة 
منأها خائف الملك جامعة 
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،وضوابطها« لفتؤى ١ M مؤتمر _قت به شارك ، وصوابطها لفتوى ١ حؤل بحث 

السرين_ق الإسلامي الم العبرابطة الإسلامي الفقهي المجمع نظمه الذي 
•"أأاه_قمكةالكرمة.محرم من 

الزوجات.بثن القسم أحكام بعنوان رسالة 

تعالىكتبها التي المصنفات أبرز فهذه 

الأخرى'٠^؛!؛^اتثيخ كتب 

العناؤينعدد إلى باليملر قليلة استقلالا صنفها التي الكتب تعد 

علىقام كتابا، وحمسبن مائة له المطبؤع جاوز ققل. ''ةءا!إيغ، ك طبعت التي 
علىالحريميم، العلم طلاب وبعض تلاميذه ستمرواكلياعة معغلمها عواد 

الكتبشروح مجموعات: أربع إلى تقسيمها يمكن الكتب وهذه علمه، نشر 
منالمحتارة والكتب والفتاوى، المفرعة، والمحاينهران اليئوس، من المفرعة 

عنها.لمحة إعطاء ولنبدأث ومحامهراته دروسه 

اول،رإوسمن اثمرغة التكتب شراوح 

لمبشكل العلمية الوروس من من لكن الوالد أن ا عرفن
حواليللطلاب يجلهس إنه حتى الحاصر، العحهر نفليره له يعرفا 

قبل،من ذللم؛، عرفنا كما الر،روس من الكثير له سجل ولقد الأسبؤخ'  'هساعة 
التأصيل،على يبنيه والمعارف، واللطاشت—، الفرائد بالفوائ،ء مليئا درسه ولكن 

والمنطقالأدب بؤيحليه الأصيل، اج بالمنهؤيوشحه الل.ليل، على ؤيقيمه 
عليه.القراءة ِق وتناضيوا كثرطلابه وسا الجميل، 
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كئيرمنفت1واهفتفرقت وقئ الفتوى، على بقلمه يكتب قديما ولكن 

فتاواهمن كثير وكذلك متأخرا، إلا صورمنها يبدأ_قن.حفظ، ولم الناس، أيدي 
٠مميد أو جل س^ 

L._.أن ونمير الكثير، فتاوامح من حفظ فقد هدا ومع   j منيقرب ما
ومسجل.مكتوب مابين فتوى ألف خمسيين 

الحوطىiعبدالله الأخ الفتاوى من صورة حفظ عليه اقترح من أول وكان 
مععملي بداية »-قن ا؛ عب١الiهر الأخ يقول الإفتاء، ف يعملهمكتبه لكن الذي 

لنقرها،تضيرمنه التي الفتاوى نميؤير يتم بان عليه اقترحت الثييخ 
فسررتالاقتراح، ا هذ على الشيخ فوافق الناس. لعموم الفائدة تعم حتى 
بالتعاونالث،يخ نمهدرمن التي الفتاوى وترتيب بنميؤيروطباعه فقمت، بذلك، 
الحمد،ولله كتابين _ق باخراجها قمت، أجازها أن وبعد العلم، طلبة أحد مع 

اللؤلؤر الأحر والكتاب التأ4أائيةا الفتاوى من النخبة ر أسميناه كتاب ومنها 
الكنبات((._قن موجودان.حاليا وهما ، جبرين( ابن لفتاوى الكم، 

الكسات|حويفتاوىيجمن عدد بإحراج ذلك، بمل، طلابه من عدد وقام 
عنهائمفيجيب( ، له أسئلة فيها يشدمؤن( لكنوا متغحيمية، موضوعات 

ومنها:نشرها _قن نونه ذ ستا 

الخيري.الهمل، _قن وجواب سؤال مائة ~ ١ 

التربؤية.التعليمية الأسئلة على الفقهعة الأجوبة ٢" 
•الطبية)جرءان( ااسائر، ِق الشرعية الفتاوى — ٣ 

ال،م،لام.عليه عيسو، الله نبي ِقن وأحكام فتاوى ٤— 
اله،،افر.أحكام تقري(._( القيد_قن — ٥ 

٠ ٢٩٧٢العويّ: ، ٣٢• • ٩ أغسطس ٦ م ١  ٤٢/•/٨• ١ اوسسإ عكاظ، صبيا 

٣٠٧
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علىالفقهية اوى الفتبنشرئابجمعب العلم طلاب أحد قام ا كم
كتابفت - درسه فذ - /XZ_ الوالد سها يسأل كان التي الأحكام، عمدة كتاب 
الأحكام.عمدة 

-قزنشر/عي'رينآ الوالد الخودط.رإنآخرماة طارق الدكتور سط، وقد 

ومنها؛متخصمحعة، مؤضوعات، _قت له فتاوى تحوى كتيبان 

الخفين.على امح ث فتاوى — ١ 

الجنائز.فتاوىِقت ٢— 

الحييد.فتاوى_قت ٣— 

الشرعية.العلهارة فتاوى_قن ٤— 

النبؤية.الدينة فتاوى ٥— 

لكناكتابا، حمسين على تريد /X^'_ الوالد فتاوى تحوى التي والكتب 
ذلك.بينت كما التمثيل أردنا هنا 

و،حاضراتهديوسه من ال«حتارة اتتتب 

منعليها قام من وجهد ، للوالي محضة كتبا السابقة الكتب تمل. 

منونحوذلك الحينا، ومراجعة الحلباعة متابعة ر_قت مئححيالعلم طلاب 

ذلك،.علمي_قن جهد لهم وليس الإجرائية، الأمور 

الياحث،يقوم ■حيم، تص،نيفا; عن فهوعيارة الكت4_، من القسم هذا ا أم
بعصواي،،مؤع االْلبوع الوالد تراث من يجمع ئم معين، باختيارموضؤع 

ؤيقرء.الواك يراجعه الترنيم، من الانتهاء وبعد باالوصوع، يتعلق ما 

٢٠٨
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أعدحيث أبولون، علي الشيخ السلك يسلكؤنسا كانوا الذين أبرز ومن 
النؤع:مذا ي الكتب أمثلة ومن الميورة، بهذء عديدة كتبا 

والحاج.للمعتمر الوهاج المراج ~ ١ 
الحج.اااتتشرةه الخالقات بعض — ٢ 

وأذكام.آداب الحسام ٣" 
الإسلام.غير ابتغى من بكفر الإعلام ٤" 
الزوجية.والشكلأت للخلافات الشرعية الحلول ٥— 

سسضاساوىاابيةوالنصعادح

مجانافتوزع كبيرة، بكميات مطؤيات شكل على تنشر كانت التي القيمة، 

أشهرهاتومن دة، متعد مؤْنوعات ق وكانهت، وتباع، 

الميجيه.الحقيقيلإمام الا|ور ١" 
 —X نحييحتى.هذه الشباب أبنائي

اوح،لوات.إلى التبكير فضل _قن وعيظات أحائي،؛، 
الحجة.ذي عثر أيام فضل ف~ 
•ال>سططر خطهه ه~ 

اتكتبتصمحيح جهوده'ءّةرإزة.4' 

بلفوجاذب،نممحيحنم.ديف، 

ّيعها،اصب بمضي جهود ء،ةأإفيق له كان ولقد ر، ونمم

الستتلة:الجهود فمن العلماء، بعض مع مشتركة وجهود 

بشيرلحمد يحلان الشيخ وسوسة عن الإن،ههان مهيانة كتاب تحيحيح ~ ١ 

الهند.ي.او،ده،،دوانى 
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يحلانالشيخ على بالرد سالي الصنف فيه قام الكتاب وهذا 
أحطاءمن عنده ما فتتبع الوهابيةا، على الرد المنية^ الدرر ) كتابه؛ ِئ 

صفية٠وست؛ن حمسمائة ؤيقعمقت بالدليلوالبرهان، 

بمراجعتهللوالي عهدوا طبعه إعادة ه الجميح آل رغب وحينما 
مءوكانتتلكهىالطبعةالخامسة ١٩٧٥ه_~١٣٩٥وت۵دءءيءدههنملبع_قتعام

تعالى.ش وقفا الجميح، الله العيد ومحمد العزيز عبي. نفقة على 

إسماعهلللسأخ مهمة تعل،.مات الطيعة هذه لت هأهأ الوالد ألحق وقد 
وغيرهوو('ه(' الأنصاري 

زع(ه('.حجر لأبن لجب شهر -4ن ورد فيما العجب _j1، كتاب ٢" 

بنبندر سموالأمير رغب ّ وقلمرات، عدة طبع مشهور وهوكتاب 
تصحيحالوالد على وعرض ■خ-رية، طيعة طبعه سعود.لن آل عيدالعزيز 

الأهليةبالطابع نفقته على ه ١ ٤ ٠ ٠ عام سقن وطيع 4 لك لت ففعل الطبعة ،ذ0 ه
انميغير.القطع من ميفعة ئلامحن ون 

لك.ين من علمه اطلعنا ما إلى فنسعر المشيركه الجهود أما 

وُ(هأحجر لابن الباري فتح تصحيح الشاركة-٤ن - ١ 

حيثا، ر الباري فتح مقابلة مشاركته.لن عن ئا متمو هآهأ الوالد يقول 
أن'ىةثإنة•قيل باز ابن الشيخ بإشراف الباري فتح نسخ مقابلة قن - يشارك كان 

طلابمن مجموعة مع اري البفتح ضمحيح ثن 

ئميقرأأحدهم يمابلونها، ومطبوعات مخطوطات نسخ وأحضرواثمان العلم، 

الرابعة.الحلقة حياتي من صفحات ( ١ إ 

٢١٠
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أماناسه تحضو وكذا. نسخةكذا أثبتوا ؤيقول: النسخ، احتلفت يتخلرإذا 
أجزاءصصثة بمنيهميدا صحيح، 

كثيرا؛(.انشغل الإسلامية الجامعة الدينة تولى_قن ولما هومعروف، كما ربع إلا 

وذلكيوم، كل تكون لا لأنها سذين، خمس حوالي القابلة هذه استمرت وقد 
الشيخىإإإ،ءر

تيميةابن فتاوى تممحيح —قت الشاركة ٢" 

محمدالشيخ مساعدة المجال _قنهذا الوالد الشيخ جهود من كان 
والدهبدأها التي تيمية اس فتاوى إكمال قاسم^ بن الرمس 

بنالثيخسدمد ))كلفه ا: ذك.از عن الوالد يقول ص، 
تيمية،ابن الإسلام شيخ فتاوى من بقي ما طبع على بالإشراف إبراهيم 

بع٥^١١ حمعهاولميهتيهتهاوترتيبهاوطبعها_قن ِق أبيه مع اشترك ه كان التي 
الأخيرة،ات مجلد الخمس منها بقي وحيث وسبيثن' تسع سنة حدود —ق الرياض 

بأولادهفسافر الحكومة، مطيعة _ةت بمكة طبعها على يشرف أن الشيخ كلفه فقد 
الخمسةاتجلدات ونحيحيح بطبع وقام أوقيلها، وثمانثن ست سنة حدود _ق 

اكييفية،الإجازة له_قن مساعدتي وطلب العامة، بالفهارس اشتغل ثم الأخيرة، 
وثمانين«.وثمان وثمانينه سبع سنة الإجازة ؛!، الفهارس.عمل —ق فاشتركمامعه 

بجهدجبرين ابن الشيح قام ٢؛* ر القاسم أحمد يوستابن الدكتور يقول 
مجموعةمع للطباعة إعدادها وقم، الفتاوى مجمؤع نسخ مقابلة مثكورِقن 

السمجدمنموضإمام ائتجد للشخمحمد جمعة حْلية ١لعلماء رحيل ( ١ل 
http://www.alitnatn.ws/refا/ 822

.٧٦٢رقم الفتوى ]٢( 
.atticle 252730-litnilا/http://wWw.alcqt.com/2009/07/6ر٢( 

٢١'



باتجوبة : ، ي0ءث!؛ 000مح00مح0مح000000000000<ه

والعمالدخيلjf،'_، سالم والشيح الغيهب، غيهب الشيخ منهم المشايخ من 
جميعاأأ.تعالى صءارإ؛وة والوالد بنقاسم، محمد 

شرحالأحكام من الرابع والجزء التوحيد، كتاب حاشية كتابي نضحيح ٣" 
قاسم'محا(محك•لابن كلاهما الأحكام أمؤل 
بمقابلةقاسم بن عبدالرحمن الشيخ ابن سعد هووالشيخ قام 

ئابحاسة اسوان: ذكره كما وسها ى ١  ٢٩٦اكيخ كتب بعضى 

الثلاثةالأجزاء إن حيث الأحكام، أصؤل شرح الإّمكام الرابعس والجزء التؤحيد' 
العام.قرابة ذلك استمراي وقد وفاته قبل قاسم ابن الث،يخ قدراجعها 

قاسملابن المربع الروض حاشية كتاب نميحيح ٤" 
معالمربع، الروض حاشية ومراجعة بمقابلة سعد هووالشيخ أيص،ا قام 

ه_،ولمدة١٣٩٧عاممند الضلوْل،، الروض على الطبؤع الروض مأن مقابلة 
حيالأميرذاصر_قن مسجد ي والمراجعة بالمقابلة يقومان وكانا ساووات،. أربع 

المغرب،معلأة إلى العمير ميلاة من وذلكا حماد، آل بم،،هجد المعروف، حنة ئ. 
ء>ةمحة'الوالي. بيت بقرب عتيق ابن لجامع انتقلا ه ١  ٣٩٧سنة ه هدم ا ولم

أنهياحتى الغرض، لهدا روأهأ الوالي. ييهت، الخميس-4 يوم يجتمعان وأحيانا 
•للطياعة وهياه الكتاب، 

حسبما~ العم لاحظ »وقاد ات ر القاسم احمد بن يوسف الدكتور يمؤل 
السائل،بعمس سس،كل كان حيث حففله، وقوة الشيخ، نباهة ~ لى ذكر 

يحتاجحطاما، هنالئ، أن وجدا الأصل، راجعا فإذا الأددياى، ه حللا ؤيلاحْ]، 
ءجاجأإوج«.السييخ له فطن ح،يييها تيويل، إلى 

http://www.alcqt.com/2009/ 07 /16/article 252730.htnil( ١ ؛ 
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الشيخابن سعد الشيخ »ذكرلي العسكر; الدكتورعبدالحسن ؤيمؤل 

عاليالكبيرة حاقيته لكنت تو_قوالوى ئ قال: قاسم، بن عبدالرحمن الم الم

الشيخإلى فجئت مسودات، هيئة على منها وكثير مخطوطة، الربع الرومي 

فرغبتى وأبديماله والتابلة، التميحيح إلى بحاجتها فأخبرته جبرين ابن 
وبهنيعةستين أربع ومكثنا بدلك،، فرم، صمم، العمل وأن يساعدني، أن 

مْلبوعا((.الكتاب، انتهى حتى الغرب،. العميرإلى من يوم كل نمسح أشهر، 

ومتائسهااسبمية اترساتل على الإشواق 

والدكتؤراهالاجسدأر رسائل على الأشراف، التصأنوفا من Jقرب ومما 

ممهدالإسلامية سعود بن محمد الإمام جامعة كليات لكنت، فقد ومناقشتها، 

انتقالهوبعد التيريمة كلية لكن_قن ا حينموالناقثية، بالإشراف كثيرا ه ل

ذللئ،لكن أحرى ات جامعبذللئ، أيم،ا له وتعهد تقاعده، بعد للإفتاءوحتى 
يجتمعوقد العلمية، الرسائل الثمرفؤزعلى به يقوم بما فيقوم قليل' 

ؤيبينثهر> كل بحثه من الهلال_، يقدمه ما فيقرأ أربع، أو رسائل ثلاُث، عن،وه 
الْلالببتوجيه ؤيقوم أسبوع، كل غاليا به ؤيجتمع ونقعص، خطأ من افيه م

تقريراللجامعة عنه ؤيرفع أونحوها، الأمهات البحدث،_قت مراجع إلى ؤإرشاده 
ميلاحيتهاومدى رسالته عن سريرا يكت،_، النهاية و_ةن يعوقه، وما <،ديره عن 

القضايا٠هده مثل ه هومعروف كما باشرافه، الة الرموتقؤيم الناكسة وتتم 

الدكتوراه:لرحلة عليها أشرف، التي الرسائل ومن 

سلمةبن عيدالعرير بن للملال_افهد الإسلامي، الفقه التبعية_ةن الثوبان ~ ١ 

الأسلامية.الجامارة له_ق  ٤٠٩عام 
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عامالجدبع عباوالر-حمن بن ناصر للطالب وأحكامه، أنواعه التبرك: ٢— 
ه.١٤١•

عامالأمير محمد بن علي بن موسى للطالب وفقهه، الله عبئ بن جابر ٣— 
م١٤١١

المأءءصديةهالأحوال معال ق الفقهية والضوابطؤ القواعد ات، تطبيق٤— 

■هد ١  ٤١٢عام الغيءيان الرحمن عيد بن الفه عبي■ بن سعود للطالب، 
الرحمنعبي• بن العزيز عبد> للطالب الأسلأمي، الفقه _قن وأحكاْه النكول — ٥ 

اه. ٤١٦عام العجلان 

ااإاجستير:لمرطة عليها أرثأرفا التي الرسائل ومن 

•ه ١٤٠٢عام سنيك، بن يوسم، محمد لاحلالبا وأثرهما، حقيقتهما الأث،هادوانت ~ ١ 
يوسفإبراهيم تحقيق غنام لابن الدين' أص—ول شرح الثمبزه العق—د ٣" 

ه.١٤.٣الاسعام

البريكانمحمد بن إبراهيم للطالب، والحيفات،، اء للأسمالكلية القواعد ٣— 

اه. ٤٠٤عام 

-•٥١ ٤٠٤الح٠ياJيعام محمد بن عبدالكربم للطالب، وحكمه، أنواعه التوسل ٤— 
بننمقيق:راشل■ الحنبلي لهيلالياقي الأثر، أهل عقاند والأثر-ق، العبي ٥— 

■ام  ٤٠٥عام الطيار حمل 

السكندبرىالل-ين نجم للإمام والعراج' الإسراء على الكلام _ق الابتهاج ٦" 
■ه ١٤٠٥عام العيي• فهي■ بن سعود بن عمر ودراسة تحقيق الغيطى 

القء،اممنيه لابن والتفرد، اق الاتفعلى هل الله أسماء ومعرفة التوحيد — ٧ 

٥—١ ٤ ٠ ٦ عام الغمين العزيز عبئ موسى ودراسة تحقيق الأول 
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القسممنيه لأبن والتفرد، الاتفاق على هو الله أسماء ومعرفة التوحيد ٨— 
اه•٤ ٦* عام الوهيبي عيداطه ^مد 

الع4يريذىللملافسداطهينعأايمان والحديث، القديم بين الجاهلية ٩— 

المريرعيد بنت أ،مهماء للطالية وأنواعه، وحكمه حقيقته الأكبر الشرلئ، — ١ ٠ 
الملمان,

منلديه ا ميبدى وكان الرسائل، من العديد بمنافقه قام كما 
علىيعرممون الطلاب وكان كالعناد، الرسالة منافقات ي، عناللأحذل_ات 

وارماحة.والأدب العلم من عنه يعرفؤن لما مناقثيته 

الأسلاميةاليريمة الموالأةوالمعاداة_ق رسالة التىjاقثها الرساثل ومن 

بنفهد الثهيخ وصياحبه زميله عليه الم،ثدرفا وكان الجلمود، محماس للطالم، 

'أرظءمحم،•البرالف، عبدالرحمن الميخ المناقتهة وشاركهما هأهأ، حمين 

-٥١٤ ٢٣عام العودة_قت سلمان الوالد ناقثيهم الذين الطلاب ومن 
الرسالةلأن دط،ت، المنافية ))عند ا: عنذك،ر سلمان ^ور 

ؤنمتخحيحس أني أظن الذي وأنا عجيبا، شيئا ت وحل، والتخريج، الحال.ي،ث1 _قن 
غايةأشياء يتعقب،.هن وحدته الخميوص، وحه على الباب هذا و_قن العلم، هد,ا 

وهوا، كذ.طيععام الكتاب فيقول: مءثحلوْلا، الكتاب هذا أقول: مثلا الدقة، _قت 
اى«.عنالموحود 

الجامعاتاليءتوت،ث ومراكز المحكمة العلمية المجلات له تعهي. وكاني، 

اليحث،قراءة بعاد كالمعتاد ^ا،ويكتس، 

دثيل.قناة ا ١ ل 
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ذللفولمري4 البحؤث، أمد عن كتبLl  4أنموذج وهدا وتوجيهاته ملحوظاته 
قراءة»بعد الديباجة: بعد يمؤل اليامث، ولا البحث اسم نذكر فلن 

باتي:ما لي يى البسن كلأ 

ياتي:ما عليه ؤيلاحظ الوضؤع، البا-حث استؤفىفيه ظؤيل، الأول البحث 
إلىلايسبق قد هميائل بذكر البحوث أهل كيادة والتوسع الأستهلراد 

سد.من إلا ^الوضؤع 

البحث.آخر مقت ذكرها التي القواعد لبعضى التكرار 

الحدود.أكثر تععليل يسبب قد مما العسائل بعحس —قذ التساهل 

الأبتكاروالتجديو■حيث من 1 الجملة جيد_ق فالبحث اللحوظات؛ ومعهدمح 

حسبمشارك أستاذ رتبة إلى الترقية عليه يستحق وهومفيد العلمي، النتاج هن 
الباحث.وجهد البحث قدر من تححل، لا شكلية اللحوظات ؤإنما طلبه؛ 

اقتصيرمتوسع، شرح تحقيق بدءين وم،فها كما فهي الثانية الرسالة أما 
الأصهل،من ساقهلة الأول الباب ئل  ١٠٠٠٠وأكثر بابين، وشرح الدراسة على 

عليهيستحق مفيد كتاب لتحقيق فهونموذج عليها، وعلق الغني من فنقلها 
الذكورة((.الرتبة إلى الترقية 

تهاواثمملريم اممتب تقؤيظ 

كانولقد لها، والتقديم الكتي، تقريقل والتأليف بالتمينيف يتعلق ا مم
أومحينفات يمينضون ممن ونحوهم، العلم لحللأب منمييا الوالد 

تأسيعلى الححا.ول مع أولدللئا وتوجيهه، تديله بشمعي سواء كنيا، يحققؤن 
كزتابه.فيروح بالكاتب، الناس ليثق منه، 
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الكتبقاربت ولقد مباركة، وسهاع هلؤيل باع والتقديم التقريظ وله_ق 

شكبلا وهي المائتين، تقدبمها من بصمورة /XC. مكتبه اذشْللماtA التي 
أوأوانثيغال منا غفلة أوند_قن الأمر هدا ترتيب سبق مما العدد هدا تفوق 
التميؤيرونموذلك.وميائل توافر الكازوعدم بعد ب،،،يب 

رحلاته_قت معه الولفؤن إياها يعطيه التي الكتب هدء وهويميطحب 
رحلةعن الأخوة أحد يعدن الراحة، ووقت والهلائرة ال،،ييارة _قن ؤيقرأفيها 

المجلس»دخلنا ٢: فيقولر ه_ ١ ٤  ٢٧عام من شعبان حائل-4، إلى /XC'_ الوالد 
ورحعاكلهر مهلي الشيخ أن فاخبرني ابنه، ف،ههألت ا، موحود المييخ يكن ولم 

بالنومالشيخ راحة أظن كنت الله، شاء إن يخرج قليل وبعد لغرفته، يرتاح 
ووقم،إلاقليلا، ينام لا الشيخ أن اكتشفت ولكني ~ شاكلتي هوعلى ومن ثلي م~ 

أحضرهاالتي الكتب وبعص البحوثوالأوراق، بعص يقحميه-4،مراجعة راحته 
يدلك«.ليتشرفوا الشيخ، تقديم أممحابها كتب وفيها معه، الشيح 

ر)وبعدالخدلأةا:ر له ليقدم للوالي أعْلاه له كتاب عن ا أيمهؤيتول 
أستءممه،لا ولقب، وثناء حميلة بمقدمه له قدم وقد الكتاب الثييخ سلمني 

راحعهمن وعلى علي فاتت نحؤية حذلات ملأ اكتشف المييخ بأن تفاجان وقد 
اللغة،متمهلع-4، فالشيخ العربية، اللعة دكتور-4ت على حتى فاتت ل، بعدى، 
النعم((.حمو بها لي أن أحب ما يده بخط معي وأوراقه 

عليهتكاثرت لما ولهدا بينهم، يعدل أن بمب لكنه الناس، نفع وهوبمب 
عنؤيعتذر المهم ينتقي بدأ وتقريقلها فحصهها أملحابها-4ت يرغب التي الكتب 
أقربمن به حاء من حتىولوكان الأسبق( بحسعب بالترسب ياخدهم ثم سواه، 

.http://\vww.r-msk.corn/vb/showthread^hp?t ( ١ل 

.http;//www.r-mskx<jriUvb/showthreadphp^ ( ا٢
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لهؤيكتب ليقرأه، كتابا مرة ذات »أعْليته الله: وفقها هيا أختي يمؤل النامي 
يتذكره،لا إنه قال: عنه أسأل أتيت وئا عنده، فوضعه عته. يليا قبل مقل،مة 

إليه،به وأقبلت ته وجل، فلما هنا، ابحثي وقال: أوراق، مجموعة وأشارإلى 
دوره.يأتي حتى الأن له أكتب، لن كلأ قال؛ 

رفعهالذي نفميه الرف كتابي.٤، ووجدت بيته، دخلت وفاته وبعد 
خارجيةورقة فيه وجدت دوره،لكني يأت لم الله ،،،بعان لنف،،،ي: وقلت عليه، 

صنهعات،بضع منه وقرأ فيه، أ ل، بقد ته وجد فتحته ولما ميفحاته، ببمن وضمت 
حال«.كل على لله والحمد تمامها، وبين بينه حالت المنية لأن فبكيت،. عليها وعلق 

معلوماتلدينا النتي الكتب، باسماء ثبتا الملاحق الله—ق، شاء إن وسائبعت، 
ذلك.من ونماذج ورحمه الله غفر لها تقديمه عن 

ثيتشيئا ينفع وهل تين 

الكتم،عن نتحد.وت!< حيم، اق، الميا هلت. ا—ق، غريبيبدوالعنوان قد 

أمأابععضضنا فلقد يالمودنأوع، علافة له الممعمون لكن ، والتاليف، وال،مدنيفا 
١من لن،مءدهارد الرمن، فعها نمهابق خحلوات ٤ ،ع و14لم أننا ويالمنا ، النيم 

.ربنا يرضي ما إلا نقول ولا الأقدار، ولكنها ، رحيله قيل 

قبلتنادوا ومحييه تلاميذه وبعضي الثييخ أبناء أن العنوان ^ا سيب، 
وميعوبةالترايث، وضخامة البال،اية ناخر لكن علمه، واخراج تراثه لجمع وفاته 

لكأسوق دعنى العمل، وتأخر التنفيذ ب1ْ،ء يت، سييالترايث، على الححيول 
عنأبعد لم ليت،، شيئا ينفع وهل لي،—، قلت،؛ حينما أني حينها وستعلم القحية، 

الحقيقة.
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عملهيمكن ما يبعثوا كي للاجتماع، تلاميذه وبعض الشيخ أبناء ادى تن
يومِق 'جإ(رإذج الوالد الييخ منزل —ق، فاجتمعوا علمه، ونسم الثييخ تراث لجمع 

.٥٠١٤٢٦الثلأئ1ءه'آ/اا/

لخدمةبه الساهمة يمكن أورقيما التسملاجتماعهم الدافع كان لقد 
اتذ الأعمال أو العلمي النشاط أوتنفليم بتراثه، العناية خلال من الثبخ 

النشاوريالاجتماع اجتماعهم؛ و،دموا ولذلك الءث،يخ، بها يقوم التي العام، النفع 
جبرين.بن عبدالله الثييخ تلاميذ لكبار الأول 

منها؛الاجتماع لهذا دعت التي الأ،ه،باب من ثممدد هناك وكان 

جهدلحفظر ينظيمها اورق يدعوللتثممما وكنريها المهعخ أعمال د ل. تع~ ١ 
ووقته.المهيخ 

للتعجعلعملية غطة يدعولؤمحثع ا ممللأثأيخ المنثورة عير المواد كثرة ٢' 
٠بو،نورهط 

معللتعامل آلية لؤمحثع والحاجة مرات، عدة الكتاب، لبمتس العثييخ شرح ٣" 
ذلك،.

فتوىألف عهتير خم،،دة على الوقت، ذللئ، زادت،_ق، التي السييخ فتاوى كثرة 
لؤصيعوالحاجة عيرمحفوظة الفتاوى آلاف وهناك ، المكتب، —قت محفوظة 

تغيربحس،ب، المكررة الفتاوى مع والتعامل الفتاوى وسير لجمع آلية 
والتوسثع.الاحتمثار بح،،دب، أو الاجتهاد 

علىللتعرف والحاجة جمعها وأهمية الطلاب بين العلمية المواد تفرق ه~ 
وجودها٠أماكن 

وامثحةآلية وجود عدم بهمييب سمخ المنثور التراث على الماحوظات، وجود ٦" 
مؤجلة.إشرافية وجهة 
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_قنساعد التي وبالأماني حتى بل بالأعمال حافلا جدولا وضموا لقد 

ذللئا:ومن ، تراثهوجمع الشيخ علم نشر 

•الشيخ طلاب ،حصمرفدماء ١" 

•نشرها يرى التي الشرؤحة الكتب اسضراض ٢" 

نشرها.الراد العلمية الواد لجيع الناسبة الطرشة استعراص، ٣— 

منعندهم العلمية المواد وجود التوقع والأشخاص الأماكن استعراض ٤— 

•وفوائد وتعليقات شروح 

•للشيخ العلمي بالتراث للعناية السابقة الجهود استعراص، ه~ 

•للشيخ العلمي بالتراث للعناية الناسية الألية استعراصن ٦" 

وتحديدالشيخ طلاب كبار من التنفيدية واللجنة الإشرافية اللجنة تكؤين ٧— 

•مهماتها 

وأشرهلته.الشيخ بكتب للعناية المقترحة الحطة عرض ٨— 

ولبعضبملازمته، عرفوا الدين الشيخ ميد تلا لكبار الدعوة وجهت 

وهم؛مكتبه، موخلفي لبعتس اضافة الشيخ، محيي من بالمؤضؤع المهتمين 

•الغيث عبدالله بن إبراهيم الشيخ معالي ~ ١ 
•الحميد عيدالله بن سعد الدكتور الشيخ فضيلة ٢" 
•الشثرى عيدالرحمن بن عيدالله الدكتور الشيخ فضيلة ٣— 

•المدحان محمد بن عبدالعرم الدكتور الشيخ فضيلة " "٤ 

•التركي ناصر بن محمد الشيخ فضيلة ٥— 
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التيع.حمد بن الدكتورمحمد الشيخ فضيلة ٦— 

 ~U الحؤيطر*محمد بن ^ ٧۵الدكتؤر الشيخ فضيلة

النمري•بزعبدالعزير الله عيد الدكتور الشيخ فضيلة ٨— 
البدل•عيال.الله بن العزيز الدكتورعبد الشيخ فضيلة ٩— 

عامر.علي بن عيدالله الشيخ فضيلة ~ ١ * 
عيدالعزيزأبانمي.بن عبدالرحمن الشيخ فضيلة — ١ ١ 
•الهنا عيدالرحمن بن أحمد الشيخ فضيلة — ١ ٢ 

الجيرين•عيداكزيز بن حمد الشيخ ^يلة 

الجيرينمحمد بن أحمد الشيخ فضيلة — ١ ٤ 

وكونواالكتب، إحراج ِق الإسراع وجوب إلى الاجتماع مزهدا وحلمعوا 

كونوامما 'محءمحة' الوالد الشيخ برئاسة الحاضرين من مكونة إشرافية ة لجن

من:مكونة تنفيذية لجنة 

•رئيسا الحميد .الله بنعياوسعل. الدكتور ١— 

للرئيس•الجبريننائبا عيدالمزيز بن عيدالله الدكتور — ٢ 

ثانيانائيا الهنا عيال.الرحمن بن أحمد الشيخ ٣^ 
•الجدرين عبدانمزيز بن حمد ٤—الشيخ 

•الخؤيْلر بنمحمل• ْلالق الدكتور ٥— 

التركي•ناصر بن محمد الشيخ \"~ 

للجنةأمينا ٧—عيدالرحمنبنمدالل4الجبرين 
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خيرفيها للكن  C4_9|J^التي الهمة، النتائج من لعدد خلمموا ا كم
أبرزما:ومن كثير، 

الأ,علأناتاوالتشراتطريق عن باللجنة التعريض، ~ ١ 

الطبوعةالكتم، على يوضع شعارللجنة ئضميم ٢— 

ذلك.ؤممظ الشيخ درووس سجيل على الحرمي ٣' 

اللجنة.على عرضها بعد الههوق -ق، الوجودة الكتم، طباعة إعادة ٤— 

مجموعةشكل وعلى مقرئة الكتم، طباعة ه~ 

كاملة.أشرطتها المتوافرة المشرو.حة الكتم، بطبع البداية ٦" 

الدعوةيكاتم، وغيرهم، الطلاب، بأيدي المتفرق ^١،؛، ١١جمع محاولة ٧" 
الأماممحمدالرياضوجامعة الرياصو_قنخارج الأ،،،لأمية_ق، والتسجيلات، 

الكبيروالأنترنتالجامع ومحاضراي، القرأأن اعة ؤاذ الا،سلامية سعود ابن 
الساجل.من وغيره الراجحى جامع سجل-قن والحيحناوما والجلأت، 

لايئمرأن _ةن سببا المتابعة وضعن، المث،ايخ اسنال وكان الاجتماع انتهى 
سنراها١لميسل بخطوات،قلملة٤هدا الممهخقام وكانمكتم، ملمو،س، له،،—يء 

الوال-تراث، جمع عن الكلام ئناء أه 

والقطابةالإمامة 

ولقاأالعلماءك؛بمإإفيءتعالى، يتولاها التي الهمان، من والإمامة الخطابة 

فهوكماالمعلى، والقدح الأوفى النحطيم، المهمة هذه من للوالي كان 
منالعشرين يبلغ ولما الأمر هذا تولى الميكر نبوغه عن الكلام عند ذكرنا 

أمرهالقرآن حفمله فيها أكمل، التي ومثن( مهنة،ميبع ففمي، وخمنابة، إمامة عمره 
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الرين،بلدة الساجد-قن أحد التراودحِقن ملأة بميلي أن أبوحبيب الشيح 
يختمأن الأواخرقارب العشر ِق إنه -حتى ؤيطيل' حممله من بهم يصلي وكان 
وحطيبا_ةنإماما كان الذي والده غاب إذا يتقدم أن ألزمه ثم ا، حتمتيزر بهم 

أبوالشيخ والدهءوكان غاب ا إذ وحماعة حمعة بهم بميلي فكان الرين، جامع 
•٢٢ممحكرجدى سافر إذا قبل من ذلك يتولى الذي هو حبيب 

حمادآل مسجد مسجدين: إلاث رسميا الإمامة الوالد يتول ولم 
فلنلمالأوقات بعمى از_قت بابن شيخه عن نيابة الرياْس الكبير-أت والجامع 
اللطيفة.هده أعرمى عونى د ذلك وقيل العملاrن، هدين عن بمعلومات 

كمارضان ف ة وبخامسفيها، ؤيطيل ة ط 

_قله الطريهة القحية وهذه الأواخر، العشر مرنين_قت يختم أن قارب أنه ا بنمر 
بمليوكان رشود، بن راشي. إلي رغب وثمانين أربع سة  rX>_ «-4/يتؤل الرياض' 

بهمنصلي أن أريد أحفخله، وأناما القرآن، تحقق]، أنت، قال: عدوان، بن م،ادجاو -ف، 
ولكنثمن، نمين، الركعة أقراث ركعة، عشرة ثلايث، ليلة أول بهم م،ليت التراؤيح، 

الوالدبهم مملى انمعفء، ولومن راشد يا بنا صل وقالوا رغبوا، ما كأنهم 
ا.^^إجمواعةاد،_جداستوقلوهار 

حمادآل س،|حاد| إما•ته.فت 

الراؤية_قت حاليا الاد|يرة حي ؛قت الرياْس.وسهله حه،اد._قن آل مهم|جد بقع 
امتدادزياد بن ارق هلموشارع الديرة شارع تقاطع من أشيقر سوق تلي التي 
ريس•آل قارع 

.الثانية الحلتة حياتي من صفحات ]١( 
العلم.طلب تجربتي.ة ]٢( 
و١حLلة.أسرة ]٣( 
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الذيكان وقد اهف،  ٣٨٩عام شوال شهر _قت ااوأدعار هذا _قن إماما بن تع
ونقلالشيخ، آل الله عبد بن العزيز عبد الشيخ الحالي الفتي سماحة به يملي 

محمدالثميخ به ببصلي كان الذي دحنة جامع وحطابة إمامة إلى العام هذا _ق 
آخرمن حبماد آل مسمد الإمامة.A' الوالد فتولى ، إبراهيم بن 

وتا،دمين،سبع سنة —ق، كله الحي وهدم السيجد هدم أن إلى نين وتما تسع ة سن
ا1الأزر هومعروف كما الأدوار، متعددة مواقف مكانه وأقيم للأسواق، توسعة 

•اشهجدر ا هذ ث إماما الوالد 

اممبيواىءأ4ع ا4ا«ته.فت 

عنهاختارءلينوب /عآهأ' باز ابن الشيخ فان الكبير للجامع إمامته أما 
التراؤيحبمملي الذي »كان فقال؛ هذا، عن زُآففأ الوالد تحدث وقد سافر، إذا 

الحوهلة،أهل من عؤين بن رشيد بن الرحمن عبد له يمال رجل الكبير بالجامع 
حيثعؤين، ابن اشتكى سنتثن بعد ولكن كماموم، معهم يمهلي باز ابن والمهيخ 
بازابن الشيخ فالزمني التراؤيح، عن وتوقف عليه، السكرواشتد مرض أم،ابه 

الأن،قميره عند اليديمة يصداي.ؤن معنا يمهلي لا ولكنه بهم، أمهلي أن 
أميليوأنا ركعة، عثسرة بحملؤزإحدى حوله الذين الأئمة كانت بهم، أميلي فكنت 
أربعالليل أول أه،ليِقن الأواخر السمر ؤفن عباس، ابن بعوييث، عملا عثرة ^j؛، 

والوتر.ركعات ست أصلي الليل آخر ؤثقن فيهما، أْليل تعيليمتان منها ركعة عثهرة 

ٍق- كامام باز ابن الثميخ استنابني وتسعبن سبع أخرسنة و_قن 
معههوومن يذهب حيث أسهر' أوأربعة أقهر نحوثلائة الإجازة الجامع—قن 

التجئ.للشيخ امة عالم وبرنامج الإلكتروني موقعه من الشيخ سرة ]١( 
٠الخامسة الخلقة صاش من ل٢ا 
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الص|اءين،ف ينسي أن رجعرأى ولما بالإمامة، ضت الطائف، اانتينإنى من 
الأسبوعيةالجامع ندوة لأجل الجمعة ليلة ياتى كان أنه إلا عليه بشق قد لأنه 

أقومالذي أنا الليالي وبقية عنده، كانت، دىوس لأجل والأربعاء الائنين ة وليل
٢.هاواك،ر Jالأمامة 

!؛،LLl؛فيهانيف التي الستة ا واقشزر أربعمائة ستة أور سكنا ا وعندم
اليئوسوألقي وأميلي ، تماتيلئ، مييارة وحدى سيارتي على أذهم، كنت، خالد، 

الص،لواتا_قنبقية أيئسا الغرد<واسداء،وكذك، بمد الفجروالتي بمد التي 
؛«.وأرجع١ الس،يخ غيبة حال 

اوئطابة

متدرباالوقت، وكان.هتذللئ، - ٥١٣٧٤للرياض_قعام زى؛(وإنج الوالد جاء 
يمارسضهار الؤين، قز - والده م،،،جد _قن ،_، يخطلكان حيم، الخطابة، على 

الدعؤيةالجولات، _قن راما بالنيابة ا إمال،،،اجد، بمصي .Le ننملوعاالخطابة 

الأأيخمسمد طؤيلة مدة فيها ناب، 
اسعبد م،هجدال،لجح قدبما اسمه ،وكان إبراهيم بن محمد 

هتسدنةوذك، ء إبراصم بن محمد يخ 

يخطم،هوالذي انمام ااامتي يداش عئ 
يخطب،أن الوالد إلى الكبيررغب، الجامع —ق، خطيبا بتعيينه الأمر جاء ونا به' 

ا.أشهرُ وءءوستة به فخطب، الجامع، ذللث، —قت منه بدلا 
الأوكضوس.موقعه من الشيخ سيرة ( ١ ) 

مةتحىالسويدي.)٢( 
واحدة.أسرة برنامج )٣( 
واحدة.أسرة )٤( 
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سدالحطبة يتولى امياطيا، ا خهلييالوالد عين ١  ٣٩٩عام -قن 

ذللف_قت اسمها ومذا والأوقاف الحج وزارة وكانت أونحوذللف، خحليب تخلفا 
الأئمةمن بدلا بالخطابة للقيام احتياطيين خحلباء تعيين سقت بدأن قد الؤقت 
وربماالجوامع، بين ينتقل وكان ^، ٥٠٥الوالد قعين لدللف، الحاجة عند 

أحيانا؛العيدوالاسسماء مملاة يتولى أث،هراوكان الجوامع أحد استمرف 

ال،ث|يقدق_قتوحامع الجنوبي العود جامع بها التيم،لى الساجد ومن 
كثير،وغيرها النيسورية وجامع المهبالة عتيق.ثن ابن وجامع الشميسيي شائع 

محمد،أخي فذهيامع الشفا' حي هن جامع أني،—،سق أنه الحلؤشة الواقف، ومن 
هنفميلوا المهلأة، فوات، حشوا حتى كثيرا فداروا ، ال،،دجل مكان يعرفوا ولم 

وحوللعدم اليوم ذللئ، هن فلهرا مملوا الجامع أهل أن علمنا ئم الجوامع، أحد 
الخطابة.ي،،تطيع من 

حيبجامعهن موقنا يض،لم_< كان الثيرعية الحقوق لجنة حادثة وقبل 
فيهيعثن لم حيث مقرن، بن عبدالعزيز الأمير والدة جامع اسمه المؤيدى 

أعيدالغمة انكثيفعت، ل ولالخطابة، من عزل الحادثة جاءت فلما بعد، ام إم
تمحؤض فيه وبقي الجامع، وثبس،إنهدا للخهلابة، 

خارجأو-ق الؤياهس جوامع بعضي هن للخطابة ا أحيان،—، يمللوكان 
العمأناب، معه سافرت فإذا ^1،افرفينيينيللخطاوةإنحامع_ه، الرياْس 

مهالحأوالشيخ الشعلأن عثمان الميخ أو جبرين بن سليمان الخال أو نامير 
غيرهم.أو الفنتوخ 

الالكتروني.موضه من الشغ سيرة ( ١ 
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ايئطبةعنطر|وقمما لمحة 

عنللوالي جوابا أعرض أن أحب الؤضؤع هدا _قن عندي ما أورد أن قبل 
وكيفيةبة، ا _قت تجربته عن ٢ ءعوء(رإإجر سئل فقد السياق، هدا سؤال_ق 
الحطبمن نقرأ الأمر أول مقت كنا » قائلا؛ فاجاب للحطبة، إعداده 

مخطوطةتزال ولا وأجدادنا، آبائنا عن ورثناها وسليه حطب لدينا يوجد حيث 
والتيكيروالحوادث البدع ؤإنكار الواعظ ف يكون وغالبها نشرها، يتيسر لم 

بماالحطية رأينا بعد فيما ثم والنار، وبالجنة بعدمح وما وبالؤت الدنيا بتقلب 
يماوقت كل االتجددةأ والحوادث الوقاي ومعالجة الحال يناسب 

التعمقوعدم العامية وصف عليهم الأغلب كان وحيث ين، الخاطبيناسب 
ينفعهمبما نخطب فانا الحدثان، من بتجدد التأثربما وقلة الملومات مقت 

التخلقبه يحصل وما الإسلامية، والأداب العيادات كفضل منه؛ ؤبمتقيدون 
التحذيروكدا والنوافل، القربات والإكئارمن العيادة، على والحث بالفضائل، 

ونعيات، بالدعايالانخداع ومن الباحات، _ق التوسع ومن النكرات، من 
هوصيهوريمجا الأسوع ذلك 

يحصلما على التنبيه وهكذا له، التطرق على فنحرمن العامة، بين اومتداول 

إلىالمبادرة على والحث الطاعة عن والتثاقل الكسل كمعالجة المخاطيين من 

حطياإعدادا نرى ولا العبادات، نوافل عن الانقطاع وعدم الصيالحة ال الأعم
إليهيحتاج وما ^رالموصؤع، 

ومضار،ومصمالح وتعاليل وأحكام وآثاروحكم وأحاديث آيات من الأدلة من 
ونعيدقيقة أربعين إلى ساعة نصث بينهما والجلسة سان الحطبتوتستغرق 

ونصيف،أوساعة بنحوساعة أطيز من حطب إلى بالنسيبة تقصميرا ذلك 

ى١٤٢١/١١/٢٢بتادJخ٢٩٧٧اكتوىرقم■١( 
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الحطببواسطة إلا والتعلم الاستفادة الناس للكثيرش ينهيا لا لأنه وذلك 
اهتهامهموقلة الأسلامية، اعات للإذ وسماعهم العلم .حلقات حضؤرهم لقلة 

الإسلامية،الأشرطة إلى والإنميات العلمية الكتب وقراءة الفوائد بتححييل 
ينضعهم،ما إلى التطرق ذلك فاستلزم الحطب، هذه سماع إلا مجال يبق فلم 

يدخلولا العبادات، وترك التثاقل من فيه هم ما ومعالحة إليه بحاجة هم وما 
■نسبى(( أمر الخطبة يمميير فان عنه؛ النهى الخطية إطالة _ةت ذلك 

تقريبا،ساعة بنميف الخطية بداية قبل ا غالبمةٌإ،ج الوالد يميل 

وكاندقيقة، وخمسوعشرين عشرة الحادية الساعة وخرج_قن أن عودنا فقد 
شرأيجلس ثم وصلى، السجد دخل وصلنا ا ؤإذ دقائق، عشر يبعد السجد 
وحدسهالؤقت، دخؤل بعد إلا النبر وكازلايميعد الوقت، يدخل حتى القرآن 

الصمحابة،بههس فعله وأنه الزوال، التبكيرشل من الخطباء بعمى يفعله عما 
هووقتونهاية بداية الجمعة وقت أن الأصل وأن لعذر، ذلك أن رأى فكانه 

لما فإذ ان الأذ سمعن ا إذ يميلجن غاليا الييؤت النساء أن ؤيدكر الظهر، 
؛٠الهسر خارج تهن صلا وقعت عادة يعلمن 

مندولمله خحليه، من أدركته فيما ارتجالا يخطب ذكر كما وهو'ءةمح 
أحدادناخهلب من يخطب فكان كان_وقت نا أما الريايض، إلى جاء أن 

بليغ،تأثير ولها مواعظ فيها وكان تعالى، أبيه عند موجودة كانت التي 
منولوكانوا وخشوعهم، الحاضرين بكاء الخطية حالة سمع أنه ذكر حتى 

٠ضلرهم ء ومثا قلوبهم لرقة لك 

—٥١ ٤٢/"آ/ا١٤رم الفتوى ]١( 
الطم*طلب تجربتي^ ]٢( 
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 .XZ/وكنيتساعة، نمث عن خطيه تقل فلا عادة الخطية يطيل دظذ

وسلامالخطيب سلام أي الساعة، تمام الس،لامين بين الأيام بعحض هت له أفؤل 
حارةبمسجد صلى أنه مرة وأذكر الساعة، قري،_ا السلامين بين فيقؤل؛ انميلأة، 

السطح,الناس_ةن وسش مزدحما، االسجل وكان كعادته، الخْلية ال وأْلالعود 
بهوصرب كبيرا حجرا فاحد انميلين أحد فقام الضس، هن أنهم وهولايعلم 

يثربوكان ء،ءوإذق' الخطية واحتزأهت الوالد فانتبه الحراب، ممايلى السطح 
الالناس إن أعلاه: كمانقلنا ؤيقول تقمهيرالخملية، اء الخطببعص على 

وليلكالاطالة، الأصل إن ؤيقول: الجمعة، يوم إلاهن للمواع—ظ يستممؤن 
حلسلما طول اك هنيكن اولولم للأستراحةر ا بينهمبملس أن إلى 

نسبى.الأثار بعص هن الوارد والتتحيير ستؤيح، بينهما 

وكنتالسامعين، لحال مراعاة ذكر'ة،ةأإبمة كما وعظية، خطبه وغالب 

أنيبحتى قليلا، بخحلبه يوقى لا لما نفسى أحدث نظره وجهة أعلم أن قيل 
وكانالطريري، عيدالوهاب للشيخ خلفا عيدالعرير الملك بجامع فيسلى مرة 

ومؤضوعاا وأسلوبأداء الرياصرإ اء مشاهيرخطبمن عيدالوهاب الشيخ 
لموصوعاتيتطرق لأنه معه، لنميلأة والمثقفؤن العلم طلاب ؤيقحده وجرأة، 
أدركهافيهابعرفهامن الأيام وتللئ، الخليج، أزمة أئناء .ه ذلك،وكان حساسة، 
العالم.للأحداثإت مجاراة الشباب لدى حماسة 

حدئنىوقد الحضور من غيرى وقال قلت المنير الوالد ارتقى ا ولم

الذيبرعبدالوهاب، منعلى يقول أن الشيخ عسى اذ١ مذلك؛ بعد بعضهم 
خطبةالواكءكوإيىة فخطب الحماسية، خْليه إحال.ى ل. بعبة  ١١٥٠٠١١من منع 

والعقل،والحماسة والعاطفة العلم بين حمعت شافية، كافية مهافئة وافية 
_•ujلايسكت ليته نقول؛ ونحن بالغرد، ؤيجود الدير' واستمريلقى 

.٧٠٥٩رمم الفتوى ^١( 
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الساجدؤ الخطبة كهذه تخطب لا لم هو(ريذي حدثته الخطبة هذه فيعد 

يختلفؤن.الناس فقال: الأخرى، 

وكانتاالجنؤيية النطقة مدن إمدى ه معه كان أنه سليمان الأخ ؤيذكر 
ثأثوت ذلك حول بليغة خحلية فخطب، غنائية نات مهرجا فيها تقام سنة أول 

العام.ذللث، بعد الهرجانات فمنع،ت الأمارة مسؤولي أحد فيهم الحضوروكان 

الخحلب،كابتداء المس: على ؤيعوص عحما، على خحليه يعتمل. وكان 

علىوانميلأة بالثهادت؛ن نم وذكره، وسكره عليه اء والثنتعالى الله بحمد 
اللهبتقوى بالوصية ثم ؛ بعد أما بلقغلة ؤياتي وأميحابه، ه آلوعلى النبي 

الحاضرونيفهمها التي الفحييحة الألفاظ ؤيتعرى القلوب، يعرك ا أوبم
الختلبة،بعض و_قن القيمة ث التتابع بالمجع ؤيتقيد منها، الراي. ؤيعرفؤن 

_قتقوله ذللئ، ومن ا، اتر بالكلموالتلذذ الأنممات إلى أقرب يكؤن أنه ؤيرى 
مدبروالأرصبن، اوات الممقيوم العالين، رب لله ))الحمد خهليه: إحدى 

،٧٢٣البنديوع من به وأنقذنا المرسلين، أسرف، إلينا أرسل أجمعين، الخلائق 
وحدهالله إلا إله لا أن ويسهي العفليم، الفضمل من أولاه ما على سبحانه نحمده 

إلىأرسله ورسوله، عيده محمدا أن ونثههد البين، الحق الملك، له، شريك، لا 
صلىعين، الميت، بدع ومن السمركين، شرك من الأمة به وأنقذ ين، الثقلجميع 

الدين،يوم إلى نهجهم على سار ومن أجمعين، وأصحابه آله وعلى عليه الله 
ج..أما 

مسلمؤن،وأنتم إلا ولاتموتن تقاته حق الى تعالله اتقوا الله، عباد 
منتكونوا ولا دائما واذكروه الحمالين، من فتكونوا تخالمؤه ولا أمره فأطيعوا 

٠.الكافرينءر من بها تكونوا ولا نعمه على واشكروه الغافلين، 
ى ١/١٤٢١/١ Trالختوىرقم^ا'آبت1ردخ ر١( 

&_^http://ibnjebr_n.coni/b<x)k.php?cal=l0
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علىلله »الحمد الشهوره: بالحطبة عالبا يبدأ الثانية الححلبة ؤه 
وحدهالله، إلا إله لا أن وأشهد I وامتنانه توفيقه على له والسكر إحسانه، 

إلىالداعى ورسوله؛ عبده محمدا أن وأشهد لثيانه، تعفليما له شريك لا 
وأعوانهوأم،حابه آله وعلى عليه القه ميلي إح،،عانه، إلى ادى الهرضوانه، 

بعد؛أما كثيرا. تميليما وسلم 

الله؛إلا إله بلا واست4،،،1كوا التقوى، حق تعالى الله انموا الناس: أيها 
تقوى،النارلأ على أحميادكم فان العامس، واحذيوا الوئقى، العروة فإنها 

زيعومن وضعه، الله تكبرعلى ومن رقعه' لله تواضع من فان لله؛ وتواضعوا 
زرعه.ما الححياد عتال حمد التقوى 

محمد.،هدى الهدى وخير الله، كتاب، الحديث، أمهدلأق أن واعلموا 
بجماعةوعليكم ضلالة، بدعة وكل بد.عة، محدئة وكل محال.ئاتها، الأمور وشر 

النار.ِق شذ عنهم شذ ومن ال،،،لمين، جماعة مع الله ييؤ فإن ال،ددلمتي؛ 

المقر؛دار هى الأحرة وأن دارممر، ال،نيا أن الله رحمكم واعلموا 
ربكم،على وعرضكم حأ،مابكم ليوم وتاهبوا لمقركم، ممركم قتزودوامن 

يديبثن غدا أنكم واعلموا [. ١٨ه]الخانة: حائه ٠-^^ محق لا ئرضوذ جوخف 
تقؤيطكموعلى معاسبؤن، أفعالكم وعن مجريؤن' وبأعمالكم موقؤفؤن، الله 

أىظئنأ الخبز ؤوسنلث_ ستعرضون العزة رب، وعلى نادمؤن، ؤإهمالكم 
إلىتخطاكم فئ الموت، ملك، أن واعلموا [. ٢٢٧]اكعداء:ه ثيؤن متمينا 

ا،ئميكملبعصإلخ«ر حذركم.. فخذوا إليكم؛ ومعوفايتخطحاغيركم غيركم 
ؤيتلودائماال1بىهه على بالمهلأة يذكر يدلميل،نم بالموضوعولأ يتعلق، ا م

http://ibnjebieenxotn/bool،.php?cat=10&b_ ( ١ل 

٢٢١





تيءتي0تي0جبإ0000000ي0ى0000ثكأا>ثبم؛اآ؛ أكءلأء التالن: ااقسء 

باليهودعليك اللهم نعره، كيده.قن واردد نفسه، _قت فاشغله بسر وااسلمبن 
وائلمضلهم، وشتت جمعهم فرى اللهم مكان، كل واعوانهم-ؤت والنصارى 

والشيوعيثنارى والنمياليهود دمر اللهم عحياهم، عليهم واشتق < حدهم 
فإنكمنهم انتقم اللهم علوكJين، وكل واسدين لماضن 

انميواللهم مكان، كل  ٠٤سبيلك- الجاحدين_ؤن انم،ر اللهم ذوانتقام• عريز 
الإسلامية،البلاد سائر ؤهت الفلبثن ؤقت كشمير و-قت الشيشان الجاهد.ينسقت 

إنهماللهم رميهم، وسال>د "ههامهم د وسل، أقل،امهم، وثبيت قوعرائمهم، اللهم 
ئبتهم،اللهم فاحملهم، حفاة فاك،،ءهم،وإنهم عراة ؤإنهم فاْلعمهم، اع جي

الجهادعلم أقم اللهم العالين، ربا يا أعدائهم من وانتقم وفوعزائمهم، 
لهمن يا اد العبعلى رحهتك، وانشر والعناد، اد والصيالشرك أهل واقمع 
والزنىوالربا اء والوبالغلاء عنا الي اللهم العاد، واليه والأغرة الا-ني—ا 

حاصة،هدا بلدنا عن بحلن وما منها خلهر ما الق—ما ويوء والعن والزلازل 
أنت،إلا إله لا الله، أنت اللهم العالين، رب، يا عامة السلمين بلاد سائر وعن 
اللهمالقانطين، من تجعلنا ولا الغيث، عليتّا أنزل الفقراء ونحن الغني أنت 
وأحيى، رحمتك، وانثر ، وبهاثمك، وبلادك عبادك، اسق للهم ١ وأغمنا، ا اسقن

طيماا وجل وحيا، مغعثا عمنا ا،،،منا للهم ١ وأعينا، سمنا ١ اللهم ليهتا، ١ ك ه، بال
عيرميارنافعا دررا، داثما عاما سحا مريعا ا ْحيمهنيما مؤنقا مغال،قا عدفا 

بلاغاللحاضروتجعله العباد، به وترحم البلاد، به تحيي غيرراثمث،، عاجلا 
أنزلاللهم سكنها، أرضنا 4 أنزل اللهم زينتها، أرضنا أنزل-4 اللهم والبال' 

كثيرا،وأناسي أنعاما حلقمت، مما واسقه ميتا، بلطية ب4 فأحي ماء الأ،،ماء من 
نسكوهلا ما واكينلئ، والمميق، والثيدة، اللأواء من والبلاد بالعيال إن اللهم 

تحرمنالا اللهم العالين، رب، يا رحمتلثا وانثير ، بهاثملث، اسق اللهم إليلثا، إلا 
ضنيلكاتحرمنا ولا حيرك، تحرمنا لا اللهم ا، شئنما بنير عندك ما حير 

الخاسرين،من لنكونن وترحمنا تغفرلنا لم وان أنضأ،هنا ظلمنا ربنا —ا؛ بدنوبت 
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اللهإن الله عباد النار• عداب وقنا •حسنة الأحرة وسقت حسنة الونيا آساه ربنا 
•إلخ« القربى••• ذي ؤإيتاء والإحسان بالعدل يامر 

الفراغبعله. وي4سح غيرها ومقت الخعلية الدعاء_قن يديه—قن يرقغ وهودائما 
_قنوردت التي الأحاديث وأن مشرؤع، ذلك أن ؤيرى بيديه، وجهه ال-عاء من 
حالةيديه رض للخعلعب ، yaiiأنه ضرى الواعخل،، حم؛ح —قن عامة اليدين رفع 

حديث:أن ؤيرى الدعاء، على التامين مع يهم أيل■ رفع وللمأمومين الد،عاء، 
أوالحطية، حالة ا وحركتهمرضهما ._قت إلح1< • ٠ • اليدين هاتثن الله قيح ُُ 

ا،للتوحيد١ بالعسابة الإشارة اليهادة الشروععند وأن الشهادة، عني• رفعهما 
الذكر،ِقن أيديهم يرفعوا أن الناس يامر كان الأثر الدكورف الخحليب وأن 

الوالدؤيمثل يهم، أين• يرفعوا أن ؤيثييرللناس يذكركم• الله اذكروا ؤيمول؛ 
tfj _) ا.الإحرامر تكبيرة من كهيئة يديه برفع ذلك

مرةات وذ والغاشية، الأعلى سورة يقرأ ما كثيرا الجمعة ميلاة وهو.ق 
الغاشية،ابتدأب1د|ورة الثانية الركعة ؤ—قن الأعلى، سورة الأولى الركعة حقن فرأ 
ثوؤ قال: [، ٢١ه]الغاب: عدمحتقث أتت ؤ تعالى؛ قوله بلغ فلما 

منأ-حد عليه يفتح ولم الأعلى، سورة من وأكمل ، ٩[ لالأ'ءل' آلدئخاه ست إن 
منالعلماء ذكره فيما تفكرت إني قال؛ الصعلأة، بمد سالته فلما اال-أموماإن، 

المملأةمن ونحوها الجمعوالأعياد السورنتيث هاتين الحك_-ةةفراءة 
سهؤت.فلذلك بالتذكير، الأمر من فيهما لما وذلك الجامعة، 

رأىمال؛ يؤلبة بن ععارة عن الجمعة كتاب من والخطبة ة انميلأ تخفيف باب ه مسالم لواه )١( 
غؤاد رسؤل رأيت لقد اليدين* هاتثن الله قبح قتال يديه راضا النبر على مروان بن بثر 

.امبدهالميحة وأشار ^ذا، 
بتاريخخ/خ/هاأام ٩٥٩٨رمم الفتوى ( ٢١

htlp://www.r-mskxoWvb/showthread
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التاقموزدسورة الثانية ؤئت الجممة سورة الأولى الركعة سقن أحيانا ؤيمرأ 
التوبةأو الحج أو الحييام لكيات لناسبة غيرهما قرأ وربما بالناJىخ^، اقتداء 

•نحوها أو انميبر أو الشكر أو الذنوب من 

حتىi الناس نفع ف حيا غيره و-ئن مسجده شن بة لحطا ا على وهويحرص 

أئناءالأرهاقسق عليه نلاحظ كنا الأحيرة السدين و—ق أومتعبا، مرهقا ولوكان 
الجمعةيحسلى كان الرات ؤ—قنإحدى يستخلف، ولا ينيب لا ذلك ومع الحطبة، 

أثناءوشن الطلرود، عبدالثه الشيخ به يحيلى الذي الجامع شن المريج_ا حي شن 
حلس،مياعدا رآني فلما للمنبر فحيعدت ظاهرا، تائبا عليه لاحفلت الحطية 

فلماحلفى، الكرسي على وهوحالس —ا فاءكملته الححلية أكمل أن لي وأشار 
ليسالنير إن قارن الأمر ما سألته فلما بالناس، وصلى النبر من نزل انتهيت 

عشرينقبل هدا وكان المواصلة، أستطع فلم بالحر وشعرت كاف، تكييف فيه 
زُ<'هوفاته من عاما 

إنعنه ساتحدث كما لؤفاته، الممابقة السنوات كثيراشن هدا وحدث 

نفع، سعيا شن يتحلد كاآ'؛ أنه الشاهد ٩ صه، مر عر*/ الحديث عند الله ،ساء 

يجعلوأن له، يغفر أن الله نسال بخطيه، يتعلق فيما المالم أبرز هذه 
يلقاه.يوم له ذخرا ذلك 

اذطلأيى؟لأم تقاعد 

ليسالوضؤع ومذا ، الوالدالشيخ عهثاء مع ا لنوقفة آخر هذه 
مضمونه.على الدلالة مقت كاف وعنوانه حديث، كثير فيه 
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التقاعد.بعد لبيته انتقليت مكتبه _قت يمارسها لكن التي فالأعمال وغيرهم، 
فيهوعين العمل، على العينة والأدوات بالكاتب وجهر البيت مكتب قلم ن٠ 

أبنائهؤإشراف عءؤهج بتوجيهه الإداري العمل ونغلم رس٠يين موظفؤن 
وتلاميذه.وأقاربه اخوانه وبعض 

إلىالنت عبر ديوسه وبثت الإنترنت، على الإلكتروني موقعه فتتح ا٠ 
والقريب.البعيد وعرفه العالم، 

منتفلمةبرامج  ٠٤-والمرئية وال،دأموعة القروءة الإعلام وسائل على نفتح ا• 
الجدقناة التلفزيونية كالحوارات منتظمة وغير الهاتف على كسؤال 

١ونموها 

انطلق،بل ينقاعي، لم 'ئءمحة الوالي. الشيخ أن وخلاميتها العالم أبرز هذه 
بالعمتاء.مليئة جديدة لرحلة بداية التقاعد كان 

٠٤استعملها-بل لنفسه، ؤغ يتفلم عنهم، انشغل بل لأهله، يتفرغ لم 
الراحةهو كان بل للراحة، قرصية التقاعد يكن لم السلمتي، ونفع الطاعة 

الناس.ونفع الذكر ومجالس العلم حلقات  ٠٤راحته- وجد لقل. نف،ا،ها، 

٢٢٧
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اثمدةاممخصية، 

وتضورحيا، واقعا تحكى سردية أقساما السابقة الثلاثة الأقسام كانت 
الأحاسعسوJترجم لنشس، ١ عمق _قت يغوءس القمم هدا لكن ٠ ملموسة اة حي

بسببمملهر لا وقال مملهر، قل الش —ات والمهم الحهفات ؤيتلمهس والمهاعر، 

وطللباالعواب سج رعية إحفايها؛ على مهاحبها حرمى أو نفسهها حفالها—قه 
لصهعوبةالههيابقة الأقهههام من على أمهق القهههم هدا أن من وبالرغم للأجر، 

فهداأقرب،، وللنفوس أعالب، الأذان ث ه لكنا|ت،فيه، ااعاومالومهولءالى 
ااباوع،لأبدأنهيمللئ،التفس الدقق والحمق القدير التحريرواسى الم الع

كثيرعلى وحيله الفامهلة، الأخلاق من بالجميل الله حياه ث،غم،يةفذة،فقد 
الكاملة.الصهفات من 

والحلموالولع والرهن. والتواصهع الإحلأْس مع الممهم ه،هنعيمىثهذا 
والعرتيباواكنذلهم،والعرة والسهحاعة الحهيروالتحمل سنعايش حة، والمهمجا 
سنتلدذالعزيمة، الجأشومهدق علوالهمةوالمموللمعاشورباْلة مع سنحلق 

العاملةحهههن ساش ونمن اء، مم،

والفضاشوالميقات، الحلقية، والملامح بالههمات سنلم والدعابة، والكلف 
ونتمرففرحهاوحرنها، وأحوالهاف النفس غور نمهبر أن وسنحاول الخلقية، 

القيادة.ومشات الؤيادة معالم على 

،ذلك، بعص لعرفة نوفق لا وقل. محاولة، نحاول أننا أعلم وأنا هدا، أقول 
الأجيال،منه وتمهتضيد القراء ليعرفه ذلل؛،؛ من مهيء تلمس مهنماول لكنن—ا 
ولعله، لاوصمن، هوعرصى هنا ذكرته وما ، البالغات، عن فمهنبعد هدا، ومع 

نحس،فيما بلغ الأعلام من علم عن نتحدث فإننا أويحاكيه، يحكيه مى باتي 
النمام.حاوود 
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وقضا؛الناس خدمة _قت قضاها عاما، بن؛ ئمانعاثى'يءؤينج لقد 

جناته.فسيح وأدخله واسعة، رحمة زُأريذأ ■حوائجهم' 

والقدحالأعلى المُهم صيلة كل من ''يءمحة له لكن لقد تقول: وأخيرا 
سرانايكؤن أن ذلك ذ وفروعه؛ كيمم 

الخير.ومحبي العلم لطلاب 

واتسماتائلاعح 

المهائدةالحيورة ملامحه من ( jr_J _oX/الوالد للشيخ الناظر إن 
والجبهةبالحمرة الشرب القمحي ؤن اللحيث النجدية، القبائل لشيوخ 

باسمثغر تحتته متؤسط أنف يتوسطهما اللتان ال،،أوداوان والصنان الوروض،ة 
سئلإذا ولكن ولوبالحناء، بياينيها الثليخ يغير لم بيضاء، بلعية مردان وذقن 
اتخذناه،عليه ولونقوى »هوسنة، أحمد الإمام قول ذكر ذلك عن 
ا.ومونة<ار كلفة له ولكن 

انحناءةيرفيه بالقميولا بالطؤيل، ليس القامة معتدل رُ(ه( الوالد 

منمنع وقد اللحم، حفيف زُآهأ ولكن الشى، عنل- بوضوح تظهر يسيرة 
أنعاما،وبعي. ئلاشي من أكثر عليه صمبر المريء ف ضيق عليه للحم ام 
حالته،و،ح،مهندت، وألف مئة وأربع عسير أربعة عام الريء لتوسيع عملية أحرى 

ثموحمأ،،ان ثلاثة ذلك قبل وزنه لكن فقل كيلوجراما، عممرين وزنه وزاد 
سم. ١٦٥وطوله كيلوجراما، وسبعتن ئلأثة أصبح 

٥١ ١ / ١ مفلح لأبن الفروع 
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ياوليست خلتته أصل من قديمة صوته _قن بعة /Xt(_ يميزه ومما 
عاتي»أو مرهس بسيب الناس بعحس يتميور 

مسندىإلى يكؤن الذي الأبيهض والثوب الأ>مر اغ الشمالغالب لباسه 
غيرهمايلبس كان ؤإن بالزبيرية، المرويان اللجييان واللملأن الساق، 

وربماغالبا، الحيؤف هومن >االكووتا« يسمى معحلفا الشتاء ؤيلبسه أحيانا، 
والأحذيةوالشراب اللونة، الشتؤية الملابس البرد اشتد إذا الشتاء ليس_ق 

علىالمسح يرى لا لأنه ائنين؛ أويلبس صميما جوربا يلبس أن ؤيختار الشتؤية، 
الخفيف,الجورب 

أوحيه، أومسجد بيته، كازِفن إلاإذا يفارقه لايكاد فإنه المشلح ا أم
اليومية.دروسه 

قاربه،•وما الأبيض اللمؤن ملأبسمه يحبِقن وهو 

فملأبسمهذلك، _قت الاة المغيحد_< ولا بالمذلاه_ر، يهتم لا وهوء،ةثيذة 
الناس.عامة يلبسها التي المعتادة الملابس من ومشلحه 

يوم_قن يغتسل ا عندمؤيغيرها اتسخت، إذا يغيرملأبسه وكان 
الجمعه.لوم والتطي،—، النظيف المؤي، لي1س ؛قن النبي ل،،نة وحلي|ما الجمعه، 

منهيسم فلا ولحيته، شماغه على بميمه الحليب، على حريص وهو''ىحس 
ى.ؤيهد ؤيتطيب حوله، من يْليب جيبه دائما-هت الطيب فهويحمل طيبة، راثحة ءالا 

الإخلاصسالم 

الذينالربانيون العلماء بها يتحيف الش الخميال من حصيلة الإخلاص 

له.سريلئ، لا وحده لله كلها وأعمالهم أوقاتهم سحروا 

٢٤٤
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منلكن بأنه للظن يدفعنا ما النا،سوسهم، ومحبة العطرة والسيرة والفتاوى 
أ.محالا,الل4 على نزكى ولا حسيبه4 والله كيلك، نحسيه ١لصادق١٢ن المغكدا؛ن 

ينوءوالتي بها، يقوم التي الأعمال كثرة وعرفه حالحله، من لكل ؤيفلهر 
أن4عرف ، الوالد عرى ومن الرجال؛ من والباس أولوالقوة بحملها 

4لك ذ يبغتس بل ، الثناء ومصيول للشهرة طلبا الأعمال هده يعمل يكن لم 
•تعالى الله شاء إن سياتينا كما منه، ؤيتصاش 

سدمدضت4شإخلأصده،المودةر سلمان ثولاكئور 
تترددقد أحيائا لكن إنسان، عمل على تثني أن ستليع أنت لي، خلهر الذي ا هل 

النيىلكن وممالى، سبحانه الله إلى أمرها النيات لأن إخلاصه.* على اء الثنسقت 
يعلمهالذي 4 ا الأرضر،€ر  'إالله ء شهدا ءأنتم ت يقول وسلم وآله عليه الله صلى 

وقسه4من ل4 حظ لا وكأنه الأخلأمرا4 غاية -ئن الرجل أن الشيخ جالس من كل 
•يدرس(، آلائا كانوا ولما يدرس، وهو وخمسة، عشرة السجد سق طلابه كان يوم 

التيالأسباب أكبر أزمن ®أطن ات الفوزازر صداكزير الدكتور ؤيقول 
ءالعطا ثم 4 ااتءءح،دل وقوة العلم طلب _قت ؤيتقوق ، يتمير الشيخ جعلت 

4حسيبه والله الشمخ، نحسب هكذا الاخلامن هو النفوس يبهر الذي والجهاد 
وهوإلا الدرجة بهذه الإنسان يتماني أن يمكن فلا ، ا أحد الله على نزكي ولا 

وتعالى«.سبحانه الله عند ما يريد 

يرافقه،من يراها التي الوقت -هن البركة عن ذكرت التي القممصى ومن 

لحمعةا بهم سبحيلى وكان ، قحطان ة حميا -هن »كنا ت محمد العم بن أحمل يقول 
قلتالرياهش4 الغرب—ق بعد درس عنده وكان والنهارقميير، الشتاء أيام -هن 

قLةدلمل.)١( 

.١٢٠١/برقم الجنائز كتاب من الين على الناس ثناء باب -ق البخاري يواه ( ٢ ل 
دليل.قناة )٣( 
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الوقت-ق الله جعل لكن الغرب، درس نلحق فلن الجمعة صلينا إن نفسي: مقت 
الغربان أذ قبل ا ووصلنالأسفلت، سلكنا ثم البري، الطريق سلكنا بركة، 

الله«.وءتمالأ 

فلماالأفاْت،ة، لطواف وذهبنا الحج، معه-قز »كنت أحيسليمان: ؤيقؤل 
لمهمؤن:والشرطة الرحام، ب،ههيم-، مغلقة الأبواب ا وجدنالحرم على أقبلنا 

الأبواب،على التي اللوحات وصع قبل وذلك ممتلى، الحرم الدخول، ممنؤع 
رأيك؟.ما _■' UJله قلت 

الكهربائيالسلم مع ^نم.خلإنثداءالأه،صهينامنجهةانم£فا، 
الحيفا،بجوار الذي القديم الهيلم مع نزلنا المملح ومهلنا قلما المملح، إلى 

الصهلأةقيل أشواط، أربعة فانهينا الأرضي، الءور افا_قن الطلوصلنا حتى 
الحهلأةا<.بعال| الثلاثة أكملنا ثم الكعبة، بجوار 

علواتهمة

عليهاوربى الإسلام، عليها حث التي الإمملامية الأخلاق من علوالهمة 
بالواقفمليئة أمهحابه وحياة حياته وكانت الكرام، أصعابه جه النبي 

علوالهمة.على تدل التي 

عنمبنيا حياته، ث جادا تجده ^لوالهمة 

الطمؤح_قن مجتهال.ا واكنايا، الميغائر عن مترفع—ا والمهوة، اكيهة مواطن 
الخيرات.فعل إلى سياقا العالي، إلى 

كلمقت فله الهمة، عالي كان أنه عرفه من كل يلخخل الوالد والئييخ 
فتشكر.تذكر، حميدة ومواقف وذكرحمس، بحسمة، ميدان 

٢٤٧



أبمح> 00000ه0ه0يتي00يمح000•0صتي0تي

والتعليمالدعوْ ه ونقاك همت4 لكن عمره، من ال،مانين 'ئءمحة بلغ 
الس،رون.أبناء مجاراتها عن يعجز الناس، ونفع الجاه وبذل والاحتمعاب 

العنمية^0الأبحثإسىرحلأت،'ة،ةر!إيجر طلابه أحد يقول 
منتمضبعد عدنا ثم درسه، الشيخ وألقى أكثرها، وما للبلدان بها يقوم التي 

التالىاليوم ؤق التساوالأنهاك، م_، ب،،|بمباشرة النوم إلى فذهيت الليل، 
.a4ijتهجدا الليل يقوم كان الشيخ أن اكسيفت 

ءلقائيبعنوان: له مقال الكوس_قن عيدالرحمن حمد الشيخ ؤيقؤل 
أيامايديه على التتلمذ لي فدر ))لقد ٠؛ 'ىةمحة«ر جبرين ابن ام بالإمالأخير 

منأكثر ؤيجلس يمل، ولا يكل لا فكان لخجر، 
همةتفوق كانهت، همته ولكن الس،بمثن، ناهر قد ا وقتهالشيخ وكان ساعتثن، 

ااو،|ائللءويدس والإفناء بالديوس عامرة أوقاته وكانت، وس،اهلهمل الثهباب، 
•وظ|رر(ا لها ل||رإ عالمه بههة ودهالمها 

كتابي:له قدمت، »حينما ا: االعيدىر راضهي بن عيداللا< الثبخ يقؤل 
العلمية،الدورات، ،احدى _4 الشيخ كان الأذان( أحكام الأذازف )تشنيف 

ماهدا هواالعتاد، كما أشهر؛ ستتة مدة ال،ثأالخ عند الكنائ، بقاء أتؤق^ وكنت 
الفجرمندرس أنهِقت العجيم، ولكن السُيخ، ابن سليمان الفاْنهل الأخ لي قاله 
نصيي:فقلت،.قن أمسلل للسييخ دفعتها التي النسيخة سليمان الأخ أع۵لاني الغي، 
الشخرقص هل ناذا؟ سليمان: سالت، ولهدا للكتاب،، يم التقي. رضني الثُيخ لعل 
شأ،ا،ال،أأ؛^ كب هل فمل،ت، ،ههيرى، اهرأوأيهت، وهال: فدساطف، اب،؟ الكأ

الحديث;أهل موض -هت مقاله انغلر الحربي، محمد بن عبدالله القمية هده اورد ا ١ ) 
elhxom/vb/archivc/indcx.^،؛ttp://www.ahlalli،j^

 )٢(=5.http://www_lalh،lcetli.com/vb/showtliread.php?t= 179870&page
 )٢(htmJ 16142-http://islam_ay.net/nawafetli/m

٢٤٨





اباتجوبة مح0يي,إ 000000مح00مح0محمحتي000بمح0تيتي

بالميرعةيمتاز /ع()ٌغ »كان ٢؛ الحوط—^،١ عبدالله الأستاذ ؤيقول 
مجلةتنشرث التي اليحؤث فنمى _قت عضوا كان فقد ال، الأعمإنجإز حقن 

عاممنذ والإفناء العلمية البحؤُث، رئاسة تصدرها التي الإسلامية المعوث 
ءتهابقرا فيقوم بحؤث، أوستة الى.خمسة تصل المحؤيتث، هذه وكانت ، ١٤٠٣
وجيزة((.مئة حقن عليها ومرئياته ملأح۵لاته ؤيدون كاملة فراءة 

التعليموجانما اليبادة جانب تحكي وهما ٠ الميابقة العثمواهد قدمنا ولقد 
الجبال.إلا لاسامقها عالية والأفهمته نماذج بوصفها الممل وجانب، 

وكانأشهر، ثمانية القرآن_قت ؤبمة-حقق!،  ٥٠٥أنه من بنا مر ما ؤيكفي 
أجزاء.عتمرة اليوم يراجع-4 

ودرسالنون من كثيرا ضفخل الممغر، منن. اللم بطلب، قلمه شلق وأنه 
الكتب(.من المشرالتا 

أحديعكي ا كماللهوواللي، إلى التفات( له يكن نقالم أن منذ وأنه 
نلعي(كنا يقول: الجبرين محمد بن بزعبدالله محمد عمه وهوابن أقرانه 

كتايا.يقرأسق شجرة ظل ت،حات، جال،س الصيغروال،ث،يخ ونلهو.4 

التعليمأم،بح ثم ربيعا، الس>رين يبلغ وهولم الطلاب،' لشليم جلس وأنه 
انمؤود_ا.وعمله الثماعل شغله 

صراتوالحل المرو#س من ساعة آلاف( عثمرة أكرمن له سجل وأنه 
ذللث،.أضعاف( ييمجل لم والذي 

اسيساا/خ"/*م1اهّجريدةثاظ،،ابنجبرين..صعدااكىصى ْمالةبسوان; ]١( 
.٢٩٧٢انمود: •٣،؛. ٩• غطس أ٦ 
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العاليةهمته رترجم سيأتي وما السيرة، هذه أقسام من ممس ا مإن 
مواضع_قت قلناه ما لدكرنا التكرار ولولا الماضية، وعزيمته الطموحة وشيه 
فليحتل.مليء على أحيل ومن اللبيب القارئ وعى إلى نحيلها لكننا أحرى' 

وعرةتواضع 

طلبتمن.عياتى«; »مدفعات برنامج ال،دأنيادىف فهد الدكتور سأله 
للتقاعد.الإحالة حملت لآلإ('فضأ•' الوالد رد فكان النهائي؟، التقاعد 

ممارحتى عليه ه شهعود الذي والتواضع المهدي بين جمعت إجابة 
بهذاؤنءئغ اثهتهر وقد ربانية، ومنعة إلهية منة ذلك وهوقبل سجية، له 

انماماكتي ا،،ماحة فيه قال حتى بمرق، 
وم،احبلنا، أخ جيرJن بن الله _، »الشيخ ؛ ٢ الأقيخر آل عبدالعزير الثبخ 

الفاضل((.والخلق الجم، التواضع منه وعرفت، طؤيل، زمن منذ عرفته لنا، 

ممهداقالعباده، وحببه مكانته، وأعلى قد،ره، الله رفع زى'ريإأ ولتواضعه 
اطه.رآاءرفعه إلا لله سو تواضع >وما النبي.: لقؤل 

التواضعالإسلام بها أدبنا التي الاداب "ومن ٠■ 'ةكمح،ةر الوالي. يقول 
هوالذيوالتواضع التكبر، عن ونهى بالتواضع، أهله أمر فانه الجانم،؛ ولثن 
يأ،،معمنهذاوذاك،وميغيرهم، كبيرهم مت،،داويا اقبالأ الناس على يقبل 

مم وجهه،لهم ؤيهيفر حلقه، ويو،،عهم لهم، جانيه وهذا، ا هذ من ؤيقيل 
قلباوقاليا،،لهم ؤيتواضع جاهه، لهم ؤييسهل 

 )١(www^l-q.c0rn/f0mm/archive/index.plip/t-29327.html.
الهركتاب، من العفووالتواضع امتيهابؤ باب، إ ؤ؛جق مرJر٠ أبي حاوو،ث، من م،،دلم أحرج4 )٢( 

.٢٥٨٨/برقم والاداب والصلة 
م؛إههبن الله عبد الشيخ الوالد لخم،يلة . ( الشرعية والأخلاق الأداب، ) كماب، ينملر ( ٢ ) 

(.٢٨)ص: 

٢٥٢
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وكبيرهم،صغيرهم كلهم الناس مع الجم بتواضعه /XZ_ عرف لقد 
أيؤعءّةرتية ضرب وفد صوره، باسمي التواضع فيه وجد وعاقره جالسه من 

وسجيته.دأبه الخلق فهدا ذلك، _ق واعفلمها الأمثلة 

ْثلانها,ذكرت_ةت تفاصيلها كانت، ؤإن تواضعه، __معالم أذكر دعتي 

فلودعيالشهرة، الخلهورولأ يءًب كازلأ أنه وى'ه' تواضعه فمن 
قلةولوعلم يتردد، ولا يام،، لا فانه ، بعيد مكان ولوِقن درس، أو الحاضرة 
قيامهعن تعدقنا حين ذكرنا كما الحاضرين سد إلى يتخلر فهولأ الحضور، 

الدعؤية.جولاته -ق ذكرنا كما الكان لبعي. ولا بالتدريس، 

الذينالشياب فكان الجمرات، لرمي يذهء_، الحج اء أثنكان-فن وفد 
إلايأبى ولكنه الناس، عنه ؤيدفعؤن الزحام، مثشة من حمايته يحاولؤن معه 

منشماغه فيستحل، الجمرات، فيدخل—قزحام الناس، من كغيره يكون أن 
الشقة،قدر الأجرعلى فيمؤل: غيرقميد، من عليه ضيق وربما الزحام' ثلة 
ا.دصدك،أر قد،ر على ءأجرلث، لعائثية قال. كما 

لهرتبنا وربما مكان، أي الحرم-ه، بحيلي-ق لكة ذهب إذا كان 
يعصأو.ق الأمام حلف بميلي أن على قادر أنه مع بذلك يلتزم فلا ا' مكان

_قنله أحررمضان ؤقن ذاك حؤبمياعلى يكن لم ولكنه الخاصة، الأماكن 
السجي،وخطس، إمام طالم، آل ممالح 

رأسهوقبل بيده، فامسلئ، العشاء، لميلاة 1ْريقه وهو.ق الوالد الحرام 
نهمنئم صألأته، من فؤغ حتى انتفلره ال،هعتة أدائه الحجروبعد إلى وأخذه 

عاثشة.عن وسهلم البخاؤي أماله أخرج وقد وغيرما الفته كم،  'إاللفظ بهيا مشهور ١( 
مسلمو_ةت ، ١  ٧٨٧/برقم الحج كتاب، من النمم، قدر علؤ، العبمرة أحر بابه ة - البخاري وموه، 

.١٢١١/برقم الحج كتابا من الإحرام وجوه ابا به 

٢٥٢
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كيلك،وكان خلفه له مكانا يهيئوا أن للجنود معالح الشيخ وأشار بيده وأمسك 
ةلحملا تقميده مكان لك هل مهالح؛ الشيخ ممماله المنة وأداء الحملأة انتهاء وبيد 

مثلفأصلي ٠ أجد حتى مكان عن سأبحث المهودة؛ بساطته فاجاب التراؤيح؟ 
الزحاممن الرغم على بجانبه ووضعه الأئمة يحسلي حيث ءالى فاخذه الناس، 
الخيفإيى صمالح الشيخ ناخر الختمة ليلة وكانت القبلة الليلة ومقن الشديد، 

بشيخه.بره على خيرا الله فجزاه ُ، ر ملكنه 4، الوالد الكانووضع لضيق 

برنامجذكوه_قن ثم حسان، محمد الشيخ حدثنيه ما الغريبة الواقف ومن 
 c،_ يخبرسم أن ص

عنالأيام من يوم تعالى-فن وُ('هأ الشيخ »تا'خر حسان؛ الشيخ يقول بذلك' 
حمهرئم الثييخ عادة من ليس وهدا بالربوة، الراحءءى حامع الغرب_فن درس 

تعالىوئلإ('رير؛ الشيخ ينتْلرون زالوا ما العللبة بعص ولكن العشاء قبيل متاحرا 

سببعلمت حينما الفاحاة ولكنت سألته ثم ، شيء على يعلق ولم درسه فالقي 
علىفمر السيارة يقود أخ مع الجامع إلى طريقه لكن4ن فقد ناخره 
فاعتذريعرفه، وهولا هويتي< عن اوثأيخ الجندي وسال مرورية، لحملة كمين 

ابنبانه الجندي يخبر أن او،هيارة قائد أراد ولما ا، يحملهلا بانه الشيخ له 
فأم،رعنه، يخبر ألا ؤيامره لب الحلل فيسكت ي،،هرع يالمهيخ ؤإذ حبرين، 
وذهب،البيلماقة يحمل لا لأنه الشيخ؛ فنزل الشيخ، معه ينزل أن على الجندي 

منميابط، فقابله يتكلم، أن دون الجم بتواميعه ودخل المخفر، إلى بالفعل معه 
عليهويعرض ة، بشد به ؤيرحب، رأسه. يقبل الشيخ على فأقبل العلم، مللاب 

يريدها.خدمة أي له يقدم أن 

littp://www.aIbarah.com/vb/sho\vthrcad.plip?t=8W  البررة.موقع

٢٥٤
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منكان فا الشرطة، إلى به جاء الذي بالسبب وأخبره فابتسم، 
ولمالدرس إلى الشيخ وعاد رأسه، وقبل الاعتذار، غاية اعتذر أن إلا الضابط 

بكلمة((•الوقف هذا على يعلق 

السفربالميارةبمضل ولهذا البساطة، وبميلإلى الرسميات، لايحب وهو&وةامحة 

اللهغفر فيمؤل والطائرة، السيارة بين وهويقالن مرة غير حديس وفد الطائرة، على 
البيتمن ساعة إلى ستحتاج المكرمة مكة تسافرإلى أن أردت ا إذ متقارب، الؤفت له؛ 
حتىالطائرة من وساعة الطائرة الساعة_قت ونممف الحلاروساعة الملاروساعة_قت إلى 

ستهى ا فإذ حسبتها ا فإذ المكرمة، مكة إلى الساعة ونصف الطاروساعة من تخرج 

متىوتضلي أردت ما متى تقف أميرشسك وكن أوثلاثا ساعتين إليها وأصف ساعسات 
وتحرمطر باكا وستمتغ رفقتك مع أنس ٍق - وتحين تريد ما وتشرب وتأكل شئت ما 

أماأضروقثا، الطيارة كانت وان أكثرراحة الم،يارة أن فهويرى الحرم، مطمئناف 
كمؤيمررسمية مهمة ك1ن_ق ا إذ إلا بالطائرة يسافرإليها أن فيستحيل الشرقية التملقة 
بالسيارة.إليها رحلاته فكل الدعؤية أو العادية الرحلات أما أونحوه، 

زيارةنفسى أثرت_قت التي الأشياء ُت"أذكرمن المهنار أحمد الشيخ يقول 
معمحدد موعد هناك كان فقد القحسيم، أمير بندر بن للاميرفيصل القيخ 
وحدناوميلنا فلما الظهر، صلاة بعد وعسرين وأربعمائة ألفا عام ■ه الأمير 

التياانصأ-ة على أنندحل منا 
الرسمي.الباب على ندحل 

وحثتاالموقف إلى فذهبنا المؤقف، أوادحلءق، هنا قف لا، الشيخ؛ فقال 
الأقدام((.على 

الخوث،.مرآة انمد، قناة ١( ^

ق
٩٠
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طلابهطبقة أومقن علما، منه أقل هو من إلى يجلمى أن يانف لا وكان 
دروسه_قنيسبق الذي الدرس  JLدائمافهويجلس عنه، طلابه يعرفه وهدا 

ؤيجلسالطلاب كبقية ضحممرمبكرا المسف، ٤ تعقد التي العلمية الدورات 

وقتف محاضرة أحيانا لقام بل درسه، بعد درس ف يجلص وقد يستمع، 
•للمحاصرة يستبمع جالسا وتراه والمشايخ، الدعاة لبعهس العتاد درم،ه 

فبعثتمهم، لأمر المشايخ أحد عنه سالنى وكان الحرم، ~هن مرة فقدته 
وجدت4.هثم فيها، أويجلهس ضصدها أنه أظن التي الأماكن كثيرا.-قت ه عن

الحرم.ااشهوريني غير المدرسين لأحد الحلقات إحدى 

عليهشيء وأشق والإطراء، المديح يرقص كان أنه ^؛ ٤٥'تواضعه ومن 
أوإطراء.شاء سمع أن 

متكلما؛تواضعه يكن اث»ام ^خالدكتورعبدالوهاباسريرير 
الهمم.دونه تنقطع الذي وهذا النفوس، تأسر وبعفؤية السليقة على كان بل 

)ؤثرلا شءى^^ودده، مع منسجما مسممفف عهر فطريا يواصطا كان لمد 

رمادحهالمائل: قؤل عليه فصمدق الدامين، ذم يضره ولا المداحين، مدح فيه 
أنيأذكر أزال ولا أوإطراء، ثناء بممع أن عليه شيء وأشق ا٠ سواء(ر وذامه 
ببعتسفوصفته شيخي، تجاه عاطفتي فعلبتني كلمة، ليلفتي يوما الشيخ قدمت 

الاه،امتمر اطه، ^قصر 
أستعمرالاه.

نور«.من *حياة بعنوان مقالة )١( 
الدينناصر لأبن الوافر الرد انْلر سمية ابن الإسلام شيخ مقت ميلت العبارة هده )٢( 

٢٥٦
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يلقانيمن علي السلام لأبى سريرتي بقبح علموا لو واطه 
بهوانكرامة بعد ب_ؤت ولصحيتي ومنوا عتي ولأعرصوا 

ساذيرآاوض زممي ض وطمف ومثالبي ساييي سترق لكن 

اكامته«.ر يبدأ أن قبل مدحه قيل-قغ ما كل من تبرأ ئم 

»أعتذر؛: ر محاضراته إحدى _قن القدم مدحه عندما مرة وقال 
منفأنا ه هناك فلست البليغ؛ الؤصف وهدا الإطراء، هذا من أخي ذكره مما 

أسمهمأن أحب ولكن أشارءاليها٠ التي الريبة هده إلى أمل ولم الناس' حاد  ١٢
بمعصهوم،فلست الزلل؛ وعن الحطا عن عدرا وأستو،|محكم أستهليع، ما بقدر 

النقحى؛ومن التتمهير، من يكؤن عما تعفوا أن وأرحوكم تممعؤن، ما أقول 
نراه؛بما الحكم درحة ولا الاجتهاد، درحة نبلغ ولم ان، النسيمحل فالإنسان 

يعريسأن عليه ان والإن1ه|علمنا٠ إليه وميل وبما نهمتهليعه، ا بمنقؤل ا ؤإنم
مهوابارأى ؤإذا الأولؤن، العلماء يقوله ما وعلى الأدلة، على سمعه الذي العلم 
أوفلائا((.فلائا ولوكان كان، من القائل ولوكان رده؛ حطأ رأى واذا فبله، 

_قنمحاضرة لإلقاء ءج،ةوتيج باز ابن الث،يخ أنابه ذاترمرة أنه ذلك: ومن 
بالأره،تعمار،الحاضرة الشيخ فبدأ التركي، انمكتورعبدالعزيز ال،ث،يخ جامع 
باز.ابن الإمام من بدلا المديم، على اليفس ولوم 

الشاعر:بقؤل الناسبق هذه مثل ي،هتثهد-ق وكان 

منزلابعاد بالبطحاء ونزلت هاثمم قبائل ق - بمكة نزلوا 

بمرء.وما عشر الثامن السمت، النونية القححلاني-ة،قمسرته أبيات، من ( ١ ر 
 )٢(6542=bn-jebreen.c0in/b00kphp?cat=8<&b_ I9&toc=7437&page://؛http

٢٥٧
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هذاأحب لا فانا الأخوة؛ أبها "وبعد ا؛ ر فيه قيلعت قمعيية بمد مرة وقال 
فقال:النبي عند آخر مدح رجلا أن الأ-ءاديث؛ ورد-4، ا يوذلك الديح؛ 

فليقل:محالة، مادحاV أحدكم كان إن صاحيلث،، عنق قطعي، >ويحلئ،ل 

أخانافان حال، وبكل ، أحدا٠ اف على أذكي ولا حسيبه، والله كذا، أحسد 
نكونأن الله نستغفر ونحن يقليه، ما بح،س، وتكلم قال الله~ ~وفقه الشاعر 

أويقلن أن يجوزلأحد ولا بنفسه، أعرف الاسهان أن شك ولا بخلن، ا مدون 
أنهنفسه من ؤيعرف القم،ور، بنفسه يقلن والإنسان يكن، لم شيما يتخيل 

غيرما(.يعرفه ولا نفسعه من يعرفه نا لامقالأت<؛ ولا للمديح أهلا ليس 
النسيانكثير الءفظ،، اي بانئيصع،طنأشعر ا »أن؛: 'ىةا!تيةر وقال 

الممت،'كرر إذا الإنسان أن معلوم ولكن الزملأء' وبمت، بيني، قايستم إذا وكذلك، 
الحفظ«,له الله يسر القراءة وكرر 

أعينأكون_ق أن بالله »أعوذ ٢؛ ءىجJإزجر أخرى مناسبة ِئ، أيتما وقال 
ا]قءتحلاني;ايشاعر قال كعا وأقؤل مينيرا، الله وعند كبيرا، الناس 

يلقانيمن علي المملأم لأبى سريرتي بقبح علموا لو والله 

بهوانيكرامة بمد وأ_ي_ؤت م،حبتي وملوا عني ولأعرميوا 

بماتؤاخذني ولا يعلمؤن، لا ا ملي اغفر اللهم اأ ذهن: أبوبكر قال كما وأقول 
يقول:الحال فلسعان الرفع، وط؛ الإطراء، هذا بمثل أواجه أن أحب، ولا يقولؤن،"• 

يتوباأن اني الأموصيته الاتأذوبا كس، العيي، أنا 

الأمة،.من متمكنة محاضرة،محرمات، مقدمة ا ١ ر 
قم،تيدم،ادالم.)٢( 

.http://ibn-jebreen.com/bool،.ptip?cal^&_ (٢)
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فانا:

وصلاتيامي صيعن شغلسي وب ذنلي 

اتيوفقبل ن مات معليلا جسمي تركت 
السيئاتجميع ن ملربي تبت يتني ل

واتلالخث غضب مهي لإلد بعا أن
حيساتين يوتلاتاتي سيئتوالت د ق

اكيخسقت الأيام من إيوم طالدكتورسداسمهاباكلريرىر 
وهويديه' بكلتا ودفعني إلي، إليه أصل أن وقبل منه، وقربته حذائه، إلى 

هداكراهية عليه وؤنهح وقد الله، أستغفر ٠ الله أستغفر الله، أستغفر ت يقول 
أحرى«.مرة إليه أعد لم وليلك، الأمر؛ 

يمنعبل رأسه؛ أحد بميل أن يرضى يكن لم أنه ءءمح>ة؛ توامهعه ومن 
هورووسيميل أنه حتي( تقن ؤيدفعه، يحاول، من عنق ويم،ددك، يحيدء؛ ولا ذللئ، 

ونملأئه.مشايخه 

صلاةالثييخ ا معن»صلى ُ: زعيرأ بن سعيد بن عبدالله يقول 
سراحإطلاق بعد الثاني اليوم حق الوالد النزل الحادي ال،،مجد العمءر_ق 

برأسمنهما كل وأمسلث، بن، العيلأمام الثييخان وتعانق سجنه. من الوالد 
ففعل«*، الوالد رأس يقبل أن على أقسم حبرين ابن الثميخ ولكن ليقبله، الأخر 

اللقاءأح،—، وكنعت، الكرمة، مكة »كنءتا_ق، ا: حسازر الثييخمحمد ؤيقول 
الاحوةبأحد ا واذ الحرام الله هت، بيمن بالأنميراف، يت، هممفلما بالشيخ، 

الجد.او>دثأانفتاة »مراة برنامج زا( 
.hUp://ibn^ebreen.com/uiiiniah/indcx^.ا ٢ ز 

جبرJن.ابن 0اارحمة»انرثاء قناة ]٣( 
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للسلاميقف بالشيخ ا ؤإذ مسرعا إله فعدت ينتْلرك، الشيخ ؤيقؤل؛ يناديني 
يتبلثديية بقوة  4jؤإذا لأقبلها رأسه؛ على فانكفأت تلاميذه، من وأنا على 

ذلكيفعل أن يريد وهو يدي، على فانكب لأقبلها يده على فانكببت رأسى 
ذلك؟«.تفعل فكيف تلميذك، أنا شيخنا، يا وقلهت،; فبكيم، 

عنلسواله مرة ذات بيته زرتهِق أنمى »أذكر ؛؛ الأح٠دىر خالد ؤيقول 
بالقربوكان الهيهجد من قدومه مLJت۵لرا النول بفناء فؤقفت السائل، بعضى 

عليناالم،يخ دخل ولما كذلك، الشيخ ينتملر الناس عوام من مسمن رجل منى 
الرجلقرب عن تنبئك بحرارة وهيافحه كعادته، وبش له هش الرجل ورأى 
هوتقييليحاول بالشيخ إذ الث،يخ، رأس بتقبيل الرجل هم ولما الشيخ، من 

غيرمن يتكررؤتثياهد أن سملرقل أمامىف بالتهئاول وأخذا الممن، رأس 
ليدوتقييله بانحنائه معه ؤيقجونى الرجل يقاجى بالشيخ ؤإذ جبرين، ابن 

ُ

شيخ((.يا دوك أقبل من أنا وهويردد: مسرعا ود0 الرجل فاستل الممن، ذس( 

تعالىجبحينئمح ابن الشيخ ^ان دعدوشة إسلام ويقولالم،يخ 
كانإنه حتى تماما، الحلملأب ينهى وكان الم،،الة، هذه _ق المل أعلى رب يضم

فكانمرارا، حاولت، وقد يه والس أوتميل رأسه تقبل أن ا جد علمك( وحمع_دا 
غرة«.حنن على إلا تماما يمنعنى 

إنحتى رأمه، يقيل أن يريد »كل ا؛ القحهلانىر فهاد تلميذه ؤيقول 
الألأممن أحد مما رقبتى أعالج أيام ئلائة أحيانا أجلس لى؛ يتول كان الشيخ 

رقبش((.الناس يسعد ما كثرة من 

 ( ١ )00/index.php?action=showMaqal(&id=8937 _l_J174.120.8؛.ا://http
أالتيمانا(اتم،اة>اداسا(*برنامج )٢( 

 ( ٣ )781=http://ibn jebreen.corn/or_ah/savc.php?t=word&cid
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علىزيارتهم،وحرصه العاصرين، للعلماء تقديره تواضعه ومن 
متهم.بمرض من وعيادة 

الأمام»كانمتبحراهسم، ا: كسمخأحمدعبادالرحمناهوسر 
العلامةإن حتى بذلك واثيتهر العلماء1 من أحداده كان وكذا *حنبل، بن أحمد 

كباربعص موته قبل أوصى الكؤيي، -قن الحنابلة كبيرعلماء جراح بن محمد 
جظءمحخالشيخ آل عبدالعزيز وبالعلأمة حيرين ابن بالعلامة تلاميذه 

يفلأينحبرينقالإتواصعحم: هبوا ذا 
ولعلمتواسا، فكان حراح؟ل ابن الشيخ على قرأتم بعدما على تقرؤون 

له«.الناس وفبؤل رفعته أسباب من هدا 

رمضانمن عشر الخامس تاريخ من غالب—ا يذهب عام كل وكان_ق 
مكة_ق بها يقوم التي اء الأشيومن الشهر' آحر إلى ؤيقيم الكره—ة مكة إلى 

مكتبه_ةن منهم واحد كل على فيمر الحرم، أئمة جميع على بملم أنه الكرمة 
عليه،ال،سدددس٤الحجرؤسهلم عيد١لرحمن الم،عخ وكانيفحلرمع عرفته، أو 

ناتيك.أن علينا الحق لك له: ؤشولؤن للثييخ ي٠تذرون وكانوا 

إبراهيمالشيخ يزور الكرمة، ذه_بإلىمكة ا كلمأيهما وكان 
الشيختيقن ولما الحرم، ويفهلرمعهِقت /عأهنأ أبها قاضي الحديني 

أبنائهؤيمطرمعهم.وكانياشعند ^ىذلك 

الخيروأهل الشايخ من لعدد منتحلمة زيارات، بعد ساذكر ا كمه ول
والشيخصاض حمتن بن فهد والشيخ عقيل بن الله عبد الشيخ سماحة ومنهم 

الله.عيد بن عبدالرحمن والأمير السري ناصر 

^ttp://www.am>ui_oin/node/17()4l9 (١ ]

٢٦١



باتجوبة ي0تي: مح0س000000محمح00000و0مح

مريص،الحوالي ضر الشيخ أن الوالد سمع ١(  ٤٢٦)عام مقت 
ؤيقيلهيحضيه وكان حالته، على للاطمينان فدهم—، الحاصمة، العناية —قت وأنه 
ا.ر الله بثواب، ؤيبهتيره ليواس،يه جسيمه؛ على بيده ؤيمسمح كاب،، 

اه( ٤١)'عام أي؛ سنة' عشؤين ا؛"قبل الع-ودةر سلمان الثميخ يقول 
يمعميهمالدين الصعغار، أبنائه من ثلة مع بيتي وسهره هوبالزيارة، بدأني 

بكلعفؤيةوصدق.رمشايخ( 

وقال:الشيخ• ه يمنيني الحماد؛ على أرسلإلىصدضد• لقل- ؤيقول؛ 
أنفتريد الرياهس، مواعلذى_ق سلمان الأخ له؛ وقلتا مرممه قبل عئل،ه كنت، 

موعدا(،.سلمان الأخ يعطيني أن بسرْل، بأس لا فقال؛ شيخ؟ يا معه تشرفنا 
التقيميزللعلهاء تقديره تواص،عه: ومن ٠ الخمائر اد حمالشيخ يقول 

يصمم،دلوسه ٤ و،مممعته ورمياثل لكتم، ات، مقدمله فرأت، بل حرين، والمتأ
ونموها.الشيخ العلامة كقوله التبجيل، بص،مات، طلابه بعمى 

يقولللزيارة، أحلهم،أودعاه مرض ا ءاذ طلابه يزور ^؛ ٥٠٥وكان 
عاممنزلي ه الشيخ "زارني الث،-ثرىر؛ا؛ عبدالعزيز بن ءابراهيم الثبخ 

الأثرالزيارة لهده وكان مرورى، بعاداأ؛، أصبت، أنني علم عندما -( ٥١ ٤٢١ر
المجلس،،._قن اليوم ذللئ، عندي حاممرا كان من وعلى علي الكبير 

الأخوةأحد يقول العجيبة المواقف، »من ٠؛ العؤيدر عم،ام الثميخ يقول 
صلاةبعد والزواج العشاء أذن حتى أدعوالثميخ أن نسيت، أحني؛ واج زه 

سو.خضر مقالة )١( 
المتنع:المهل، بعنوان العودة ،■ملمان مقالة من )٢( 

28-5-hltp://islamtod،iy.nel/salinan/artshowا.ا 63اhtm.

 )٢(hltp://www.alnyadh.eotn/2009/ 07/ 24/article،M7102.print.
 )٤(htlp://www.alJazirah.com.sa/2009jaz/aug/7/isl4.htm.
٠افرأأ.قناة ره( 
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الحيلأةإلى خارجا فرأيته أجده، لعلى إطلالة؛ لأطل بابه إلى فجئت السياء' 
تأتي،أن ولعلك أختي زواج الليلة عيدالله، شيخ يا له وقلت عليه ضيلمي، 
وأخرجتعليه وألححت أدءت4 قم الئه إلا لها ولمس تيقت أباها إن ٠ فقلت فاعندر٠ 

معيفجاء كلمة، له جهرت فد أني أريه حتى جييك، من الصوت مكبر 

السائل.بض طلابه_ق برأي يصرح كان أنه ٠<،;<^؛ تواسمه ومن 

لشيخ١ جعه يرا مرة أكثرمن ،،،معته  ١٠ات ادر الحمحماد لشيخ ١ يقول 
الأسلة،حال السائل بعض اليرزين_ق، طلابه أحد المدحان العزيز عبد 

عبدالعزيزالشيخ كذا، يقول عبدالعزيز الشيخ يقؤل؛ /XZ_ الشيخ فكان 
الحديث،ْنوعيم،((.يقؤل: 

ذكردؤومهه أحد ))مرة_ق ؛: ة؛ التكلعمر بن زياد محمد شولالأديخ 
لكنهاانزمحكن، سفيأبي بن معاؤية الجليل الصحابي عن مشتهرة معلومة 

أمامفقرأها للشيخ، بذلكروأرسلتها ورقة فكتبت التحقيق، عند غيرئابتة 
أحطانا((.إن الله ولمتغفر الأخ، كتب هكذا توايتيع؛ بكل وقال الحضور، 

القطعةوش_ان الكتابة سماحته من طليت، لما أنمهى اأولأ أيصمات وقال 
عبدالرزاقمحينف من أمحا وزعموا الغلاة، بعض وضعها التي الكذوبة 

الشيخ،لكتم، عليه الردود الأمعل مع وأعطيتها كتابة، فيها وكنيت، المهنعاني، 
هوالتمل يكؤن أن توقعته و؛أحرما التالي* اليوم اتصال-4* إلا يرعني فلم 

بنعيدالله أخوكم ممكم الملام: بمد العناية بنبرته ال فقنصه، الشيخ 
وقدكتابتلئ،، على لأشكرك بلئ، اتمهلت، وقال؛ ألقاب، دون هكذا ~ جبرين 

.article447102.print/24/07/http://www.alriyadhxortU ( ١ل 
.aspx7038/http://alukah.net/articles/ اأ٢( 
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صالحاتبدعوات وختم الكتب، من وخذه تفضل الوميؤع بيائا-4 لك كتبئ، 
الوقفأستوعب أكاد لا ا وأنبالسلام، الكالة وأنهى إجابتها، الله أرجومن 

التامايشغاله مع ~ استجابته وسرعة الهتييخ، توام،ع من كثيرات بى أثر الذي 
وقتهمن اقتطع الشيخ أن لي فلهر البيان أخذت، ولما وغيرها، الكثفة بالدلوس 

وراجعالطويلينه والرد الأصل قرأ فقد الوضؤع، لهذا قليلا ليس جرءا ال،مين 
الإسلاميالعالم كتبت،.٤، التي البيانات أهم من بيانه ولكن الكتب،، بعض لأجله 

النبوى«.الحاوي،ث، العاصر.ؤت الكذب من النادرة الجريمة تللث، إنكار هت 

مدينةكازه، أن مرة أدهشني »لقد ٢: ر العودة سالمان الشيخ ؤيقؤل 
الربا،من قليلة نمية ضها التي لعث،ركات ١ هت ال،،ماهمة مأ،أالة عن ه،عيل الرس، 

وأنافلأن، جواب قرأت نم بتءًريمها قلت، كنت، فقال؛ مباح' نث،اطها وأصل 
تلاميذه،،.من يكون أن يمهلح لا ميلي' عبدا وسمى به' أقؤل الأن 

يطلبكثيرة مجالس له »و>ضرت العسكر: الءد،،دن عبي. الدكتور ؤيقؤل 

وكيامرةأوصنارهم، طلابه طبقة هوه، 
بالجامعفيما العروق، الله عيد بن تركي جامع ه ه  ١٤٠٥عام حدود ين 

هنزملائه أحي. الثاني الميم، _قتأخر خلفه صلى إذ الميلين، الكبيروهوإمام 
" ٠عله،، وسلم الشيخ إلمه فمام سنا منه اصغر وهو الثرJعه، كلمه ثن رسى المل. 

تعطيماكرة لامرأة مثل قمية لهم يحكي كان أنه »هيا،أ أختي وتذكر 
جيداطعاما القدر أسفل ه، وتخفى رديئا، طعاما غيرها من وأولاده ا زوجه

هنيتبقى وهوما القدر، -حكالئ، '،،وى أريد لا ولقؤل،؛ لنفسيها' فتبقيه شهي—ا 
ابنفاكتشفها أومحروقا، يكؤزناسما ما وغالبا الطعام غرف، القدربعد 

اييتع:اد،هل بعنوان العودة مهلعان للدكتور مقالة من ( )١ 
-slamt0day.nct/salman/_h0w;//؛trnJ16315http^



محه0ص00000ه0000ي0مح0000ءاس السبت ال>ابءت القسا 

تدريما أنت معهم؛ للأكل دعاه نا لأبيه ال فقمعها، باكل وصار لزوجها 
مثلا.فذهبت القدر، حكاك العاوش أحلى يدرى، وولدك 

تعالى:لقوله م،دقت؛ فقال؛ أفيسح. بالياء العائش أحلى له؛ فقلت 
•٢[.إ\-ل>و: ه ؛ززتين كمد> يبمن إمعتيس 

العلمطلاب، منه يطلب، التي والكتم، النشرات لراجع كان أنه ذللئط؛ ومن 
الشيخيقول مهغيرا، شابا الكتاب، حتىلوكانم،-احب، لها، والتقديم مراحعتها 

كئت_قنحينما ، عاما عشر نءءوحمء4دة أ)قيل ا؛ أباjمىر العزيز عيد بن أيمن 
منفأردت النبوي، بالولد الاحتفال بدعة عن ورقة كتبت، الثانؤية، ة الرحل

فلماالأفتاء، _ق الشيخ مكتب، إلى هت، فذهييراحعها؛ أن جبرين ابن الثميخ 
الشيخ،ؤال |،يريدون الناس من بعد>د فإذا مكتبه، _هت الشيخ على دحلتؤ 

مناتمعال تقميل للشيخ والوظف—ايقول هاتف، أجهزة أربعة أو ئلائة وبجواره 
ينتهيإن وما رال، المكؤيجيباعن السماعة، الشيخ قيأحد ؤياإفريقيا، جن

منورابعة ممكاكا من والثالثة مصمر من الأحرى ال،ميماعة يعهليه حتى الشيخ 
التيالورقة للشيخ قدمت، ورى د جاء فلما ؤيجيبهم' الستفتبن يأحد ئم الخفر، 

والتعليققراءتها المييخ من وطليتا صمغير، بخط، مكتوب، كلأم على تحتوى 

لكنمشاغله، كثرة من رأيته ا نبكرة؛ راجعنا لى؛ سيقؤل أنه توقععت، عليها• 
وكتب،.قفلمه فتح ثم كلها، يقروها وجعل الورقة أحد الشيخ أن فاجاض، الذي 

ؤخمهوروه|عه ومهرهط ، سمرها طى والصث ؤإهرارهط للؤرهه مراجعيه احرها 

وبحمدالثانوي، مءغير_قن شاب، هذا يقل، ولم تواضع، بكل، الؤرقة وسلمني، 
العالمالآلأف،_ق على توزيعها وتم مطؤية، الورقة_قن تلك، طباعة نمت، الله 

منتسعتمرق لم العملية أن مع المييخ، ات حسمنميزان لتكوز،-فن الإسلامي،؛ 
.htip://www.al-jazirah.com/84l58/rj4.htm (١
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أقيسر_قن عظيمة أمورا يتجرون العظماء وهكذا دقاثق، خمس سوى الشيخ 
صجيج(ا.ودون الأوقات 

فيستحىالمجلس، وهو-ق ليساله، يأتيه ادأائل تواضعه ومن 
معهيخرج أن الشيخ من فيهللب، الناس ام أميسال أن المائل 

كانوربما المجلس، خارج إلى ممه ؤمحغرج ْللبه، الشيخ فيلبي الجلس، خارج 
•الساإىسااصدغأرا هدا 

))أذكر٢; يقورر الخؤيطر طارق الدكتور يذكره ما هذا من يقرب ومما 
السجيلجهاز فتحت فد وكنت الأسلة، بعحض أو،هأله عليه اتحيلت أنني مرة 

أنمنه فطليت توقف، التسجيل أن علمت لى جوابه اء أثنؤؤ الجوال، مق 
قلتثم أخرى، مرة عليه الأتميال فأعوت بأس، لا فقال؛ عليه، الاتصهال أعيد 

سجل،لم لأنه الأجواب،؛ تعيد أن وأرجومنك أخرى، مرة المزال سأعيد ه؛ ل
'ةخمحة«•فوافق 

يدرسؤن؟أين ويأ،،الهم الصغار، يلاعم، كان أنه تواضعه ومن 
الكرةركل وربما ؤيمهاحنكهم؛ لهم وهويبت،ه،م القرآن؟ من يحففلؤن وكم 

الثارغ٠هن يلعبؤن لخييية ليعيدها أمامه؛ تأتي حينما بقدمه 

ؤسرفؤيجلمهم الكريم، القرآن ت|دفيذل طلاب، يحترم كان وقل 
م،ويستتبلهمإنبيتههيقولاكيخ

الروضةحي هت الكريم القرآن تحضت]، حلقات على وهومشرف الهميص حالي 
عيداللهالثييخ لزيارة موعدا رتبنا سنوات أربع من أكثر »قبل ؛؛ لرياصر اف 

لكتاب،الحمْلة الطلاب، من مجموعة معي وكان منزله، ي، لزيارته الجيرين؛ 

.http://www.aljazirahxoin/96916/rj5.htm ( ١ر 
.article_252363.htinl/l5/07/http://www.aJeqt.com/2009 ( ٢ر 
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لاشيخيؤيدونخلالمقابلتهم وكانوا _قمنزله، فاستميظالكريم، الله 
سن4، أنهم مع جميعا لأسقبابيإ قام إنه بل يرقص، فكان رأسه، يقبلوا أن 

منبد لا الحفخلة مولاء يقؤل: فكان شيخ، يا اسرح له: نقول ا وكناله أحف
حياة 'إموئرا ا موقنفكان الكريم، الله كتاب، يءتفظون لأنهم لهم: ام القي

الحاصر((.الوقعت، حتى الطاعة على ثباتهم وأسهم_قن الشباب، هؤلاء 
كماونحوهم، والسائتبن للخدم الرحيمة معاملته تواضعه ومن 

تعالى.الله شاء إن مفحيلأ ذللث، سياتى 

منأشهر وهومن للشفاعات، وقلبه بابه فتح محي؛ "S؛، تواضعه ومن 
ذلك(وسياءتى 'ىم(كة بار بن عبدالعزيز الشيخ سماحة شيخه بعد بدلك، عرف، 

تعالى.الله شاء إن مفميلأ 

فيزورهيدعوه، من دعوة يقبل سمنا سهلا كان أنه ع،ءلهة؛ تواضعه ومن 
الشيخيقول الحاضرين، ليفيي. الجلس؛ ذلك، _قن ألقىكلمة ا وربمبيته، _قن 

وذلل،لحلينا، موقما مءضة للشيخ »أذكر ا: السليمر عبدالله بن عبد,العزيز 
كبارأحد حاءه الس،احد، أحد دروسه_قت أحد من الشيخ'مثإس انتهى أن بع—د 

منهالثييخ فاعتذر بيته، يزوره—قن أن الشيخ من وطلم، السجد، ذلل، حماعة 
علىطلبه أعاد ه ولكنولدريته، بالدعاءله خاطره وطس، عذره بق أن بمد 

صلاةقيل موعدا له وحدد دعوته، قبل أن إلا الشيخ من كان ا فمالشيخ، 
ذلل،_قت 'يءلهج للشيخ كان قد أنه مع نفسه، اليوم من ساعة بتحيف، الغرب 

وأحد'يءنخج الشيح الضيف،: مجلس احتمعِقن الوعد؛ ق .ودروس. ستة اليوم 
يعرف،الضيف، أحذ الملام وبعارأ وأبنازه، والضيف، طلابه، من وثلاثة أبنائه 

منمنهم للمتزوج وكم الدراسية، ومراحلهم وظائفهم له للشيخؤيذكر أبناءه 

.http://www.aljazirah.eom/l 19698/fe25.htm( ١ ل 

٢٦٧



امحماهمبموبة يوي 00000000همح00ه00000•0يمحمحمح

ذكرستطرد.ق وأحد ٠ ٠ الحي. هدا احتار ا ولماد للريادس، فدم ومتى الأولاد، 
ونموذلك.منها' التمامد بعد و>ا]4 وظيفت4، 

بستحثهال1،دروربماسمع، ؤإخلهاره 'ءأة)؛إإج، الشيخ أذكرابت1م|امة ولاأزال 
الشيخله دعا يذكره، أن أحي؛، مما اكييف انتهى ونا الاستمرار، على بذلك 

نفممه،عن حديثه اكييف.L، ينابل بدأ ثم الكلام، ولاْلفه-4، 
الرياض،إلى قدم ومتى وأعمالهم، له ؤيذكر أبناءء، له يمرقا فاخذ 
الضيف؛حال ينا__، مما _ '،fjكلامه آخر إلى .. فيها. ه ممهكنأول وأين 

هذامن فعجيم، . هرة. لأول ممييفه يقابل الشيخ أن علمت ■حين أكثر وعجبت 
جلأ،4وها،.لميياعر مراعاته وحسمن مروءته، وكمال أدبه، وعظيم الرباني، العالم 

إلىالاعهاءة ه تبدرمنولم لنفهيهه، ينتقم لا أنه توامهعه ومن 
أوال،،،تمتين، من أحد على أويمهضر يتجهم ولم أعلمه، فيما الناس من أحد 

منهوي وٍاذا النفوس؛ من قريبا •حبيبا كليما فكان أوغيرهم، العلم طلابا 
زيادمحمد ال،ث،يخ تلميذه يمؤل والس،امحة، المدرة تراجعوطل،-ا ذللت، مثل 

أحدتكلم أنه له: شهدتها التي العبرة التحهيس »ومن ؛: التكلةر عمر ابن 
أصاب،أن إلى الكلام واسملرد_ق الوافدة، العمالة عن للبعلى التسمهيل دروس 

وهزنهايةالوافدين' من الحضور بعص نموس ِهن جرحا غيرقمد— ~من فيه 

المميخفمال وآلتنا، وكذا كذا قلن، بانلث، للسييخ: جاءت ورقة العيد قرأ الدرس 
ونحوذللت،.ال،،،امحةه وأرجو وأعتذر، هذا، أقمعي أكن لم إنني اللأ: أمام 

الدرسيجم،،،جدثيخالأ،مهلأمابن^ذلل<تا
بلدمتتواليان يرميان لشغما وكان العممر، ميلاة بعد حي،ه،كلانة _ةن تيمية 

درسالراجحىسبرا،وكنعت،ممنحضهرهما،وبعد 4،مهسجد الغرب،والعثياء 

التكلة:عمر بن زياد لحمد ابن الشيخ ساحة وفاة ومواففا-ق حواْلر ( ١ ) 
.http://alukah.net/anicles/l/7038.aspx
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مفادها؛لأحدهم فجاءصمنهاورقة الدرسا؛ن، عن الأسئله العشاءطرحت 
العح،رتضاشء،درس _قن السابق الكلام منك سممت أن بعد شيح، يا إنني 

قالأن إلا الشيخ هن كان فما مساممى• فارحومنك واغتبتك، فيك، ووقعت 
لم•.مكل حللت أنني واشهدوا حللتك، قد معناه: ما العتادة باتهامته 

يهللم،لا فانه منه قويبا ليس شيقا أراد إذا أنه تواضعه ومن 
أحد،يشير أن دون عينه بطرف يتخلرإليه نلأطله ولكن نادرا إلا يتكلم ولا 

طبيعتهيمرق، ممن معه من رآه فإذا ا وعرفنذللث، منه تعودنا وقد 
المائدةعلى ونحن فمثلا منه، فقربه -ه ٠٥٨أنه؛عرف بعينه الشيء لخص أنه 

لأنهبءىر.مته؛ وأتشرف ابنه أنى مع اء مأعطني لابتؤل: عنه بعيد اء والم
له،فأقرئه يريده، أنه عرفعت، عينه بطرق الماء إلى نفلر ا فاذ مطلما، يهللع-ا لا 

بظرفؤيرحع أوللمكتبة لمكتبه فيدهم، عنده ونحن المجلس من يقوم إنه بل 
إثارةمعه ممن أحا4 لوأشارإلى أنه مع به، بالإتيان ا أحل. ولايأمر أوكتاب 

أبناءهحتى شيئا الناس ألايممأل تعود غيرأنه بالخدمة، وفرح لسربدلك 
تسألأألأ ٠ ذدهنغ' لأبي ه. النبي وصية ذلك ه را مه،،تحص،وموظفيه، 

لهأنمبل بواحد،ة لى يميل »من نمحك؛ لثؤيان وقوله. ا' الناسسيما€ر 
سوطهيقع ئوبان فكان شيقا•، الناس تسال >لأ قال؛ أنا. قلت،؛ فال؛ الجنة؟•، 

٠.فيتناولهر ينزل، حتى ناولنيه لأحد؛ ^ؤل 

الهاتف،على سؤال برنامج تهعجيل أثناء »-هن ا؛ ر الهنا أحمد الشيخ يقؤل 
نوحتهفكانم، بالتسجيل، لنقوم الغرفة؛ إلى معه يد.خل الدى الوحيد أنا يت، كن

(.٢١٥٠٩)برقم السي. ت - أحمي. أخرجه ا ١ ل 
ارزلك5ااو،الةمنكتاب، كرس باب، ماجه4 وابن (• ٢٢٣٨٥)برقم اسمو 4 أحسو أخرجه )٢( 

(.١٨٢٧برفمر
الهنهيعان:أحمل. لعمروبن موافقا•• أسرار.. جيرين•• ابن الإمام ]٣( 

•http://www^sami9.net/vb/showthread.plip?t=96229
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علىبتنسه يقوم الشيخ فكان الغرفة، باب عتد أوالشاي القهوة نصع أحيائا 
أنا(،.أقوم أن ؤيرفص والم|بمين، الخامسمة ٍقن أذه-من الرغم 

_قمحية الخميلة هذه أورثته ولقد وإ،ررلج تواضعه معالم بعضي هده 
منله مانعة الخميلة هده تكن ولم والعامة، الحامية عند وقبولا الناس قلوب 

،محس•٠٥كان وهكذا ذلة، لا وعرة مهانة لا هورفعة التواضع لأن النفس؛ عزة 

وولعزهي، 

وبهاء،يونئا بهما تحلى من على تمهفيان الكمال، صمات، من صفتان 
حياةِقن معالهابعض لنجلي صفة؛ كل نمرعلى أن نحاول اء، ونقاءوصف

قال؛الذي الزاهدين ام إممحمداه نبيه قدوته كان الذي ، ،^؛ ٠٥الوالد 
صلوات،والمقبمن والتقى الورع هن الغاية الأمين وهوالميادق ٠ ■مالىوللدني1<ر 

الدين.يوم إلى ومملامه عليه الله 

سمارحيهث، الفريد، برهده الوالد الثميخ عرف، فلقد الزهد فأما 
ذل،إ متمثلا الدنيا، من ^لل 

هواحشرني مسكيثا، وأمتني مسكينا، أحيني الص|طفىهث،اللهم، قول 
ا٠الساين٠ر زمرة 

ار الثماعر؛ بقؤل يتمثل أموراثمنما سوء ذكرت، إذا ء،ءأإزء وكان 
وفتكيبعئشي من حذار حذار ضا بملء سول الدنيا مي 

ُفقوليمضحلث،واصلسكىر ابتسام ني مفلايغرركم 

.٢٤٧١برقم/وفضلها الهبة كتاب من لبسه يكرء ما مدية باب ف البخاري أحرجه زا( 
مبلالجنة يدخلؤن الهاجرين فقراء أن جاء ما باب ه أنس عن الترمذي الإمام أحرجه ]٢( 

.٢٢٥٢برقم/ الزهد أبواب من أغنيائهم 
الفتاحلتلخمى الإيضاح بنية انْلر: اللوك، أحد بها يرثي الكاتب الفرج لأبي قمعيدة هومن ( ٣ل 

أ/ار'ب.لعبداكاوابدي البلاغة ثعلوم 
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كتبهأحل طى علق قد م1ه؛ الوالد رأى أنه محمد العم ؤيدكر 
المهاعرتقول 

سفلمن وتعلي الياثي تخفص عاداتها فض الدنيا قاطع 

ماله فكان وبذله؛ العلم لمللب وتفرغ الونيا، أرباب مزاحمات ترك 
التاريخ.طيبة،سحفخلها وسيرة وتميز، وعزة وشمؤخ رفمة من كان 

أعجبعنهم ثقل الذين الميالح الملف بزهد يذكرنا زهده إن 
/Xf(_سيرته الكداب-ئ هذا أن ولولا وزينتها1 الدنيإ _ق الزهي، الصوره 

الإطالة.نخشى لكننا ^١ شيئا ذلك ه الملف عجائب من لذكرنا 

أمورمن ا شيئيطلب لا أنه لنفسه خطها التي /عم('رلألإ؛ قاعدته كانت 
ؤيامنهيرتضيه الذي اب البغير من بابه طرقت ا ؤاذ لها، يسعى ولا 1 ا اكني

منها.نضعه على خوئا ردها؛ 

ولموعيرها، وكلأمه، وطعامه٠ لباسه، ه كلها، >ياته متيسطاه وكان 

العالي.به حاز ما هوبعص والله بل شيئا؛ فدره من ذلك ينقص 

منكلأمهم على اطلعت من بعص أويواه أعرفه، مما نماذج هنا وأذكر 
حافرايكؤن ذلك لمل 'يءمحة زهده على يد١ل مما ومعارفه، وتلاميذه أقاربه 
السسر■ااسالف هدا ، j^^Luiالط^ا لطلاب 

لجنةحادثة بعد للعمل أعيد لما أنه ذاكرتي وحفرمقن أور_قنفسي، فمما 
بازاس اكيخ عي، لملأم 

الأميرسشان.علؤ، للسلام بجدة؛ مر ثم الطائف، وكان_قن 
٢٠٤٢^الاداب جواهر انظر وولوه« . ٥٧٤٩سنة التؤمى اتوردى بن عمر وصية من ا ١ 
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قالهمما وكان ومودة معية حديث سهما ودار وأكرمه، الأمير، به فرح 
ومحبتكؤإحلاصلث، صدقك نعرف نحن الله، عبد شيخ ءيا الأميرسلمازت له 

إياه((.وأعطوه جبرين، ابن الشيخ انظرماذايريد قال؛ أومماني واللك للخير، 

وجرىخيرا، الئه جراكم ؤيقؤل؛ الأزوهوينفصيلبه أراه فكانى 
وعندناعليناديؤن، وليس ، ملك( بيت( ثدنا شيء' إلى لانحتاج اللكخيرا، 

٠وأملينا يكفينا ما 

عاومرس4هسهاكلايائعرف يعرفه لأنه جواو4؛ الأمير بمتغرب 
جاهزون،فنحن شيء إلى احتجتم ا إذ قارت ولهذا وتهذيبا، لنفسه تربية 

الدنياطلق ه ولكنطلبلأعطى، ما الؤقف ذلك لوطلب-فت أنه أعلم 
ئلأتاس.

والمخامةوالرياش الأئاُث( حيث( الوالي. ْع الأمير قممر من حرجت لقد 
علىملقاة كنواة ورأيتها عيني، _قن اثمني—ا صغرت اييحاب،، يعانق ورأسي 
بها.يا'بهون ولا إليها، الناس ينْلر الأرض 

أحد،كل يطيقها لا الواقف( فهذه كثيرا، الوقف( هدا علمني س ، 
للحيواب.الهديؤن الألباب، أولو إلا معها التعامل يح،،دن ولا 

أنمسنافمطمنا ونهيه، بامره يربينا أن قبل وسمته بفعله وُ(زيضأ ربانا لقال> 
لطلب،بيفماء _قن سوداء كتبنا أننا أذكر فلا أونتكثر، نيللم، أن عن ؤإخوتي أنا 

أولنا.له الدنيا من شيء 

فهلاللك، أواخرعهل- ففي من،لمابقتها٠ أخرىقريية وهدهقمعة 
ُ

فهدبن عيدالعزيز سموالأمير الر،ممؤل وكان ألف(' مائة 'ة،،ءإذة للوالي أرسل 
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يسلمالأميرعبداش من هذه شيخ، »يا وقال: فجاءه، الوالد، محبي وه—ومن 
شهرية«.وستكون لكم، ضيافة هذه ؤيتؤل عليك 

للأميرخطابالطيماكتبه وأراني الندناداني من فلماكان الوالد، فث،كره 
إليها،بخيروليس وأنه الخييافة، هذه قبول عن يعتذرمنه عبدالعزيز 

ثمرأيهم، سداد الوالد_قت يثق الذين الثيايخ بعض نسشير أن عليه فاشرت 
بعحضستشرت فا t لك ذ يحب ن وكا مشورتهم، بعد له ببمحر بما نعمل 

هأثاؤواالوالد، رأه ا فيمرأيهم عن الضيافة هذه أعطوا ممن العلماء ار كب
لموفعلا موقنة إنها أحدهم وأخبرني والوخك^rن، الكتب، على يصرفها أن ب

بماخطابا وكتب الرأي ا بهذ الوالد فاخذ أشهر، ثلاثة سؤى ستمر 
٠ضها صنعه 

أربعةعلى واسعة أرص الحي بجوارناr4' يوجد أنه هذا الواقفمق، ومن 
فيها،لنتوسع للوالي؛ لطلبها الأقارب، بعض علينا فالح حكومية، وهي ثوايع، 
ففلنتتهفسكمث،، أولنا، فقلمتات للطلاب،، سكنا لتكؤن فقال: الوالدقها، فشاورن، 

وجعلت،الؤضهؤع، حؤل وُأفهأ '،،لطان للأمير موجها خحلمابا قاعدين، وافق، قد 
بناء_قت رغبة مني ذللئ، وكان /Xt'_، الوالد ه يرفضيأن خثيية عموما؛ فيه 
،بالوالدورحب، وبش هش الأميرسلهئان قابلنا ونا •ةوةاأ؛لق، يناسبه بيت 

حكوميةأريش بجوارنا وقال؛ الوصؤع، للأمير فشرح الخ۵لاب،، الوالد فهيلمعت، 
وقال:بالطلم، الأمير ففرح الطسلأب،، فيه يتوسع سكئا لنا تمنح أن ■4، نرغب، 

لهمنحت، لما الأهل بعض وكان ^^، نيته فعرف، عبدالله، شيخ يا تساهل 
الورثةأخبرت، تيقن فلما عاما، جوابا وهويجيب عمارتها' منه يطلبؤن 
فجعلناهاوقفابهانفوسهم، فْلاب،ت، فيها بنيته ؤإخوتي زوجته وهم 

•خيرا الله حراهم 
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مكانتهسهتغل أن بإمكانه وكان اهتماما1 الدنيا يعير ءأ،رإزج يكن فلم 
وملأقلبهبالقناعة عليه أنعم الله ولكن الحلائا—ة، الأموال لجني وشهرته 

النقص.غنى الغنى بالغنىؤإنما 

التكلف،عن وبعده زهده، عْليم له تبين وخالهله جالسه'هإ،رإلج ومن 

ببهرجهاالحياة هده تمره لم غيرعم،ره، ؤ يعيش وكأنه الدنيا، زخارفأ وعن 
الفتان.وزخرفها 

ماءالأ والشراء البيع من يعرف لا الدنيا، مْلاهر عن عازئا عاش 
كميناهكيرنا أن وبعد ؤاخوتى، أنا نكير أن قيل وذلك العادية، حياته إليه,_قت يحتاج 
االسلمين.ونفع العلم _قن كلها حياته وهيرف بكليته الدنيا عن فانميرف الهمة، 

مدرساعين ))عندما الواك عن محمد العم يقول 
الرتبةزملاءه-ق عينوا ثم الثالثة، الرتبة حعلوه_ق الدعوة ام اممعهد _ق 

وكفىقل ما يمول؛ فكان عليه، ألححت متى يراحع ولم يطالب، ولم السعابعة 
الثييخ.آل إبراهيم بن اللحلي،،-، عبي. الث،يخ إلى ذهب، ولل وألهى، كثر مما حير 

الملمية.حعضفال،دادسةلعاهد اش 

ذلك،((.عن يعلم لم بأنه عبدالاطيف( المميخ واعتذرله 

اسدابا،ولا ترقية يْلاب( لم عاما عشر ^ة 

مميما،يهللب، ولا الرياهس ويجل،س—قع للطائف، الحييف—( يذهيؤن—ق، السعا)خ وكان 
حينماوكان التوعية، معهم-4، يذهب، ولا عام، كل للحج.4، ينتدبؤن وكذلك، 

بازمقنابن الشخ يكلم ولم عام، كل التوعية-4، مع يذهب، الجامعة كان_قن 

له.الناس أقرب، من انه مع ذلك(، من ثعيء 
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أرضلقطعتي صكوكا أوراقه بعص وجدت-ق، الوالد أمور توليت أن وبعد 
الراجحي'لأمياوسيان نةاضاص 

تذةلأسا منعت ة، الدولمن منعة الأراضي هده فمال: ذلك؟ عن فسألته 
طؤيلة.مدة مند الأخوان بعض بها أشار الأسهم وهده الجامعات، 

٤٩ وفيها التأسيس أسهم من قديمة الراجحي أسهم ة اد سهوكانت 
لموالوالد ريال آلاف نحوعسيرة قيمتها أى للمهم، ريال ة ممبقيمة ا سهن

ضوعفتقد ووجال.تها البنك فراجعت محمذلة، يفتح ولم ساكنا فيها يعترك 
لامى.الiJ۵وصعها ورتبت مرات، 

عاما،ثلاثين استلمهاقبل أن مند وضعها على أيصيا فهي الأراضي ا أم
النظاسه*امؤرها بترسب الصا فقمت 

كمرمم،ان يأ،هألنييج كان أنه إلا صنعت، ماذا عنها يسألني ولم 
وأقدر.وسعي، بءد،،ده_ا فأجتهد نركيه؟ عندنا تتوقع 

اربالةبيت بقى شبرا حى إلى ارباJة حارة بيتنا_قن من انتقالنا وبعد 

أنافكنت للأواني، مستىنعا تأجيره علينا اقترح جيرانه أحد إن ثم فارعا، 
بالأجرةويلومنيىآتيله تأخرتيحثني، إذا الوال. وكان الأجرة أتابعتح۵ديل 

»احرصلي؛ فقال 'يءمحث المتشفى دخل حتى حرممه سبب أعلم ولا كاملة، 
سبب-حينها فعلمت البر« أعمال -ٍقن أوقفته قد فاني اكيالة، بيت ارة عمعلى 

الخير.وجؤه ؛ق، -ينفقهاكان حيث ' الأجرة على حرصه 

لهموالثيايخ العلم طلاب بعض أن »تعلمون ؛: الهنار أحمي. الثميخ يقول 
كالتجارةاثمنيا٠ أمور بعض عن يتءىل.ثون ا ربمالأقل أوعلى تجارية، أنشملة 

.http://www.sami9.net/vb/sh0wthread.php7t_229( ١ إ 
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لأمؤرحياته كل ج؛-رين بن عبدالله القيخ كرس حين  ٠٦٢وغيرها' اد والاقتمع
وفتاوى.ومحاصرات وديوس علم ن م' 

أبدا1الدنيا أمور أمرمن هن تكلم أنه أعلم لا بالشيخ معرفتي بحسب وأنا 
_قيسيرون وهم البعض أن العادة وتلأحظون_قن أمورها، أمرمن عن سأل ولا 

أوهياجميلة العمارة هده أومثلا I وأسعارها الأراضي عن يسألون العلرفات 
ينظريكن ولم أمركهذاٍاطلأعا، عن يتحدث أرالشيخ بينمالم المحيرجميل، 

الدنيا.م۵لاهر إلى إْللائا 

مناطقإحدى إلى الرياْس من السيارة يسافرين ا عندموكان 
فيه،يقرأويح1حح بكتاب ممسكا تجده واالحاصرات، اللروس لإلقاء الملكة 

السيارةأن والشاس: له، والتقديم لراجعته أولغيره له، الكتاب يكؤن وقي، 
الحياةمتاع إلى لمنظر الكتاب من نظره يرض وهولم طؤيلة، مميافات تسير 
الكنيرع،يفعل كما الدنيا، 

حياةمن أذكره الذي العجيب ا:»الوفق الش٠رىر غازي الل،كتور يقؤل 
أوتسع قبل مجلس من أكثر هت فيها الشيخ رأيت مرة أول الجليل العالم ا شيخن

لمأنهم كر أذ أوساعتبمي ساعة من كر ألى 
تبدأيم والأولاد، الحأحة عن ؤيسال يسلم يجلس ا مأول أبدا، نيا الد يتكلمواين 

اتضلتإني حتى ٠ بيوت ولاعن سيارات موديل عن عقارولا عن لايتكلم ة الأسئل
طي؛عتهاا,هذه بهذا1 معروف الشيخ فقال: له، فقلت أقربائه أحد على 

لموالذي وهيئته، لباسه التباهي يحب لا فانه مليسه: زهد،هإن وأم—ا 
سهيء.الماس عن لي،سه لايتمير_قن لأنه لايعرفه؛ ف الوالد رأى أن يسبق 

*•حياقاأ.قناة رئسأ.-ق حياتم عن حلمة ؛( ل
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توسعلا ا لماذ س،دةت الؤظعمة من عده يما قبل الإخوة، أحد له قال وحن 
ساعة،وJنقضىا,رمى بقوله: علي4 رد وتغيره؟ مكتبك 

موليايآ،من الزواج القبائل وJؤساء الشايخ من كثير عليه عرض وقد 

الدنيا.من فرغت قد أنا لهم؛ يقول وكان 

السيارة_قت يوما 'يءمحة أمازحه »كنت ٠: العؤيدر عد،أام الشيخ يقول 
الطريقفمي عءمحث العساكر محمد المعالح التاجر لريارة الهلريق ونمزِقن 

شيخ؟.يا د تعي. ألا للشيخ؛ قلت 

وأنالدنيا ترك _ق أبياثا ينشئ أخذ ثم ثلاثا الدنيا طلقت قد قال: 
مدارسدهأآ.وتروجت العلم تروجت وأني التعدي- يريد لا وأنه الدنيا من الساء 

للشيخسنختار الله شاء ان ر)قلت؛ ا؛ حائلر من الإخوة أح—د ؤيتول 
أهلعليه يستطع لم فابي تحاول لا سليمان؛ ابنه فقال حائل، بنات من زوجة 

القمديم«.ولا الرياءس أهل عليه يستحلع ولم ~ الشيخ موطن وهي ~ القؤيعية 

الذيالطعام بنؤع يهتم لا 'يءمحة فكان والشرب؛ اناكل زهده_قت وأما 
غيرها.أو ُ، مفاطيحر كان سواء له. يقدم 

الدروسعندهم ليلقي المناطق؛ بعض يزور كان ا فعندم
الشيخيدعؤن المنطقة أهالي فإن أيام، لعدة العلمية والدورات رات والمحاينم
عء،محث•له إكراما والعشاء والغداء للأفيلمار 

هداةء1افرأ■.)١( 
.httpi/Avww.r-nisk.conVvb/showihrcad.php?( ٢ر 

٠كاملا يطبخ حروف عن وهوعبارة الشهورة: العامة ألفاظ من وهى مفطح جمع؛ مفاطيحت )٢( 
فيكؤنالكشنء مع اليدان وتفصل الإلية مع الرجلان تكون بحيث الأرز صحن على ؤمحومع 

غالبا.أجراء ثلاثة 
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الربعتمع_ق وهي لها؛»يبرين«، يقال منطقة إلى ذهب مرة وذات 
فيهدعي يوم أول وهن وجود، كرم أهل وهم مرة بني من وأهلها الخالي، 

ونفعايقفتغيروجهه، ' ٢( .حاشيار الإفطار) ظلي وضيعوا الإفطار، على 'يءليئج 
جدا.قليلا شيئا إلا ياكل ولم هذا، فعلهم من 

غيرمن أنه رأى فلدللئ، يزورهم، مرة أول لأنه ■^c^؛ عليهم ينكر ولم 
بذللئ،أرادوا ألهم خاصة نمو،،،هم؛ ه، ذلك، يزئر لا حتى الإنكار؛ النا،،،—،-، 

وتقديرهإكرامه 

حيثالشرقية؛ النطقة إلى زياراته إحدى ه، معه حصعل ممامر مؤقن، ؤهن 

ولكنفوافق ليفطرعندء؛ الدرع ناصر وهوالثييخ له، الحبين الثيايخ أحد دعاه 
كلْع عادله هذه وكانت وجوده' كرمه يعرف لأنه يتكلف، ألا عليه ألح 
الثلاثة.يكفي الاثنين طعام ؤيتؤل؛ الكلفة، عدم يهلل،—، حيث، للهلعام، يدعؤه من 

قدالله، وفقه ناصر، بالئ،يخ فإذا الهلعام، غرفة إلى دخل قلما 
الطعام،لميم،عيال،هإ؛ الوالد جلس فلما ، الإفهلار)مفحلعا( على وضع 

علىوالجلوس الأكل ورقص الجلوس، غرفة إلى ورجع قام ثم ا، جد وتضايق 
لأنه،ه،ييلأ؛ ذللث، إلى اسطاعوا ما ولكنهم يأكل، أن معه حاولوا وقد السمرة، 

 _XZ/ ؤإ,،مراها.ككه ذلك هن أن رأى

اإذ ناصر: الشيخ له قال الأكل، وعدم العودة عدم على وتهأ أمهر ولما 
والخبر،الإدام من ب،ئميء جاؤوا ثم ٢أكل، لن أيم،ا فأنا تأكل، ما ثييخ، يا أنم، 
الجلوس.غرفة هت الدعوة هووصاح،—، منه وأكل 

لله.والحمد يكفي الفحلور هدا قال ئم 

الميسر.الجمل 
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الدواسر،''ةJةأفمحإلىوادى الوالد زيارة عند الوقف تكررهذا وقد 

ؤيعدربه، تيدثؤن الناس أصبح حتى وغيرها، تميم بني وحوطة رنية قن -و
وتقديرا.له إكراما إلا ذلك يفعلؤن لا أنهم مع بعصا، بعضهم 

مدينةإلى زياراته إحدى _قن أنه ناصر المم ابن عيدالرحس ؤيحكى 
الحميهسليلة بات والمحاضرات، الدنومي من اء الانتهوبعد ، لأقلاج( ا) 

فجربعد للرياْض يعودوا أن على مرافقيه مع اتفق وقد هم' عني. 
المنطقة_قت الأخوان أحد إن ثم ، مسجده. سقت الجمعة يخعلب، لكي الجمعة؛ 

نسلمندهب باس لا فقال؛ الإفعل—ار، بعد إلا ومرافقؤه الشخ يدهب، ألا حلف 
ينتظرونحلسوا عليه، وسلموا عنده وصلوا فلما نسير، ثم i ه ونفحلرعني. عليه، 

أننسينا محمد: العم قال ثم فيه، يقرأؤبحيحح كتاب والوالدمعه الأقطار، 
بالوالدفإذا الزمن، من برهة وبعد يتكلف، ولا يذبح بالا الداعي أخانا نخبر 
اللحم.طبخ رائحة يشم 

ثمعليها«، أقعي. ما فواللمه ذابح كان »إن المحلية: باللهجة ءل(رإلفي ال فق
القراءة.استمرئ 

إناوالله فقال: حمهل؟ ما له: وقال ^١^؛، وذهب، محمد، العم ام فق
الشيخ،طبيعة هذه له: فقال ضيف، يأتينا ا معني. عندنا عادة وهذه ا ذبحن
للجماعة:ونقول تمثؤن، ثم بسرعة خفيما إفطارا ر نحمها إذ الداعي: فقال 

أنهمعندهم عادة هذه شيخ، يا للوالي: العم قال ثم ومهثيى، اسيتأذن الثهيخ إن 
وردعالأمثالها،رحراءله كلمت؛؛ن: ومازادعلى الس،يخإليه، فالتفت يدبحؤن، 

واسعة.رحمة الله فرحمه وتص،حيحه، لقراءته عاد ثم 
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أعمالهمن الرغم على مكان نفسه: >حذلوظ زسه-قت ا وأم
منالتناضؤن، فيها يتنافس التي النفس >حذلوْل _ق زاهدا الكثيرة ؤإنجازاته 

والفلهور•والمكانة والجاه السمعة 

ابنالإسلام شيخ فتاوى _ةن العمل _ةت جهدا بذل أنه ذلك؛ ومن 
المربعالروض ■حاشية نميحيح و_ةن 1 قاسم بن الرحمن عبد الشيخ مع تيمية 

عبدالعريرالشيخ كتب تموحأح ؤفن t قاسم بن سعد الشيخ مع وغيرها 
له.تشوف ولا ذلك، من شيء اسمه_ةن يبرز أن يحرمى لم ذلك ومع الملمان، 

لهومهد.رت وفتاوى، ومحاصرات، شروح من I كتبه الكثيرمن ْلبع ولقد 
الدينكان بل ماد.ية؛ حموئا لث، ذلعلى بمللب لم ذلك ومع بالئات،، الأشرْلة 

ريالامنهم يطلب ولم ماديا، يسمتفيدون وطبعهاونثيرها كتبه بتحقيق يقومؤن 

الكريملوجهه حاكية تكون وأن الاحرة، والدار الله وجه بذلك، يريد واحدا' 
سالبه.و،،دوبها أن دون 

بإذنتطالم، الإعلام وزارة لأن هذا؛ عن حياته عاماف كتابا كتم، وقد 
ونمه:المؤلف،أ 

وبعد٠.وممحيه وآله محمد على وسلم الله وم،لى وحده، لله »الحمد 

التيالأشرطة من الاستفادة إمكانية مؤم،ؤع الساوخ بعصي عرمن فلقد 
هوءسأجل_قنا ممونحوها والحطد_، والمعامسرات، اليئوس من لأا سجلت، 

أشرطةسواء ~ الأشرطة هذه حقوق تكؤن أن الماواس._، أن ا فرأينالأشرطة، 
أومجانا، وتؤزيعها ت،،جيلها يريد ممهلم، لكل مباحة يو~ أوا كاسين، ل١ 

والبعيدة،القريبة الأمكنة _ةن بها الانتفاع ليعم لئ، وذلااناسم،، بالمعر بيمها 
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لنسخالشيجيلأت محلات وجميع الاشخامى لجميع ا منعاما إذنا هدا ؤيعد 
مماالإفادة من المسالمؤن يحرم لا حتى احتكارها؛ جواز وعدم الأشرطة هذه 
وسلم...وصحيه وآله محمد نبينا على الله وصلى فيها' 

بزعبداللهعيادالر>من بن عبدالله الله، الفقيرإلى وأملاه ذلك، شال 
الجبرين«•

للسفر،تذكرة له قدموا الناطق، لإموى رحلاته إحدى ومقت 

اجعلوهاِقالتذاكر وهذه البر، طريق عن نأتي نحن التذاكر، نريد لا ال؛ فق
البر.عير السفر يحم، كان ٠،^؛؛؛^ لأنه حميابكم؛ مقت أو حيؤية جمعية 

الملكة،جنوب، إلى رحلة _قن الشيخ مع »كنم، أبولؤز: على الشيخ يقول 
وصلناوئا ' محامهرة ال،ه،يخ فيها ليلقى ثريان؛ فرية إلى ذهبنا الأيام أحد ٌقت 

معهأنا وذهبم، الوضوء، مكان إلى الشيخ ذهم، بدقائق الغر!—، أذان قبيل 
فمالجدا، ضعيف ائاء ا فاذ . اناء مهنبور الثييخ فتح ولل ه، نفممللغرْس 

شحيح.اناء الثديخ'ء،ةمح؛ 

الشيخ؛به أتيم، ئم الماء، بعضي فيه وجمعم، موجودا، كان إبريئا فأحذت 
فأخذتالله، شاء المينبورإن ماء يكفي وقال؛ ء،ةمحج، فرفض عليه، لأممم، 
منه«.وتوضأت الإبريق 

ويشربهكأس فيها_قت ما يمه،-، ئم اللبن علية يفتح الائدة على عادة وكانم، 
مايثرب، ثم يرجها ثم العلية ؤيغلق لعلية ١ احل د ؤيصهيه قليلا ماء يحضمر ثم 
نعمةاحترام من وهذا ~ العلبة _قن اللبن من بقى ما يرمى أن يريل، لا ولعله فيها 
ا.بواحدةر يكتفي ولكنه كثيرة، أمامه توضع التي فالعلم، والأ ~ علينا الله 

^ttp://wwwT-inskxom/vb/showthrcad^hp?t^M7& (١)
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الحديثفإن والويع الأمانة ا وأمكثيرة حياته _قن الزهد وجوانب 
الإسلام.أخلاق من حلق فهي القؤل، فضول من ووأه( متله حق عنذلك4 

والملأمالهسلأة عليهم الرسل أحلاق أبرز من وهي الومنؤن' صفات من وصفة 
صغره.منذ بلوه أهل به لقبه الذي ه معمد نبينا لقب هي بل أحممين، 

له.ر'؛،وقاليجعهد ديزلزلأ لهءولأ أمانة نزلا إيمان .لا يقوله: 
دمائهمعلى الناس أمنه من وااؤْس ويده، لسانه من السلمون سلم مجن ءالسلم 

وأموالهم.رأ'.

الرئيسةالعالم حلال من الأجيال وتتعلم القارئ، يتعرف أن نحب ولكن 
هذا4 رائعا مثلا ؤوح)إزج الوالد الشيخ كان ولقد العاصرين، علمائنا لخيرة 

كانفقد كثيرا، ذلك ؤيتعرى والورع' الأمانة على يحرص فكان المقام، 
تعطىالتي فات والحسي• الزكوات أموال على وأميئا الوقليفي، عمله 4 أمينا 

أسرارعلى وأمينا اكل٠اتي، أعراضي على وأميتا مستحقيها، على لينفقها له؛ 
الخاصة.وفتاواهم الناس 

يعملكان حينما للعمل، يبكر كان أنه الوْليفي؛ العمل 4 أمانته فمن 
ربمابل الوظفاrن، حميع خروج بعد إلا يخرج ولا للإفتاء، العامة لرئاسة ا4 

الناسحوائج قضهاء على حرصه فيدفعه خروحه، ينتْلرون الحراس حلس 

التأخر.اكتفتتيإلى على والرد 

عليها؛يمر التي المرات 4 ارة الإنباطفاء يقوم الخروج قبل وكان 
وتبذير.إسراف، فيه مطهيئه بقاءها لأن الدولة؛ أموال على حرصا 

.١  ٢٢٨٣إ برقم مالك بن انس عن السأاو احمد الإمام يواه ( ١ل 
السلمونسلم من ءالملم أن جاء.قت ما باب مهن.4، أبمح،مريرة حا-يث، من الترمذي أحرجه ل٢( 

ميحيح.حسن حديث وقال؛  ٢٦٢٧برقم وبمْء نم ليما من 
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همامحةوالدتي نوجته توفيت عتدما الدوام، على حرصه على يدل ومما 
فوجئوقد ايسلهبن، وخدمة للأمانة أداء اللاح—ق؛ اليوم العمل-فز باشر 

حزنوقد الشقيق، عمه ابنة أنها مع اليوم، ذلك ه بحضوره منسوبوالأفتاء 
شديدا.حرنا لفقدها 

حرميهأمانته فمن الناس، بين يمشره الذي علمه ه ا أمينهأهأ وكان 
وممدقأمانة بكل ذلك واليماني.ق، العلمية، دلوميه عن التخلف عدم على 

ؤإخلاص.

يتهافتؤنالعلم طلاب جعل وهوما فتاواه، والورع-ق الأمانة شديد وكان 
هأهأ•فيه ثقة وكبيرها، السائل دقيق عن سؤاله على 

الحاففلةقديد كان لدا اJ؛ الوقتوالواعيعلى ا أمينوكان 
ذلكسنبين كما إخلافها، وعدم بها الوفاء على الحرص كل ؤيحرص عليه، 

الله.بالتفمديل١نشاء 

لحللأبهؤيميححها ؤيراجعها، يقرؤها، التي الكتب على أمينا وكان 
عليها.ومرئياته ملأحفناته ؤيدون كاملة فراءة يقروها فتجده وغيرهم، 

حينماحياته، أول التميؤيرث عن تورعه ورعه على يدل ومما 
بذلفشد الحقبة، تلك، الثايخ-قن حال لئ، ذلوكان جوازء' م عل، يرى كان 

اليطاقةوهي النفوس حفيغلة على الثهخصيية ممورته وضع م ص سقت جه—دا 
شؤللواها كمسا بكاهلها لطرافتها القحة ولن،ميق الوقهت،ه ذلك، الوطناا_ةات 

يعمىما إخراج مني طل، ه( ١  ١٣٨ وئمانين) إحدى سنة حدود »-فت 
ااار.يروكان الجوازاتر، الأمرإلى ورم التميؤير، عن وامتنعنم، بالحفيظة، 
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ذلكعن علمتا ا ولمعته، وبعدا الربا من تورعا الراجحي، بنك ويودعه4ِن 

المهمة.هذه يكفيه الأخ،سليمان معار 

اثصبرجبل 

ذاكوما الكريم، القرآن وردت_ق؛ التي الأخلاق أبرز من ير الحمإن 
أساسهالحيبر كان إلا أوففييلة حلق من فما الأخلاق، بجميع لارتباهلمه إلا 

وركيزته.

بالأجرالمهابرين ووعد الحهبر، بخلق الملي على الإو،ملأم حث، ولشد 
رسولأن نمحك الخيري سعيد أبى عن الحديث، و_قن الجزيل، والثواب، العفليم 

وأوسعحيرا عطاء أحد أعطي وما الله، بصبره يتصبر >ومن قال؛ الله
ا.اتصبررر من 

مملفقد هذا، زماننا الحدبر_قت شيؤخ من يمد عء؛رإلج الواك والييخ 

علىمهبره سواء الحمير؛ -A الأمثلة أنؤع منه والمقربؤن ومحبؤه مللابه عنه 
والأبتلاءات،.المحمائي، على أوم،بره والهلاعات،، العبادات، 

واوط1مات<الميادان على صبرء فأما 

منالأحير النحيف مقت مكة ءالى يوما عشر •خمسة عام كل يذهب فإنه 
يقرأة حد وا حلمة العحير ة صلا قبل من الحرم يجلس-4ن فكان رمضان، شهر 

شيء_قت ينشغل ولا يغيرها، د يكا ولا حلمته، ه يتململ لا حفظه، من قرآن ل١ 
الغرب.صلاة إلى 

١٠  ٤٦٩ابرقم الزكاة كتاب من السألة عن الاستعفاف باب البخاري—قت اثرجه ( ١ِ 
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أنمنه فيطلبؤن باماكنهم' يؤئرونه الإخوان من يراه من بعص فكان 
الولكنه قليلا، ظهره يريح لكي الحرم؛ أعمدة من أوعمود كرسي لى ١ يستند 
إليه. JULUiiJفكان ظهر، مسد الأخيرة سيواته _قت له فاسترينءا يشيل، 

بجوارهجلس ربما بل ولايتبرم' أمدا ولايرد سؤاله من يكشون الناس وكان 
ورقق.بلين عليه ؤيرد بتبمم فكان ' نحومأ أو طؤيلة مسكلة له شرح ثيخحى 

لهميشرح حيث، اليئوس،  ٠٤-للْللأبا'؟٠٥^ جلسه ذلك، من ؤيقربا 
يعيرجلميته،يكاد فلا الحلؤيلة، الساعات، ولأت، ااحلعليه ؤيجردون التؤن 

عنالكلام اء أثنذكرنا.lS وقد أوإرهاقا' تعبا يقتكي لا محتسا' ممابرا 
ضعيفيوبخاصة المللأب،، العجيم—اعلى ممبره من نماذج التدريس مهمة 

ولأينقرمم.بهم' يترفق كان الذين القراءه 

أجربد،كاءادت،مع»لقد ا: االثأوحر بزعبداللمه الدكتورمحمل. يتول 
مثللديه كان أحدا أعلم لم لكنى وداعية، عالم مائة تجاوزت، ات، شخميي
العلميوالنشاط والعاضرات،، اليئوس من والعمليم الهائل الحشد ذلكم 

الدىلأنذليرله«.
ُ

ممياحا'الثامنة الساعة قرب، حتى ؤييتمر الفجر، بعد درس له كان 

كيلو،نحونمين، يبعد وكان البيم، ءالى راحلا بمس-ى الدرس من الانتهاء ويمد 

عندوقف وربما الحاجة، وطالم، المشكلة حم، ومما المائل معه بميمهي وكان 
أوملل.مممر دون يفرغوا حتى ساعة' الباباريع 

العلميةانمعيفية والرحلات، الله، إلى الدعوة على بره مهوذكرنا 

إلىشرقها من المملكة ا فيهيطوف، التي ،؛، ^^١١١والإرشادية والوعفلية 

.htlp://www.al jazirah.co_1483/rj3.httn ( ١ ]
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وقرىصغيرة مدن إلى ؤيذهب I بالسيارة الكيلومترات آلاف يقطع ا* غربه
الث|هرينهراية الرطه ولسدمر—ع الممحراء، وسحل أوفت ساحله، أو حبليه 

أوأنانايرقيهم، أوأقواما يفيدهم، علم طلاب يجد أن وهمه عام' كل من 
٠قج|بهم لؤنه، سما 

قيل.من نذكرها لم هذا مم من نماذج إلى هنا نشير ولعلنا 

؛؛))الغريبأنالشيخلأيْللبمنأحدأنر حائل من الأخوة أمو يقول 
وقلت:مرة ذات عليه اتميلت أنى وأذكر مبلغه، الجهل. به ولوبلغ حتى يتوقف' 

أسيلةعشرة ووه|ألته وأذن لطرحها فأسيتاذنلف الأسيلة بععس عندي سيخ، يا 
حمسبنعليه طرحت أن إلى وعشرة عشرة ثم فوافق أواصل شيخ، يا قلت؛ ثم 

الهاش.سؤالآ_ق 

تكلممرة ذات إنه حتى الشيخ أر>م اليئوس بعضى _قن والله وكنت 
للاسئلةيه،تمع وكان الأسئلة جاءت ثم ال،داعتين يقارب  ١٠ؤيومهح يشرح 

يعيدأن اله،ام من يطلب أن إلى بالثييخ ا حي. ما مهعيما صوته اله،ائل وكان 
يعيدأن المييخ منه يْللب أن إلى الأحيان بعص وصل بل مرة من أكثر الموال 
يقؤللا ولكنه التعب عليه واممهح نس،، الشيخ إن حتى مراتلل أربع كلامه 
الأسئلة،(.جميع من المام ينتهي أن إلى ينتخلر بل ، اغي. أونكمل كفى للميام 

صرف،م،،ألة فن 1اناق،،دته ا؛ ١^^٤١ عبدالوا>د الشيخ ؤيقول 
بالعملةتعمل التي الهواتف كانت، حينما الزيادة، مع بالورقية نية العي. العملة 

رأيه؛ة،ةمحةوكان ومطلوبة، رائجة العدنية العملة هت، وكانموجودة ة بدو الحي. 

.http;//www.rmskxoin/vb/showihread.php?l^M( ١ل 

ظttp://wwwزoلainاaIxoIn/indexxf^l?do=cms.c()n^&ا ل٢( 
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الوكنت أنتظر، وأنا الأيل، من متأحرة ساعات متى بيده مكتتؤية الإجابات 
وذهبت،الأنوار وأطفأت الشيخ بات ا فإذ الشيخ، يبيت حتى أنميرف أن أحب 

وأخيوتتؤضا النور، وأضاء قام بالشيخ ا ؤإذ تقريبا ونصيف ساعة بعد فافاجا 
بعدهابرامجه، أحد هده فقط أيام المحمسة لمممت الشيخ أن أعلم وأنا ٠ بحيلي 

العجب،أشد أعجب فكتتواطه آخر، مكان ثم أحرى جهة  'Atعنده سيكون 
أمامتنتراقحس الواقف هده نستهليعها، لا واطه فهده /XfC_، وجلده الشيخ من 

كلماوالعزيمة، والجلد بر الصمق لى هومدرسة عريمنى، فترت كلما عيني 

أوأولأنشنال البرنامج لضغط نظرا برنامج —قن أحد من أعتذر أن حاولت 
الضعف.وعريمتتي همش وازدادت الشيخ، مواقف ندكرت لغيره 

اااطكةمناطق الصميف معه.-قت يجوب كان أنه يحدثني سليمان ابنه كان 
سبون؟ألا لسليمان: أقول فكنت الجنوب، هت - ومرة الشمال مقت مرة 

نتتناوبوظلابه أبنائه من الشباب من مجموعة إننا شيخ، يا والله فقال* 
النوموقت إلى الصياح من بالبرنامج يقوم وهوالدي فئتعب محياحيته، على 

يتعب،.لا الممياء _قن 

والاخارالشباب منها سأتشرد مدرسة أحي، يا العج،اب، الجلد هذا 
وكفلمثابرة وا الحيبر كيفمة _قن الموم شيابنا منها ستسد ء والعلما ة والدعسا 

الفتوروالضعف؟،(,نعالج 

وجلده:الوالد صبر عن سمعت س.ما ياسين سميرة الأحت، تتقؤل 
يتعبؤنرفقته وكان تعالى، '5وةمحة رهيبة طاقة لاشيخ أن عن يتحدث ءالمجميع 

وصدبرويهدسدب،كان ولكنه لتعب،، كان سماحته بان أحس ولكنى ياعب، وهولا 
كانلدلك، الأعلى، الفردوس الراحة-هت وهي أكبر، ولراحة أعظم لشيء يتطلع 
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'ىةا!إنة'نفسه قبل وعلمه راحته، على الناس راحة ؤيئدم كثيرا ذفسه يجهد 
I،.خل الله عند يقدمه شيئا يفعل أن -قت أنفاسه من ثانية كل ؤينتهز 

ماحسد كل »عودوا فيئؤل: وتحمله، حليه عن يسأل ما وكثيرا 
عليه.يشق لم شيما نموي إذا الج،همم أن فهويرى اعتادء، 

صبرهعلى يدل مما شيئا عبادته عن الكلام عند الله شاء وسنذكرإن 
وغيرها.والحج والمهيام الحملاة من العبادالتا على 

آلمهفاذا ا، أبد يشتكى لا فكان الرهض على بره ميا وأم
_قتتمالى الله شاء إن وسندكر مميروتحمل، شيء حرحه حتى أو شيء 

شيئاندكرهنا أن ولامانع صره'ءج،ءويفيج، من عجائ،-، مرمهه عن الكلام أثناء 
هناك.يتكرر لن مما القام يناسم، مما 

1أسنانه من اثنين مق بألم أحس هياأ»أنه الأحيت، ذكرته ا مذلك فمن 
الأسنان،عيادات، إحدى عند التوقم، سائقه من 3لل،_ا فيهما1 الألم مثال فحين 

وقثايجد لم لأنه ين؛ السمنهدين حلع منه ويللبا الْلبييا على لحل ثم 
العنايةياهمية إحوتي أقنعه ، بذللث، ا علمنوحين ال،يعنين، فخلع ، ا لعلاحهم

معمتسلسلة مواعيي. له ورتبوا متمكن، ْلبيب خلال من وعلاجها ان بالأسن
*ا( أسنانه حميع وعالجوا أكفاء، أطباء 

عليهاووصُع الدم فم،،،ح بالعا، جرحا الحج حرحتارحله.؛ق، ومرة 
منى،ث الوطني الحرس مخيم ■4، ا فجعماوكنرأيتها ول—ا ورقية، مناديل 
وربطلها.حها بعلا وقام للطبيب فذهبنا 

وهوأوحجر، باب، من أوكد,مة أثررْندة أوفمه نرى4ني،وه ا موكثيرا 
سهل.شيء قال: سألناه فإذا بالا، لها يلقى لا 
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وأعراضه،٢أثاره من يشتكي يكن ولم المكري، بمرض أصيب وفل 
معه}وشك دوار يصميبه صياح كل _مح يستيقظ عندما أنه زوجت4 لاحظيت، حتى 

بمرضمحيا}—، أنه جيى عدة تحاليل وبعد ا' فاحبرتن، ا)_، لييا يمطدم أن 
عليه.فانتظم علاجا، الطبس، له فرتم، 1 المكري 

والطلاب،الأهل عليه فخاف، أميابه، لعرضي مرة اشمتشمى ويحل 
أءدريرءثممن قام وشفقته لهفته أحدورأى ساله إذا وكان والرملاءكثيرا، 

•٢ بخيرر أنه على ليطمئنهم معافى؛ طيما أنا ما وهويقؤل: مرارا، حلس 

ومعناها:اربط،الطيبااأ وعرضها يدك ا>اربط عامية: عبارة يردد وكان 

غيرعلة للئ، سيدكر طبيم، فكل سليمة ولوكانم، الأطياء على واعرضها يدك، 
زائدا.ندقيئا يدققون الأطباء ولكن عافية _قن أنه يريد الأحر، يذكره ما 

باللمنة؛إصابته واحتسب، فصمبر بها أصيم، التي الأمراْس ومن 
أقرانهعلى متميرا صغره _قن وُ('هوأ كان فقد اللسيان، يميس، مرض وهى 

ومتناثنتتي سنة حدود »_قن ر ذلك، عن متحديا يقول القراءة، _ق 
القراءاشرضانمعسس شن،أقرأفلي

سنى،صغر من الرغم على منهم الأحياء بعض أصلح فكنم، بن؛ المن
مايسمىوذلك، ان، اللميتورم حيث ؛ حاسد وأصي،تابعثن، بعميهم فءدسدني 

أوبالإشارة إلا أتكلم لا حتى الكلام عن وتعطلم، اللممسان اننتفخ ة، مالكن
وأضرنىالعلم، وتعلم القرأن تعاهد عن وصرفنى الكلام على أثقل ما نعوها، 

وعالجنىا>لنتهمتي، أولثل؛، من والأظ بالرقية عولجم، وقد والقرب،، لأكل اث 
منالرأس تحم، العنق فوق وبكية الحنك، تحم، بكية هأهأ أعمامي أحد 

صا،الأخت مذمات من ]١( 
الملم.طلب وقحسىسقت الثانية الخلتة حياتيء من *صفحات ( ]٢ 
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معيأئرها بقي ولض الله' بإذن فشفيت بعض عن وعماني الخلف، 
النطقأبمسا علي ؤيميعب الكلام' موامملة علي يصصب م،نين عشر من أكثر 

بالتدريج*.لله والحمد زالت أن إلى أشبهه وما القرآن وسرد 

التراؤيحصلاة  'إإمامل بالناس صلى حبن بالمتن محك أمس، كما 
 Le. العشرحتىإنه_ةن ان، رمممقيام يطيل.هن كان فقئ الرين، مساجد أحد

نتجما بال٠يرن، اد انميبعص فاممابه حتمبن، بهم يختم أن قاربا الأواخر 
الحتى الطين؛ من ة لبنرجله تحت يضع فكان اليمنى، ساقه -ق فرحة عنه 

اللهبإذن شفيت حتى عالجها إنه ثم القرحة، هده آلام من الساق ألم يسمني 

وحمدواحتسب، فميبر كثيرا 'ىةظ، ابتلي فقد البلاء على صبرء وأما 
الأخرة._قن الله شاء إن وسيحمدها الدنيا، سقت العاقبة 

عنكظجحياته اسس،تؤ الواقف 

أسياالْمموبين مع ابسه احتفاء 

الْلالولإنمن كان حيث، نوجها، مع احتفم، المهنرى أختي أن ذللئ، فمن 
وفدحبراi عنها يعلم أن دون أشهر ستة قرابة وعايمت، الدولة' قيل من أمنيا 

منأكثر وزنه، نزل فقد وزنه ونزول لونه ثعوب، مق والناثرعليه الهم أثر رأينا 
حتىوعلا، جل لربه سوى صغير لكبيرولا يثمك، فلم ا هذ ومع كيلوا' عشمين 

شاءإن ساوردما محزنة طؤيلة قصية ولهدا 'ةكنخة، زوجهاقتل أن بعد عادت 
القاعدة.من زئُيفآ الوالد موقف، الله-4ت 

•الثانية الحلقة حياتي! من ءصنحات ا ١ 
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اممرعيةارtهقوايى عن اندفاع تجتة يخوتي«ع 

الشرعية،الحقوق لجنة مع فصبردخوله بها ابتلي التي الأمور من 
وكانتوانماصرات، الدلوس من ومنعه عمله من فصعله من ذلك معاحب وما 

والعير،بالدلوس مليثه اللجنة هذه مع فقحيته عريبة، وأحداثا عصميية أياما 
٠اله^ ودفاض|1ويرؤيئ ان ضحسعن 

ترجمةعن نتحدث لأننا ودوافعهاt اللجنة اJشاء تفاصيل ه أحؤحس ولن 
حمءمحة•به يتعلق مما أحداث من يهمنا ما ساذكر ولدا الوالد، للشيخ خاصة 

اث،الأحد ت،هيلسل القارئ خلاله من يفهم للمومؤخ تمهيد من لابد ولكن 
حربوكانت، الأمة، نملاح محبا الله، حرمات على غيورا وُآهنا كان فلقد 

مرتح،،دام لأحداث داية حبثن، 
اان4.حماها بلادنا بها 

الأهواءأميحاب بعفى لأ،،دتغلأل فرصة الأجنبية القوات دخول كان لقد 
الدينبتعاليم التمسمك، الجتمع ،ت، 1،همعن الخروج سبيل ف القميئة هذه 

^^.٣١١وأحكام 
الأكاديمياتمن بهامجموعة قامت، التي السيارات قيادة هرة كانت، 
الذيالأول انمهم هي  ٥١٤١١عام من الأخر ربيع -ق المعوديات والثمن—ات 

الجتمع.فعل لردة اختبار بمنرلة كانت ولعلها هولاء، به رمى 

غانابمديدوهذا الدولة اتمرفيه ط حرج 
تواجه,لن أنها نفلن لأنها الاحنيطراب؛ أوقات ت،،تعل فإنها الفثه، هذه للثا م،،

وقعصواريخ أرسل بل غزوالكؤيت، بعد بلادنا يهدد حسين صدام كان 
جيوشالملكة وكان_قن الرياحس، العاصمة من مختلفة مناْلق —قن منها عدد 
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وقئالخليج، أزمة مع تفاعلا بإلقائها قاموا القرنى العمروالوئورعاضى 
ولاحم،وره مثل يكونوا~ن لم لكن الكتاب، من عدد التمميبى الدكتور شارك 

وجرأت4.طرحه قوة _ق 

إلىتطورت بل الفكؤية، الساحلات من الحد هدا عند السالة تقص لم 

لتحقيقالوحة ركب منها كل ٠ كثيرة ككرJة فنان فيها دخل عملية أساليب 
اللكحامعة مجموعة_ةن وتشكلت وقليه، وفاعل قائل كل وراء من والله غرضه 
وبدأن-هءلجسامء، والناصحة للإصملاح الجامعة لجنة نضيها سمهن سعود 

كالشيخالشايخ كبار من واستفيد * وخطيرة كشرة آثار لها كان عملية خملوات 
والاجتماعي.المرعي التأييد لكمب والوالد  ijytjuبازوابن.،ابن 

اسمييوكيف طرقم، التي العملية الأمياليب أمم بإيجاز أعرهض ولعلي 
معها,الوالد قممة أحكي ثم قيها' الشايخ من 

الحربانته،ت بعدما الجموعة هذه بها قامت التي الأأ،داليب أول كان 
وتعرفشخحى أربعمائة من أكثر ا عليهوم فهي، اللك إلى مذكرة تقديم 

وقدمحللبا، عمير ائتي على اشتملت لأنها عمر؛ الائني لب الملل اب بضن
الشيخميماحة من كل اع إقنبعميهم واسنملاع ه  ١٤١١٣عاشوال قدمت 

لها.ناسي خْناب منهما كل فكتب بدعمه، عميْبن بازوابن ابن 

مهدورئن س،،سب ْا واجهماعهه، سمهاو،،اه مهجه الخ^لأدا ايارهذا وك^د■ 

اكياّروقة سمتنكر 

٠وتؤريعه الطالب حطاب نشر  '٤سلكت 

الثلاثةالأنفلمة عن فهد اللك إعلان بعد -، ٥١ ٤١٣عام من الحرم ؤقن 
وسيمنيحاللك، إلى الشهيرة ديحةإ الاJ۵رمذكرة بدتوجيه الجموعة قامت 

٢٩٨
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والعسكرهوالاقتصادية والسياسية الإدارية المجالات إصّلأ.حيةه أفكارا 
كانالسعرى الدكتورمحمد أن بعد فيما علم وفد والاجتماعية، والقضائية 

بازابن للشيخ قدمت وقد المرير، حزب أفكار ببعحس تائرت ولهذا وراءها، 
الحماسية((،ل>ال1جنة باسم تعرفا العلماء من نخبة مع بدراستها فوعد 

الشرضن،الحرمين حائم ءالى لرفعها تمهيدا 

وأحدثتالباريسية، لمحرر(( ا » جريدة ونشرتها المدكرة، سربت وقد 
هدهيدين ه،  ١٤١٣^٣^١٩بيانا.هت العلماء كبار هيئه وأصدرت هائلة، صجة 

الهيئةعلى الرد الثلاثي-هت بالبيان عرف ببيان التيار هذا رد وقد المذكرة، 
بنلله ا عبد بن حمود الشيخ من كل وقعه وقد النمييحة، مذكرة بشان وبيانها 
والشيخالجبرين بنعي-دالرحمن عيدالله الوالد والشيخ الشعييى، عقلاء 

بأنهيجزم الرد التأملهساغة ولكن المسدعرىييمح، سليمان بن عبدالله 
وعقلهمالشيوخ حكمة عن بعيد حماسي فهوأسلوي< المثيايخ، كبار أسلوب ليس 

.وسمتهم 

تاسيسوهي ج-ريئة، ثالثة لحطوة مقدمة السابقتان الخطوتان كانتر 

تقديمبعد ا تأسيسيهفكرة ولدت وقد الشرعية، الحقوق عن الدفاع لجنة 
إبراهيمالثيخ اعتقال بعد وذللئط عدة، باثهر للدولة النمبية مذكرة 

حمدالدكتور منزل موسع.هت لقاء عقد حيث، القصيم، منطقة ازشن الدبي

وأستاذداعية على يزيد ٠—ا حضره بالريايض، الصمليفيح 
فيهواتفق - ٥١٤١٣عام من رحبا شهر نهاية لك.هن ذ وكان ومفكرا، حامعة 

وكلفوالحقوق( النميرة رلجنة اسم تحعت، اللجنة تاسيس على الحاصرون 
عيداللهالدكتور منزل آحر.هن اع اجتمعقد ثم التأسيسي، بيانها يعد من 

.htm.l46748-http://islamU)day.ne_w_الراد مدا لقراءة ^١( 
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اختياروتم والبيان الشرؤع الجميععلى فوافق  ١٤١٣القعدة _قنذى الخامد 
إبراهيمبن حمد الدكتور وهم البيان ليوصوا معروفين أسخامى ستة 

بنعيدالله الوالد والشيخ المسعرى سليمان بن عبدالله والشيخ انمعليفيح 
والشيخالخامد حامد بن عبدالاه محور 

•التؤيجري حمود بن عيدالله والشيخ الرشودى إبراهيم بن سليمان 

الموافقه، ١٤١٣/١١/١٢الرياض_ق من ة الأجنإعلان وبعد 

بميفتهالخعري عبدالله باكيخ ^ية 
المسمريالدكتورمحمد ابنه إلى عقؤية بْلريثة فاحالهم ا، لهالعام الأمين 
المجموعةصمن حينئذ مرشحا يكن ولم الانجليزية الأنة يتحدث الذي 

باسمرسميا ناطما يحييح لكي لاحق احتماع فقت تكليفه سهل ما ٠ التاسيسية 
علىالمبنية أفكاره بسبب ة لاجنالمنفلمثن بعد فيما ذلك أحرج وقد ة، الأجن

النقد.ه القاسية كحييروهلمريمته 

عيدالعزيزبن سلمان الأمير من هودعوة اللجنة صد الأول التحرك كان 
تواقيعهمممحة من لأتاكد لمكتبه الرسمي، ناملقها فيهم بمن اللجنة، لأعضاء 

تواقيعهمأن الجميع أكر> وعندما تميرفهم، لتوضيح الفرصة ولأعملائه_م 
الجميح*عليه وض بدلك محضر بكناية الأمير امر صحيحة، 

عدموبيان ة الأجنحول العلماء ار كبهيئة بيان ذلك، بعد مسير نم 
منالدولة _قن موْلما كان من بفحل الدولة من قرار 3اود وصدر ، شرعيتها 

لاياقثن.التابعة المحاماة مكاتمط ؤاغلاق و۵لائفهم من الأجنة أعض،اء 

به.أعلم فالله الخفاء يدور-ق ا موأما للناس، فلهر ا ململخصى هذا 
المم،يية،الأزمة هذه _ق رأيت، وما وقائع، من أذكر ما لك، أذكي دعني ولكن 
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ذلك_قن فليس الكرام، مرور عليها أمر ولن تراها' كأنك الأمور لك سأحكي 
الأجيال.تعرفه أن يجب أمانة التاريخ لأن 'عةا!إوة؛ الوالد مكانة من يغص ما 

منعدد العلمية^ دروس_4 ؤيلقي الإفتاء، يعمل-ق 'يءٌنة الوالد كان 
والزوار.النزلللمسمتين العحيرسقت بمد ؤيجلس الريامى، مس،اجد 

^سأغولإبآثارسوددةدعويةحينها كنت، 

بعد٠نقلم صؤ الييمت، مكن،—، يكن ولم ، الوالدمن قريبا أكن فلم وعلمية' 

الناس،ومن الحيحن—< من إلا اللجنة عن أعلم لم أني التؤل: وأسقكا 
الوالدأن أعرف كنيت، ولكني انثنالي، من ذكرته لما بغريب وليسهذا 

وقدلهم، وتأييده دعمه من يسيتفدون الإخوة وأن الاحتسعاب جهودِقن ه ل
الثييخمنزل ه أحدها كان القغيايا، لبعص نقاش فيها مجالس معه حصرت، 

الد.كتور■حل(وإزج الوالد إلى إميافة الحطيور، من وأذكر العييكان، عبدالح،س 

العييكانوبخامهة الجميع حما،،،ة من حينها متا عجبوقل العواجي، محسهن 

يكنفلم ، الوالي. وبحطهرة القوم أمهغر وكنت الدولة، على للإنكار والعواجي 
للعديث،.مجال لي 

وهىالعبيكان، مههمجاد كانءت،.ئ التي المههيرة الحادثة حضدرأتاا كم

كادت،حامية بمعركة انتهت، التي 'ة<،ءأإذة الجامي أمان محمد للشيخ رة محامم
الوط،عومنعلتهيئه الوالد ندحل ثم الله، لحلم، لولا ال،،دجد، مقت تحديث، 

الفوضى.من الشباب، 

_قنللوالي جاؤوا /،،مود اللك، جامعة ة أسياتل من ثلاثة أن أيم،ا وأذكر 
وحماسعة.فورة حقن وكانوا كتبت،، التي العرائض إح،دى لتوقيع النزل؛ 
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تلكظهر_ق، وقئ السلمين، لخدمة ونفسه لجاهه باذلا الوالد كان 

كانالفكرية، وؤؤتته تفكيره منهج وءدسب كل الناس، تجاذبها قضايا المدة 

لليخولجره من عليه خل د ولقد ٠ القلن حمس النية، صادق الخير، يحب الوالد 

أنأجرم وأنا اء، الخفيييعت، ما يعلم يكن وهولم الباب، هد١ من اللجنة مقت 
لمالأحلاJثا تلك مع تفاعلوا الدين الخير محبي ومن العلم مللاب من كثيرا 

منهميبق الأمورلم تكشفت، أن بعد ولهدا أيصا، بها يراد بما علم على يكونوا 
القوم.فكر عليه أوغلب الدولة قرارات على المهبر يحتمل لم ممن إلاقليلا أحد 

بالفميلالدولة قرار مدور بعد وذللئ، الناس. من للف، ذكرت كما علمت 

ه،ولأضعليكضاكارئ،u١٤١٣/١١/٢٣ةبتاريخ
قدفوجدته مستغربا، وُ،إإزن للوالي وقتها وجئت وا،،ادغربت، جدا. دهشت أنى 

يكنفلم عالميا القضية نضعيد عن علم لما وبخاصة أيصا الذهول عليه غلب 
بايميالللمظلوم نحمرة عهده كما يقلنها بل ا،لمماق، هدا على الأمور يربمد 

واستمراللجنة قبل يعمله كان ا وهومإزالتها على وحثهم للمسؤولثن الظالم 

الدولةمقاومة ِق السلك هدا ستتخد اللجنة هده أن يعلم يكن فلم بعد.ها عليه 
بمنهجهمعروف، وهو ' البلد هدا لعلماء ام المالممت عن والخروج 

يناصحهمكان وان الخير■ لهم ؤيحب فهويحبهم الأمور، ولاة مع الواضح 
ؤيصارحهم•

منالمنع من عليه وقعا باسمي التشهير ولا الوظيفة من الفحمل يكن لم 

وقليهوحياته لوحه فاكروس رحبتا، بما الأرض عليه لقدضاقت، اليئوس' 

بالا.لها يلقى يكن الدنيافلم وأما ينبض، الذي 

عادة.وللدولة. المجموعة من بل الوالد، من ادوولة موقنا ا استعربن
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السعرىالدكتورمحمد نميعيد لعل لكن الأمر، طإسا معالجة ب حمكة 
السائد•4،عن الخروج ومحاولته الم للمصونها ال ؤإبمية اللجنلوضؤخ 

أخرى.معاملة اللجنة تعامل الدولة جعل الجنمع 

الوالد،سلمان الأمير يستدعي أن الفحيل ميدورقرار كنت 
هذاعلى سر لم الأمر ولكن اللجنة، من الس،ايخ من هووغيره إبعاد.ء ؤيحاول 

•ظروفها قصية ولكل 

هيئة_قن زملائه ومن مر\وإن، از بابن شيخه من أيصا الوالد استغرب 
شاركهمإنه •حتى الأمر، ما أويساله به يتمعل لم منهم أ-حدا أن العلماء ار كب

الجنة،حؤل العلماء كبار هيئة بيان يحتها سث 

•ونافذ غالم، الله قضاء ولكن يكن' لم قيثا كأن معه يتعد.دون وكانوا 

المشايخمن عليه المترددون كثر كما التائر، علامات الوالد وجه رأيت.ه، 
ومستسمرصيمع بين ما ومعارفه محبيه من وغيرهم به ومللا ثه نملا من 

ذلكبعل- الناس انكمش ئم القرار، مدور بعد ذلك وكان ومنتقد ومستغرب، 

ولمشيئا لأحد يبد لم ذلك خلال والوالد الزوار، يخلومن أن الييعت، وكاد 
شيءمنه يقع ولم بالذكروالل.عاء، تتحركان شفتاء كانت فقد لله، إلا يثيتك 

والمحاضرات.والخحلمابة اكروس من منعه مثل موقعا 

الأصال،قاءق وصهد الأوفياء وفاء صها عرفنا عجيبة عصييية أيام مرتا 
أناوكنت، ، الأ-حيأتي يكاد لا منى بالسيرات،، كانوا الذين الناس وتناقصي 

كلالوالد نلازم ين المحب٢ثإءلههوبعص المنيع طل حمبن والدكتورمحمد 
الثلاثةقيسة حينها وتذكرت الناس، ال لاستقبكعادته يجلس وكان عصير 

وهممص،الحهم مع يدويون العامة أن وعرفنا تبوك، غروة خلفوا-4ن الذين 
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فإنبالغوغاء، ولا العامة ال بإقبالاغترار ينبغى لا ولهدا ذلك، معدورون_قت 

لموسجنوا منعوا أن  Juuبالألأف عتدهم يحضرون الناس كان الدين السيايخ 
للمادةينبغي عظيم درس ومدا معهم، تمؤج كانعت، التي الجماهير ظك تنفعهم 

منه.الاستفادة والدعاة والعلماء 

اللجنةعن للتراجع إقناعه محاولة —قت ومحييه الشيخ نملاء __ أ بد 
البراكعبدالر.3من الشيح ذلك عليه_قن ألح ممن وكان منها، البراءة ؤإعلأن 

منهأنفة وهويتنمنع عليه ا إلحاحهمأتذكر زلت وما الفنيسان سعود والشيخ 
أنيمكن كان مما ححيل ما استغرب قد وكانه وحماسه، اقتناعا وليص وعزة 

العلماء.كبار هيئة من وبخاصة وقوعه، قبل يستدرك 

وافقومحييه ه وتلاميل. أقاربه من غيرهما ؤإلحاح إلحاحهما وبعد 
وقمتسلمان للأمير وجهه با فكتم، اللجنة، عن عتتدار ا كتتابة على حمجائ،خ 

سريرته،وصعقاء الوالد أعرف أنا وقال؛ استتيشر قرأه ونا له الحظاب بإيصمحال 
حرج،ولا اليوم يبدأمن فقال للال،روس، الرحؤخ على حريص الوالد له: فقلس، 

هوهدا وقال: وجهه فتهلل •ححهل، بما وأحبرته الوالد، إلى لتوي فرحعم، 
ولمذلك، بعد يكتم، ولم نحوها، أوكلمة الله على فالرزق الوظيفة أما 1 الهم 

التقاعديراتبه ونزل أوراقه بتوتيم، قمنا بل الوظيفة بخممحوص باحد يتممحل 
للوظيفة.رجعة لا أنه على بناء 

ديوميهيودي والوالد تقريبا، شهؤي—ن مدة هكذا الوضع استمر وقد 

حفالناس ولود أن إلا عليه كان مما الأمرقؤيبا وعاد بجامعه، ويخط،_، 

وكانباز، بن العزيز عين. الشيخ اتممحل تقؤيبا، شهرين وبعد ذكرت، كما كثيرا 
علىوتعيينه للعمل برجوعه فرار يممحدور وأخبرء محبمامحت بالوالد الحلائ_فا هن 
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يثالحد وبامطه له وبارك ه، تاريخمن عشرة الحامسة االرتبة 

ثمكث فل وكان الرياض، يباشر-ق، أن ه منطلب أن بعد ودعه نم 
ولاترقية يطلب ولم عثرة الرابعة االرتبة على سئوات عثر أكثرمن الامحناء 

وعلا.جل الله من جاءت هذه لكن الدنيا، أمور من شيئا ولا انتدابا 

فلبينالشايخ، على للسلام الحل1ئف؛ أزنسافرإلى ''ىج)إإلجِة الوالد رغب 
و_قءهناك وبتنا الطائف وصلنا حتى وسرنا وهووجاJنا أنا السيارة وركينا طلبه 

وتحدثالشيخ لاطفه وقد باز ابن الشيخ على فسلمنا الأفتاء لدار ذهبنا انميباح 

الوالدسلم ئم مرت، التي والغلروف ة اللجنلوضؤع يعرض أن دون طؤيلأ معه 
جدةسلمان_ق الأمير كان عندهم من خرجنا ولما الباقين، اللجنة مشايخ على 

جدة،الغلهرالى وسرنامحيل عليهفوافق، المرورللسيلأم —قع الوالد فثماورت 

منلنا فبعثوا 1 ومكتبه الأمير قمهر مكان نعرف نكن ولم جدة ا وميلن
خفيفةجلسة الوالد مع الأميروجلس استقبلنا ايكان، وصلنا حتى ا يرشدن

رجؤخالأمر-4 تدبير معغلم أن ظني وف سرورا الأميريتهلل وجه وكان 
بهؤيثق الوالي، يحب، لأنه مهنعه؛ من كان الله تدبير بعد للوظيفة /Xf(_ الوالد 

أنوأذكر غلاائهم، من ا فتعدينمعه، الغداء لتناول دعانا ثم جبوا، ؤيعرفه 
نقحلعهأن فعادتنا الحيحب،( ) البحليخ تقمليع طريةة من تعجب، الوالد 

ليسهلقشر؛ دون من مكعبات قطعؤه فقي، هم أما مثلثات شكل على بمسيره 
بيوتغثعيان الوالد يتعود محلم هكذا، نراه مرة أول وهذه بالشوكة أكله 

الأكلعندهم.ولا والكبراء الأمراء 

ودفعالفنن الله أ وأطفلعمله، الوالد وعاد للرياصى رجعنا ذلك ل! بع
البلاء،
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■لطائما جملة وبصت القمية، هدا 

بالوالدباز ابن الشيخ اتصل بيؤمين الفصل صدورقرار بعل أولاها: 
عبدالعزيرالشيخ مسجد السوددىه —قت معاصرة لدي له ال فقؤخماظي 

وذهبزوأ'فذأ الوالد فاستعد مني، بدلا بها تقوم أن قارئي متعب وأنا التركي، 
معه٠وذهبت للمس،جد 

الحاضرةعنوان وكان برحباته السيجد امتلأ حيث كثيرا الحضور كان 
منللسماع حاحة هن والنا،_ الوقت ذلك، ِق الجارية والأحدlj؛، الناي حول 

الناسإتبكى ولقد لتجميع، حضورالوالدمفاحاة كان لقد باز، ابن الشيخ 
استمهغربمقدمه قدم لأنه الوالد بكى ع،ءأيز،ة، الوالد وبكى الحاضرة، تللئ، 

الناس؛وبكى ، منه؟ بدلا يكلفني حتى باز، ابن من أنا أين وقال؛ فيها شمه 

أيديهم.بين( مائلا الحاضرات من، الممنؤع شيخهم رأوا لأنهم 

عنالوالد به تكلم نوادرما من، وكانت، الحاضرة، حضيرت لقد 

ممنؤع،أنه وهويعلم له باز ابن، تكليف من، عجبي، شو؛،ء من، أعجم، ولم الفار،، 
تلميذيهدا يقؤل،: وكانه باز'>جوجرإإإج ابن، من، رسالة أنها إلا جوابا أجئ ولم 
نتغيرلم منلئ، مناونحن، بأنلئ، أيئساناطقة للوالي. رسالة وهم، به، أعرف، ا وأن

وبراءتهنضمعه يعرف وكان الوالد، على النضرق هدا شم، لقد عليلئ،، 

منهجعن، منهجه لاختلاف مسيتحقاله؛ ليس، أْمابه ما وأن به، ألحعؤ، ا مم

مهدرهيكنمئيق ولم الناس، بين تمرق لا الفال ولكن وطريقتهم، القوم بعحش 
•النفوس علح، م،عنم< والس،هير العزل لكن، الدنيا، من، شح،ء لفوات 

والدكتوريراك العبد.الرحمز، الشيخ جاءه فقد الثانية اللطيفة ا وأم
منأذكره مما وكان ذكرت كما بالتراجع إقناعه لحاولة الفنيميان؛ سعود 
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جلسا الأسازإذ لأن أنفع الؤخليفة ه وجودك إن البراك؛ الشيخ كلام 
وأناللجنة من يعتذر أن إليه وتوسل الناس، منه يستفيد ولا يعرف، لا يته بث 

قدا،التعمبن الدعاة بعيض وكان ذلك، منه طلب ا إذ للوظيفة العودة يقبل 

مترددا،وُ('هأ وكان الدولة لوظانف العودة يقبل يعتدرولأ بالا عليه أكتؤوا 

الوقتوسق منهجه، تناسب لا بأنها وهومقتتع اللجنة مع يحوله حطا اكسث 
عدمإلى تدعوه نفسه صرة الأمر، به عولج الذي التمعرفا عليه ثقل نفسه 

الذيوكنيت اللجنة، مسن اعتدر ولهدا ورأيهم، بالشايخ يثق ولكنه الاعتدار، 
حيرا.الله جزاهم الوضؤع هدا ث معه ومن البراك الشيخ زيارة رتبت 

سلمانالأمير زرنا حينما أننا قبل من ذكرت فقد الثالثة اللطيفة ا وأم

شيخعبدالله،يا للوالي قال الغداء، قبل معنا وجلس 
له.نحققه عيدالله الشيخ يريد ا ماذ انفلر يقول؛ مؤصينى، فهد الملك 

،شاء ما الدنيا من يطلب أن للشيخ بان وصريحا واضحا الكلام كان 
طلبلأعطيإياه٠ما اللحيمملة تلك ه لوطلب وأظنه 

وهويومئالأميروقال وقابل فاعتدل مستندا، الواك الشيخ كان 
ليسنعمة. _قن الحمد ولله أنا ٠ حيرا فهد الملك وجرى حيرا الله جراك بكفيه؛ 

شيء.إلى حاجة -4 ولمت يكفيني، وراتبي ملك، ومنزلي ديون، على 

فطنلأنه يتؤقعه؛ سلمان الأمير أظن بل مستغربا، الجواب يكن لم 
شيء،إلى احتجتم وقالءاذ مناسبا؛ ردا رد ولهدا الناس، بطبائع وذكىوحبير 

للغداء.قمنا ثم جاهزون، فنحن 

النيؤية؛بالمدينة مررنا للرياهس ا رجوعن_يج فإننا الرابعة اللطيضة ا وأم
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ض—احمسيصل—ي أن الوالد وعادة النبوي، السعد للصلأة_قت 
وكانالعصير بمد فزرناه الجزائري، بكر أبا الثييخ يزور أن فاحب صالوات،، 

ضرضالحرم، ث الغرب، بعد الشهور درسه وعنده  L،^a_؛اليوم ذلك _قن 
الشيخعن نيابة الدرس وألمى فوافق، بالدرس القيام عءمحئ الوالد على 
ال،،ديخينسماحة من حينئذ وعجبي، النبوي، السجد الجزائري^ بكر أبى 

إنهاالعتادة، دروسه غير ِقن يعد له يؤذن لم "5^،^ الوالد وكان ا، وشجاعتهم
■وعلا جل الله ومعاملة النية مدق 

اتشيخحياة 

الإنممانبس،يطرة أومقاربتها الكمال لراقي والؤصول النجاح يرتبط، 
_قنبالنفع عليه يعود فيما أوحله كله واستئماره عليه ومحاففلته وقته على 

أوكليهما.الأجل أو العاجل 

واجتهادوتدريب واستعداد توفيق إلى يحتاج الوقت، مع والتعامل 
ومنؤيهليتونه، بذلك، يقرون والدنيؤية الدينية الجالأيت، جميع جحون_قن والنا 

معه.وتنتهي الوقت،، استغلال مع تبدأ أنها وجد قميصيهم قرأ 

يخدمل! وسخره ملا؛اوقته، الذي الحينف، هذا من الوالد والشيخ 
والسايّتي.الدين 

بقيفيما وسياتينا السابقة، والياحسمحث، الاصدJة الفص،ول _ق بنا مر لقد 

إليهحبب حينما الممر _ةن فنشأته ا، مذ على يدل ما ومياحس، فصيول من 
علىوعكف ة الوحي. وآثر الخلوة إلى وأنس بالكتب، وتعلق اللعب، وزهد.4، العلم 

ترقىئا ئم ال۵عاJحان ورافق العلماء ولازم الكتبة ه_ق نفوحبس القران 
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التعليمجهادء_ةت وبذل للمللأب نفسه وبسط الطاء وبدأ_ةن العلم درجات ِق 
لايكادبل وقته ستغرق ذلك كل كان الخاصة، ونمييعة العامة ونفع والدعوة 

•يريد ما لكل يكفى وقته 

حيالهاسقت الؤهعمعانأ على الص،وء سنسلهل الؤصيؤع هدا _محت وييعن 

العفلماء>ياة _قن الوقت قيمة عن واميعة صورة المارئ سييسلي ا م
انمياالوقعت_قتحياة وبركة 

باثوقتامت4ا4ه 

عنده،ومكانته الؤفح قيمة وُ(هأ' الوالد الشيخ حياة العالم_قن أهم من 
-٤٠ؤيوهد اللهوواللم، عن يعزف جعلته كبيرة قيمة عنده للوقت كان فلقد 

محبتهعدم هد١ ولايعني ' ادرا إلانوالنرهة الفرحة عن ؤيعرض الراحة 

بقدرها.الأموروتقديرها هده وزن ا هد معنى بل الترؤيح، عن للأنيسأاطوبعاده 

الشبابمن يسمعه مما ؤيعجب الوقت،، هنعيق يشكومن (_ ffjكان 

ياليتهمؤيقؤل؛ الوقت،، طؤل من ؤيتذمرون أوقاتهم يمطعؤن الدين والعاطلين 
وكانيباع' الوقت، أن يوم ذات وتمنى الفراغ، من عندهم ما ا يعطونن
الكس،•بحلؤن ه العلم م،،،ادل عن البعث من للوقت، أقطع رأيت، ما يقول: 

الاقلأء،بعص حاءه إذا ذك،~ يبدى —ؤازكازلأ يتضايق هآهأ وكان 

إذاعليه ؤيرد بث،غله وهومتعلق يجاريه فتراه ، أوبحيث، فراءة ه وهومثيمؤل 
متحيوده.الدكى يقهم معاملة رد تكلم 

تفر القارئ، أخي ولعللث، شغلا، يجد لم ا إذ بالفراغ /Xo_ يمييق كان 
الوقت،من فتاحد لنزهة، ندهس، حينما تضايقه من المييرة هده  'إورد ا م
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يفيدفيما الوقت لأستغلأل فرصة عن البحث على ويدسر يحب مما أكثر 
أنهميوعمؤن مرافقوه وكان ، كثيرا هذا تكررمنه وقد أوالناس النفس 

والعلم.البذل ق، رامته- أن علموا وما يريحونه 

اتيوميبرنامجه 

نقوما: قائلار سجيته على فاجاب اليومي برنامجه عن سئل 
أغلبهافتقرأ_قنفنونسة الأس، الحيباحىيومياماعدايوم الدرس بالماء 

الثامنة،الى السابعةوالنحث ؤينتصذلكقرب العقيدةوالحديثوالفقه، —ق 

نستريحذللف بعد ئم التاسعة، ٍالى يمتد قد والجمعة الخميمن اح صبوف 
وبعدالهاتفية، الأسئلة وتلقى البحوث بقراءة نقوم ئم نحوهما، أو ساعتبز 

والتحريريةالشفهعة الأووأألة بعهس عن ويحعب الزوار بعحس ن،ميتقيل اكلهر 
الدىوس_قنبعضى نلقى المحير وبعد والنحط، الثانية السعاعة قرب إلى 

والأسئلةوالخطابات ان الراجيالزواروأهل الفقهونس،دةبل الفرائضر،و-ق، 

ليلةالخميس يوم سا ما المياجد ف يومية يئوسا نلض الغرب وبعد الليل إلى 
العشاءنلقىوبعد وخارجها' الريامى داخل للمحاصرات نقرغه ■حيث الجمعة 

والفقهالحدي،ث، نقرأف ليلا، لعاشرة ١ السهاعة إلى تعهتمر قي، دؤوسا ا أيمم
للزواروللزياراتآا.نتفرغ العسياء بعي، ليال أربع الليالي وبقية والعتيدة، 

■حس،ييه،والله كي،للف نحس،به 3لاعة ف كله يومه يمضس كان فقد 
ويهبكالفزع، عادة يقوم استيقاظه فعقد أكثر: الأمر للف أفحهل دعنى ولكن 

اهي، إن فقال؛ فزعا؟ قيامه سبب عن سألته ولقد متاخرا، يكن ولولم للمملأة 
يزالفلا فراشه، وهوعلى عينه الأنسهان فتح إذا أما الكمل، طرد على يسماعد 

.٧٥٨رقم الفتوى )١( 
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صعيئا.فوجدته هدا وجربت يلازمه، الكسل 

اذكردرسفاكجد،وذلك4نكمعتدء يكؤن الفجر صلاة وبعد 

أكثر.أو ساعتين الدرس ؤيستمر الأحد يوم عدا ما الأسبؤع أيام جميع 
إفطارهيتناول ثم أونحوها ساعة فينام الضحى، ه البيت، يعودإلى 

عنده-قنوربماكان الفلهر، أذان حتى النرل الكتياف بعص يصمحح ؤيجلس 
أونحوهما٠أومستممى مدرسة أوموعفلة محاصرة الضحى 

هنالئ،كان ؤإن للبيت، اتجاور الفنتوخ مسيجد ِئن غالبا الْلهر يمعلي 
قبليدهد_، فإنه حكومية، ئرة ١ د مق، لكلمة موعد لديه أو علهها س،حلى ازة جن

كافية.بمدة اكلهر 

وجيرةمدة الناس بععى استقبل ااكت،_،فربما ه الظهرفيجلس بعل أما 

أوبالبريدمناولة العالم أنحاء من ترد التي التحريرية الفتاوى عن يجس، ثم 
لبيتهيعود العصرنم قرب، إلى ؤيمكث، الالكتروني، أوباليريد أوبالناكس 

اك،نوعاكعبى الطعسام ^ل 

الجريش.أو أوالقرميان كالرقوق الأسمر الدقيق من 

يومعدا ما الفنتؤخ مسجاو _ةن قمييرة كلمة يلقي العص،ر يم،لي أن وبعد 
سرححيهث، أميا، الييتؤ من القريب، الخرجي مسجد ق كلمته فان الخميمس 

الناسال لاستقببيته باب ؤيفتح للمنزل يرجع ئم النبؤية الأحاديث، أحد 
زواجا،يؤيد لن ؤيعقد للمحتاج الفتيرؤيثيفع قيساعد المربه، ان أذ حتى 
والحاميةالعامة المجلس هدا يغشى لل1د|لأم، والحب، والحيليق القريم، ؤيأتى 

يحب.ما منه يجد وكل، وغيرمم والأكابر 
حتى١م ٤ ٠ ٢ عام شبرا حي استقرف أن مند ^را 
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عام 'يا مشرعامخمسة بعد إلا العمل تنظيم نبدأ.قن ولم ، تيقن 
الفتاوى،على يكتب بنفسه الهمأت بكل يقوم فكان ذلك قبل وأما ه،  ١٤١٧

•بملمه المدف^عات، ويو4دطر 

طؤيلة.مدة مند دروس عرفنا كما فلديه الغرب بعد أما 

غالبايكون الأخرى الأيام يقن أسبوعية يئوس أربعة العشاءعنده وبعد 
_ةنليلته باقي ليمضى لبيته؛ أويدهب الدعوة فيلبى أونحوما، لوليمة مدعوا 

يناميكن ولم غالبا' عشرة الثانية او،داعة •حتى الكتب لبعهش وتمهحيح قراءة 
عشرة،الثانية قبل النعاس ؤيغشاه ال بالأعمنفسه يرهق أحياثا وكان قبله—ا، 
مجالارللكسل لايدع حتى وكتابته؛ قراءته ليكمل عينيه ؤيفتح فيقاوم 

شانالليل مع وله الأمة، بخدمة مليء يوم بعد أحيرا لفراشه يذه،—ا ئم 
مايجعل أن الله أسال ، عيادته عن الكلام أثناء ه عنه سنتحدث آخر 

_قنبه ياحمنا وأن حسناته ميزان ه قدمه 

ائواعيد

عجيب.شان المواعيد مع للوالي 

عنبالتنازل لإقناعه جهودا وبدلنا مواعيده، نرتب أن زمن منذ حاولنا 
أمؤين.هدفنا وكان يحمله، الذي المواعيد دفتر 

جيدعرفا وهذا للمواعيد، منأ،هقون لهم ميمارتلاميذه أن أولهما: 
اكييغةإضهماء س هومع ثم للعطاء، 

اليمل.على والرسمية التنفليمية 

ميا.أختي مذكرات، من هدا بعض ( ١ ) 

،١٢
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زُ(ففأالوالد الشيخ بي للأن االواعي—ئ؛ )يضارب لا م—ى وثانيهم—ا؛ 
كثيرا.ا مذ تكرر وقئ موعد، أكثرمن الواحد الوقت، يمْلى_قن ومساحتهتجعله 

وتقليلبه الرفق نريد وهوأننا ^_ ffjعته نخفيه كنا يالث، أمر اك وهن
فقط.الهم على والتركيز الإمكان قدر الأرتباء1لا>ت، 

وهوالخفي ^١ ١٥مراالشيخ أد.رك وربما بالمثل، محاولاتنا اءت، بوقي. 
أحدا؛يرد أن يع،—، ولا الكبيروانميغير، عتال.ه يعيتوى حيثا ْلييعته، يخالفا 
ضعفه.أو فقره أو نم،غره 

والذكرياتا)؛، والأحد الواعيد فيه ي،،أجل حييه :قن الواعيد دفتر وبقى 
ووفياتأبنائنا مواليي، وقرأناها، دفاتره ا|هدتعرضنا حتى نيرفها نكن لم وهذه 

مواعيدهدفاتر مسجلةإ' كلها الهمة والأم؛،اط، الأقاربوالشاهير 

لأدعوهللسييخ ررذهبهت، ؛: ر أبانمى عبالأالعلأزير بن أيمن المييخ يقول 
وهوومثييتامعه بالرياض، الجوامع لأحل، القرن تحقيق!، لسيريفاحفل 

معروف،وهوشيخ ال،،دجاو أنءامام له فذكرت، الغرب، لصملاه بيته من خارج 
مفكرةحييه من الثهيخ فاخرج للحفل، عؤه ، Xiلمقابله!منا،،،با ١ موعل. يرتئ 

وسجلقلمه فاحرج اليوم، له فذكرت، الوعد؟ متى لى: وقال الجيبية، البيان 
لا،الءث،يخث ال فقلياو.عوك4 يزورك أن يريد ال،،،عد. إمام له؛ قلمت، ، الوعل. 

العلماءأكثر ال،ث،يخ أن مع ب،ههاطة.. بكل وهكذ.ا الوعي.. |،دجل،ت، خلاص، يكفى، 
منسماليردله يجعل لم لث، ذلومع وارتباْلات،، ديوسأومحاصرات، والاع—اة 

الناسعلى ؤيثسرط لناس، ١ أوحه ه يعيهس مكتهي، أومدير الات، الأتم،على 

جم.وتوامهع العلم .ه، جهاد * جبرين• بن سواللل، القيح 
58/rj4.hlni 84ا/littp://www.،il-jazirali.e0m.

؛١٢
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فليت• الحواجز• آلاف الناس وبثن، بينه أويجعل شيخه ينابلوا لكي اشتراطات 
٠٤به-ؤيتا،سؤن العفليم، الخلق هدا الشيخ من يأخذون الملم وطلبة الوعاة 
ودنياهم«.د.ينهم الناس_قت نفع على حرصه 

وقته، ٠٤له.بورك قد وجدءوجاار-ه اكداد.قة وعزيمته الطيبة لنيته وهو 

وسلاسة.بيسر كلها لها ؤيذهب مواعيد، نحوعشرة عنده يكؤن الأيام بعص فقي 

مواعيده:تكثر الحييام ومع رمضان  ٠٤أنه.والعجب 

الفجر.بمد راءة ق~ 

قرآن.لحلقة زيارة م ئ~ 
لدرسة.الضحى فن - موعد و— 

حكومية.دائرة الذلهر.قن بعد و~ 

العصير.بئر كلمة و— 

الكتب.هت للناس يجلس ~ئم 

للإفطار.دعوة و— 

العشاء.بعد كلمة و~ 

الكلمة.بعد زيارة و— 

-وهكذا...

لدلكأمثل ودعني بالواعياد. الالتزام ين عجيبة دقة فيه حفلت لا وقئ 
بأمثلة:

منالأخيرة سنة العشرين استئرهن وفد الجمعة ءجّحرإقج الوالد يغطب 
القريانحي 4ن مقرن بن محمد بن عيدالعزيز الأمير ة والد حامع هن عمره 

العزيزوعيد ومحمد عبدالله وأولادي أنا أصحبه وكنت بقربنا، الذي الجديد 

ري
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tدقيقة وعشرون وحمس عشرة الحادية هوالساعة للتحرك وقيا لنا ومت وقد 

يقودونصاؤوا كبروا فلما الأولاد، يكبر ا'ن قبل السيارة أقود الذي أنا وكنت 
سبقتهأني الأيام من يوما أعلم ولا االوعد، على حريصا وكنت السيارة، 
إذاعلينا الباب أويطرق ؤينتفلرنا الء،يارة، أخرج قد غاليا أجده بل بالخروج 

حنانه.فسيح وأسكنه ناحرنا 

الخيروآهل الشايخ من لعدد زيارات له أن قبل لك وذكرت 
والأميرالسري نام،ر والثييخ عقيل بن عبدالله الشيخ سماحة ومنهم 

شهريةزيارة _قن يقال كما برمجها قد أنه والعجب الله، عبي. بن الرحمن عبد 

عادته.يخرم أو ينسى يكاد لا ' وهكذا لفلان والثاني لفلان الأول الأسبؤع 

إمامهلنا، مجاور م،،،جال _قن الأحد فجر بحيلي أن أسبوع كل رتب-ق، وقئ 
قيلذكرت كما الخرجي مسجل. سقن الخميمى عح،ر ؤيحيلي السرا حال. الثميح 

إليهؤاحوتي أنا نات لم إذا إنه بل يناحر، ولم ينس لم طؤيلة من.ى،،_j، وعلى قليل 
بنفسيه.ؤيذهب، المييارة يقود انثيعالنا أو لنسعياسا الخرجي الأم،جدأ به لندى.ا 

أنساهالسماحتهرأومناالواففاشلأ ا:الدكتورد،لارقالخويهلرر يقول 
دعوتهفلما ان، شعبشهر ِقن الدعوة وكانعت، يوم، ذات دعوته أنني وُ()ينأ•' 
عادتهمن وكان والتقدير، الحس، له ؤن يكنالدين والزملأء الأقارب أبلغم، 

علىالشنمن يكون حتى من أيام اعتذرقبل الاعتذار أراد إذا أنه 
الوعدمن أيام وقبل ، ب،ثميء تكلن—، قد يكون ولا للمدعؤين' للاعتذار استعداد 

معالوعد يعتذركنيارب الواك أن وأبلغني الدكتورعيا،الرحمن، بي اتمعل 
جلالله كتاب حفخلة تخريج حفلات إحدى إلى الشيخ وهوحهنور آخر' موعد 

.http;//\vww.aljazirahx0in/96yi6/rj5.hlm( ١ إ 
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باس،لا فقال؛ يحضر، أنه أتبمئى كتيت، أنني له وذكرت، معه ّت، فتك1موعلا، 
يافقلعت،: ناتيلئا، الحففلة تخريج لحفل أعد الذي الكان من حرجنا إذا ا لعلن

آخر،موعد إلى الوعد بتأجيل عل، تتكرم ولذلك، يشق،١،؛!،،، هذا أقلن شيخ، 
ولماكان_قنشهرشوال، موعدامقت أعمناني بالوعد وذكرته ولماقابلته فوافق، 
إذإحدىلي؛ وقال أبوعباة، الدكتورإبراهيم بى اتميل اليوم لئ، ذلمساح 

الشيخ،قبل من الوعد،ههيلغى أن وأفلن اليوم، هدا توفيعت، قل الثهيخ ات، قريب
وأخلنقريباتكم إحدى وفاة عت، حضهلله؛ قلعت، المعيخ،،عليمان ابنه هانفعت، ا ولم
المرة_قن اعتذرنا أننا يكفي قال؛ وانه يعتذر، لن إنه قال؛ ا،،يعتذر، الوالد أن 

هناك،ومعلى القؤيعية، إلى فذه،—، الثانية، المرة ولننعتذر.ؤت الأولى، 
اللقاء،فحصمر القؤيععة، من قدم لم العزاء، وحضر الدفن٠ وحضر العحهر، 
يحلفه(،*لم الذي الؤممد هذا باحترام كثعرا فتأثرت، 

الد.ينوالعقل،علىكمال_قت دليل بها المواعيدوالالتزام المءءافْلةعلى إن 

•ihifirX/حياته هت - نلاحظه الذي الؤقت، البركة-هن أ،هأياأ_ا من وهي،،يب،—، 

النجل*محمد وهوالشيخ كثيرا، مقته استقالوا الذين محييه أحد هذا 
سماعةيرفع الإفتاء _قن مكتبه إلى لحل—ت، بقوله؛»إذا البركة هذه ف، يحي

فيهايكتم، أوراق الطاولة وعلى يمعاله، من وأمامه اكناولة، على والأحرى 
سفر،انتقال، دأب،، تعد_،، مواصملة، فرمعة، وحد إذا عليه يقرأ وطالب، فتاوى، 

إلىوالإح،ه،ان الرحم، ميلة حتى وهكذا، العفر، ونفع-هن الحضر، بركة-هت 
ؤهنوهوأبوالمعفاعاته، وال،ميفاعات،، والعمياين، بالفقراء والعناية الجعران، 
عليه،يمرأ صعيؤفا، دأأهدمبل ه، م،ععألغن يكتبه حا، نكا يعمي بعته غن مجلسه 
مستمر((.والبذل متواصل، والعمل يعمل، والهاتف، 

الهسجدمؤمإمام التجد للشيخمحمي■ جمعة خهلية اللماء رحيل ا ١ 
.http://ww\v.aliinam.ws/ref/1822
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وأدبحلم 

الوالدبه تميز ما أهم من كريمة خصال عن سأتحدث الوضؤع هذا _قت 
صدروحسنوسمة حلم من عليه الله حيله وهوما الناس، بها وعرفه هآفينآ 

تحييهوهلرافة ودعابة بالميغار ورحمة ار بالكبوتلطف، جاس، ولثن، معاملة 

المص،.موطن وهذا ووقاره، سمته علؤ، وبقائه بهيئته احتفاظه مع للجميع، 

الحسن،الخلق ثسء كل قبل، منه تعلمته ما »أبرز سميرة؛ تلميذته تقؤل، 
عملياطبقها وقد ين، لوقول طليق، وجه أمرهثن،، الحه،،ن الخلق، يئؤلر: كان 

تستمعوأنهت، تبتت،سم لف يجعلما وكثيرا يبتتميم، الوجه بثموشؤ، لينا هينا فتراه 
الأعلو،ار.الفردوس ِقن وجعله لنزلي، بزيارته ثهرضت، وفد لدرسه، 

'ئءمحة؛»هذابالوالد لقاءاته أحد عن ٢ الءو۵عىر الدكتورمحمد ؤيقؤل 
يربيكالذي، ال،،مت هذا ه، بهدوئيحركلف، الذي، الهدوء اكحلىهذا ال،،،كورإ

،أولياءبقوله.؛ يذكريا الذتم، هذا حركة، ولا كلمة لا منه يميدر أن غير من 
القرن،هذا _قن وبخاصة ادر، نوهذا ا ارإهأر ذكرت رأيتهم الذيزإذا الله 

عيريربوٍ،من، أنه ث،كا هولا متنوعة بشهادات، الشيء بهذا الهئ،يخ يتتميز فعندما 
طويلأ«•امتد الذمح، الجل،م، ذلك< ؛ق أنا-تعلمتثها ميزة هذه ااحدي،ث،، يكثرمن، أن 

الناسالم،او،رواسسهاب وسمة امحمحلم 

والصبرالحيدر، سلامة الله منعه من بها وتص،_ف حلقية فضيلة الحلم 
لأثمجقاله ولذا ونحوهما؛ والجفاء الجهل، ب،،،س، منهم يقع ا ومالناس، ؤر عل

ءحياتاه.قناة ( ١ ر 
منأوثياثي وأن حاءيه: ١  ٥٥٨٨حوسايرنم/انمّوح س ]٢( 

نموهالطبراني ولوي بدكرهم وأذكر بذكري يذكرون الذين حلقي من وأحباثي عيالي 
٩٨/٠( ١ ) الزوائد مجبع مى الهضي صعقه وفد 

؛١٧
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وهوكسائرالأخلاقا، والأذاةأر الحلم اطه: يحيهها خصلتين فيك ءإن عددالقيست 
ُ.بالتحلمأر الحلم ؤإضا بالتعلم، العلم •إنما الأثر؛ -4ن جاء فقد اكتسابه، يمكن 

وذلكاليدان؛ بالسبقهسا له شهد ع>ةرإنة الوالد الشيخ وكلمنخالط، 

خلالهامن يمكن التي والدعاة العلماء صفات من وأنه الحلم، فضل يعلم لأنه 
•الله دين على واستقامتهم الإسلام، شراش إلى وتقريبهم الناس ك،،س، 

واستحرالناس' جميع مع قيامله انمدرهن وسعة بالحلم و/(فضأ ؛واسم لقد 
أذانحتى العحير صلاة بعد من يوم كل الناس يستقبل عاما ثلاثين من قؤيبا 

حاجته،منهم لكل ؤوحدايا، زرافات البيت الناس-قن يدخل النزل'  'هالغ—رب 
ولايغف،،-،، ولا يتململ، ولا يتضجر، لا وأناة، وحلم صدر برحابة فيستقبلهم 

يجيبهوأحر شفاعة، ه يوط|فهدا بنفسه، الجميع هلليات ؤيلبي أحدا، يحتقر 
ذلك.وغير لشكواه، بستمع ورابع م،،ااعلة، يمنعه وثالث، سؤال، عن 

أندون الغل—روفط، أصع،—، ولو_قن الناس، لشكاوى يا،دتمع 'ءءرإز،ج وكان 
مكتب،افتتاح بعد الناس من كثير كان ولهدا أوينهره' السائل أويرد يتضايق 

هساقناالوالد كان فإذا با'نف،ادهم، الشيخ يقابلوا أن على يصرون البيت 
_ةتالوظفين أوأحد اخوني أوأحد أنا ة السماعد عليهم أومممغولأوعرضت، 

الأمرأن أحيائا ونكتشم، للشيخ، عندء ما يبح، أن إلا منهم كثير يتابى الكتب، 
فعانتاللملف_،، ^يره،ولكنالناستعودتمنهسا 

مشاعرها,وشاركها شكواها بمنه إذا تانهس 

ألدينوشرائع ورسوله بالله بالإيمان ألأمر باب، عباس.-ق بن عيدألله عن معلم أخرجه ( ١ ل 
٠٢٥برقم/ الإيمان كتاب من إليه والدعام 

يرضهالدرداء أبى حديث من إبراهيم اسمه من باب مه الأوسط العجم الطبراني^ أخرجه ( ٢ ل
ءيريد أبي بن الحسن بن محمد ميه ؛  ١/١٢٨ الزوائد مجمع مد الهيثيجي قال  ٢٦٦٢/برقم 

.اب وهوكلت. 

٤١٨
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عنالحديث _قت منه طرشا ذكرنا آخر شأن سهم له فكان الستفتؤن أما 
ضر^yj ما وص صا إنه ^^ا،مى 

أومرورء أثناء سؤاله_ق، عليه عرْس سائل استفتاء عن ليجيب ساعة نمث 
وقوفه.

ولاواسعة رحمة 'يءمحة له موقنا »أذكر ٠ ر القرني أنور الأخ يقؤل 
علميةمسالة لي عرض وعلا، جل الله ألقى حتى الوقف هدا أنسى أن يمكن 

لنزلوتوجهت الرياْس إلى سافرت الخبرثم الفجر.قن فحيلي—ت شائكة، 
أكنولم الباب طرقت ميبانإ الثامنة الساعة عنده ؤصيت، ولما الشيخ 

الباب؟عند من الشيخ: فقال لي، سيخرج أنه أتوقع 

عليهسلمت فلما نورا، يتلألأ وجها أرى بي فإذا فتح فلما باسمي، فعرفته 
منفبكيم، قبلها ثم لواها ثم بقوة يدي أحن. ثم 1 بالقوة يده قبليت، ثم رأسه قبلت 
حتىيتلطف أحد ثم تستطيع، لا قال: لأقهيينها، والله شيخ، يا الؤقة—،قلعت،: هدا 

يقرؤونالعلم طلبة بعضي عنده وكان الحا،ي،ث، ي،ثيركنيإن أخن. ثم وأدحلني، أن هد 
وانحرفت((.ؤودعته قليي فميفى الدى معن سألته انتهى فلما عليه، 

ؤيمكثرجالاونم،اء، به، يتحهلؤن بالوسومهة ثن اليتلمن كثير كان وقد 

يكؤنأنه مع أويعنفه، ينهره أن دون ا، أوقريبامنهساعة نحيض، أحدهم مع 
نتركهم،)المن استعجل؛ إذا ؤيقؤل أومعيوفا، ْراحعؤن وعنده أحيائا مثمن—ولا 

نفوسهم((.يهدئ من إلى حاجة هم-4 

جرحعدم على حريصا وُ('ه(' كان أنه اب البا هل. 4 - أحلاقه ومن 
يقودوكان طلابه، أحد مع راكبا مرة كان وقلّ أوإحراجهم' الآ"حرين مشاعر 

ااالجد,.«.قناة 

٤١٩
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عيدالوحمنابني أن تعلم هل فقال؛ لذلك، ينبهه أن فاراد I بسرعة ارة السي
ففهموالملأئين؟ل المائة فوق سيارته يقود كان لأنه عدة؛ أيام قبل مخالمة نال 

لايءءد_،كان هأهأ لأنه ابحمالها؛ الوالد أراد التي الرسالة الطالب 
ا.٠العةر لحاجة الأ الزائدة السرعة 

المسولة،السرعة يحب كان فالوالد السرعة، مؤضؤع ويمناسبة 

أوالقرقJة Jامنطقة طويإة سمافات ا وحدنأحيانا ؤإياه أنا أسافر أني وأذكر 
فإذاوثرين وحمس ومئة وعشرين مئة على أزيد لا أني تعودت وقد القؤيعية، 

ثوى،أزيد المحلية؛ باللهجة فأفؤل يريد، ماذا فهمت السرعة ذذلر،الىعداد 
فاعملالبركة، فيها غالبا: فيقؤل وأربعؤن؟، مئة كم؟، أقول؛ شوي، فيقؤل؛ 

غالبا.يريع. ما اعرف أمهبح،0 له الملازمة ملول خلال ومن يقؤل بما 

الشيخمع »كنا ا؛ حايلر من أبوسارة الأخ ماذكره ذلك _قن مواقفه ومن 
الشيخوانتهى الطعام _ق بينوا أن بعل، طلحة أبي مع جئت قد وكنت وليمة هن 

إنأنه لدينا العرف أن يعلم أنه وهي أدب ميزة (_ tfjالشيخ ؤهن الحليام من 
أحيائافكان قبله، الطعام من يقومون ولا معه، الناس غالب قام الضييف قام 

اللحميدئ،ع الثليخ أخذ ثم • ٠ الملعام من الجميع ينتهي حتى ؤينتظر يجلس 
آكله.أن لأحل أمامي بكثرة أمامه وضع الذي 

أناوم،احبيالأ يبى ولم أيديهم الجميع ورقع الطمام يدءمن الثميخ رفع 
لناهس، يJJربما وقيامهم لنا محرج جلوممهم أن الشيخ فشعر نأكل، أبوطلحة 

سبقناكم،،.نحن تستعجلوا ولا كلوا وهوميتم: لنا فقال إحراجا 

.http://www.sami9.net/vb/showthrcadphp?t=962( ١ر 
كتبهفيومالجهعةم/م/9؟غ؛م)٢( 

.http://wwwx-msk.c0in/vb/sh0wthread.php?t_17(&

٤٢٠
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عبارةوكانت المواد، أحدى مرة »كتبت ا: ار الهتأحمد الشيخ ؤيقؤل 
الذيمن املاثي حطا فيها وكان الشيخ على ا وعرضتهمقترحة وصية عن 

فقال:فقرأتها، عالي، اقرأها لها: قراءته بمد الشيخ لي فقال الكلمة، طبع 
وهوالإعادة، الشيخ طلب سبب فاكتوثأفت قاعدتها، ، أعد قال: قاعدتها، أعد، 

الطباعة(._قن الوارد الخطأ إلى تنبيهي 

الملهرمملاة بعد الأيام من إيوم ا: الاماصر من عبدالأه الأخ ؤيقول 
رأيكما للمهيخ: وقلت الل،رس من فخرجنا النماص، _قت درسه لكان 

ألوحأن أريد وكنت تهامة على بملل جميل وهومكان الثماء من بك أطل أن 
علىلف ال،،يارة: معه.فت وكان أحيه ابن لي فقال السييخ، فامتنع الشيخ عن 

يمانع.لن المشاءوالشيخ 

توقفناوحين يمانبئي، الشخ أن من قلما وكنت السخاء جهة إلى فذهبت 
علىوكان الميغور، فوق صدرءوبدأيتنقل وانشرح ارتاح أنه وشعرت نزل 

والصمءدة(ا.خلة الله أمده قد سنه كبر 

أوحكمفتوى فن - العلماء من حالفه من على الرد حلينا-ق ^ ٤٥وكان 
ولكنهلاثم، لومة الله يغاف_ق لا الحق قول ق، - جريئا 'ئءمحة كان فقد شرعي' 

منبه لله يدين ما لهم مبينا واحترام، أدب بكل مخالفيه يردعلى ذلك مع 
الساله*الحطوايا ومؤهمحا الدلل، 

عرفوالفملأل البدع أهل على أو مخالفيه على _ Zfjردوده فرأ ومن 
ونحوأوالتمشي ام الانتقرده من القمعي يكن لم 'ئءمحة أنه وظهرله ذلك، 

إليه.والومهؤل الحق بيان قمياوه وانما ذللفا، 

.htlp://www.sami9.net/vb/showihread.php?t=96229( ١ل 
داةأانجاو«.]٢( 

٤٢١
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الطبولأباح ممن العلم طلاب بعض على ^ ٤٥رده ذلك أمثلة ومن 
بقلموالنساء، للرجال والطبؤل الأغاني إباحة ٍةن ِفتوى على >راطلعت يقول؛ 
وتوسعغيرها، ؤقت الفتوى هذه _ةت ~ الله هداه ~ نسرع وقد العاصرين، أحد 

اتغذت<وسيلةفحي،ث، الفتوى، لنقلاوه_قهده كبيرا إئنا وتحمل ذلك، —ق، 
ماإلى اسيادا الحرمة، الأغاني واسنمال منا،،،ية، كل اله،لبول.ق صرب 

خاصةأنها مع إليها، اسند التي الأثار تلك من ّ ١لله هداه ~ الفتى هدا ذكره 
لتو،،رع١ يتحاثيؤن العلماء جهابدة من كشر كان وقد لها، صيحة لا أومهعيفة 

ا.الفتوى....إلخ«ر _ق 

الثلاثاءيوم الريادس_ق صمحيفة سير.هت )١ أحرتجواب وفال-ئ 
i الأخ/كتبه ، للفقر؟ مفتاح الأسيرة حجم هل بعنوان؛ مقال ه ١ ١ 

سهيه_اللفقراكهكانية الكثافة أن كلامه من يفهم والدي الفائز، عبدالؤهاب 
عليها،نعلق أن ا أحيينكثيرا، تردد العبارة هده إن وحيمث، ا، الدنيهده هت 

فنقول...إلخ«.

وسوءكالكابرة للتشديد مناسبة رأى إذ١ العبارة —قن يشدد أحيائا ولكنه 
إنذلك وسعا الحمد، من وسعلامةنفه،،ه الاصلاح، على حرصه مع المحمد' 

الله_هنموضعه،قياء 

أعطيوما أحيه، وعرفه رآه من كل الجميع، لدى محبوبا كان 
ومعبرهوحلمه تواضعه لشل.ة إلا الناسي بين والكانة الحية وهده الرفعة هده 

ورحابته.صدره وسهعة 

الردساريخاآ/؟/اأأا،نثرشاصصا;١( 
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ؤوقارء،»أتذكرصورت4 ؛: ر الشهري مشرف بن أحمد الشيخ يقول 
الناس،أبدى قن - هيئا ليثا متواضما، أتذكره صوره، أسمى _قت الأدب فاتذكر 

السنةوهويودى أتذكره منه، حياء أصدق أرثيءثا لم كبيرا أتذكرشينا 
لهيفسمح أن من قيمضي الدرس، كرميي حول طلابه تجمهر وقئ الرانية 
حكمن ياتي حتى المشوق؛ حلف من فيلتف العلؤيق، بينهم من طلابه 

حياءوأدباء.الكرممى؛ 

سهلأنه على يجمعون أوجالسوه، ، الوالدالقيخ عرفوا والدين 
أسهل.معه والتعلم سهل، به والأسماع مههل، ذالوبمدولإلمه الناس، من جدا هميب 

لأخيهيحب حض أحد،كم يؤمن ءلأ النبي.؛ قول بتمثل ذلك زان وقد 
الخيروارادة معهم اون التعتؤدىإلى الناس لأزمحية ٠؛ لنفسهرر يحب ما 

ذفسهيبذل ■بمله ا موهذا لهم، الخير ؤيحب الناس يعب فكان لهم' 
ؤيجساعنفتاواهم.لهم، ينخع 

واحتراممكانة له »الئ،يخ ا: او؛داوعر ال.الله عببن محمد الس،يخ يقول 
يوصهشاب فهذا الشيخ: يسس لجمرات، 

منف،،،بحان س،تكىإليه، امرأة وتلك، بمساحكاءؤيداعبه، طفل وذاك فيعانقه، 
يمللا شغلهم، ؤيتممى سؤلهم ويجيد_، يقفامعهم الحمبروالحلم الثييخ رزق 

مث،اق،وتحمل بال، وسعة هادئة، ابتسامة بل ولايرحر، ولايعنض، ام، ولايسه
عليه«.الله فرحمة 

.http://www.alukah.net/anicles/l؛aspx /7.63الألوكة موقع ( ١ل 
كتاب،من لنض،ه يحم، ما لأخيه يحب، أن الإيمان من باب، أنس-4، حدين، من البغايى هو-4، ( ٢ل 

.١٣/الإبمانبرقم 
.hltp://ww\v.bumews.com/articles-action-show-id-2746.h^( ٣ ل 

٤٢٢
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بعافيةيتمتع الشيخ ر>كان ا؛ الطردرير الدكتورعيدا^هاب ؤيقؤل 
الحامل،أحمس على يحملهم حسنا، الناس ْلنه_قن كان ولذلك تامة، نف،،دية 

منسلم ولذلك بالحدروالتحفر، نفسه ولايشغل الفلز' سوء يسبطن فلا 
الناس،لكل _>؛، ا مكل وألقى وامتحانهم، الناس وفرز الفلن سوء عامان 

نضيية،سكينة العافية هذه أورثته ولقد وحلقه، وحلمه علمه الناس فوسع 
واستوعبهم،بعمق الناس حياة فامند-قن الناس، مع التعامل قن - عالية ولياق—ة 

فيه((.الناس يزدحم لا رحبا قليه فناء وكان 

واكازلالناسومسامحتهم، العفوعن الواك الشيخ اشتهرعن كما 
آلننثلؤوآلخىظماإ0 تعالى: الله لقؤل وتمثلا للأجرواليواب،، مللنا حمه عن 

•إنه؛ وقوله [، ١٣عمران:؛ زآل ب المأءسيرى. محن( واقع وأداذاز(نيأكاي 
ا.اسوأر يحب( عفو تعالى الله 

الوافدينبعص حضر ال،،دنوات، إحدى »_قت الحوطى: عبدالله الأخ يئؤل 
الشيخزايوا مرة وذات( ات(، الجامعإحدى _ق العلم هلل—،—( لقحين، الملكة إلى 

ليساعدهمالح،أثتي؛ أحد لدى لهم يشفع أن منه وطلبوا بالإفتاء' مكتبه هن 
أحدلدى لهم وشفع طلليهم الشيخ فلبى حاجتهم، لمد مالية مسياعدة 

مزورةب،ثدفاعات( عدة مرات( الح،من هذا على ترددوا ولكنهم بن، الح،،ون

فأرسلأمرهم؛ هن يميك( الح،من هذا جعل ما وحتمه، وتوقيعه الثييخ باسم 
هولأءمن إليه وميليت( التي ات، الخطايصيحة من للتأكد السمخ لكتبا مندوبه 

إلىأمرهم ورفع وحتمه، الثبخ توقيع زولوا قد أنهم له فاتيث،ح الأشخاص، 
لهمالميماح بترحيلهموعدم بخهلثهمومدرالأمر فاعترفوا التزؤير، مكافحة 

نور،(.من (حياة بعنوان مقال )١( 
٤. ١٦٨/برقم الث اسوِق أخرجا< ( ٢١

٤٢٤
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وكتبعنهم عفا بخبرهم الشيخ سمع فلما أخرى، مرة الملكة إلى بالدخؤل 
ترحيلهم؛وعدم بمعاقبتهم اء بالأكتفالترؤير مكافحة لإدارة عاجلا 

النافعةبالعلوم ليتوودوا الجامعية؛ دراستهم _قن ستروا وحتى بحالهم رأفة 
بهم((.ينفع أن الله عل 

ؤيحذروتننميهم بالناس الاستهزاء عن بنضه نائيا وكان 
أسبابأعْلم من »إن ٢؛ 'ئاءرإن١ةر يقؤل وأسالها' انمشة هذه من كثيرا ْللابه 

وانتقاصهمبالناس الاستهزاء النعم؛ وزوال والمعائب( ات، والعاهالأمرايس 
رحلاإن ~ قال؛ ثم ~ وسبهم بالفقراءوالمعاكبن والمعخرية وازدراءهم، 

كذهبوونقحأهد وشتمه الزوج فرده نواجه لعلة محتاج فقير أتاه مال ذا عنيا 
زوجتهمع يختلفا بالرحل ا فإذ قلائل، أيام وبعد الخاْلر' وهومكمعور الرجل( 

العدة.من خروجها بعل. تزوجت، المللقة والرأة ؤيخسيرماله، ؤيهللتها 

إلاعندهم يكن ولم المعاعدة، فقيريْللي، جاءهم عرسها ليلة ومق 
فلمااللفقير، وأعطيهالد.جاجة هده خدي لزوجته؛ الزوج ال قتدجاجة، 
ماالزوج؛ لها فقال تبكى، وهى الفق—يررجعيت، ا وأعهلتهالدجاجة أخذت، 

عليهوقمأتا الأول، زوجى إنه الفقير؟ل هدا من أتدرى مت،؛ فقاليبكيك،، 
وانتقمعيهرده الدى هوالفقير من أتدرين سجببمن؟ل، ومم لها؛ فقال القحعة، 

أنالل(٠.إنه؛ زوجلئ،؟ل 

قدرهمن يحط من ببعص ابتله، الشيخ  ٠٠•' ؛ ال٠ودة١ سلمان الشيخ يقؤل( 
عنليبحثوا ولكن منها ليمعتفيدوا لا وغيره المعيخ كتب( يجمعون أنام( اك، وهن

والزلات،.الأخناء 

جظتءمحك•- انمؤيل السععمعام ذللث، نقل ( ١ل 
ىاة.دلّل..]٣( 

٤٢٥
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وكتبوالقال القيل عليهم يقع من بعض عن يدافع لكن الشيخ ذلك ومع 
الالذي الفقير السو عن يدام عليه تعالى الله رحمة وأشرطة طؤيلة مقالات 

سماحةأمثال من أسمع لما بنفسي ْلني يحسن وربما القام هدا مثل يستحق 
بالبيان،إلا ه نفسسعن دافع أنه أبدا —رف أع لا ولكن الكلام هدا مثل الشيخ 

أويسبونأويعيبؤن أويزلون ينتقحيون الدين الناس مواجهة ف يقض أن أما 
ذلك«.من وفسه أقل_قن كان فالشيخ 

معوبساطتهفاكامل ولمنه محص الع-ريقير الالكتورمحمال ؤيقول 
الشخممية، له ولمس ضعيف رجل الشيخ أن تمني لا تواضعه وشدة الن-الأس 

السائلبعحض _قت أحيانا النقاش احتد ا إذ المجالس بعحض —قن رأينا بل والله 
اقرأوقال: الكلأم _ق واشتد حلسته وعدل ركبتيه ونصب حلمته استؤفزه 

الشيخقد١مةولكن ابن قال راجعما حجر ابن قال انذلرماذا الفلاني الكتاب 

منعيرى وحضر سنوات عنده حضرت واللين، الرفق عليه يملب تعالى 

أوباسمه أحدا سب يوما الشيخ أن يدكر لم أكثر، الشيخ طلبة من ا زملائن
لنفسه(!٠أوانتصير باسمه خحيومه من أحد _قت تكلم 

وايوعابةاللطف 

بهايأنس متكلفة عير ودعابة لطما الحلم مع الواك جمع لقد 
طلابهشيJحلارروروالأنيساطعلى اك،غيروسجبلها 

يعمروقد ام، المقتناسب التي الأمور ببعهص فيمازحهم ومحبيه، وأضيافه 
غالبا.المفيدة والحكايات القمعمن بيعحس الطريق يقطع أو المجلس 

العصير.فقي4 وداع ه برنامج •دليل« قناة ١( 

٤٢٦
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وقميصأجداده قصمي وبخاصة الحكايات بدأ_قن 'ؤزجرإإ،جإذا والوالد 
هجاصلأبململيثه،ضوس|وقالخحهة

أوذهبنامع4 سافرت إذا أتعمد لذا ممتعة؛ وتفاصيل ويدقائق عجيب بأسلوب 
أمسكإذا لأنه الحكايات؛ هده ليبدأ_قن بابا؛ له أفتح أن بالسيارة بعيد لمكان 

داثمامعنا أن أتمنى وكند0 القراءة يقحلع أن يمكن لا يتحدث أن قبل بالكتاب 
فمنذوالحلرافة، الطرافة من شيء فيها التي التميمي هذه نسجل مسجلا 

ترىكأنك ء وأسيا دقيقة صيل تفا كر يذ وهو ينهيها حتى ة لقحي١ _قت أ يبد أن 
لأميحدى وعن وأسفاره إبراهيم حالي عن قميصا فيذكرلي 1 بعينك الشيء 
عميمع عيشته وعن الرياض إلى حاء لما قصصه بعض صائءوعن محمد 
عراياكانوا حينما العريضي عبرالله عمته ابن مع للرياص مجيئهم أول محمد 
وتكتبتسجل أنها الفروض كان غريبة دقائق محبمامحة، بالوالدة ياني أن قبل 
القرونعبر السالفيرن عن بقميصي أيصا يأتي ما وكثيرا التاريخ' طواها لكن 

وغيرها.التاريخ كتب من العلماء من 

السفر_قن وبخاصة معه من على السروروالأنس يدحل أن وهويحب 
اءهنمحاارحد.ْ>ا:»حمعنيبهيومالقأحمدالقاسمر يوسنابن ئ. يقول 

صدره،برحابة علي~ فأحذيميس ادرة، الغرحلة عن اننتقلمرالإعلان وكن
الواقفوبعمى الحللم،، أيام هن الوالد مع أحباره بعمى الجذابة~ وابتسامته 

ممادكس،فغأومتكلفة، وعفؤية وبي،ساطة جم، بتواْنهع ذلك كل ٠ الطريفة 
النفس،وسماحة الجان،—،، لين من به يتم؛غ كان وما 'ئءمحة الشيخ معدن عن 

قيلالدقيقة التفاصيل بعضى عن لي ، يكشنأحذ أنه والمريب، الحلق، وكرم 
يكممفاما بالأمس، وقعم، أحداث عن يتحدث وكأنه عاما، حمهسين من أكثر 
التفاصيل،.أدق يأ،دتوعبا حاض وذهن متؤقدة، ذاكرة عن 

.http://www.aleqLcom/2009/07 /16/article_252730.html
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منما ه، مناسنربت معه أسافر بدأت ما »أول أبوطلحة: ؤيثول 
علىنمو ومعلومات، وذكايات قمميا فيه وأورد عنه وتلكم إلا ا بنبمر شيء 

عنمعلومات وعن قطاررآء أول عن بتحية يأتينا بالشيخ ا فإذ مثلا، الميار 
أوسمتهاوطريقة ال الجمعن فيتكلم جملا نرى ثم ونموذللف، القطارات 

موسوعي.فهو بذلك، تتعلق أوقصص بقعية ؤياتي الجمل هذا ونؤخ 

صهرعبدالعزيز بن >مد ومعنا الشرقية من عائدين ا كنأننا أذكر 
ؤيتركنيسينام الثييخ ظست، ارة، السيأقود فكنت متعبا وكان الشيخ 

الشيخمع حياتك وكيف للمملكة أتيم، كيف، يمهالني يه ١ فاذ الليل ف وكنا أقود 
مئةئلأيث، سيرنا وحلال وغيرذللث، استقيللئ، وكيف، باز ابن المييخ عرفك وكيف، 

كانللجميع أبا كان الحديث،: آخر فمال-قت التحية له أحكي وأنا كيلوا وخمسين 
حمينا((.ؤنبمامحي الله، فرحمه للجميع أبا 

فليسالكهرباء انطفأت وفجا'ة الغرب( درس كان_قن أنه الحلرانف، ومن 
الوالدلأن اءه للإمسبالحمولوالخوالأت؛ استعانوا حتى نورولاتمميل اك هن
Sj،' _ قرب،أباطلحة إن حتى ظلام فحيارالنامي-ئن الحديث،، عن يتوقف( لم

الجنائزكتابا ث_رح_قن وكان وجهه، الناس يرى لكي الوالد؛ من اللأبتوب 
التاليالأسبؤع ؤش النور، جاء ساعة نحيف( موعظة، إلى الكلام فعؤل 

اكرس«(.فنعيد ححمل، ما حمل وقال: الدارس، أعاد أسبوعيا" الدرس كان و~ 

أذكرهناوكلي اكام بنا حمعسل(وال 
منبعض أولواها له صحبتي طول من أذكرها التي اللطاثق( من نماذج 
القابلات،بعص ِق بنف،ههه أوذكرها والتلاميذ، الأقارب( من لمعة'ؤأوه جالسه 

ذللئ،:فمن 
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i12L>_؛بصات يتحدن - ١

مختلفةبالغات ارات والعبالكلمات من كثيرا يحفظ ■ءجٍجرإفيج الوالد كان 

اللغاتكبصتس ا وعرهواكرسد|ة لمة،والفارسمة، ا؛ منه

اللغاتمذء أهل ببعض حكلته خلال من حففله—ا وقد الأفريقية؛ 
منبها يخاْلب ا أحيانوكان ونحومم، والخدم وكالساوقين طلابه كبعض 

المرور.عليهم ليدخل االداعبة؛ باب من الجنسيات هذء من يراء 

سكنهاالتي البناية مصمعل فه' ا وركينالنيؤية، ينة المل  'إا كنفمرة 

تكلمالداعية اب بمن 'يءمحة فالوالد فارسي، أنه يقلهر رجل معنا وصعد 
ؤيبتسم.إليه ينخلر وأخذ واستغرب، الرجل ففهمها لغته، على بكلمة 

مشيثرح وُاففأ كان ا عندمأنه ناصر؛ العم ابن عيدالرحمن وذكر 
فقال، القيدبالوضع( الركم، اللفظ هو: رالكلام الحينض: فؤل عند الاجرومية، 

الخ،و_قنوحرف... وقمل اّمم من: مركب المربية اللغة ااكلأم_ق الوالد 
ركومونتسوإكلمة مثلا فقال; أجنبية، ات لغمن أمثلة ذكرللطلاب اكرس أوخر 

(Comment etes ) ليستلأنها كلاما؛ تعد لا ولكن مركبة. فرضية كلمة
لاتعدكلأما؛ولكن مركبة، إندوني،سية كلمة ربيرنتي( كلمة ا وأبم،عربية، 

٠عربعه لأ،،درت لأنها 

أنمسعربون وهم الكلمات. هذه يفهموا ولم له، يسممؤن الطلاب وكان 
طلحة.أبا امعألوا فقال؛ الفرنسية الكلمة معنى عن الشيح سألوا ثم يحفْلها، الشيخ 

الحللأبمن عدد ؤيحمهره الانترنت عبر مياشرة يبث الدرس هذا وكان 

الثميخأن كيف يأ،دتغربون الطلاب من رسائل وتأتي المالم، أنحاء جميع  'إ
بها؟لبلويتءىو.ث الكلمات؛ هذه يحفخل 
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يظهرلغته، أعرف لا من بعض سالني أ-حر؛ درس ؤذ - /ع/(ئ الوالد وقال 
مرقياللكمة فهذه ( speak English)انقلش سبيك يقول: الإنجليزية، أنها 

اليربية.من ليست العربية؟ من الكلمة هذه هل معناها، فهمت حتى 

إحدىعند ونقف سفر أو_قت الرياْس ه ارة السي—قت نكؤن ا وعندم
يصلماتهن سلؤن الذين أكثر أن ومعلوم بالوقود، لنتزود البنزين محطات 

كانكيرلأ، من الهندية الجنسية أومن البنملاديسية، الجنسية من البنزين 

السيارةاملأ يمني؛ * روايريرنؤ( مثلا؛ فيقول بلغتهم' يخاطبهم الوالد 
كيرلأ.من الهنود عند لهجة وهذه بالبنزينتماما، 

يكلمهمالطعام على جلسوا فإذ١ الوافدين' بعهس دائما يستضيف وكان 
لتؤه.الكلماتو.ومذوها بعص عن سالهم وربما صدورهم، بلهجاتهمفتنثيرح 

والخدمالعمال بعض من الكلمات هذه حخفل ذكرت كما والوالد 
والأخوهوهندي، علوى الأخ هؤلأء؛ ومن مكتبه، ف عملوا الذين والسائتين 

اندونمييؤن،وهم وحمزة وح،،يني كاهن والأخ أفغانيان وهما وعبدالغفور نركل 
إبراهيمالأخ ومنهم والزوار الضيوف بعص من وكذلك، وهوبنغالي قمر والأخ 

لواوح1،دينحيدرومحمد وثاوريم_( إثيوبيان ا وهموسفيان زُأهأ العمري 

أبيمن الفرنسية الكلمات بعضى وحففد معوماليون وهم حير ومحمد عبدي 
دروسهلتهيجيل وترحاله حله هن كثيرا الوالد يرافق كان الذي واسينى طلحة 

ومحاضراته.

حففلتأنني مع ينسها، ولم ات الكلمهذه حفخل الوالد أن والعحيي، 
واحراوأكم وتنئ بلا أذكره: ومما الأن أكثرها ن،،أيت ولكني ات الكلمبعضى 
يرنو-وواير وبيرتني وكيري ولروس وكتان 
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خالدبنت خالد أم عن البخاري نواه بما يذكرنا /Xf('_ الوالد وصنيع 
رسمحلفقال أصفر، قميص أبي ْع ه الله رسؤل أتيت ابنسسد،قالت: 

*الحديث  ٠٠حسنة* ت بالحبشية وهي عبادالإ4؛ قال سدهأ، ءسته ^^٠ الله 

مجني(ينتقدون ٢- 

عنذكر حيث العربية، اللغة على الوالد حرص سبب قبل ذكرت وقد 

القوي٠يةفاكرمأنمن حاء حينما لهجته ينتقدون كانوا أنهم زملائه بعحص 
الفحيحى.العربية باللغة إلا يتكلم ولا اللهجة يترك 

النطقالقرى_ئ أهل واختلاف الكلمات __ من يتعجب وُ('هأ ولكن 
الله»يا نطق ؛ق -تجاا~أهل لهجات اختلاف من يتعجب أنه أذكره ا وممبها 

البلدعن تختلف بحيورة بها ينحلق بلد كل ؤيقول ترحيب، كلمة وهى حيه(( 

الرياضوأهل للمرأة ؤيفتحونها للرجل الياء يميمؤن القحييم فأهل الأخر 
الأن.أسينها أخرى مناطق وعدد ثيرونها القؤيعية وأهل يفتحونها 

الأحهرأيضا>بالقلم الأحمروالإجابة بالقلم الأسلة ٣- 

مجموعةالشيخ على عرمم( المرات _قنإحار.ى أبولوز؛ على الأخ يئؤل 
الأزرقباللون الأسئلة هده بعحى كتبت، كنت، وقئ عنها، للإجابة الأسئلة من 

القلمفقدت أنني ا ربمولكن ذللتم(، أقحيي، أكن ولم الأحمر، باللون وبعضها 
الأحمر*باللون أكمل أن إلا بد من يكن فلم انتهى، قد حبره أوأن حينها الأزرق، 

لىفقال ات، الاجابلأخي ة ع. مبعد للشيخ ارجعت، عندموالحاصل: 
كتبت،التي والأسئلة بالأزرق،، عنها أجبنا بالأزرق كتبن، التي الأسئلة ممازحا: 

.٣٠٧١برقم والسير الجهاد كتاب من والرطانة بالفارسية تكلم من باب —ت البخاري أخرجه ( ١ إ 
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بهاأراد الشعخ، من جميلة دعابة هذه وكانت بالأحمر، عنها أجبنا بالأحمر 
واسعة.رحمة الله فرح٠ا، المرور؛ ؤإدحال المواشة 

اسل>٤-فقدان 

عليهمنزل أنا< شابا اكان سومذكرياتا< الوالد ذكرايثيخ 
والدهعند وكان كثيرا، عشيا الأرض فأنبتت غزير، مطر المنوات ءاحدى -قن 

منطقةءالى لهم بئران ومعهم أميعابه بعمى مع نورصغيرفذهب محبمامحة 
الوالدمن الثور تقلت الملريق أئناء ولكن_قت هناك، ليرعوا كثير؛ ربيع فيها 

ZSj ،_ مبتغاهم،إلى وذهبوا وعجل_4 فتركوه يفلحوا، ولم يْلاردونه وأحيوا
^،Lهجم أن بعل، شجرة ؛قز - ؤيربهله بالعجل يمسك أن واست۵لاع وحا_ه بقي ثم 

إلىذهب الميباح ؤف، أصبح، حتى ولاشراب طعام بلا ليلته وبات الفل—لأم، 
النهار.أحر -قن أهله إلى وعاد مراده 

أوردناهاأن وسبق رائع، قميحيى باسلوب التحية يسرد وكان 
ا.ر سيق فيما مملولة 

اتبيبسيقيهة ٥- 

ناصربن عبال،الرحمن العم ابن بها ثني حل، التي الملريقة القحيص من 
أنميتهمعهم وئالث، مائة فريان بن عيدالرحمن الشيخ مع كان ي، الوالأن 

باستراحة.ق؛اكلريق،مروا ثة إلى رجوعهم وهن بجدة، ومروا لاللأعوة حرجوا 

أحبرهمفلما االلينة، خارج لكونه غاليا؛ سعره وكان كولأ باليييسي لهم فجاء 
إلىوصلوا فلما االعروق_ة، القيمة سوى يطؤه ولم استكثؤوها كأنهم بالقيمة 

•)ا(اذظرص)خه( 
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كمفوقالوا؛ ١لبلاغ، الشرطة فاستنرب فاوقفوهم عنهم ببلاغ ا ؤإذ ١لتفسس نقطة 

يالقحية.فاخيروهم الييبسى، قيبمة دفعتم ما أنكم عنكم بلغ والرجل مشايخ أنتم 

اترحلة؛»ذكرنىالسمخموصالأصرصسا
ومنقطعاجدة يمملف عبدانمزيز أخي كان يقول■ له الله ْن كرامة أنه أعتقد 

بعصمع جدة إلى فدهبت وبعضهالايصل، يصل بعميها رسائل له عنانرسل 
أسالوأنا لشاؤع، ١ ق أمشى العحير يرلت الراحه ؤكت ؤقت لليعوة السايخ 

المياراتوتقف بسرعة تمر السأارات، i عليه وأسلم لأخي سأصل كيف نفسيي 
أخيعبدالعزيز يسوقها باليي ؤإذا سيارة أمامي فتقف أنفلرإليها وأنا فجأة 

التفتالخط، متح فلم—ا الباب وأغلقهن وركبت الباب وقمت مسرعا هت، فاتي
كيفوقال فوجئ رآني ملما الناس كعادة بالأجرة أريده وهويظنني السائق 
بحرارةوتعانقنا الطريق بجانم، فوقف، أتادتا؟ كف أنت، إلا له؛ فقلت، ، أتين،؟ 

وأخبرتهفريان ابن للثهيخ فرجعت، أنت، معي يركب تؤقعته من آخر وهويتؤل؛ 
ذلك،،،.من فتعجبوا هوورفاقي 

شوي:نص ممكن ٦- 

أنه'ه،ءئج الوالد مكتم، المتاوى.قت وهوكاتب، حأأدين أحمد الأخ يحكي 
جديدا،موطما وكان الكتب،، موظفي أحد على الشيخ اتمل الأيام أح—د -ق 

الشيخ:له وقال الوظف،، عليه رد الهاتف، لن فلما الشيخ، مئون على يعتد ولم 
توجهولما »عيداللهأا، جاب؛ فا أنت،؟ من الوظف، ف،ممأله ثوي!(، نجي ®ممكن 

المكتب،•أمام ينت۵لره ميتمهما واقما الشيخ وجد النمل من ليرى الكتب، إلى 

منهتواضعا مجردا اسمه ذكر ؤانما ، ونحوذللث، الثييخ ا أنيقل؛ لم 
بهذا؟على ترد أوكيف، تعرفنى، ما له؛ ؤيقول الموظف،، يؤننم< ولم 
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2--U أ4كا،بطن

وكانوا— رفهته مع يوم ذات يتهتدث كان أنه ولطافته قطنته من 
وكانتلطيفة والدتي فيه—ا معه •حجت التي حجاته إحدى محمية عن ~ بمنى 

نهايةو_ق اث، الأحد تلك ومث _قت منهمكا الوالد فكان ذاك، إذ بي حاملا 
عليهأعدت فحبن يجب، فلم حينها؟ معكم كنت هل مداعبا: سالته حيينه 
أمك.بطن مقت نعم، محال؛ السؤال، 

اتتهرب:طفا ٨- 

ِقحينها وكان ~ بالشيخ اتميلت ناصر: العم ابن الرحمن عبد يقول 
بعدأظلمت الؤياهس شيخ، يا له: فقلت مسألة، عن أساله أن د أري~ الحلاث 

فقالأطلمت، والله فقلت: الكلمة، استنكر كأنه أظلمت؟ الضخ: فقال سفرك، 
بتريكات١تمشون يعنى: الكهرب(<أ طفا »احل الشيخ: 

أهطووطر٩- 

وكانالرياص أدرس_قن كنت حينما عنده أسكن »كنت سعد: العم ؤيقول 
وشلي: فيقول طيب، طيب فاقول: محم، قم فيقول: الفجر، يوقذلنيك،لأة 

أفطرلي: يقول المباح للأفهلار_قن يؤمحقلني ا وحينمعيش، أطيب أطيب؟ 
وطر((.أفهلر وطر 

أمثالمن يeءف۵له مماكان ل،،انه ائماعلى د.تأتي الليلميفة الكلمات وهذه 
الغداءتحمير الوالدة ننتملر حلمينا ا إذ فكان هو''عوحوإيىج أوينسها وحكم 

عاطفا((.غا،ا وغهلوا غوانا »عحلونا يقؤل؛ صامحث( 

فدما.للإضاءة تثئدم ال،سراج مثل مي ( ١٥
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فيك»بورك مقاماته: _قن الحريري قؤل الشاب أعجبه اذا أ-حيانا ؤيردد 
ولا((.لا _ةن بورك كما طلا من 

عيشوعندنا عيش عندكم ممازحا: قال للضيافة شخص عليه ألح واذا 
تضْوذاعلىويس•

أويعزكم والله رزكم أكلنا ملاطما: قال أحيائا، اليلعام من انتهى واذا 
يرحمكم.والله لحمكم أوأكلنا يبركم والله بركم أكلنا 

.منهكثير هذا ومثل( 

احاوسنا ذه ه— 

كنم،دارالإفتاء، من الثبخ اتقاعي. عندمأبولوز: على الأخ يقول 
ونضعهاالمكتب(، من أغراضه يلملم السمخ وبدأ يوم، آخر ه مكتبه -هت حاضرا

مصينوعةصغيرة لوحاة الشيخ يته أهد قد كنعت، أنني ٠ ذلك ومن كرتون، 
فتناولهامكتبه، على قدوضعها وكان اميمه، عليها كتب الزيتؤن، •خشب من 

فشمرت،حمتها، يمشعم وكان ا، ناحدهاولانتركهأن،س أبى هدية هده وقال: 
إننيئم يهملها، ولم عليها وحافظ، بهدلتي اهتم لأنه والسرور؛ بالسعادة والله 

سنوات.بعد المنزل الخاص_قن مكتبه ِق رأيتها 

اثصغارأنماعله«ع 

يمازحهممعهم، لمليما كان آخر، الحعغارشأن مع 'ئءمحة للوالي كان 
أبويوباّعلوب تواضع بكل ؤيعاملهم ؤيدعولهم، يداعبهم، عليهم، ؤيسلم 
معهم،^، J_Jلهم ؤينحني وأياديهم، رؤوسهم يقبل ما كثيرا إنه بل لْليما' 

٤٢٥
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قاربواوكانوا وأولادهم وأسباطه اده أحفأسماء حفظ على يعرمى وكان 
سواءسهن واسة م كبة 

•ا ءاحوو4ر وبنات أبنائه، وبنات بناتهن، أم بناته، أكن 

أشهرسقت مكة -ق علينا يقدم كان ١٠ا؛ ١ القاسم عبداللك الشيخ بمول 
شيخفتاوى مجيؤع التبقيمن طبع صامحء-ق الوالد لساعدة الص،يفوذلك 

عام،كل أشهر ثلاثة مدة صغرا بقربه فانست وفهارسها، تيمية ابن الإسلام 
دائمالي ؤيدكر معه، اiعروفةوأكرره٠l الأبيات بعض ب؛ديويردد يأخذ وكان 

عشقتي((*حصمر أنه 

الأولالحث »ك؛وت_ق ا: ار حيراننوهومن الضبعان عمرو ؤيقول 
السعد،_قن كلمة إلقاء مرة ذات مسجدنا إمام ْنى وطلب أواكاس، التوسط 

الجار!إكرام صل ع—ن كات ذلك، طى هم 

ِقعندماوقمت الأمام، حلف يصلي وكان حاضرا، ابن ام الإموكان 
ألقيتعمسا1 موقنا كان ارتبكت•• أمامي•• الشيخ وشاهدت الحراب•• 

•علي• سلم الشيخ..للل ناداني ولكن لكاني! بعدها العودة وأرد-ت الكلمة، 
بي_قنوأشاد الكلمة، على علتق ثم ومن • لي• ودعا • إلقائي• حسن على وأثنى 

كلمتهء•واصل ثم أحرى•• مرة لى ودعا بدايتها•• 

صا.الأخت، مذكرات، من )١( 
ممحيفةإو' التام محعي. بن للمميخ جبرين ابن الزاص. العلامة بعنوان مقال )٢( 

.٥١٤٢•رجم، ٢٢الأربعا،، ١٢٤٣٩العار.د الجزيرة 
.htlp://aljazirah.com.sa/2009jaz/jul/15/fe36.lilm

الضبعانأحم،و لعمروبن مرة..أل ننشرلأول ذكايات، مواقف•• مرار•• أسابن الإمام ]٣( 
.http;//www.sami9.net/vb/showthread.php?t=96229

٤٢٦
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الكرةيلعبؤن وهم الأطفال بعص على السجد من وهوخارج مر وربما 
يردهاأويتذمربل يتضايق فلا الوالد قمعيإلى دون الكرة فتميل 

ا.ر وهويبتسم إليهم 

أ.حمارالأستاذ يقؤل الح|بية، نفوس ه قعال أثر له وأمثاله الوقف هدا 
سنينفخمس آنذاك وعمرى الشيخ "عرفت ا؛ الجريان محمد ابن 

وطمولتىبعفؤيتى لست وقاد بالريامى، دخنة حى منزلنا—ق من مسجدقريب 

لىومراعاته نفسه وصماء وحنؤه وبسمته قلبه وطيبة الرجل لف ذلسماحة 

حيندائما تجده بل علينا1 يغلظ ولا ينهرنا نره فلم السن، صغار من ولأمثالي 
بعدفهمت للنقس محبب باسلوب يعالجه طفوليا عبثا منا الواحد من يشاهد 

هيبةلكنها قلوبنا _قت هيبة ذلك مع له كان وقد كربما، نبوي أسلوب أنه لف ذل
الالتي والغصة المعنيرة قلوبنا من زُسأ نال قمل وتقديره، بحبه ممزوجة 

سؤيدائهاسكن_قن أن المكن ومن أغلاه الحم، من أوالنفاق اتجاملة تعرف 
القلب«*سويداء بعل وماذا 

التقيتهارأذكروأناصغيرأنيلاا؛اكلريريز الدكتورعبدالوهاب لأول 
عظمةحوانم، من وهذه له زميلا يحديث، كأنه يحدثني كان ذللف ومع مرة أول 

•معه(< بالدوسة أحدا سهعر لا إنه المهيح، 

إذاأولادي »أرى الوالد صهر الجبرين حمد الأخ طول 
وهويقبلهمبأقلأمه ؤيعبئؤن بلحيته فيعيثون يحتمعنهم، /XZ_ عليه دخلوا 

الداعية.باب من خدودهم مقن لحيته شعر فيحلف ؤيمازحهم 

'ءيءمحكآ,منه كثيرا يتكرر الوقف مدا وأرى الهنا أحمد الشيخ يواية من السابقة المقالة ( ١ ل 
.hUp://I74.120.81J_indcx.php?ac_^

اأالمعاو•.صاة !٣( 

٤٢٧
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فيقولالأعمام أمل بلقب فيلقيه دائما يمزح محمد اسمه ولد وعندي 
يوسماأبنائي مع ؤيمرح هدا _قن كثيرا معه يمرح محييبيح ؤإلأ محمد أنت 

وهويوسف أنا لا ابني؛ عليه ضري يؤنس اسمك أنت ليوسف؛ ضقؤل t ومالك 
منؤيوسف الأنس من يونس يونص اسمك لا الشيخ فيقول صغير، 
عليه(.كررها يونس يا كيف.حالك يونس أنمت، جاءقال ما وكل الأسف، 

باسمائهم.4،آذانهم ؤيمميح أولادنا من الحمغار ياواعد_، وكان 

الترنةاممجاعة 

تضلع4نإلى ولا الجسم 4، قوة إلى تحتاج لا وهى الجرأة هى الشجاعة 
الجرأة»الثجاعة ا: ر العسكري أبوهلال يقؤل القلس، 4 قوة هى بل العلم، 

القلبقوة والحرأة أوقؤيا، كان صعيما الحرب 4ن م ١ المقي، الجريء وال،ثمجاع 
الخحهحىو4ت الجرأة((، عن تنبي فال،ثيجاعة الكاره، على الإقدام إلى الداعي 

الشجاعة_هتتكؤن وقلس الباس، عند القلم.، شدة >رالذأجاعة؛ ؛; سيدهر لابن 
والمرعيفا(.القوى 

ْلويلأ4نونفسا مقداما، ثابثا جريئا ثجاعا قلبا الواك الله وهب( ولقد 
4نعصيره أهل أبرز من فكان'ئءؤهة للملهاُت،، والمدي الشدائد مجاليه 

اندفاع،بلا كله ذ لكن شفافة، واصيحة ص،ريحة صداحة الحق كلمة قول 
متىومال4ر الد،ى الحكم العاهل سجاعه الشؤع، بهل، يمموا منمهيطه وبحماسيية 

٠ي،،همممرها كمم، ؤيعرفا كلهمه Jمول 

.١٩/١الخروقاسوبة]١( 
*٢٧٤سمدءا/ لابن االخم.مري ]٢( 

٤٢٨
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التيالحق كلمة لقول متزئا حكينا صرأوعا واضحا منهجا حمل لقد 
الواقف_قت العلم طلية »عرفه سند: بن حضر الشيخ عنه يقول تؤذى ولا تؤتي 

يقالأن لجرد يتكلم ولا الحديث يكفيه من وحد إذا فهولأيتحدث الحيعبة، 
وحشيالخاصة، لقلوب، دب، والضعف العجز أن رأى ا إذ ه ولكنفلأن، تكلم 

وناطئافيميلا المموفرليكون بين من قام وفد تراه 1 قائم بالحق يقوم ألا 
التاريخ.يحمده 

فيهاحتميهت، فريد فهوطراز والحكومين' الحكام قلوب 4، - محبته زيع 

الصميم.العربي وعرة الومزؤإباء غيرة 

الناسعلى يشوش لا الحسي، والأمن المكري الأمن على يعافخل، 
الدينا(.يشوه أن يقبل ولا الأمن، زعزعة على بمث ولا •حياتهم، 

مزهداتءلمداها التي الأشياء »من ٢؛ العوصىر اادكتورمحْلإالا ؤيثول 
علىالخام،ة الص،اني ملاضلة كثوفيه الأى ^،ر 

سئمالا واضحة عنده الرؤية بهدوء، الحق كلمة يقول الرجل أن الحق حساب 
الكبرى.الم،يرية القض،ايا 

أوراية،أودعوة أومجموعة أوقرية سملقة رحل ليس حبرين ابن كان 
الديالفكر هدا يموت< ونرجوألا له تثمكر التي الأموي من وهدا أمة رجل كان 
العذليمة«.العاني هده مثل يبث 

مشرقعنه.جان_، عرفط »الثيخ ٢: ,العريزالفؤزازر الدكتورعيالؤيقؤل 
الحققؤل ف وهوالجرأة عليه الله رحمة أقرانه من كثير عن به تميز ومضيء 

ءحياقا،،.فتاة ا ١ ز 
قناة.دليل.,]٢( 

٤٢٩
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أومال من بمافاته الي ولايبلائم، لؤمة الله —قت لايخاف فكان به، والضعدع 
جاه«.أو متميب 

الشجاعة،هده ملامح العهلرة السيرة هده أثناء وسعمرثت I بنا مر وقد 
•ذلك من أودكرشيء يكر هنا ^سنا 

اممتاوىأولا! 

الحديثأثناء ه بينت وقئ /Xf(_ الوالد به عرف أبرزما الفتاوى تعد 
والشجاعة،والصعراحة الؤضؤح من فيها عاليه جبل وما الفتاوى _قت منهجه عنها 

الناس.عامة حتى بل طلابه، كثيرمن هدا عرف وقد 

بالأنتياءمحاضراته ِقت الوالد يرافق من ونوصي أ.حرص وكنت 
الشايخ؛كثيرمن فيها يتكلم لا التي الأمور  ٠٤سألونه-الناس لأن للاسئلة؛ 
الد.كتورالتلاميذ بعحس سال ولما يصل.رونها أومم،الحية لأمورسياسية مراعاة 

الوالددروس بعض الأسئلة_قن يفرزؤيقرأ الدحازوكازهوالدي عبدالعزيز 
ؤستيدنستفيد كى للشيخ؛ تنملى التي ة الأسئلبعض تقرأ لا لم 
أنونخشى سؤال، أي عن الإجابة من يتعرج لا الشيخ ان بأجاب: الناس؟، 

٠الأسيلة أحد عن الإجابة يئي4-، يحر 

عنفسيثل السماجد، أحد _قت محاصرة له وحص،رت هيا; الأحت وتقول 
الفضائيالطبق يدخل من ان فيها؛ قال التي كهبى ابن الشيخ فتوى 

هولرعيته غاشا يكؤن الذي لعل »بل فقال؛ ممحيح؟ هذا فهل لرعيته غاسا يعد 
لصراحةأبي على حينها فخضت، البلد(( إلى الأطباق هذه أيحل الذي المؤول 

•وجهها غير على نمهم أن والخوف الكلمة هذه 
الألوكةموقع الشهرتم( ْشرفؤ بن أحمد اللام■، دنيا يا ضليك أمهم. الذين بصوان،رحل مقالة ( ١ ) 

.http://www.alukah.net/anicles/l/7l63.aspx

٤٤٠
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وجوبممتواءِق الأمة، لحيلعة محقما يراه بما يمتى كان فمد 
مقاطعةوفتوى الأحوال، تنير قبل والأفغان الشيشان ق الجامدين نميرة 

وغيرهما.واليهودية، الأمريكية اليميائع 

حيثاو41عى ١ فتؤى آحر جانم، ه ^اعة 

فلمامة، التو1،1جواز عدم يرون العلم طلاب من د وعل. العلماء من كنير كان 
حجةأول ث ذلك على ثيهادته وذكر فيه الكلام وفصل الوالد تكلم 

طلابمن كثير مهدور _ق يختلج كان ا تردد وأزال الأمة عن هما أزاح حجه—ا 
العلماء.بمص وحتى بل العلم 

البعهسيقلن كما لي،،أت ال،ثيجاعة أن الفتوى هده —قن مؤقفه من بان وص. 
ءن؛(رإزجوللوالد الأثدجاعة من هذا كان ؤان الولاة، مواجهة انميراع—ة_قن هي 

الناس.مواحهة تكون_قن أبم،ا ال،ث،جاعة إن بل كبير، جهي. فيه 

اتواهثةثاساأ

القميئةهي منه ومؤقفهم منهم الوالد ومؤقما الرافضية قطهية 

'هءمحة•حياته الأشهروالأكبر-ق 

الباحثمنهم_فت موقفه عن الحال,ي،ث، وتملورها القحهة وساذكربداية 
شجاعتهتبرز التي الجوانب على سركز هنا لكننا تعالى، الله شاء إن القادمة 

الحق._قن وقوته 

ولعنالحمحابة كتكفير الباطلة معتقداتهم عن يتكلم مو(ريذة' كان 
انممعابة،جميع عن الله رطهي عائ،ث،ة من ومؤقفهم ا وغيرهمالثييخبن 

وهومستءءضركتبهم، مما_ق وغيرذلك الله دون من الأئمة وكدعائهم 

٤٤٢
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يقعولهدا تاما، اسيعابا للبمسيألة وصيتوعب كتبهم من النحويس من لكثير 
•العلم أساْلين أحد من موئق حق لأنه كالحمم؛ بل كالحمواعق عليهم كلامه 

وفاته:بعد العسكريئؤل الدكتورعيدالحسن تلميذه جعل م—ا وهذا 

بكفرصرح ■ووءرإ4ة فإنه الحق،  ٠٤وصدع.شجاعة حبرين بن عبدالله »لشيءثنا 
تدأليلأكفرهم  ٠٤٠القول وبسط ٠ ومكتوبة مسيموعة كثيرة فتاوى _ق الروافتض 

تنشرأن وعممى للرافصة، التعريتى بترك نحمحه من بنممح يابه ولم وتعليلا، 
دينالعلم ا هذ فان تعديل أو بعذف، منها شيء  ٠٤١يتحمرف ولا كاملة اواه فت

^"•٥٠٠عليه ما وأدى وبرئ الشيخ بلغ وقد وأمانة، 

قمينبثنكما كيدهم رد الله ولكن إيذائه على الرافضة حرمى ولقد 
موااسمتحد منه، ممخروا باه، هريوا تعالى، الله شاء إن بعد ضما مفحملأ ذلك 

بلبهم يابه وهولم منه، والنيل لتخؤيمه الدولي والقضاء واليممياسة الأعلام 
أويتراجع.يخافا أن عن فضلا بهم يشعر لم 

وبمستوىأقرانه مستوى على العمر هذا  'إبذللف، هأهأ ينفرد يكاد 
وهوالشيخالبررة تلاميذه باحد رزق ولقد واهتمامه ودأبه ؤإممراره تحمريمه 

أوماكتبهم من يطبع مما يد بالجد يمده فكان العماري، الله عبد بن علي 
منوتشجيع بإشارة بالوضؤع هتمامه اأ 

الوالد

تلاميذهبعحض فإن الوضؤع ا بهي. يتعلق فيما شجاعته عن نتكلم ومن 
معهمته حل؛ من التخفيف عليه ؤيعرضؤن له ؤيعرضون عليه يخافؤن ومحبيه 

»لأدائما: ؤيردد شيئا يفعلوا أن من أقل بانهم عليهم ؤيرد لشرهم، اء انق
قدر((.من حذر ينجى 

٤٤٢
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الشهو؛وة_قتقتواء بمد الشيخ »قاولنا ا؛ الوروم_ىر الدكتورمحمد يقول 
منشيء صص/هيك أو رم|روك أن من تهتشى أما سيخ، يا ات فقلنالله حرب، 

أذى.أو قتل من محيرتهم 
بها(<.مرحبا يا القه سبيل ف انها مادام الشيخ؛ فقال 
معهالحيواب، أن أخيرا وتبثن بها انفرد التي الأخيرة الفتاوى أهم ومن 

وقفأن قبل ا ذكرنكما له سبيم، وقد اليهود، مع الله حرب، حرب، رأيه—ق، 
الرافخمةيعرف، لا ممن ال،م،نة علماء من كثير ومعهم ياحممهم الرافخهة مده 

المعرفة.حق 

مماالأكل بتحريم المشهورة أمدرفتواه ا حينموماحوا هاجوا وقئ 
الل.يوانفأرسل للمحكومة، استنكارا إيران أرسلهت، حتى ه  ١٤١٢عام يذبحونه 

الوالدفاراه التوضيح، أو الرحؤع منه ؤيطلم، ليناقشه للوالي؛ المثمايخ أحل. 
الشيخسماحة برئاسة الدائمة للجنة فتوى ومنها قبله للممشايخ فتاوى 

اينباز'ة،،مح•

هناك؛الأمارة فألنته القرفية، المنملقة ِؤ برنامج الوالد طو عتوكان 
ونظموابالمجيء الله ساهم الشبابر بعص عليه فامهر زئج)إإج الوالد على حوما 

الله،إلا بمحن ولم وذهب، لهم فاستجاب، ئ، 
،مءث،كا4 تحسميالأي الأشداء؛ الشباب، من بمجموعة نميحيه أن واصحلررناإلى 

عم،اإنةالوالد من وطا،_، وكلأءالأمارة أحن، فأرسلوا باليرنامج الأمارة علمت، وفد 
الثياب،.واعتذرمن الوالد للم،ث،كلأتافاو،دتجاب، حميما المنملقة؛ مغادرة 

إذاوكان عليه وألحوا آخر برنامجا أسبوعين بعلل له نقلموا ئم 
وأكتؤوالهم ونمهرة للمراضثية عزا ا هذ إن_قت فقالوا؛ يلبن عاطفته استئيرت، 

»واوادة«.صاة ( ١١

tit
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ليبلتهأولا؛ النطمة لأمير يذهب أن نيته ولكن_قن لهم فاستجاب جدا عليه 
وصلكيف أدري فلا منهم1 والخوف الخنؤع عدم على ؤيصه نظره وجهة 

لهوالملك الخرمج، خادم ^فر 

بذهابهليقنعه الوالد فحاوره الأحداث! تماقم من حوما سافر؛ ألا ورجاء 
وليأنا للوالي: فقال ذكيا '•5زنءوإزج فهد الملك وكان رأيه، على منهما كل قامر 
رأييأبديت مشورة كانت حينما الوالد: قال عندها تذهب، ألا وآمرك أمرك 

الأمورهدأن أن بعد ولكن يذهب<، فلم وأْليع، أسمع فإني أمرا يت، كانا فإذ 
أووجل.حوف دون معلنة برامج _قت مرارا الشرقية للممنحلقة سافر 

ياتىأن نجران  'هالاحوة بعضى منه طلب حينما مشابهة قمة ؤش 

طافأنه مع قط لنجران يذهب وهولم ودروس، معاصهرانا اء لإلقإليهم 
باتمعالوفوجثنا الحجزوالبرنامج له ا فرتبنوقراها، المملكة مدن معظم 

عدمالواك فد،للبمن آنذاك الداخلية، وزير سموالأميرناين، من 
فاستجابالإأ!،ماعألأه، اك يكنرهنحيث الأمئة للنواحسى مراعاه الذهاب 

الأمير.لمللم، وُ('هأ 

إذاأنه نفسه إخفاء وعدم منهم خؤقه وعدم شجاعته على يل.ل ومما 
بنريشدديجادلهم المنورة اكينة أو_ق المشاعر أو_ق المكرمة مكة ف رآهم 

عزإيذاءؤينهاهم الله غير دعاء عن فينهاهم وشركياتهم بدعهم عليهم-4 
ه،هم أض. ؤيصعلى حلقة يجعلؤن إنهم 

إذاوكذك، ا!؛ا، ذلعليهم^ يندد 

،لك، ذ حظأ لهم وببن نميحهم نحوها أو ء كربلأ تربة على يهيعدون رآهم 
دمه.لوسفكوا يودون أنهم ْع منهم، خوفا دون كله ذللف، يفعل 

٤٤٥
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وهمالرافضة مع الساجلأت هذه بعد الرض بسبب فراقه على موته 

نفسهيعرض كان الذي نثمك الوليد بن بخالد يذكرني ومكروشر كيد أهل 
وأهلالعلم وهللاب للعلماء وهودرس ه، منالؤت فيفر المارك ب للمؤن 
وانمحضة أخرؤية محيلحة تصروهي ولا تنفع التونة الشجاعة بان الغيرة 
متىشجاعتته تضره لم ء،ةرإذج فالوالد الدنيا، محيالح بعض بسببها فاتت 

سنواتخمس له مدد أن بعد تقاعد حتى ؛قوهليفده بقي-فقد أموردنياه مقت 
بعلومهالله ونقع صيته وذاع شهرته زادت تقاعد ولل سنة، مدة معه وتعاقدوا 

بره.على وأعاننا عنه وعفا الله فرحمه وخارجها، الملكة داخل .4، 

الناصحاتذاثثا> 

وهوقدمستتقلأ، مبحئا /Xf(_ الوالد لناميحات الله ثاء إن سنعقد 
للخيرومحبة نية صاو.ق على وهودليل بسهام ل بسهم الباب هذا 4، ضرب 
وهيأمدا، الله على نركي ولا حم،ييه والله كذلك نحسيه الإصلاح 4، ورغبة 

بالبيان.اليثاق عليهم الله أخذ الذين العلماء وْلائف أهم من أسها 

لومالاتخاف مبادرة ونفس شجاع قلم، على أيصها يدل الباب هدا ولكن 
الوالدالشيخ مثل ومن متترنة شجاعة كانت اذا وبخاصة عاقبة، تخشى ولا 

وعلمه؟سنه .هن 

إلىيحنتاج أمر يبلغه لايكال. أنه الناصحات عن نتكلم ا حينمسترى 
وقابلكتب، ، أومندوب، أوزيارة أواتمعال بخحلاب ذللئ، إلاوبادرإلى نمييحة 
ووزراءاكاخلية ووزير العه—اله وولي كالللث، الدولة م،ميؤولي من بكثير واتمعل 

وبينهمامعرفةان للأميرسلمكثيرامايكتب، كان ران دونهم، ومن آخرين 
النفلروجهات بعض 4، كثيرا يختلفان كانا وان وتة.دير وثقة ومحبة قديمة 

٤٤٦
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بعحش_ق الشفاعة ترك منه ؤيطلب أمانا ان الأميرسلمعليه بشدي وقد 
مجالس.حضرت وقد نفلره، وجهة مسا فيها يكتب أن يلبث لا لكنه الأمور، 

الولاةمع النقاش  ٠٤لأسدد.الوالد وكان النقاش، فيها يثتد ا بينهم

الأمانة.أدى أنه فيرى ؤإلأ قبل فان ويق يريدء-ق ما يكتب ؤإنما 

فيهاات خطابلهم فيقدم ؤول، ممممن أكثر لJلأى معه حفمرت وفل. 
ببعضهاالاماب قبل إس مى ح—ل. أم 

بعضتهاذي،_، عليه أقترح ثم بيده يكتبها كان لأنه نمليعه—ا؛ أن عليه أقترح 
تهدبأن لايمكن ا.لوءت،وعات بعص فان العبارات هذبنا مهما ولكن عباراتها' 

لخطابات١ أعطيه أن بمد اللماءات معفلم ؤهت الوضؤح، من فيها بد لا بل 
أخرجبانه أفاجا أوخمسة أربعة تكؤن وقئ للم،،دؤول ووةال.مها طبعناها التي 
أ_قنوبل لايكتبها، أنه رأى أخرى اقهئ،ايا فيهسجل جيبه من صميرة ورقة 

وابتسمحينها ونظرلي عني خبأه خلطابا أخرج وربما السؤول مع نقاقها 
أشير،أ.حياوا ولكني أمرا له أخالف لا كنيث، أني مع ء،ةرإإاة منه ذلك، فتع—ودت 

أطعته.أطاعنيؤإلأ فإن 

منقابله من كل فان لأهله بالفضل والاعتراف الحق إحقاق اب بومن 

أوجادضإلاأبيابمرمنبقدومهؤبملهرونيا 
ولاحنن' ولوبعد أثرا غالبا لناميحته ونرى والتقديروالقبؤل والاحترام المودة له 

الأمر.لولأة للخيرواخلامهه و>يه نيته بم،دق معرفتهم ذلك، أن'،،س، شلث، 

البياناتعلى اثتومع رابنا! 

_قنالشباب، االئأايح يثياركوا ألا ار الكبمشايخنا معملم من ا تعودن
التيوالعرائيس الييانات ومنها الأنشطة هده وكانت، أنض،لتهموطرو.حاتهم، 
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بمشايخيعرقؤن من وتبناء الميحوة أفرزو4 مما الناس من عدد من توقع 
العاممرةالإسلامية بالحركات تائروا الذين العلم ْللأب وهم انميحوة 

هذهيوقمؤن الذين الشايخ أبرز الوالد وكان محاضنها، -4، أوتربوا 
القائبمة.يتمهدر غاليا اسمه إن بل ، ونمؤها والنح£ائح البيانات 

ونمعرةالإصلاح على المرمى على دلالته مع المينيع هذا أن شك ولا 
ووأ'هأالوالد قلب وشجاعةجرأة على دليل أيصا أنه إلا وأهله الحق 

رغبة.تخمدها ولم رهبة، تعكرها لم 

مشكلاتعليه وجرت متاعب له سبيت ونحؤها البيانات هذه بعحس أن ومع 
وكانالدنيا، ودع ■حتى النهج هدا استمرعلى ولكنه سبق، فيما بعضها قل-ذكرت 

ورحمه.له الله فغفر عضدهم، الغيوروشل. الثيياب نشجيع دوافعه أهم من 

والطواساآ،ه4اعات بين ايتلأف من موقفه خامسا< 

شجاعتهعلى سياهدا أوردناها الهصأاوا من كغيرها المضيعة هذه 

تقتفىوطريتة يحتذي منهجا تمثل فهي ْلويل' بتفحييل سياتى بحثها والأفان 
العلم.عنهم تلمى الذين مشايخه من سلفه نهج على فيها سار 

علىبناء وذلك اليلءان، هذا شجاعته_ةت من شواهد عن ساتكلم وهنا 

عليه.سار الذي والنهج لنف،،هه اختطه الذي الخط، 

وأنتصاد اختلاف.، لا نتؤع اختلاف، هو الجهّاعات اختلاف أن فهويرى 
الالتناصح الواجب وأن أخهألاء يدهم كان ؤإن الح،واب بعضن منهم كل عند 

إساءته.لا الخلن واحسان التفاصح 

٤٤٨
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ؤإنوبنيهم وضلالهم بخطثهم كما يصرح فإنه التكْيريون ا أم
عنه,وعفا الله فرحمه هدا، ه المنة أهل هومنهج كما بكفرهم يقول لا لكن 

 Iاثنحوقةالأت>اهات 4ن موقمه سادنا

عرتالتي العاصرة الفكرية الاتجاهات النحرفة بالاتجاهات الس أري
عقولهم.وغرت شبابنا 

يعيذلك، وإمامته_قت الشرعية العلوم تحيره مع فالوالد 
فيها.الحديث ؤيجيد العاصرة الاتجاهات العحمرؤيعرف 

حواتيمأو._ق التراؤيح هن - ؤت، القنأوهن حطبه  'هعاءه د تأملت ا ؤإذ 
ذلك.كم، ديوسه وبعتش محاضراته 

يواجهمن الشجاط ميادين من هدا فان شجاعته عن نتحدث وحين 

بفتاواهالتأثير ومميائل غيرءمن وربما الإعلام عا7ا سيطر التي الفئات هده 
علىورده الوطن Lدة حريوفتواه.هن الأو،أدطأ المرق اJة حريكضتواه_ق القؤية 

الشؤعينتقدون حينما اللحوظات بعتس عليهم لاحخل الدين الكتاب، من كثير 

عنفيترض باللمزوالهمز، بعتنههم عليه لملط، ولهدا احكامه، من ا ثيماو 
بالعقبات,عابئ عير البناء طريق هن ؤيمصعي له، يلتفم، ولا ذللف، 

 Iالأمةقضايا 4ع تماعيه سابنا

الأمةقضيايا مع للتفاعل فان العنوان عليه يال.ل ما لبعهش هنا العالجة 
وتقصباله وسغل عروقه هن تجري فهي الوالد •حياة -ثن حافلا ممشجلأ 

مستئىعلى لكنعت، سواء لأمة ١ فينمايا من قينمة يت، عقلمد أعلم ولا , معن،جعه 

ق
ي
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صولأتفيها وُ(هآ الدو!يإلأوللوالد أو الإقلممي الستوى أوعلى الماك_ة 
ابثموش ابثإنما موش سا — عرفت كما — ولكن وجولان 

الجال.هدا ث ودلالاتها الشجاعة ْذلاهر 

السيلمضعلماء ْن هوعالم بل مسؤولأ ولا سياسيا لبس فالوالد 

خوفذلك عن يرده لا البيان واضح _ Zfjكان ولقد البيان' وقليمتهم الدين 
ولأتا'ويل.

__فيها يخالفه كان ؤان التمثيل باب ض هنا فتواه لبعص ؤإيرادى 

مثاب.مجتهد منهم وكل وتعليل دليل منهم ولكل العلماء كبار 

الحكمثيبين يوضح أن عليه يجب العالم أن الكريم القارئ يرى أن أريد لكنى 
٠مقاسي. تودي،الى لا التي الشرعية بالضوابط ذلك ضابطا اجتهاده، إليه أدى الدى 

_قتالجهاد دعم وفتاواه_ق الأستشهادية العمليات ي متواه ذلك فمن 

٠وعيرها ميطين ظإ 

ماالله من عليه شايون ينمن »حينما ٠: ر بانعمة عادل اول.كتور يقول 
بالشيخا}حلت السه،ره، الأمحيى انتفاضه وهيت الأهصمى السجال. يميتحق 

اضطرار_قن سببا كانت قؤية شديدة بفتوى فافتى القاطعة رأيهِق عن أسأله 
صاحبالرجل أن حينها وعرفت أوشهرين، شهرا اسمه إخفاء إلى الجريدة 

رآه«.إذا بالحق يميدع وأنه أمته هم يميس وأنه مواقف 

السلمينهنمرة إلى دعوا الدين العلهاء أبرز الوالد ؤيعد 
الأخير،الحمهيونى العدوان خلال عنها تخاذل من انتقد حيث غرة؛ قطاع 

جععة.خطبة ابن.؛برين وداع -ق 

٤٥١
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حمالليهود أن تفيد سلام مبادرة أى حرم بيانا والدعاة العلماء بعضي مع ؤوم 
ا.الاحتلارر مع العلاقات تطبيع على أوتنمى فلسطين1 أرمى -قن 

دونماذوثاشه حممها كان حينما بنفسه التبرعات يجمع لكن وقئ 
الجوامعليمص تلاميذه وبعضى ءاحوتي وبممى أرافقه فكنت أوقاعمى حجل 

الألأف,بسرات الأموال فنجمع رمضان، الجماعة كثيرة والساحد الكبيرة 

كناالتي الساحل من ولكن رضان، وبخاصة-ق الجنوب لفقراء جمع 
الملكوجامع البريك سعد الدكتور جامع رمضان _ةت عام كل حسابها نحسب 

الكلبانيعادل اسمخ به صلي لكن ما الحمام، أم حالي'ءجهميجبح_ي 
ينعواوالرحمسالأميرمحمد وجامع 

 'S— كثير.وغيرها ^؛، ٤٥الرنان محمد الث،يخ إمامه لكن حينما عتيقة حي

جامعةوهي باكستان _قن الأثرية العلوم لجامعة عام كل يجمع لكن ا كم
الأفغانللمجاهدين وجمع عيدالغفور1 الشيخ رئيسها إليه جاء سلفية 

وغيرهم.وللسييشان 

 Iالمحقرضؤح عني، التراجع ثامئا

أدلتها.من ودليل الشجاعة ملامح من ملمح أبمما المسالة هده 

شاقالنفوس على صعب الرأي عن ازل أوالتنالقؤل عن التراجع إن 
والتواضعالاحلأمن على يدل لأنه الكم—ال؛ دليل الحميلة هده ؤوجود عليه—ا، 

الحير.على والحرمى 

لجنةعن تراجعه مثله من تحمل أن قل التي التراجعات أهم من إن 
_ةتبه وشهر منه فمل أن بمد الرسمي للعمل ورجوعه الشرعية الحقوق 

ليشات*~ ظسملن علماء رابْك إ ١ 

٤٥٢
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أهلمن الشايخ من عددا أعرف ا وأنونحؤها، الإعلام الحيعناؤوسائل 
ومع'•ج،جوإبمج، عومل كما يعاملوا ولم أعمالهم من فصلوا الدين واللم الفضل 

لوماهذا أقؤل ولا أويتراجعوا' جعوا يرا أن يفؤبميهم عليهم اسعحسح هدا 
ورأيه.نفلره وجهة فلكل وبيائا" عرصا بل ونقدا 

بكلاللجنة هده من ونشربراءته برجوعه الناس فاجأ لقد 
الكلمة،جمع الحيروالمدلأح-قت أن وذكر تأييدءالنهجهم' عدم وأعلن وضؤح' 

الممريمة._قن مذموم التفرق وأن الئ،مل، ولم 

هئاككان ^ن الناس معغلم لهم 
القاعدةخالف لقد والعاني، د بالقامهالعبرة ولكن يتيعئا عدها من 

يقؤلهوالذي اني الربالعالم لأن المعارص؛ ار التيبك،،،،_، تقول التي العامة 
ومنوجمهوره طلابه ضغط على اء بنليس له، ترجح ما على اء بنكلمة ل١ 

قولث وشجاعته قوته علامات من الماد>ة تلك _ق بيانه كان وليلك حوله، 
لعتقي.ما 

الطيس،الءييه_، الدكتورطارق لي ذكره ا مالم،جاعة ملامح ومن 
الهاتفعلى و،مؤال المياشر برنامجه الوالد—قت فقد،،،يل الم،ث،هور، النفه،،ي 

الشيطانوسؤسة عن الشرعية الإجابة وأجاب، الحملأة، —قث الوسقوا،_ عن 
الإستوديويميتعدالحديد،إت طارق الل.كتور وكان دفعها، وكيفية الصملأة مقت 

وعرفالمائل يذكرها التي للأعراض فانتبه ، الوالي، برنامج يلي له لبرنامج 
وعلقالمداخلة فطلم، الح^،لأة وسدوو،،ة ولأأده،ت، القهري بالوء،هواوس اب، مصهأنه 

وعلاجاته.واعراصه القهرى الوميواس عن وتحد،وث، الوالد جواب على 

ولاقرب، عن الثُيخ أعرف أكن لم ؤيقؤل؛ طارق الدكتور يحدثنى 
كبيرتقليدي شيح أنه أعرفه فالذي جوابي، من موقفه ،،هيكؤن م—اذاأدري 

٤٥٢
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ماحدث ولكن مجاملا، أوسلبيا هجوميا إما الرد يكمحن أن وتوضت المن  'ي
فخاطب1 نعم قلت: ، انتهيت؟ هل وُأهأ؛ الشيخ قال انتهيت ا فلمأتوقعه لم 

كلأمواسمع متغصميا لمعت البحرفأنا _ق ألقه كلأمي بني، يا قائلأ٠ المايل 
طارقللالدكتور 

هومؤقفاليددس، وصفحاته حسناته ٤ الؤقفالسجل وهدا أكبرته لقد 
به.حاء ممن الحق وقبول التواضع 

ألقاهاكان اد« الأعتئ»المة على تعليقات فيه كتيب و1ُ(س له طبع وقد 
طلاببعتس فاستسكل فيها، يدرس كان حينما العالمية العاهد طلاب على 

عنهفاحاب الوضؤع هدا عن سؤال ^ ٤٥للوالي رض وقئ منها، كلمات الملم 

ذلك.سهوه-ق عن واعتذر المالة يجلي بما 

؛:سؤالر 

ؤإذاالمنة... أهل ))يقيل النحيوص: من الشكل _قت الكلام ؛ ١ ٤ صفحة ~ ١ 
إلىوالكيفية بالسى الملم وفوضوا لفمله قبلوا ذلك من شيء أشكل 
ونحوها((.الاستواء وكيفية النزول كصعفة وذلك( عالها 

الله((.إلى ومعناها كيفيتها ونكل ))ب« الفقرة :  ١٨صفحة ٢" 
علمء.بغير كناها التعرض وعدم »ج(( الفقرة ٢: * صفحة — ١٢

حيرالالله حراكم أفيال4ونا التفؤبمس؟ حنص من البارات هده أليسيت، 

الدهب،فيا< تمجكن زمان تق كان الوفق'ئءس أن أولا نعتدر الجواب: 
عقيدتهيجرؤ_ق فلم الدات صفات وبعضي الأفعال صفات وهوإنكار الأشعري 

(٧٩١١١^٢١;ا(رقم 

٤٥٤
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يسندونالأشاعرة وكان تيمية، ابن الإسلأم شيخ هيؤيناكماضل بمايخالفهم 
تدللا أنها اعتقاد مع معانيها بيان وعدم الحمات إمرار السلف مذهب أن 

الضريحعلى العقيدة فذه 

وقدا منهيفهم قد التي الأخبار تلك ويوى الأدلة بإيراد واكتفى 
أصفناوقد الؤصع، ذلك على ْلبعت ئم مقحيده فلهرمن ما على معه —ا 

م

ولونيسرالراد العني يْلهر بحيث نقح،دء، ل، ؤإيصاح—ات تحسينات ا إليه

_قظاهرة الحيفات أدلة أن نعتقد ونحن لفعلنا الحيححة من نسخة إرس_ال 
والكيفيةالكنه هو أونفوضه نجهله الذي وإن4_ا مراده معانيها وأن ات الائب
مطانمةوعليكم لديكم لن ذلك بيان فليكم بأنهامجهولة، السلف صرح التي 

الحقأراد لن مقتع ففيها سمية ابن الإسلام لشيخ الكبرى الحمؤية رسالة 
قائل*كل لمعان عند والله وقمهده، 

وأملاهقاله 
اتجبرينعيدالرحمن بن عيدالله 

بمل/خ/فل1له

الأسواقالحتسبيزا الضؤج«ع ناسناا 

الأمرينأبرز من كان ولهدا لائم، لومة الله لا س لكن لقد 
بحسعبوقليه ولمعانه بقلمه الحاصر عمعرنا اانكر_قت عن والناهثن بالعروق 

بالحسبةق|امه عن الكلام بم،دد عرفت كما هنا ولمعنا والأ،سهلاعة، القدرة 
الحتسعيؤنالإخوة كان ولقد الباب، هدا شجاعته ذكر مقام —قت ا ؤإنم

الرسميةالهعئات أعمهاء من كانوا سواء أمؤرهم كثيرمن الأزر—قت به يشدون 
أوالت۵لوعين.

٤٥٥
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وهمتشجيعهم، ينمي وكان معيتا' ناهيا آمرا معهم الأسواق يدخل كان 
وقدقامالحديشة، الجمعان وبخاصة الأسواق وضع على إطلاعه دون ينمي

الكرمة.ومكة الرياض _ةت وبخاصة الملكة مدن من عدد -ق بذلك الوالد 

منرجلا فرأيت عرفات، _ق كنت وو1هر(و.• التيرواهاقال الواقف ومن 
شاممر الجيلأسi اكادر عبد يا ؤيتؤل: ^^ت، 

ارحمنى.الجيلأنى، عبدالقادر يا 

أنت_قنالله اتق أخي' يا له؛ وقلت الجسم عفليم وكان إليه فاقبلت 
دعاءكسبمع لا قبره _قت تدعورجلأ وأنت، الله على أقيلوا عوفاتوالناسه 

اذهّ_اقال: 1 بقوة ودفعنى إلى فالتفت، سواه، ودع الله ادع نداءك، يجيب، ولا 
تخرجولا اليماء من قطلرة تنزل ما أنه جازمة عقيد.ة أعتقي. أنا شيبة، يا عنى 
الجيلأنى.عيل٠القادر بإذن إلا الأرض من حبة 

انممرفثم الله، اتق بالله أعوذ بالله، أعوذ فقلت،: الواك يقؤل 
ا.بالأكوازر مشمرتا يا جيلأنى يا عيدالقادر وهويردد: عنى 

اتتصىأحواو 

وبكاء،وسروروحزن فرح من يسر؛ها عواطفهاوما النفس باحوال أعني 
وهونعمةعياده، من يشاء من قلوب مقت الله يقذفها رقة بسبب يكؤن فالبكاء 

وخشوعه.الباكي خشية على يدل وقد الإلهية' النعم من 

الله،خث،ية من بكاء النامي وأكثر الخاشعين،  JuLUlا نبينكان وقد 
علي«اقرأ رمحنكت مسيعود لابن قال النبي أن ُمحمح م1،هعود ابن حديم، ففي 

اي4أ*UJ قناة ا1عروذسي الدكتؤرمعس ونواما الوالد، من سمعتها ( ١٠

٤٥٦
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قال:، وعليكأقرأعليك الله، رسؤل يا صيمودنؤهت؛ ابن فقال ، القرآن، 
هذهبلغ حش اء التميسمورة عليه فقرأ غيريء، من أسمعه أن أحب نني  ١١

هقإستا ا؟يئثايزمنأثيريشؤيدوحقاو\ئأعقهتولأ؛ ؤالآية: 
الأن،.،حسبك ٤['فقال ]الن—-١^١ 

؛.تذرفازل عيناه فإذا إليه، فالتمهت، تمحك؛ مسيعود ابن قال 

والملفوالتابعبمن الصمحابة من كثير بها تصمفا ١ ة محمود حصيلة وهي 
المعالح.

بخبرسع ءان فما الناثر، ،سريع القلم،، رقيق كان 'هءمحج، الوالد والشيخ 
ذلكومع عينيه، من الدمؤع ذرقم، وربما وجهه، الناثرعلى إلاوبدا محزن 

رأم0هوإماإثم ؤإيا،ئي يقول؛ أن مايلبث إذ الضيبروالتحمل، شديد كان 
كثيرا.بها ؤيومس قولها من يكثر وكان [، ١٥٦

وقدالوالد، عم ابنة وهى ه( ١  ٤١٤)عام صامحة والدتي مرضت فعندما 
ليرقيهايوميا؛ المتشفى إلى يذه—،—، كان عاما، أربعين من أكثر معه عاشت، 

مائجتؤفيعت، ولما ممهرين، أكثرمن المتقفى _ق مكثعت، وقد ا، عليهؤييلمئن 
بالرجؤغبادرت، t حعسل عندها وكنهت، الليل آحر سقت فاضت، قد نصيها وكانت، 

إليه؛الخبر هذا نقل ثقل ما أمرمثل علي يثقل ولم مة)!طه، الوالد لأحبار للبيت 
وعرفطفرعا، حرج الغرفة عليه طرقت، فلما عنده، وقدرها لها بمحبته لعلمي 

الدمعمن قطرات، ه عينمن الجداروتحدرت، على فاتكا الخْلب، عيني من 

عقوحقائق، بمدنا ئكت،إدا ؤ سالي؛ الله فثل باب، -4 البغايئ، يداه ( ١ت 
.٤  ٥٨٢برقمرالتفسير كتاب، من ه شأيدا هتولأؤ 

٤٥٧
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ئمثوبه ولبس الغرفة ءالى ورجع مرادا' استرجع ئم عني، ليخفيها برأسه مال 
باوائهافؤقف الوني، بلفائف، يلفونها وهم إليهم وجئنا لامس1ث،ض، رافقني 

مامحت•ؤيدعولها يسترجع الرأس مطرق وهو 

ومحبيه.أوزملائه الأقارب أ-حل، بوفاة يسمع عنوما منيمه هذا وكان 

ومحييهمشايخه يذكر عندما عينيه من تذرف الدمؤع وترى يبكي وكان 
ؤيدعولهم.شمائلهم ؤيذكر عليهم، فيترحم الأخرة، الدار إلى سبقؤه الذين 

قرأتهومما اه عينوتدمع قليه يرق موترا موقنا يرى عقيما وكذلك 
الباكيهتانمن رجلا رأى الجمرات من عودته أنه—ق، وفاته بعد كتابات من 

منعفليم بمس،هل ومتائرا متأملا فوقف كتفيه على العجوز والدته وهويحمل 
ا،ىةوقو،ر عيناه مثداهدالمروالأحس،ان،فلسم،ت، 

مرتا إذ وبخامهة ومحامهراته ديوسه ف أيمعا العاْلفة هذه وتفلهر 
عباراتهت،هبق عبراته كانهت، فقد أويلقيها، يرؤيها كان سواء والرقائق الواعظ 
أ-حيائا.

الاعتقادلعة الهميغ مع ندرس >اكنا ا؛ دعدوشهزر إسلام الهثمحيخ يقول 
فكانبالجنة الي،ث،رين العهثهرة الؤل|نا فذكر انمهحابة مبحث —ق قيامة لابن 

بالشيخا ؤإذ ة الجنوفلأن_ق الجنة فلأن_قت يذكر؛ بدأ فلما يقرأ، ارئ الق
تبكيكلها الخلقة وشمالافاذا يمينا ونفترت العبرة وحبههيته شديدا بكاء يبكى 
التائرء.سرئ كان فقد تعالى السيخ لبكاء 

الشائعابراميم بن عيداش بن مععد للثميخ العج ه سوانا وسبع جسن ابن الشيخ )١( 
.http://www.bumewsxom/articles-action-show-id-2746^tm

اأالتييان«هداةأالتاس«.برنامج ( ٢١

٤٥٨
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ولقوخضع خشع العحيروقئ وهويدعوبعد عرفات _قن مرارا ورأيته 
بالعبارات.العبرات اختلاط ْن كلماته أمير أكاد ولا وأذعن 

تكاداليشرلأ فهودائم الوالد حياة والسرور-ق، الفرح ا أم
حلمهعن وكلم1ا حين هدا من طرف عن ئغرءوقدتحدئنا تمالق الابتسامة 

وجهه،_ق، ذلك يبين السارة والناسبات السعيدة الأخبار عند ولكنه وسماحته 
ؤيشعرهأورأسه كتفه على يده فيتثيع الخبر ناقل من ؤيقترب أساريره فتنطلق 

بالاهتمام.

بالناسوهويحتفي أذكرصورته أزال ولا عبدالله ابني زواج ف أتذكره 
وتلاميذوالعارف الأقارب من غفيرة حمؤع الزواج حضر وقد لهم ؤيبتسم 

والوجهاء.الأمراء وبعحض الثيايخ كبار من وعدد الوالد 

يظهرمولود بولاية وأخواتي ءاحوتي أوأحد أنا بشرته إذا أني أذكر ا كم
والمرور.لفرح ١ ؤيْلهر t وجهه المسر٤' 

طفولةأورفيق طلب أوقرين أوصديق قؤيب جاءه ا إذ كثيرا ونلأحفله 
وراحة.أنس ■4< الحديث ؤيجاذبه يقربه قديم' تلميذ أو عمل أوزميل 
ءلعملا فلمست والمشكى وال،،دخطا الجنع من النفه|ر، أحوال بصه ا أم
أح|س،وأنا أوتغمليها، العايب تزيل والكمالأت علمائهم عن فضلا الرجال 

سينعن أى ينجعله ما والأدب والخلق والعقل العالم الكمالأت_ق من فيه 
ورديتها.الأخلاق 

اميادةصمات 

ليكؤنأخرته ولكني الشم، معدرهذا ٍق - يكؤن أن الؤضؤع هذا حق 
والتوازن.القابلة من بينهما ئا ب٠اله الذي للعنمعر مجاورا 

٤٥٩
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كيالاصاحبها على تشفى التي الميقات الريادة بصمات ونقمير 

والسيادة.والريادة للقيادة ^،Li< وجلالا وجمالا 

ؤيكؤنالثالية، للشءنم،ية مجموعهاصورة تكون_ةت سة صفات وتشمل 

منها.أواكتسب وهب بقدرما الكمال من الإنسان -قز 

وحصؤرالشءقص|وه وموه والكرم والفراسه اله|به الميمات هذه ومن 
ونحوها.الوال|يهة 

يكونلا بل يحلو، لا الآ-حر منهما كل وتحليه بالهيبة التواْتيع امتزاج ؤإن 
بيتالتواصع مع الهعية يقل_قت لم منيبة؛ ابن قال الرجال، اء عفلملل.ى إلا 

أمية:بني خلفاء بعص الشاعر-ئن قؤل من أبدع 
٢ر يبتسم حين إلا يممم فما مهابته من ويغضى حياء يغضي 

تواضهمن الرغم على مهيبا، رجلا تعالى مثإصة الوالد الشيخ كان ولقل، 
منهذا ولعل الممن، والوقاروحسن الهيبة قيه رأى مرة أول فمنزارء الجم، 
قالكما ~ أحدا الله على نزكى ولا حم،يبه والله كذلك، نح،،،به ~ التقؤى آنار 

ا.الأهر من هيبتك قور على الخلق، ^ابك 

الكيالخرم بمعهد ااال.رس الخاج عبدالله عبل.العزير الشيخ يقول 
بهلى مقابلة أول وكانت باليسيره ليس،ت ة مندمي، شيخنا ))عرقمح ٢: ر الشريف 

وهيبةطلرته لخلال هبته والئه وقئ، دارالإمتاء ه عمله إبان مكتبه ه زرته أن 
التواْتهع«.الخاشع جلسة محتبيا كرسيه على يجلس كان فقل جلسته 

والعام.الخامن لدى وتوقيرا تصويرا الهيبة هده أئمرت ولقو 
علىابمJن JJازين الإمام بها بمدح للفرزدق مشهورة ممسية من والبيم، /٦٣ ١ المس. ( ١ل 

طالب.أبي بن علي بن السأن ابن 
الأولما،)ا'/-ال(.حلبة ]٢( 
.hnp;//ibn jebreen.co_ini_index.php?t^ontent&ل٢( 

ج
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ا1فمداحةوبلأغةالوالد بها اتحيف التي الؤيادة صفات ومن 
الذيالجيل لكؤن مثله على بمستغرة ليست وهي والكتاب الخمل-اب 
اادةLJمينطريقة على العلم درس ممن هم اوزملأئ4 شيوخه من عاصره 

عنيقول التعليم' وطرق مناهج وصعق مئة ارس الد مجيء قيل 
تجدهاللغة و_قن فقيها وجدته الفقه ب معه بعثت »إذا مْللق: بن ميالح شيخه 

ذلك«.أشبه وما الفرائص و_قت العربية وهز نحؤيا النحوتجده و.قن لغؤيا 

الميفة.تلك على الحقبة تلك العلم_قت طلاب ومعفلم قلت؛ 

قرأووأ('هأ الوالد أن ذكرت وقد بتعليمه مهتما /XZ_ جدي لكن ولقد 
*فعلمناصامحت؛ جدى عن قال الوالد وأن الاجرومية النعو_قت مبادئ عليه 
عشرة((.الثالثة سن -؛قت كنا حينما وذلك للنحو، كاملا ،عليما 

الأجروميةعبدالمزيوالشثرى الشيخ طى 
الطلق.الخعؤل إلى مالك ابن ألفية قرأ_قت وكذلك الأزهري لخاك وشرحها 

وبخاصةؤيدكرطلأبه الألفية، ومعفلم الآحرومية يسملهر وهو'جّةا!إنج 
نادرالشيخ أن انمنكسر ^لخسن 

النحو.مهسائل لعفلم مستحمس اللحن 

أنهمالدعوة إمام معهد 4 /ئاهأ الوالد درسهم من بعص حيلتي بل 
فيها.لحنه وندرة لا.ربية إتقانه من ستغربؤن 

الأدبيةوالفوائد القص،اثد من كثيرا فهويحفظ ذلك إلى وبالإصيافة 
ميالحالشيخ بشيخه بذلك وتائره الحريري ات سيتْلهرمقامؤي—كاد 

كثيرومجالمهه ومحاميراته دلوسه 4 تجده ولهذا تعالى محبمامحء ابزمْللق 
دونالكثيرة الأبيات ذات الحلؤيلة القصميدة سرد ربما بل بالشعر، الأوستشهاد 
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إلاأمرا أويذكر بمناسبة يمر يكاد ولا لتؤد حفذله1 كأنما شيئا منها يخرم أن 
محكية.قم،ة أو __L، قمييدة أو أدبية مكاية فيه وذكر 

والفراسة:اليديهة، وسرعة الفراسة الريادة صفات من أن ذكرت وقئ 
ا،خلواهرهاز الأمورمن بواطن على التعرف ث الهارة وهي والتوسم الحدس 

؛■بلار يفاجأ ما أول الرأي الرجل إصابة والبديهة• 
الومنفراسة راتقوا الله رسول قال قال: الخيري، سعيد أبى وعن 

[،٧٥]الحجر: ب شتوٌءيرا لايشخ دللك ؤ، إن قرأؤ ئم ، اطه( ينظربنور فانه 
عنلوي وقد الوجه، مزهدا نعرفه إنما غريب، .حديث، ))هداالترمذي: قال 

]الحجر:ه دللك ؤ، إن ؤ الأية: تفسيرهذء _قن العلم أهل بعض 
٢.للمتفرسز،«ر قال: [ ٧٥

نفسهوأم،،دك< الحارم عن بميره غض ))من يقؤل: الكرمانى شاء وكان 
أكلوتعود ة المنباتباع وظاهره الراقبة بدوام باطنه وعمر الشهوات عن 

تخعيىفراسته«رلم الحلال 

٠دبهوخلأه،من الله حياهم لما بالفراسة؛ الإسلام علماء اشتهر ولقد 

غيرءمنعن كالحديث بديهته وسرعة 'ئءمحة الوالد فراسة عن والحديث، 

المياضزواللاثين،العلماء إخوانه 

بينفهويفرقا الؤصفين' هذين عنه '5دجئاق طلابه من كثير فمرف 

والجرأهوالحياء والقطنه الذكاء حأح، من فعهم فراسعه بحمس، الستضت،ن 
اكاء.باب، اسمسهل، والعجم فرس مادة: العروس تاج ]١( 
.بيه مادة: الهر)؛، لسان ل٢ا 

•٢١٢٧برقم القرآن ير نفأبواب الحجر-ق سؤرة ومن باب الترمذي-4، أخرجه ( ٣ ] 
الروحا/اآأ•)٤( 
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منهملكل إجابته لكنه الجميع، يجيب أنه ومع والحاجة والتعالم والأسمادة 
ضه٠وأمرو،ده ما بحسب، 

بح،،دبؤيمنعه منهم كلأ بعملي حيث قات، للحيل ال،،داواين مع وهوكذلك 

وبعضيهمللترمهية بمبلغ وبعضعهم بكلمة بعميهم يرد فقد حاله من له يظهر ما 
بعينهياوعوثدخح،ا ثم مكتبة ؤيدحل مجل،،،ه من يقوم إنه بل سمنية، بعطية 
يكلمه.أن قبل يراه بما ؤيريشه 

صد^آحر ومقن م تقد حتى عنايته فأولاه النجابة، طالب تفرس.هن ا وربم
بمكانه.فيمنع نفه،،ه مهعف يعرف حتى وداجاه فجامله ذللئ، 

العهدمن تخرجت ما أول كنت أنى معه حالي من أذكره ا ومم
أكلمأن دون لها أوراقى وقدمت د آنياك لعسكرية ١ الكلية _هت رغبت، العلمي 
القامة،ارقياس احتبأحفق،ت،ثن فقد ذلك،، لي يكتب، لم الله ولكن والدي، 

ذلكاسمقتاسمامومطالعات،

العلومكلية صدجلت.هن النفس، بعلم مغرم—ا فكنت النف،،،ية، ات الدرامههن 
برغبتي.فأخبرته وسالني، والد.ى فاتيت النفس، علم شيم ِق الاجتماعية 

فغيرتفذهيهتء أطيعه، أن إلا منامي لي كان ا فمالث،ريءة، كلية إلا فرفضي 
الشربعة'كلية ِهن أن،،،جلت هق الله ي. وأحمحيرلي، لف ذلهن - وكان رغبتي، 

فنهانيالأمورالتجارية بعمى ثيخمى-هن مث،اركة قديماه ثماورته وفد 
كبيرا.مبلعا حمرت أن  JUUفتا،ه،فتا فاذن لى يأذن أن فرجوته 

عليهألحءءهت، ا ؤإذ غالبا وأنجح أفلح أطعته ١ فإذ كثيرا، أسشيره يت، وكن
غاليا٠أتأ،ههم—، فإني سهدد لا وهوغالبا به، أثيار ما بغير 

تشهرأن من أظهر بل تذكر أن من فأتمهر بديهته عيرعة ا وأم
يد-عىالتي واللقاءات الحامهرات بعض ِهن 'عدءأئج الوالي. أن كثيرا يتكرر ومما 
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القدمتقديم خلال من الكرسي على يجلس أن بعد إلا بمؤضوعها يعلم لا لها 
مرارا،أوتكررعليه شهرا، راجعه كأنما الوضؤع عن يتكلم ثم بسواله أويئوم 

السائل.وعؤيص العلم دقائق من الوضؤع يكؤن وقد 

الدكتورمنزل الكرمة-ق مكة _قن للقاء دعي أنه أذكر ما أعجب ومن 
أثمةبعص منهم العلم كبارهللأب من ئلة ■أتيإءئ؛ءوبحضور العمر ناصر 
قريباالسالة عن فتكلم الحرم الصليث يدي بين الرور عن فسألوه الحرم، 

وخلافهمالعلم أهل وكلام والسنة الكتاب، من النميوص موردا ساعة ، iJjمن 
الحاضرين•بهر حتى وحججهم 

 C،—نائبالابنكان حينما الكبيربالريادس الجامع الوالد_قن خلف وصلي
الحيفْلرفا رحل-ق، بدأ السلام وبعد الحيلأة فامنال الجميع، الله رحم باز 

^ذ،صتناولالوالدسالكبروتكلم

أنذللث، بعد وعلمنا كاف، شاف، بكلام فيها وتْلؤيله الله رسول صلاة عن 
اكيلاه._ق التطلؤيل عن يتكلم أن يريد كان الرحل 

أمرالماصلة، الإسلامية الأخلاق من خلق الكرم فان وجوده كرمه أما 
بينالتراحم مذلاهر وهومن الناس، بين الحبة أواصر لتقؤية الشارع به 

حميدة.وعادة محمودة وهوصفة السلمين، 

٠مباهاة ولا إسراف غير من الجود يحب كريم ءءأخ>ة الوالد فالشيخ 
•الوجود" بدل ))الجود الحكماء عن يروى ما متمثلا 

الفليس»كرم ارة عبيردد سعة وهولايجل، يسرف، من رأى إذا وكان 
منإبليص«.

ثملذللثا ويمثل،ين والولأثم الضيافات، يبالغ_قت الذي العامة بعحس ؤيلوم 
٠ان ا،،،ند ما وفاء الناس يال يذهب، 
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ذللفؤيلحظ 1 وجهده وجاهه وماله بؤقته كربنا جوادا كان لتي 
زئاهأ-منه ضيا لكن من كل ؤيقهده معاين، كل 

الداسإليهمنجميعتوافد كثرة من يعجب ثزله ا_قن الزائرلنوان 
وطالبياءوالعناجين؛، الضعفمن، الجتمع، طبقات، ومختلف الجسبات، 
الشايلهم ؤيقدم الجميعؤساعومم، ووعْلسم، طالبا، يرد فلا الثماعة، 

والرذجبير،.والساع والقهوة 

ومجل،سهبيته كان لقد حرج، ولا ذللئ، عن، فحديث، المييافة كرم ا وأم
أوغائ—،، لقدوم تلوالوليمة الوليمة يقيم ولكن الضوف، من، لايغلوان 'ء5زجرإرج 
كانبل، العدد؛ قليلة ولائمه تكن، ولم أوطلابه، أونملائه أقاربه بعض، لجمع 
إخوتهأوأكثرودعا حروئا له ذبح ضيم، جاءه فكلما آخره، عن، ^، Luمجل،،هه 

وجيرانه.وطلابه أقاربه وبعض، وأولادهم 

العلملطلبة تواضعه _قت عجس، ))الشيخ ا: الفائرر عيدالله الشيخ يقؤل، 
لج،فهوحريمي، أوعشاء، دميرمئهملوليمةع1دههبيتهغداء 

•الملم(< طلبة ومو؛س تالمف وعلى القلوب كسب 

يامرناالحج بعد أو الحهيفية الجولة الطوير،_قن معفره من، عودته وعند 
كلأأن يعلم لأنه ونحوهم؛ الأقارب، بيتناؤيدعوكثيرامن، وليمة-4، نرتب أن 

لجهم.ألايكلف فيحب، لزيارته، سيئعوه منهم 
أوطلأبه،أقاربه أو أوأم،هاره إخوته رأك، ا إذ وجهه اليثير_ق يرى ولكن 

إكرامهم.ؤيبالغ-4 

البشريرى ولكن لولائمه ؤيدعوهن، ؤيقدرهن، أخواته يعب، كان وكذلك، 
الحم،لها يكي، فكان تكبره، هيا إخنه وكانت، بيته أخواته-4، رأى إذا وجهه علؤ، 

عنده.بمييتها ؤيمرح دخلم، إذا لها ؤيقوم والاحترام 

اكائر.جمعةلاشخعيداللع جبرينغطبة ابن الرهاز،.ةنترجمة التهج ا ١ ل 
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■محا<محة'الوالد ولائم غالبا يتولى هوالذي جظ،محن محمد أخي لكن 
وأكلالوالد دعاه أونموهم الشايخ من الرياض خارج من وافد جاء فإذا 
ثالضيف يزوره ان بشرط وليمة ءالى دعي ؤإذا للضيافة، عليه 
يكفي>طمام ؤيقؤل؛ الإسراف عن ينهانا لكن ولكنه ليكرمه، بيته 

يلقاه،من كل دعا وليمة عنده كان إذا فانه عادته، نعلم ولكنتا ؛ الثلأدة€ل
٠١٢٢نحتاط ولهدافإننا ونحوهم، والطلاب، والأقارب الجيران عن فمهلا 
الطعام.هن فنكثر 

المللأبعدد ولكن منزله، ف درسه يلقي لكن ر0ُهأ ديوسه بداية قن -و
والزنجبيل،والقهوة، الشاي، باعداد الأهل يامر ولكن طالبا، الممنين يقارب 

لهم_قنالمهايوالقهوة با>ضار استمر للمسجد اليئوس انتقلم، وحين والنعناع، 
ماإن لهم؛ يقول لكن القل،ر، بهيا بْللأبه اهتمامه -ق أملهيلومه وحين الممجد' 

الأولطحملما•المهم، يكفى إنما أجلبه وما كثير، والحللأب أصهنعهقليل، 

أنيرضى لا ولكن وندرس بيته نغشى كنا ٠؛ البريكر سمد الدكتور يقؤل 
أولادهيكن لم ا إذ بتفممه ذلك، يفعل هوالأي بل والقهوة، الشاي لنا يقدم أ-حدا 

موجودين"•

ؤيعحليه،إلا بيته ِق ه يمهالسائل يأتيه لا أنه عبم(أإنى وكرمه جوده ومن 
أومهغيرا.كبيرا أوامرأة لكن رجلا 

أووهوذاهب،إلىالعاصرة، أو الدلوس ل. بعذوالحاجة ياتيه وأحيايا 
تذمردون نفسه، به تجود ما الشيخ فيععليه المدد,قاوت،، من ؤيسأله المهجد، 

كثيرا،منه ذللئ، رأينا وقي، أوتأفف،، 

منالاصن( يممى اتواحد اسم باب، -٤، البخاري أخرجا« مريرة أبي يمت، حد من تابت، ط؛ ( ١ل 
.٠٣٩٢/برقم الأطعمة كتاب، 

مناة.الس..!٢( 
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اأن1مالهأ ئضه ثم لقبص لناما انه لو حش لص ا بسط تعود 

يذهبوكان زكواتهم بتوزيع للوالي الأثؤياء بعض يعهد رمصان وه 
ريالأتالخمسة من متعددة فئات قيحيرف سليمان الأخ أويامر للبنك بنفسه 

سألهمن فيعطى الدراهم هده يخلومن لا جيبه كان ا لذ مئة؛ الخمس إلى 
منقيميرف والحيدقات الزكوات هده تنتهي ما وكثيرا تقديره بحسب 

الشهري.راتبه 

الملكةجنوب جولة.ق هن الشيخ ))رافقت ا: ١لنيعر محمد الدكتور يقول 
أحدله وقف فما ومدن قرى إلى وذهبنا الجنوب ؤ تجولنا وقد ركينا أن فمني 
أعطاه«.إلا وسأل 

يحضرهامنزله للإقطاره مائدة بضع رمضان من الأول النحيف ؤهن 
لترغيبهم.الاضلمار بعد نقودا عليهم يوزع وكان الفقراء من كثير 

الفقراءهؤلاء ورأى الغرب التجارقبل كبار احلي مر وقل. 
ومعناهاءكمح4ة الوالد بلغت لمز فيها كلمة وقال هذا له يرق لم فكانه للإفطار 

هذاومنع أعملياتهم، التجاري ؤيقلد للفقراء العطايا بهذه ينميح الشيخ أن 
يكلمهولم مرارا ورآه الوال يراجعه فلم للوالي يرسله كان ما التاجر 

عليها وبد ذلك من التاجر هذا فنائر ثيثا يسمع لم كانه عامله بل لف، لذي 

ليوزعهاألما؛ وخمسين مائتين وأعطاني التالية السنة بييم فاتصل الأسف 
ألف.مائة يرسل مهابما وكان الوالد 

بهايمدح قصية من ومو الأفاق، ارن.فن التي الت،وارد الأبيات، من ومو تمام لأبى البيت ا ١ ل 
.٥٢٩٢برقم/ ديوان4 انظر العتمعم، 

البريك.سير الدكتور مع لقاء »الجاو{ا قناة ]٢( 
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ولاوالأولادلأسوضء، جوائاْذافاسمالأض ولكن'ءةمحة 
لكنحيث إخوانه؛ مع كريما لكن ا كم_، tSjفمنمنيه شيئا سألته أني أذكر 

سنا.أكبرهم لأنه الحنؤن؛ لكلواك لهم 

رأىفإذا القت أقد ؤيمقته الإسراف ذكرت-يكرء كما - زُأفضأ ولكنه 
هدا؟كل سياكل الذي من يتساءل؛ النزل أو-4" الولائم الكثير•4 ام الحلع

قرابةفتكون صنم_ا1 صنما كلها يعدها يجعل ثم الأصناف؟ من تكثرون لم 
•م^^ما ا و ا ا

أ،حمدالشيخ ذكره ما ذلك ومن غالبا بهدية الهدية يرد أنه لطائفه ومن 
الحاضراتJنذاليم حول اجتماع لحضور للمفتي ين اهبذ »كنا ؛ يقول امحنا 

At'  ليفمال الشيخ وطيبت ورد دهن فاحرحت عيدالله بن تركي الأمير جامع
عليه،وألزمت فتمنع شيخ، يا لك هدية هطلا ت فقلت زين، طيب هذا الشيخ؛ 
ياوقلت: —ا إليه فنظرت للف. هدية وهذه وقال؛ عود دهن جيبه من فاخرج 

ربا«،هدا شيخ؛ 

الأخلاقمكارم ؤيجمعها بها تميز التي الحسفات بعضن فهذه 
الجنان،فسيح ؤسكنه ؤيرحمه له يغفر أن الله أسال الطباع، ومحامي 

كلهاسجاياه ترضى اتذي ذا ومن 

إلىنسب وقد الهلبي محمد بن يريد إلى منسوب سيار بيت صدر هذا 
ا.معاييهأر تعد أن تبلا الرء ءكفى وعجزه؛ غيره 

الراحل.الإمام بسوان لقاء ( ١ل 
٠٩٤آ/ الأدب مئؤن  ٥٢الأرب نهاية ذكرءي ( ٢ل 
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علىوأشقها قلبي على السيرة هذء موضوعات أئقل من الوصؤع هذا إن 
نمسىبه الإعجاب وملأ ورعانى ربانى الذي والدي عن أتكلم فاني نفسى، 
الثقةوالإعجابعلاقة سيه آخر وبالذاته سه ونشأت قلبى وحبه 
رأيتهما أو فيه النامي يقوله عما أتكلم وأنا بى فكيف والانجذاب! ار والإكب

الولكنى تروى، ولا تْلوى أن فيها الواجب وكان تقع، ألا أتمنى كنم، وقائع من 
المسلمينقدوات من وفدوة زمان ؤإمام أمة شيخ عن أتكلم بل والدي عن أتكلم 

ليعلمالجوانب؛ هذه عن شق ولو الحديث من لى بد فلا عصر! وأعجوبة 
ومديحمجاملة على تثن لم فهي ال،هيرة، هذه عليه بنيت الذي العدل القارئ 

والحق.والصدى العدل منهج على بنيتا بل ؤاكياروتهؤيل، 

يتمتعكان ما وذكرت الوالد أخلاق عن فيمامضى ولقدتكلمن، 
فيهاعاش التي الييمه أن شك، ولا االجيدة والميجايا الحميدة الم،مات من به 

أخلاقهأئرت_قت له الله الذيوهب والعلم عليها الله ضل—ره التي والفحلرة 
ذكرناهما أن ارئ القيعلم وحتى الخميإل! وجميل الخلال بكريم وزودته 

تمدالتي المواقف بعغى المبحث هذا نذكر_ق، أن نحم، ومبالغة! تقديسا ليمن 
رصفوتكد لا قليلة كانت إن وهي سمته عليه ا ملالجملة ي مخالفة 

القارئذكرهايزيد أن إلا ال الكموخلال وخم،—ال سمات من الله اوهبه م
والعقيلةالإلهية والسنة اليثرية بالهلييعة يقينا ؤيزيده بسلخصميته يرة بصم

الله.عص|مه لمن العميمة بان الإسلامية 

ؤيشتلأحيائا يغضب ولكنه بالحلم آة!ئوقإاي ي• الوالالم،يخ نمعاف ا فمع 
مخالفةرأى إذا يزين• غضبه كان ؤإن الإنسان، كهلييعة أوالنمعرف الكلام _ق 

4___U  النيؤيه*الممنه او
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قطمغضبا الشيخ رأيت ما يقول؛ ا العودةر سلمان الشيخ ماجعل وهدا 
هوالغضبما يمرق يكن لم أخلنه الكتب هن لغضب ١ عن يقرأ أنه ولولا ، أبد١ 

يمكنلا ذلك سوى فيما لكنه شيء لغضبه يقوم فلا الله حرمات تنتهك أن إلا 
مجهول«.أو معلوم كبير أو صغير إنسان يؤذيه لو حتى لنفسه يغضب أن 

عنهلايتنازل شيء على أوأصر غضب إذا لكنه حليم فالوالد 
أذكرأودرن|ةه ة شرع|أشياء تكؤن عاليا ا عاا_ه)حر التي الأشياء ومعملم 

أذناليمان تجاوزنا وبيد رمضان هت المكرمة لمكة الطرو_ق _ه كنا أننا مرة 
وكانالأولى الجماعة ا فانتنوقئ المسجد نم،لميإن الزيمة هن ا الفجرفوقفن

لموانتهى صلى ا فلممحيري، شاب بهم يحيلي يحهلؤن حماعة المسجد هن 
وحرفهإليه فلماناحرقام قليلا، الوالد فانتقل—ره للماموسن ينمهرف 

قنتسيئين ين السينة حالفت أنت وقال؛ الناس استقبل حتى بقوة وهومكانه 
وأمرهالثمافعي مدهب وهدا الدعاء وليس هوالاطالة المعلاة وت،إن والما]

إذاالرسول ة سنهده ين للمحهلوحهك وحهت ما انحهرفت ا ملكن سهل 

بوحهه.النامي استقبل صلاته من انح،رف 

•وسكت انممرف ؤإنما تكلم وما حائل فما عاميا، الحري كان 

أنبعد الصيلأة عن نام إذا أبنائه أحد أن غضميه أمثلة ومن 
وشمرهبرأسه ياحد نائما يوحده المس،جد من ءئ،وإذة الوالد رجع ئم أيقمله، 

•الجماعة صلاة عن نومه على وهويمانبه إليه يجره 

وأحفاه.هاز، تلفجهاز ~ حل،،هة — إحوتي أحد اشترى ه ١  ٣٩٦وعام 
لغرفتهيتممللن الميغيرات أخواتي فكانهت، بعرس. عهو حاوي،ث، وكان غرفته، 

•#دليل■ قناة ( ١ ز 
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التلفازأخذ بذلك الوالد عرف فلما التلفاز، ليث،اهدن زوجته؛ مع وأيجل،،،ن 
وشيد.تهشم متى الدرج( ) البيت سلم من وألقاء 

البريةالرحلات إحدى ِؤن كانوا أنهم محمد عمى ابن أحمد ؤيذكر 
مكائاتجدوا لم ا إذ وقال؛ معينة ساعة الث،يخ فحدد مكان عن اليحث، وأطالوا 

وقال:كتاب4 ومعه ونزل الباب فتح الوقت انتهاء بعد مكانناوفعلا ا_قن وقفن

حيدوانلكان يكن ولم هنا انزلوا 

رحلاتهأئناء دعى_ةن إذا وكان الطعام، _قن التكلف لايحب أنه ذكرنا وقد 
أنوحد ا فإذ التكلف، عدم واشترط الدعوة أجاب الأفطارمهباحا ام طعإلى 

_؛_،فإنه الأنمام، بهيمة شئامن 
للناس.وتاديبا نتربية الخلعام عن ؤيمتنع 

يرمعىولا الدعاة، أو اكيايخ أحد انتقصي ا إذ يغضهب مثاؤنه وكان 
لأحدمجلسا حميرالوالد الرات إحدى _قن أنه سليمان الأخ يحكى بذلك،، 

إنثم العلم، وطلبة الث،ايخ بعص وفيهم الزوار، من عدد فيه وكان االسؤولين، 

ومييعواأشهدوا هؤلاء ؤيقولؤن: ؤي،،،بهم، اكعاة بعغى يتتكلم-ق أحذ بعضمهم 
ونحوذلل؛،.الأمة، 

الوالدغمم، اد، والانتقوالشتم الس_، وكثر المجل،س، _قت اللغط، كثر وال—ا 

حميدة،واكعاة الهثيايخ تكلمواإ' الذين الأسخاص هؤلاء فقال؛ وتكلم، 
وأفادوانفعوا، عاة والد الث،ايخ هؤلاء أن رأوا نا الح،ههد، إلا ذللئ، على حملهم فما 

عنهم.الناس ؤيمهدون فيهم، يتكلمون وأخذوا حسعدوهم، وبرزوا مهينهم وذاع 

الكلأم.ا 4،مجلميىتقولهذ - وقال؛ الوالد'ممءمحة' السؤولمن مذا فغض،_ا 

أنانعم، الوالد فقال عنهم، افع مم، وأنت وكذا' كذا فيهم الس،ايخ هؤلاء 
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يكنولم ذلك من لي وشكوا القضية هذه عن الناس حدئني ما وكندزا 

لتغييرهعنه الشايخ بعض كلمه وقد مو(ريوه الوالد منهج هذا أن سوى جواب لي 
يقتنع.فلم 

أومنالأقارب من سواء الناس كثيرمن الخحهلة هذه من استماد ولمد 
■عليه ون يتردد ومن مللابه وبعض الإفتاء موظفي كبعض كثيرا به يحتكؤن 

التحدثأسلوب كان ا فإذ التاثرر سرب-ع رقيق قؤيةوقلبه فعاطفته 
له.فاستجاب أثرفيه، موئرا 

وكانالدرس من وهوقادم ساحا تأتيه رأيتها حيراننا من امرأة أذكر 
حرىة صو وبعد طؤيلأ وتحدئه الباب عند معها فيقف الناس فيه يقل وقتا 

كثيرةمبالغ أع۵لاها أنه أمرهاوعرضت وذكرلي /XZ_ الوالد مع الحديث 
تتكثرفأخبرتهوانما بخير، أنها لى ضهالت عنها، أبحث أن فاستاذنته 

الأوان.فوات، بعد ولكن 

فيهسجل دفترا منها ورأست وفاته بعد أوراقه بعمى قليت وفل 
منأكثر له بعضها اليتة، الديون من كثيرا ؤوجوت الناس على التي الديؤن 

رحمهمؤإنما يعرفهم لا هو-يءمحة بل نعرفهم لا أناس وعلى ة سنعشمين 
ريال.مليون على لزادت ولوأحمييتها فاعطاهم، ؤسدقهم 

الراتبممرف حتى عنده الأحوال بْلاقات رهنوا رجال بل رجل منها 
وموظفات،موظفن من خطابات ومنها ستظرهم، والبطاقات السيوات، ومص،ءتا 

شيها٠لوا يسطو وتم ته،،،|حلا بالتو،،اورد. وعال.وا 

علىالتي الأسلاف لي؛ وقال حالته انتكههيت أن بمو ناداني ولقد 
ونمنئيقسلالبهم أن صمي وكأنه ^لبها، 
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جعلناهاجاءت إن وقلنا؛ نفوسهم بها فطابت بوصيته إحوتي فاحبرت عليهم، 
الصدقات.-4 

منهوطلب جاءه رجلا إن حتى الشفاعات 4 - يتسامل ولكن 
الخيراتمكافحة قبل من عليه قبعس له ابن سلمان"4 الأمير لدى الشفاعة 

نظرولما العفوعنه، الأمير من وطلب هة. الوالد فاتصل ، بريء أنه وذكر 
ولهحية ألف وسعين الشاب مع وجد حيث طوام، فيها ؤوجد للمعاملة الأمير 

ليقتنع،برمتها العاملة ومعه للوالي مكتبه مدير الأمير فارسل سوابق، 
الله.هداه الرجل، هدا صدق عدم من استغرب رآها فلما 

منهفأحدوا النقطة، هده والمعالح الأهواء أهل بعحس استغل ولقد 
الحقوقلجنة دحولهإن ا-4 ذكرنكما سلبية آنار لها لكن وتوقيمات فتاوى 

وعيرها٠طالبان وفتواه-4 الشرعية 

عدتمن والكامل الناس، من أسمعه كنت أكثرما هى القضايا فهده 
سيرته،حمدت يرهددك-4رجل البلغاء؛"لا بلمس بقول هنا وأتمئل هفواته، 

٠فضايله كثره به 0ىط^ ع1ب عمله، وبطنت فتسله، وعرفت وسرته، واريضيعت 

يكؤنلا با مهد بقيت، ما تجد، لن فانك د وسائله قوة له تستغفر صغير نب ذ أو 
ذنب((.منه يقع ولا عيب، فيه 

الرومي:ابن قال ما أحسن وما 
مشربايكدر أو بعين بلم ^اسهالدذيافلأبدمنكو،ى 

الهذباولست الدنيا مهذب.ه ال تبتغي أنك الإضاف قلة ومن 

XU







واتعبادةايميدة 

لهال،ترجم ذكرعقيدة على بالتراجم واالشقنلؤن الياخؤن ارف تم

لاقرديينواضح 'هءؤهج الوالد مثل الأمرِق هذا أن ولاشك الفقهي ومذهبه 
ومكان،برمان تقييد دون وللعالم للتاريخ كني—،G السيرة هذء لأن ولكن منه 

بذلك.يتعلق مما طرف ذكر فيحسن 

امميخمقيدة 

ه،رسوله وسنة الله كتاب، من السمية العقيدة هي اك،عيعة العقيدة 
بالأيمانأويتعلق الله بالعقيدة.ق، ممايتعلق والمنة الكتاب، عليه ادل مفكل 

يدللم ما وكل به، والعمل واعتقاده به ان الإيميجب فإنه ذلك، ولواحق وأركانه 
التوقيف.ذللث، الأمل_ةن فان عنه، والابتعاد ورفيقيه نفيه يجب ولاسنة كتاب عليه 

أنموذجالله حماها بلادنا اء علممن كاحوته الوالد والشيخ 
والردالبدع، ونبذ ال۵هءءااءوة بالعصيرة التمءأدك، ق الحهالح الملف لعقيدة 

كتب،اتيممرمن عسفقرأوحفظ، مثمايخه، عن عقيال,ته تلقى الغاصن، على 
للشيخالتوحأد وكتاب ؤأ0ةوإدي، تيمية ابن الإ،يعلأم لشيخ كالواسهلية العقائد؛ 

الذينمشايخه من كتبها شروح وتلقى وغيرها' ' هأهأ عبدالوهاب بن محمد 
معانيها.ؤيوصحؤن غرييها، يف،،عرون كانوا 

ومنالنيؤية، ة والمنالميحيعة للعقيدة اكعاة من صار نم 

فالتتبعوتفريط،، أوت،ماهل غلورافراط دون والأثر، باكليل عنها الدافعين 
عنبعيد م،حيح، معتمد على كان أنه يمرق وفتاواه ومحاضراته ه لدرور،،

والحرافاته.والبدع الأنءءرافات، 

tvv
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المقهىالتمذهب ظهر بعده، وما الهجرى الرابع القرن كان لما نم 
منفثام مدهد_ا لكل وصار ،—،، ١^١٥من الأربعة الأئمة مذاهب واشتهرلت، 

ينتحلونه.الناس 

ذكمفهذا الحيواب وتحرى فتواه _قن اجتهال من كل أن العلماء واتفق 
ومتىللمهواب. الموافق اجتهاده دسئ_مح إنما واتياعه ولوأ>خعلا، •حقه سقء الله 

ولوتقليده، يجر ولم الحق، إلى الرجؤع وجب الدليل، تخالف الفتوى أن اتضح 
ا.يتبعر أن أحق الحق فإن المذهب،؛ ذاك١ حالت—، 

منتسيكانوا الذين مشايخه على وتتا٠ذ. درس ممن 'ة،ةارإية الوالد كان ولقد 

غالبا.عنه يخرحؤن لا وكانوا ، حنبلبن - أحمي الإمام مذهب، إلى 

الحنابلةكس-ا قراءة من وأكثر المذهب،، هذا على اقتمعر ولقد 
المذهب،^!،_L لئ، كذلعنايته كانت، التدريس و_ق عليها، والتعليق وشروحها 

والميسوطة.والوسيطة الوحيرة الحنبلي 

لكثرةالمذاهب،؛ هوأومحيع أحمل ام الإممذهب، أن ومعلوم 
ااذهنماوتوغلقرأهذا فمن غاليا، الأحرى ،-، ١^١٥توافق التي فيه الروايات، 

المذاهب.باكتر أحاط، فيه 

له،فهووتدرسه أحمد الأمام مذهب، -A تعمقه من وبالرغم 
بينهايربط، وكان اء' الفقهوأقوال والأدلة، الحديث، على الاطلاع متو،سع—ق، 

أوحالفامثايخه، آراء ابعضي لوحالنحتى الحيحيح، القول يختار ئم ؤيحلل،' 
أويسمايرالعامة يرضى يكن فلم الناس، عاليه ما أوحالف، الحنبلي، المذهب، 

بتميرف،را/0ا*إ، وُ('هأ جبرين بن عيدالله للشخ السبيل منار ممرح العليل، انْلرثماء ( ر١ 

ه
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فيهانا العلم؛ طلية بها يثق فتواه فإن ولذلك فعلهم، للناس ؤيسؤغ الواقع 
والفهمالفقه دقة مع القدامى، الفقهاء أقوال بين والجمع العلمية، القوة من 

ا. ١٤١والنزالخلاف، يكثرفيها التي ااعام،رة الحدقة للمسائل 

الاجتهادسبيه الأربعة الأئمة بين الواقع الاختلاف أن يرى ^٤ ٤٥وهو■
واحدكل عن ئبم، وقئ له، ظهر بما يقني الم العلأن والح-واديئ،؛ الوقائع -قن 

مخالفالدليل أن انصح إذا تقليدهم عن ونهوا الحق، إلى الرجؤع منهم 
الدهم،،التزام _قت تعحهبوا الناخرين من أتباعهم بعض ولكن لأقوالهم، 
عليهمالواجم، وكان خطؤه، لويبم، حتى متيعوهم' عليه نمى ا بموالتمسلئ، 

فاجتهدالدليل يبلغه لم الذي والاعتذارعزإمامهم به، اJحقوالع٠ل قبول 

ا.الخطار اتباعهِقن يسوغ ولا مغفور' وخحلوه الاجتهاد أجر وله برأيه، 

الهائي،ايهاتم 

وهوومحبيه الوالد تلاميذ لأحد بنمي الوصؤع هذا أ أبد لعلى 
فقدالريامن، ؛ق العليا.عمموالحكمة الخصهيري بزصمالح الدكتورإبراهيم 

العيادةكثير كان من على وهووصفايطلق مسيجل، حمامة بأنه الوالد وصفا 
الأسملأمئة))الأمة ٠; ر جظم،محيم، إبراهيم القيخ يقول للم،،،جد■ ة اللازْمطوي-و، 
وفقيهاثا ومحي كبيرا ومؤرخا جليلا الجيرينعائا ١لله عبد الثييخ بؤقاة فقدت 

حيانقطن وكنا الابتدائية، الرحلة ف أدرس وأنا الفقيد وعرفم، واحد، ن آه 
أنابعهوكنم، ا، ر دخنة العرير_وت عيل، بن ناصر الأمير مسمجد إمام وكان ا واحل 

سندبن صالح بن لحضر الشاهطJةا الأسطورة ر جبرين بن عبد،الله ( ١ ل 
http://www.saaid.nct/Minute/287.h.

موقعطى وُ('هأ جمين بن عيدالله لاثيخ ، •٦(  ٤٩ويقم)(، ١١٢٩يقم)■الفتاوى انْلر ل٢( 
السكبوشة•الشبكة على الرسعي الشيخ 

.http://www.aleqt.eom/2009(/ 17ا/  article/4 2520؟.htnil.4( ر٢ 
ناممر.الأمير بيس، بقرب، وكان حماد آل مجد ميريد ا ٤ ل 
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ZXi _ كثيرا،فيه يجلس لكن الذي باالمجد وثيق ارتباط له لكن ■حيث آنياك
مسجد1غؤروهوحمامة الله إلى والدعوة ااناصحة _ق العلولى اليد له ولكنت 

ئولأنكاسلوماسا

ال،جبريزوشملهعبدالله شيخنا الله رحم الخيرة' بالعطاءات يمتلئ متعرلك 
عليه*.والقادر ذلك ولي إنه وغفرانه بعفؤه الله 

شيخعرفها ولهذا وزادءوقوته' وراحته الم العلوح هي الة فالعي
منؤيرصاه؛ الله يحبه ما لكل جامع اسم بأنها تيمية ابن الإسلام 

وا]ذلاهرة.الباطنة والأعمال الأقوال 

ومملةالوالدين' وبر الأمانة، وأداء 4 الحديم، وصدق والزكاة، فالضملأة، 
وحم،والذكروالقراءة، والدعاء المنكر، عن والنهى بالمعروف والأمر الأرحام، 

العيادةمن ذلك، وأمثال عليه والتوكل إليه، والإنابة الله وحشٍة ه، ورسولالله 
^١؛.

هوفها ' بالعبادة يملذذ ولكن عبادة، كلها النبي حياة لكنت وقد 
أم>.ه إذا ُلكنه . ■''٠ بلأو ط بالصلاة ,أرما ؛ )ض: _.]؛؛؛ 

ضا'ا.

فهوبأنواعها؛ العبادات أداء على حريصا الوالد الشيخ كان وقد 
يتركفلا والنوافل، المس أداء على وحريهس الفرائحش، أداء على حرJدص 

قالفمد الملف، بفعل ذلك —قت مهتديا ااكت۵لاع، الندىه^قدر عن ثابتة سنة 

رهىخُآآ(.اينتي4ية الإسلام لشيخ العبودية انظر ( ١ ل 
. ٠٢٢  ٨٨/ برقم السند أفن أحمد أخرجه ( ٢ ل 

عن ١٣١٩/ برقم اكيلأة كتاب من الليل من ه النبي قيام وفت باب  ٠٤-داود أبو يواه ]٢( 
٠٢٢٢٩٩برقم/ السند _ةن أحمد أيصا ويواه حدشةأ 

٤٨٤
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اللهرسول عن بلغني ما يثؤل؛ سفيان »سمعت مهدي: بن الرحمن عبد 
•حديثصلإلأعمكبه،وسممرة<ر 

حتىبه عملت إلاوقد ئ؛ النبي عن حديئا كتبت »ما أحمد: الأمام وقال 
فاعهليتدينارا،، طيبة أبا وأعملي راحتجم النبي أن الحدث مربى-4 
٢.احتجمأت،«ر حين دينارا الحجام 

ِقوالعشاء الغرب بين يغتسل ■>ىجرإزج الوالد رأيت سليمان: أخي يقول 
ستة.أنها فذكر ذلك عن فسألته رمضان، الأواخر_ق العشر 

سسعن تكلم حينما ٢ العا لحألائف _قت رحب ابن أورده ما يعني ولعله 
يمدموقد العثماءين؛ بين اغتساله منها: ال:)I قترمضان، الأواخرمن العشر 

منوروي والعشاء الغرب ان أذ والراد انثن الأذ بين واغشيل عائتية حدكثر من 
ساءينلكليلةبميضاسر

كليغتميلوا أن ستحبؤن كانوا ابنحرير: وقال ضعف.... إسناده الأواخروِهن 
منوهنهم ليلة كل العشر  ٠٤- يغتسل النخعي وكان الأواخر العشر ليالي من ليلة 
القدرر،•لليلة أرجى تكون التي ، ^١١١١٢ ٠٤ؤيتْليب- يغتسل كان 

بالعزائم،والأخذ المس مملبيق على الحرص كل يحرص كان لقد 
شيئا.منها يترك ولا كاملة بايينة ني يا وكان مشاغله، وكثرة سنه كبر مع 

مواقفله وكانت والعناعة، ادة العيد.هه حلهآهأ ه عنعرف لقل 

قامالأي ئ^، محمد نبينا وأسونه قدوتل، سثه، كير مع ذلك على ^ل عجيبة 
٢.عيار،اسمورا،ر أكون وأفلا يقؤل: ثم ممطرتقوماه، 

.٦/٦٢٩ للذميى النبلاء أعلام سر ( ١] 
.١٢/٢الآدابالشرءيةلأينم]٢( 
وأحكام.اب آد انمسام كتاب، ِةت مذا الوالد نقل وفد ١  ٨٩/ رجم، لابن العارف لطائض، ز٣( 

.١١٢برقم/■ الجععة كتاب، من فدماه تيرم حتى الليل النبيجه قيام باب البغادئ،-ق أ-غرجه ( ٤ل 
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ببعصواهتمامه عءمحة الوالد حرص من شيء أتْلرقإلى سوفا 
والأذكاروالحج، والصبام، والصيدقات، والزكاة كالصملأة، ادات، العب

والرعاةالشباب، ليعرف الأتية؛ النماهل حلال من وذلك 4 وغيرها والأدعية 
العلم.طلاب حياة _ق مهم ركن العبادة أن 

اتصلأةا1صلأة

كماقالالرين عماد فهي الإسلام، ه سليمة 
علىالحرص كل يحرص الوالد كان ولقد ا' الصلأة،ر روعموده 

الشريدالتعب حال وهو_قت حتى حاله، كانم، مهما بها ؤيهتم الصلاة، أداء 
مسيلناا غر الله يلقى أن سرء »ْن نيئمحت؛ مسعود ابن قؤل ؤيتمئل الرمس، أو 

ئولنبيكم شهمع الإ4 فان بهز، ينادى حيعث، الصملوات، هزلاء على فليعافذل، 
هدايصيلي كما بيوتكم —ق م،ليتم ولوأنكم الهدى، __ من ؤإنهن الهدى، __ 

ا،(،ر لضللتم... نبيكم سنة ولوتركتم نبيكم،  2i__l_لتركتم بيته، ٍةت - التخلف 
ا،كثيرا به ؤستشهد الأثر هدا يردد وكان 

»هىقرةفقال: الصملأة؟، تعنيلكأ ماذا القابلأت:ر؛؛ وسئ_لفإحدى 
السلميأنس وبها وربه العيد بين صلة وهي القلب، وسرور الباا-ن وراحة العين 
والبد.ن((.القلب، _ق س،اطا بعدها فيجد وعبادته ربه كر بق الاتصيال فيها ؤيلقى 

.٢٢• ١ /ا برقم الث 4 احمد أخرب، ( ١١
انمعلأةومواضع ا1ساجو كتاب من الهدى سش من الجعاعة صلاة باب مسلم.LJ' أخرجه زآ( 

أ^(ت.َشِب.
ه. ١٤٢٠/U/ ١ ٥ بتاريخ انمييفية المراكز نشرات معإمدى مقابلة ( ٤ ل 

٤٨٦
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ولا1 شيء كل على يقدمها لكن لنميلأة العظيمة الفضائل ولهدء 

الأمر.لكن مهما علها يتأخر 

مءنميميةالجانبي جيبه ه وضعها العمعرقد ساعة معه زئ0ريضأ لكن 

الجيب_ق العتادة وساعته دقائق، بعشر الوقت قبل لتنبه الحسلأة؛ وفت العرفة 

٠امى القل. عند يسمى كما الماعة وهوجيب الأمامى 

لكنهللمسجد، يتوجه الأذان انتهاء ن. فيعغالبا، للمسجي. يبكر ولكن 
العلماءعن ئابت ذلك ؤيذكرأن متابعته من ؤينتهي الوذن يفرغ حتى لايقوم 

عيداللهأبا »سمعت قال؛ الأئرم! عن ؛ الغنير م،احب ذكره ما يريد ولعله 
يكؤنأن يستحب فقال: يركع؟ مبادرا الوذن يسمع حين، يقوم الرحل، عن، يسأل 

ينفرالiسي۵لان إن يقال: لأنه الفراغ؛ من أويترب المؤذن، يفهمغ بعدما ركوعه 
بالقياماا.يبادر أن ينبغى فلا ان، الأذ يهممع حين، 

وكناالملكة جنوب إلى رحلة _ق الشيخ مع كنت أبولوز: على، الأخ يقؤل، 
التيوالديوس المحاضرات من سلسلة بعد متأخرة ساعة للمكنه نمود 
أمامياشرة، للنوم فأذهب والإرهاق،، التعب علينا بدا وقد الشيخ، ا يؤديه

الكتببعضى ؤيراحع يمعليؤيقرأؤلحيحح مستيقذلا، يبقى فانه هآهنأ السيخ 
الفجرلصملأة يؤقفلنا الشيخ لكن فقد والتعب لجهد ١ هدا كل ومع لها، للنقديم 

للمسجد.يذسما ثم المؤذن، يؤذن علميما 

كنا»عندما ا: ١ التبكيرللجمعة عن متحدئا لقاءاته أحن.  'هيقول 
 r4■ ،الأذانقبل أتقدم أن على يحتنى الوالغ، لكن الخهتابة أتولى أن قبل الرين

الضلأينضا.ةا/ااآ.لا(
المانع.جامع ~ العلم طلب فمتى-هن ]٢( 
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كبماالحيلأة فضل سمعت فئ وكنهن القرآن، لقراءة أوبماعتبن بماعة الأول 
4r'  منقصرا له الله بتى ركعة عشرة تنتى الضحى صلى »من :٠ قوله

صلىسم،ت4أليمات،وأجوذم—بثاتجمة€ر 
قبليءدم،رون أنهم لعني: المهجد _ق أغلبهم -حضر فد الجماعة أن ا أبمم
علىياتؤن بعضهم أن العلم مع ونصث؛ أوس،اعة بنحوماعة الأخير ان الأذ 

كيلومترات.خمسمة أو أربعة مسيرة حمر على أو أرجلهم 

الكبير،الجامع هن الجمعة نميلي غالبا كنا الؤياص إلى جئنا ا وبعدم
وبعدالحيبح، م،لأة أحيانا فيه نميلى فكنا تركي؛ الإمام جامع هوالأن الذي 

فيضعونأماكن، لهم يحجرون الأحرى الس،احي. أهل من أناس ياني الحيلأة 
قو)1،أي؛ النهار، وسط، قارب، فإذا يذهبؤن، ثم ونحوها ا أوعم،يسجادات 

أوثلاط،ساسن مدة ؤن ؤيجلأماكنهم، ؤيلزمؤن يتوافدون بدؤوا الضمحى 
ودعاء.ومهلأة قراءة ببن ما الخمليما، ياني أن قبل ساعات 

آلمن واحد فيه الخدلابة يتولى الذي دحنة مهه،جيؤ هت أنه أبمما ؤيذكر 
كانواإبراهيم بن عيدالله واسمه إبراهيم بن محما.ؤ الثمخ أحو وهو الثييخ 

يساذون.كانوا هكدا نفسه، الأمر يفعلؤن 

لهويوم كانه الجمعة يوم ضيار الكسل، عم فمد الأزمنة هذه -قت أما 
دقائق،أوبخمس ساعة بربع الأخير ان الأذ قبل ايسجد فتدخل تكاسل، ؤيوم 

الخطيةسونهم وربما ان، الأذ يسمعؤن بعدما يانون ؤانما قلة، إلا فيه تجد ولا 
الستعازّ*والله العمليمة، النكرات من وهدا الأولى، 

اليسلواتءالتبكيرإلى فصل ف رسالة ألف وقد 

٠٤٧٢/برقم الوتر أبواب من الضعى ميلا٠ ه جاء ما باب ه الترمذي أخرجه ( ١ ) 
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محمدالدكتور يئؤل وقتها، أول -4 الص—لاة على حريص وه—و''ة،ةمحإة 

مواقفحدا قدني وفد -، ٤٥١ ١ * عام الحج »هعءتبته_قت السمان: عدنان ابن 
علىتدل التي الواقف تلك من كثيرا أتعجب وكنت ، الشيخمن عجيبة 

منىمن انطلقنا أن يوم وأتذكر سنه كبر مع وال۵لاعة العبادة جلده-4 
ونزلناالحافلة، من الشيخ وبعدومهولنانزل عرفات، إلى متجهين( 

أمرناما أول كان الخيم إلى وم،لنا فلما الغلهر، ان أذ بعد وهمولنا وكان معه، 
الغلهروالعمير((.فحسلينا للميلأة، نأم،تعال أن به 

الفجرلأمهلاة ولكن متاخر، وفت، إلى الي الليبعص يسهر4 أنه ومع 
ال،ههجد.جماعة ■4 غالبا الأول الحيف يفايق لا ونجده تفوته، 

4ال،،ديارة -4 الوالدمع كان أنه ٢ الهنال أحمد الثييخ يذكر 
عندتقف لم ا ناذ ؤيلومه؛ يتضجر فاخذ الإحرام تكبيرة فماتتهم الرياْس، 

فربمابالزحام، مليئة الرياض طرق، لأن شرعي؛ بعدر وهذا مههيج—د؟، أول 
بهمهولة•للميه،جل تمهل ولا يؤدن 

لوكانحتى ماشيا، منه ؤيعود ال،هيجد إلم، يذه،_، أن يع،-، وكان 
الراجحيوهويبعدعيدالله ١لشيخ ميمهجد دلوسه*4 كانت فقد بعيدا، ١لمهجد 

■4ال،هععة لوجود الفجر 4 - يمث—تاإليه فكان كيلومتر' نحيف بيته عن 

للسنة،تهلبيما حطاه، مقاربا الم،كينةوالوقار، أنيمثييوعليه ويحد_، الوقت،، 
ونبهه.وجهه يسرع من رأتم، واذا 

منعدد الييمت، بجوار كان فقد الحلؤيلة، الحلأة يعم، عةر؛إيج وكان 

م،يعجدر،_ق عنال.ءدرورميكن لم إذا ١^٥>£؛" الأوقاتر يصل—م، فكان الساجد' 
الراحل.الإمام بعنوازث ائهنا أحمد للشيخ لقاء ( ١ ، 
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جداالقراءة يطيل الإمام وكان الشعلأن، عثمان الشيخ فيه بميلي الذي البرغش 
جدا.يطيلها كان لأنه الخميس؛ ظهر معه ؤيميلي الجهرية، الحيلوات معظم سقت 

لاهيلىأتندم كنت >ين لي كلمته أنسى »لأ ا؛ حسازر محمد الشيخ يقول 
الغربصيت بعدما ما يوم وث الدروس، بعض -قن والعشاء الغرب صلاة بهم 
وكانالتلاوة، هذء نسمع أن نحب فانا أطل؛ أطل تعالى؛ ■يءمحة الشيخ لي قال 

بكاء«.رقيئا الشيخ 
فقدنومنادرة، الجماعة مهلاة من تمنع التي 'يءؤبية الوالد وأمراض 

لخماط،صىسمشقعليهذسا،

منمتعؤه القلب مشكلة الأطباء اكتشف ا حينمفيه، تؤه الذي المرْض هن ّو
ؤيمعليليتؤضأ بالتزول؛ هم لفلهر ١ وقت جاء فلماء السرلر، من تعرك ل١ 

وأناالسلم الطبيب بقول العمل يجب تقولؤن أنتم ت له وقال الطبيب فمنعه 
ليسالسرير وكان المرير، على ة والحيلأ بالتيمم آمرك صحتك على حرصا 

•لحيلي حتى للقبلة ووجهوه فأمرهم القبلة، تجاه ا٤ 

للحماميذهب فكان يده، اJىث الغوكان العملية ليلة معه-قت يت وكن
اهم،وهوذ الل|له يللف _قت سمحل إنه حيى ، واهفا ويح^|لى كاماد وْسوءا وي|وهنوا 

•للحمام 

أووافقيتمسافرا ولوكان ؤيمعليها الجمعة ميلاة على يحرمن وكان 
العيد.بحيلأة تسقط لا أنها يرى لأنه عيد ميلاة 

النوافلمن المروضة الصيلأة يكمل ما كل على يحرمن وكان 

الصعلوات.من وغيرها الضحى وصلاة والرواتب الليل كقيام 

•الرحمق*.قناة حسان حمد م١ 
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أجلسوكنت كظله فيها كنت سنة عشرة ثلاث ميحيته فقد 
يصلييزال وهولا الناس، يخرج حش القلهر ميلاة بعد الميعد لأذتظاره_قن 

والدعاء.واددجوان والركؤع القراءة ويْليل.قت 

ليستالرواق للمس الشيخ صلاة أن ا الهنار أ-حمد الشيخ ؤيذكر 
السخلكن اكؤر، ^زقميار 

أواليعدية.القبلية المنة عشودقائقِقن إض صلاته تمهل -حربه، من يقرأ 

الكرمة،^كة إش سفر ي الوال. ناممر٢ 
الليل،متاخرمن وقت شن ا ونمئأدينا وصلنا ا>عندما قائلا؛ فحدق—ي 

راقبتهثم يتؤميا، التهيخ فرأيت ، بسهاعة الفجر ق4دتاقبل إنش ثم 
_قاستئرقت ثم عليها، يمهلي وجلس المجادة أخذ فد سيمرفرأيته أن دون 

المجادةعلى جالسا الثميخ فرأيت للمملأة قمعت، بقليل الفجر وقبل النوم، 
وجل،سوالفجر الرانية صلى يم للحرم، ذهب، الفجر أذن ا فلمالأذكار، يردد 
للشقة((،وانمعرف الاشراق، ركعتى وصلى قام ثم الإشراق، حتى 

صلاةا: فيهالإطالة ويع،_، بها يهتم كان التي النوافل ومن 
كاست،قرينا التراؤيح ءإزصلأة يقول: كان ءانه حتى ان، رممهشن التراؤيح 

الجميعيحمر بل أويتفعايقؤن؛ يتميجرون الناس يكن ولم الأن، من أطؤل 
ُ.طويلة،،ر كانهت مهما المهلأة ؤيزدي 

(ه ١  ٣٦٧) للهجرة وألف، وئلأنماثة وستبن سبع سنة ا)شن ا: ر ء،ةمح ؤيقؤل 
أصليأن عيدالعزيوأبوحبس، الشيخ أمرني القرش، حقق!، فيها أكبملم، التي 

الراحل.الإمام بسوازت الهنا أحمد للشيخ لقاء ( ١ز 
أالجدأأ.قناة _ق واحدة أسرة برنامج ه زُآهأ سه لقاء ( ٢١

.٠٢الخلقة محاش، من مشعات )٣( 
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حفظيمن لهم أصلي فكنت الرين، _قن مسجد ه التروايح ة صلا بالنامس 
الأواخرالعشر _قن إني حش سرج، ولا كهرباء هناك يكن ولم الصملأة، وأطيل 
يتماملون(<.ولا ؤيصبرون، يتح4لون والناس بهم أختم أن قاربت 

وطلبالريايس، إش الوالد سافر المنوات من سنة ررؤهت ات أيصار ؤيقول 
الأواخر،العشر بهم قضمليت منه، بدلا والقيام التروايح بالجماعة أصلي أن 

ونمثجزء إلا علي يبق لم الثانية الختمة ؤق الأوش، الختمة بهم ختمت وقئ 
وئلث.أوجزء 

القيام,_ق لا الواطنين، من أحدا نفقد نكن لم الحيلأة هده طول ومع 
الاأيل«.طوال يصلؤن جميعا إنهم بل الثاني؛ القيام مق ولا الأول 

بيتناعند قريب مسجد ه القيام يميلي رمضان  ٤١١ت هيا أختي تقول 
وهوكاملة ييسليها فكان الفجر، قبيل حتى الخملأة يطيل إمامه وكان 

فكناشي، ا إذ بالايات طيه يفتح الإمام من قريبا ؤيكؤن سنه، كبر ْع واقف 
٠أخطا« ا إذ الأمام عش وهويرد صوته شمع 

ؤقالتراؤيح ة مملا الرات-أقن من »مرة ا؛ ر ا امحنأحمد الشيح يقول 
بالناسلنميلأة الأمام هدا قدمني التراؤيح صلاة بعد ومحاضره سفر 

نمثفقرأت خلقي، والشيخ أصلي أن والرهبة الخوف من نؤع عندي وحصل 
قرأتالحيلأة؟ هده ما قال؛ الضخ علي التقت الصملأة من انتهينا ولما جزء 

أوجزء الأقل طى قال؛ ، أصلي؟ أن تريد كم فقلت؛ صلاة؟ هده ، جزء نصهض 
ونصيف((,جزء 

»الجلآء.واحاوة.قصاة أسرة برنامج ]١( 
١^^^٠مذكرات ّْن ]٢( 
الراحل•الإمام بنوان• لقاء ]٣( 

٤٩٢
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كلمةالوالد من يطلبؤن ايساجد أئمة من كثير كان رمضان ؤثن 
لأنيوما؛ عشر أربعة لده بذلك جدولا سنؤيا ذ1ذلم وكنا التراؤيح، ميلاة بعد 

يحثهمزُ(فضأ فكان الكومة، مكة إلى عشر الخامس اليوم يذهب-ة الوالد 
الركؤعوالسجود.والتاني-قت الطؤيلة التراءة على جميعا 

الإسلامشيخ جامع إمام الغراب فهد الشيح أن اللطيفة؛ الواقف ومن 
ثلاثستصلي كنت إن الوالد: فمال كلمة، ■ء،ةريذج الوالد من ْللب تيمية ابن 

وهذااكبخضاد~ فمال مث٢، ين ا صاسر ابن عن ثبت كما ركعة عثرة 
ركية.عشرة ثلاث أصلي ~ أدبه كمال من 

ؤيذكرالأحرى، وأركانها قراءتها ة_قن الهلويلالحملأة يحب قهو'ء،ةا!؛ذة 
أبوالشخ »كان ؛: ين—ول ذلك سل الأولى حياته ث عاصرم عمن 
كهرباءهناك وليس حفمله من يقرأ التراؤيح صلاة الرين ه بنا يمملى حبيب 

ساعةالملأة ودا،أتغرىه بارد، جوها لأن المرحة؛ فيمدلون_قت المجد _قن 
4ركعة وعشؤين ثلأثا نمهلى وكئا ، والمنؤت، لوتر ١ ذلك -هت بما ، تقريبا ونصمم_ا 

ي1د،تمرم ، حتمة وطمرين احدى ليلة ^^٢ 
بحمث4 وع،ثورلن سبع لله  ٥٤ضغيم ء أحرا حممهه لمله كل ضمرأ 4 ءه را الم -هت 

والقيام،(.التراؤيح على أجراء الخم،،،ة تشمهم 
يصلىأبوحبيب الشثرى عبا-اسميو الشيخ "كان ٠؛ ''ةةمحة١ وفال 

بذلكبميلي كان الوالد وكيلك مرات، ثلاث الأواخر العشر تقن -رمضان -قن 
الوالدكان ، أنا به صيت الذي وهو جليغم آل مسجد له يقال الذي السجد 

أقبلئا مرة انه مث ييليل كان أنه فاتذكر ٠ ونميما الشهرخت1ّ0بإن -تقن يختم 

تفسدلم يمينه، إلى الإمام معوله الإمام، سار عن الرجل قام ا إذ باب؛ البخاري-فت أخرجه )١( 
٠٦٩٨/برقم ان الأذ كتاب من مملاتهبما 

يرنامجأسرةواحوةانقناةءالجاو1.( ٢١
^نامجأسرةواحوةبصاة>الجو■.( ٣١

٤٩٣
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))قدجزء ، أجزاء أربعة ركعات أربع قرأ-قن وعشرين ست ليلة ■قن الختمة على 
اجزث وقرأ ركعة »ع—م«-قن وجزء ركعة »تبارك«-ؤن وجزء ركعة الإه«-ق سمع 
التيالأركان يهليل وكان ضهله' من ذلك كل قزركعة، - البقرة سورة من آخر 
سبعةإلى ونميف أجزاء ستة من ليلة كل يقرأ فكان 4 والسجود الركؤغ هى 

كل، ٦٢يمرقون 4 عشرركعات أي؛ تسليمات، خمس الليل أول فيميلون 4 أجزاء 
نحوايسترسون نم 4 وربعا جزءا ركعات الثر يمرؤون-ق أي؛ ' نمي—ا ركعة 
يأتونثم 4 يرا قميالليل كان إن ساعة أو ' ْلؤيلأ الليل كان إن ساعتين من 

ساعتينسمعرق بحيث يطيلونها وهذه الأربع، ويسموتيا ركعات أربع ؤبميلون 
إلاربنا•أوساعتين 

الشاييشربؤن رر االجالأأحد فيجلسؤزشن ينامون4 ي44تريعونولأ ثم 
بالشفعيتبعوها ركعازثم ست أي؛ سليمان، ؤبميلؤزص^، يرجعون ثم واموة 
يستريحون4الثانية التسليمة بعد وكانوا أكثر، أو ساعتين وستمرق والوتر، 
لدةالواعذل4 من بشيء أويذكرهم الكن،—44 أحد من القراء أحد عليهم فيقرأ 

وهكذاالعبادة، على بها ليتنشطوا والقهوة؛ الشاي حلالها ؤيشربؤن ساعة، ربع 

الأ4حورونحوذك،4طعام لتناول يذهبؤن ثم الأول، ان الأذ قبل ذللئ، من ينتهؤن 
الأسنان،سمار إلا أحدا منهم نفض. لا يصلون كلهم بن الواطتفان ذللث، ومع 
٠هابطاا< مكان ه الحيلين خلف، صفوف لهن ء الن،4أا حتى 

اك1نيقرأها_قنمحيرقةعندء4ر سعي، العم ))أتذكر '؛ ء4ةمحر وق—ال 
4كاملا القرآن يحففل4 يكن لم لأنه سراج؛ على الممحن، من التراؤيح ميلاة 

فقدمه4 موجودا الوالد كان مرة ات وذ 4 الجزء وربع جزءا ليلة كل( يقرأ وكان 

،أاسو1.اقناة أأ44رةواح،دء برنامج )١( 
اسمالممائفمحيرق4.عليه درس دينصداضادروغ4واكلوع 4،4س( ٢١

٤٩٤
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ولكنهالأولى الليلة فقرأ_ق للقرآن، حافذل< لأنه التراؤيح؛ بالجماعة ليميلى 
كانتولما !،، ٥٥٥الليلة هدء بهم سميلى أنه خلن لأنه القرآن؛ أول من يقرأ لم 

الحيحف،أول هن القراءة ابتاوأ_ق بالخيلاة ألرمؤه أنهم ورأى الثانية الليلة 
قراءةيعوض لكي أيام خمسة أكمل أن إلى ونمعما جرءا ليلة يقرأكل وكان 

علىواستمر الجزء، وربع جرءا ليلة كل يقرأ كان ذلك بعد ثم الأولى، الليلة 
نحن-4؛وبقينا الرين' إلى سافر وبعدها التكهف، سورة إلى وصل -حتى ذلك 

محيرقة.

تقنهذا الجزء، وربع جزءا يقرأ ة ليلكل وكان سعد العم أكمل نم 
إلىخممُة من ليلة كل يقرؤون الأواخرفكانوا السمر _قن أما الأولى، الس،رين 

أجزاء((،ستة 

عنالواك ينقل الرياصن مقت *حتى بل بالقرى، ا خاممالأمر هدا وليسن 
قديماالرياض _قت الأئمة أ،حد مع مرة ذالت، أامهاي،ت، ا: ر قوله ماوإيْ جدى 

فتقدمترجل، قام ت،ه،ليم؛بن مهلينا أن وبعد ههفوف(، سبعة حلمه يه،على وكان 
اثممفاممرن،-ق، حتى مكانه آحروتقدمت، رجل قام وا،هايمه بعد ثم مكانه 
ولمذلك، على واستمروا ركعة، وعثمرين ثلائا يمهلون وكانوا الرابع، أو الثالث، 

العالد((.مزهدا ينقمهوا 

الشيخفيه يمملى الذي اال،،،جد أصلى.ق ا أحيائ))كنهت، ٢: ر وقال 
ذلكبعد عين عتيق، آل من شيخ بهم يصلى وكان ، '^٥^ إبراهيم بن محمد 

ثلاثارمفيان من الأولى المسمرين —قت التراؤيح يصملى وكان نجران، قامهيا-هت 
يميلى.قائم حلفه والشيخ ركعة، وعممرين 

رأالجال«.وا،ح،لة_ققناة أسرة برنامج )١( 
أأاالجاو،.مناه مقت واحدة أسرة برنامج )٢( 

٤٩٥



أساسط , ه0هءمحتي00ه0ي00تيتي0وأ 0000000ي

أربعييسلى نم التراؤيح، بهم بصلي كان الأواخر السر دخلت ا فإذ 
الليل،آخر جاء محاذا جرأين، من نحوا يقرأمحيها حيث فيهاء يطيل ات ركع
تسليمتثنفصلوا اجتمعوا ساعات أوثلاث ونمث بساعتين الفجر قبل أى: 

ساعةربع تقريبا —ؤن بعدمايجلسؤن ثم ات، ركعأربع أي؛ طؤيلتبن، 
إبراهيمبن محمد الشيخ بيت من أحميرت التي والقهوة الشاي فيها يشربون 

تتعلقالتي والأ.حكام الفوائد بعض الكتب أحد من عليهم يقرأ و، 
وقيامهم*.تراؤيحهم كانت هكذا بهم، يقومؤيكمل ئم برمميانوغيره، 

للهجرةوألف وثلاثمائة وسبعبن أربع سنة »_قن ؛: عنءأإذقر وقال 
ونحنرمحّان علينا دخل وقئ الوقت، بعمى الرياض _ق أقيم كنت ه( ١  ٣٧٤)

ناصرالشيخ معالي بمهحبة الهمين إلى نذهب أن على عزمنا ثم الهميايض، _قت 
نتحفمحاكهة السوق من نشتري أن أردنا الصياء ا ميلينأن وبعد أبوحبيب، 

امحاذ وغيرها والبحلحاء القيبرة التي_قن الأسواق _قت فنملرنا الرين، أهل ا به
بصلونكلهم لأنهم فاتحا■' واحدا متجرا نجد ولم محالهم، أغلقوا قد كلهم 

٠٤الفاكهة-كانت وقد شيئا، نثيتري أن نسنملع لم ولهذا والقيام، التراؤيح 
٠٤تمتلئ-النساجن. كانت وقئ الرياض، من حليعت ا إذ إلا توحد لا عزيزة الرين 

ماهنيعض، فيها المهلين عدد ؤيكون بالحيلين، والتراؤيح والغرب الفجر صهلأة 
مرات؛(.أو^j؛، مرتين رمم،ان قيل عليه كانت 

هذهعلى اهلوهم عودهم ممن 'ة،ةءإنة جيله فان الليل مملاة ا وأم
الفجرمحبل فجاة فام بأنه )رأخيرني ا: ر . jlseIULامحمد الثييخ يقول ة' المملأ 
فعمران وآل البقرة قطع كيف فتعجب عمران، آل سورة آخر ِق أباه ليجد 

•واحوة-ققناة1ااجد• أسرة برنامءٍا زا( 
^عا١J.J^شيخ٠ح٠ّاز'آا 

٤٩٦
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الفجرقبل أولاده ؤيقيم ساعتممن، بقوم أبوء وكان يرسيثا، القميالؤقت هذا 
الليل«.من نصيبهم لينالوا ساعة؛ بتمث 

طلابهؤيذكر أوسفرا، حضرا الليل صلاة تفوته تكاد لا كان 
شاقا٠السفر ولوكان الليل بميلي كان أنه الأسفار مقت ومرافقؤه 

الساعةإلا السكن مقر نمل لا )رأحيائا ا؛ار الهنأحمد الشيخ يقول 
الفجر،مهلاة بعد درس ولديه الرابعة السياعة الفجر ان وأذ والربع الواحدة 
لحملاةؤيؤقفلنا يصملي، قائما فاحده اب البوأفتح أحمانا، الشيخ فاراقب 
منيثؤم عليه الله رحمة فكان غالبا، ساعة بتحمف الفجر أذان قبل الفجر 

أحد((.يحهفه لا قياما الليل 

»_قنفيقؤل: الجارية، إلى معه رحلته الحوطىل عيدالله الأخ ؤيذكر 
إحدىخن محاضرة صيلته ليلتي ^( 

كيلومترا،على يزيد ما الثميخ إقامة مقر عن تبعد عت، وكانالدارس، 
الشيخإقامة مقر إلى عدنا لما انتباهي فشد حدا، وعرا الحلمريق معفلم وكان 
خنالقراءة ينائ عرفته خن حلعس المهيخ أن ليلا عشرة المانية ال،ههاعة عند 

شديداإرهامحا مرهما كان أنه مع رحلته، بداية من يقرأفيه كان الذي الكتاب 
خنوشرع القراءة عن توقف، ذللث( وبعد اليوم، ذلك بدلا،خن الذي الجهد ب،،يب،ب 
ليلا((.الثانية الوق،ت،نءءوال،،،اعة وكان التهجد، مملاة 

كانفان الفجر، صملأة بعد ال،،،جد الجلوسخن على يحرص وكان 
ثمالثيمس ترتفع حتى القرآن بالذكروقراءة اشتغل ؤإلأ به اشتغل درس عنده 

خروجه•أربعاقبل أو ركعتثن بميلي 

الراحل.الإمام بعنوان: الهنا أحعد للشيخ لقاء ( ١ ) 
.٢٩٧٢العدد: *أم،  ٠٩أغسطس ٦ د، ١  ٤٣٠/٠٨الخسسلا/عكاظ جريدة )٢( 

٤٩٧
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والمسوقكالكسؤف الأسباب ذوات الحيلوات على ؤيحرمن 
ونحؤها٠والأستسقاء 

ةصلا ااالك-ىعز؛ الديوان من ان بيصدو كلما أنه عليها حرصه ومن 
٠والحضورلها الأستسقاء ميلاة فضل على وثكلم عليها طلابه حث الاسسشاء 

إليهفأشاؤوا فرآوه، الناس فتلفت مرة الأستأأأقاء صلاة _قت الأمام وتغلف 
٠أحطلها ما لقيل: شهر _قن أعدها لو عص،ماء خطبة خطب ئم ضصلى فتقدم 

منالأخير النحيف يقضى 'ىأ(وإذج الوالد أن ذكرت فقد العيد صلاة وأما 
كانإذا الكرمة ِقمكة العيد يصلى أنه عودنا وقد الكرمة مكة رمضازِق 

•الغد من يسافر ثم اكتمجل، ١ إذ الحرم _هث التراؤيح ؤيمملي ناقصا، رمضان شهر 

صلاةإلى بالنسبة ولكن العيدt _قع وأعماله حاله بالتفمييل وساذكر 
فيصلى ما ونادرا محيرقة فانه الحرم لم إن فإنه العيد 

وكثيرمسهر، آل أخواله فيها ولأن صغره، مند فيها الميلاة نعود لأنه غيرها؛ 
جبرين•آل جماعتنا من 

ضتكبيرتمح، كل بتن يقول يختارأن أنه منه سمعتها التي الفوائد ومن 
اللهوسبحان كثيرا، لله والحمد كبيرا، أكبر أ)الله والأستسقاء: العيد تكبيرات 

تسليماوسلم وصعبه آله وعلى النبي محمد على الله وصلى وأصيلا، بكرة 
ففيهالذكر؛ لأنواع جامع وهدا سكوت، فيها ليس الصلاة بان كثيرا®يعلل 
أنواعفجمع النبي على الميلاة وفيه ، التحميد وفيه التسبيح التكبيروفيه 

احتياره٠—قت هوالسبب هدا المطلوبة، الذكر 

الرامل.الإمام بعنوان: الهنا احمد لاشيخ لقاء ( ١ 

٤٩٨
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والترغيبعليها الحث كشر وكان المعلاة ْع حاله من العالم بعحس هده 

أنؤيحب وعلا، جل لله والخضؤع فيها الخشؤع على ينبه الأخص وعلى فيها 
المؤمنون.سورة أول كثيرا يقرأ 

حضؤراتجنائز

منله لما أقويته ا ؤإنمالمعلاة، المدلةبموهت،وع لمهيق الموميؤع هدا 
الجنائزحضور على حرصه عنه عرف فقد الوالد اة حيحضور-ق 
ذلكيفعل قبره، على عليهاواتياعهاوحضشوردفنهاوالدعاءللميت والميلاة 

قيراط،فله عليها مملى حتى الجنازة شهد رمن النبيه؛ بقول مهتديا 
مثل5 قال وماالقيراطان؟ قيل: قيراطان، فله سلفن حتى ها شهي، ومن 

ا.لحباليناسليمين<ر 

جامعباستمرارمقن الجنائز على يصلى كان أنه 'محءمحة عنه واشتهر 
وأنهالربوة، بعي الراجحى وجامع عتيقة، بحى محمد بن الله الأميرعبد 

سأايخهوأقرانهمن ايخوالعلماءوالدعاة 
يحضر/Xi(_ كان ' ؛ قاءر والأصل الأقارب من وغيرهم مللابه وذوى وطلابه 

الحارق.المعيق، الحر.قت ضوة حتى_قن تدفن، حتى الجنازة ؤيثييع جنائزهم 

أوداعيةلعالم جنازة أحمعر »لم ؛؛ فقيهىر حأ،ين بن على الشيخ يقول 
المشعثنام وأمالم۵هلين مقدمة ِقن الى تعالشيح وأرى ءالأ أووجيه 

للمعزين((.ومتمعدرا 

٠١٣٢٥/برقم الجنائز كتاب، من تدفن حتى انتظر من باب، -قت البخاري أحرجه )١( 
.lit(p://wvvw.aljazirali.corn/104890/fe7.litmالحيان خاثم )٢( 
جبرينابن مع أيام مذكراب من سي ممح، س علكا )٣( 

325483=p^1p?pاlس.l.I١et/sl10Wtاuاaا٢es.a١اttp://maj.ا

٤٩٩
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لهيتوفى الشيخ طلاب من طالب »أي ا: ار الهتأحمد الشيخ ؤيئول 
االقبرة«.ؤيعضر—قز عليه يصلى الشيخ ترى قريب 

وشهودالمرضى زيارة ق، - عجبا ®كان ا؛ التجدر محمد الشيخ ؤيقؤل 
إمامايصلى أن منه وطلبت بنفسه جاء /XZ_ جدي بوفاة سمع الجنائزولما 

جنازةإلى الشيخ ان إتيلأن كبير؛ أثر نفسي ِفن لها وكان عليه فميلى I عليه 
علىشيخه فيحب الطالب نفس _قت كثيرا يؤثر ا ممتلاميده من تلميد أقارب 

الاهتمام((.هدا 

والل،ىازة جن»-قت الزيؤع: حمد الشيخ بن عبدالواحد الشيخ ؤيقؤل 

بينهماكان لما عليه؛ الصملأة يحضر أن حرص؛5وةوإثج سنوات، ئلأيث، قبل معحإهة 
ولمابالرياض، الربوة الراجحى-فن جامع ذلكِق وكان قؤية' أخؤية علاقة من 

شيحناتقدم ه  ١٤٢٧^٥٨٦الحميس يوم لعصير ١ بعد لجنازة ١ صلاة حضرت 

تكبيراتحمص وكبر؛5وءوإنة إماما الجنائز على وصلى جبرين ابن 

المسألة((.هده العملي—قن بالتْلبيق تعليما ذللئ، وكان الجنائز مع طفل لوجود 

والرحمة،بالمغفرة يدعوله دفنه بعي. الميعت، قبر على يق—ما زُعيفأ وكان 

ادابست،يم وطّا لأ.ىتد^إ، سدغفروا  ١٠هه. اللمبى مؤل عيأيه وحم_ب، واصعا 

ا.نسال(ر الأن فانه 

الراحل.الإمام بعتوازآ الهنا أحمد للشيخ حملبة ( ١ ر 
جبمئن•ابن رئاء  'إحلتة *الرحمة• صاة النجد معمد ( ٢ ر 

الجنامكتاب من الأنمعراف وقت بق للميت القبر عند الاستغفار باب -ٍه داود أبو أحرحه )٢( 
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وهو^ ٤٥باز بن عبدالعزيز العلامة شيخه دفن عندما شوهد ولقد 

يدعوقبره على واقئا فبقي الغاس، جميع وذهب دفن أن بعد قبره على واقفا 
خديه.على تنهمر ودموعه له 

بعصذلك،.فذ ذكر كما أ.محيادا، التبر عند الوعْلة جواز يرى وكان 
المبرة؟الدفن-ق والتذكير الوعظة سؤع هل هآفضأ•' سئل فقد ا؛ فتاواءر 

يلحدب1فتاولا جيء لنبيئ^لم1 ان 
يثا- ■حل مقت ونعيمه القبر عداب عليهم ينحس فأخي حوله، وجلسوا جلس له، 

والحاضرونبعده، وما الوت، ذكر فيه ^اسب مشهورر طؤيل 
القلوب.يرقق ما إلى حاجة فهم.فن التؤفى، هذا ومعهم القبور، يشاهدون 

ذكرواوقد غالبا، عليهم يوثر فالتذكير ا، الدني,فت ؤيرهد بالاخرت، ؤيذكر 

منيهرب الحاصرين بعص فابممر تدفن، جنازة حضمر أنه ال،،،لف بعص عن 
٠فافه،د الغ|ار، و ا

والسعتاا1شيرن يخاف الغبار أو جبهته الشمس م،يب ين لكن ^ن 
جدياراغما وو|تا وسكن فسوف بشاث،ته تبقى كى الظل وJالف 
طيلت>ت،اكوىفيغمهااآلبثامظلمة غبراء موحشة قفراء 

'ي1تفس،قبلالردىنمتخلقىعدتاُ به تبلغين بجهاز تجهزي 

قن- الثلأئاء يوم من الغلهر معلأة قبل أسبوعية موعفلة '5زحويذة وللوالد 
بالرياصوهوجامعبم،لىفيهعتيقة 

■5ةرإيؤلشيخ ١ موفخ هت ورابْلها ١ لتكنر ١ ٠ كناب من ٥ ٥ رقم لفتوى ١ ( ١ل 
h^p://ibnا-ebreenxاصm/x١هc.pاklp?catهob&مح

• ٤٧٥٢/برقم سنء من السنة كتاب من القير وعداب القير ه، السالة هن باب هت اوي■ أبود أحرجه ( ٢ ل
الشاملة(.)الكتبة  tiU\/العارف لْلاتف )٢( 
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بالاستعدادتتعلق فيه مواعظه وغالب ذلك لأجل الميلؤن ؤيكثر الجنائر على 
والنشور.والبعث القبور أهوال من بهده وما للموت 

التيالساجد ازةث الجنعلى لميلي يقدمونه الساجد أئمة وكان 
وجامعi مىحوري،أ، محمد بن عبدالل4 الأمير كحامع الجنائز، —قت عليها يمعلمى 
وكانءاذاالحمام، أم _قن خالد الملك وجامع الراجحي، سليمان الشيح 
كبرأطفال الجنائز أوكان_قن عليه أوعزيز أوفاصل الم لعجنازة على صلى 
تكبيرات.حمس 

)>اككبيرعلىالوصوع:سهذا ١١٣^الروض شرح ه 'يءمحة يقمحل 
تكبيراتخمس ويوي تكبيرات، أربع انه الشهور عدده؛ _قت اختلف ازة الجن

رجلعلى صلى الحيحابة بعضن ءان حيث زاد؛ من على إنكار ولا ست' ولوي 

بخمسبعضهم وصلى ، ُ بدرر أهل من يعنى بدري إنه وقال؛ سلما، عليه وكبر 
يكبركان ولعله ا...٠ يكبرمار كان الله رسول إن وفال؛ تكبيرات، 

زادفإذا أربع، الأغلبوالأكترالأقضارعلى ولكن ؤ ستا وأحيانا خمنا أحيانا 
ينكرعليه.فلا خامسة الأمام 

لخينااسر اللهم، وهو؛ انمام، الدعاء ^ل 

والدعاءتكبيرة، بءل_ الإسلام، على فاحيه منا أحييته من اللهم، ا، وميتن
يدعوبعدفانه كبرسا ؤاذا تكبيرة، بمد وارحمه اغفرله اللهم، الخاص: 

موقءاص'ءةمح•)١( 
htlp://ibnjebreen.com/b(K)k.php?cat=7&book=77&(

بنعلى،سهل مطي علماا؛ءكي أن سماصرهبابابابرنم/آأهه؛ )٢( 
بدري«.ءإنه إلينا التفت ثم ٠ ستا عليه فكبر حنيف، 

حناتزناعلى يكبر زيد كان مال: ليلى، أبى بن عيدالرحمن عن سنده صعيحه مسلمه أحرج ( ٣ ر 
بابانذلرهان يكبرها* الله رسؤل *كان فقال؛ ضالته، ٠ حمسا حنازة على كبر وانه ٠ أربنا 

.٩٥٧/برقم الجنائز كتاب من القبر على الصلاة 



تي00000000مح0مح0000،و00محمحواس>ا؛ه اكقي>؟؛ة الخامس: القسم 

بلالسادسة، بعد يدعو ولا آخرء، إلى أجرء تحرمنا لا اللهم، بقوك: الخامسة 
يسلم((.ئم قليلا يقف 

بذلكالأطرم صالح الشيخ علم ولما الحوْلى: الله عبي، الأخ يقول 
الشيخعليه فرد ذلك، وراجعه-ق مكتبه، جبرين_قت بن عبادالله الشيخ إلى جاء 

علىيكتر أرقم بن زيد »كان ليلى: أبى بن عبدالرحمن قول قرأت أما قائلا؛ 
الله.رسول كان فقال؛ فسالته، خسا، جنازة على كبر ؤائه أربعا، جنائزنا 

أنهالنبي.ؤ عن وثبت يواية' أكثرمن وسينا-ق كبرسما أنه ا وأيمييكبرها، 
٠الممحابةعن ١لثابتة الأثار من وغيرها حمزة، على تممعا كبر 

أربععلى الزيادة فان ولهذا ة: الأدلهذء إيراد بعد الثبخ قال ثم 
لما فإذ السنة؛ لاحياء أحيايا بها نعمل أن بد فلا المنة، ئابتة_قت تكبيرات 

إذا؟ليحييها سوف فمن ١لمنة نحن نحى 

مكةإلى سافر فقئ ونحوهم، العلماء بعص على للملأة أحيانا يأّ،افر وكان 
اللكتو4 ولما ص^، ابن نيئ لما وكذ,لك باز، ابن الشج ت4ٌ نا ة الكرم—

عادئم عليه وصلى للوياض فرحع علية، دورة الطائف-قن كان-ق 'يءمحة قهي،
وكان، العتلأحمود الشيخ على للمملأة القصهيم إلى وسافر ؤ دورته وأكمل 
الدينيتوفؤنهناك.الأقارب بعض على الصلاة لشهود للقؤيعية كثيرا يّمافر 

المهافاتلتباعد المابقبن عند معهودا يكن لم ؤإن الشر، أن ؤيرى 
ذلكتيع_قت وقد القبور، الشرلزيارة على يقاس ولا يمنعه ما الشرع ف فليس 
رذلك جواز يرى حيث، باز، ابن شيخه 

.http://ibnbaz.org/mat/2580عض الثاك، اسل متنوعة٠ ومقالات، مجنهتاوتم، 

٥٠٢
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دونهاالذي الباب أوفتح الجنازة رأى إذا يقوم 'ءجائ>ج الوالد كان وقد 
عليهاالحملاة شهد أو عليها صلى ا ؤإذ 1 ا ذسار هت اكمحيعة للأحاديث 

مجاهدعن ٢ ر الغني صاحب ذكره بما ؤيسدل توقع، حتى مكانه وفماهن 
بنعيدالله ورأيت، قال ترفع. حتى محسلأك تبرح فلا صليت، )رإذا قال؛ أنه 

قالالرحال((. أيد.ى على يراها حتى جنازة على صلى ا اذ محيلاه يبرح عمرلأ 
الجنازة((.ترفع حتى الحيفوف، ))لاتنقص الأوزاعى؛ 

منسق4 ممن سلف ن مض 

ه،بينوا فإذا اللحد' من ينتهوا حتى النامي حاش( ؤيقن( ومشايخه آبائه 

معيتخلل( بل، الطريق( له ليمسح الناس يزاحم من ينهم( وكان تصدم، الدفن 
لكانهيرجع ئم اليح،، رأس قبل من حثوات، ئم يحيل حتى الفجوات، 

الدفن(انتهح( ا فإذ الين(، أقارب من، من،لقبه ؤيمزى التعازي ي،يتقبل الخلن( هن 
وبينه،بينها القبر جاعلا القبلة مسميلأ يويه رافعا طؤيلأ دعاء ودعا تقدم 

قافلا.انميرف ئم 

الاجتماعيرى-4 ولا ؤبيريهم بيتهم البت-4 أهل( وكان'عةمحةيزور 
اببالي،ت،ولواكدتعزية ))سن، ؛:إحديرفتاواءأ يمول.ه بانا، لئ( لذل

أحدهممنزل هت الاجتماع أوإحوانه ؤيجوزلأولاده أهله، منزل إلم، باليه—اب 
جميعا•بتعزيتمحم الأجر ؤيححيل( مجتمعي( المعزون يقحمدهم حتى 

أحيائا((.المنازل تباعد رغم منهم واحد كل، منزل بتتبع يتكلف لا حتح( 
كبمامحة'إبراهيم تمحؤزعمي ولما واليتم(' تؤفيت لما للعزاء جلمى وقد 

^Uئزضمدحيحافثارى.زاغ 
 )٢[nU/Y^i___ai.
الشيخ.مكتب ترقيم من  ٩٥/٨١ رقم الفتوى ]٣( 
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شاركسلخا سهم بالجلوس العزاء الأقربين_قن أقاربه يشارك وكان 
أقاربهأحد وفاة عند الطعام باعداد يتكفل بل بعضهم، تيقن ص،هرلما آل أحواله 

باسا.ذلك يرى_ةن ولا الوحبات، ى حر إ ق يثمركوه- أن على ؤيمعر أومحبيه، 

سواءوأتراحهم، أفراحهم الناس_ق لشاركة بحبه اشتهر وقد 
منقربا الخميلة مذء زادته وقد أوغيرهم، الفقراء أو الكبراء من كانوا 

وتقديرا.وحثا الناس، 

كتبهامن وتتميزبأن حائل، -Si حنازة لشهوده قمهة لك ألوي ودعت—ى 
يقؤلتميرفاي،،يير، مع برمتها ساوردها ولهدا دقائقها تفمهيل أحسين قد 
علىالمعلاة انمسر مهلاة بعد الثييخ على »عرصنا ا؛ جظ،،لإ؛نر أبوسارة الأخ 

ونوحتهالأب تيقن حيث المكرمة، مكة من -ومهم فلبعد حادJث، لهم حمل عاثلة 
حائل_ق المشهورات، اكاعيات، من ابنتهم أن ة خامموطفلها اك١عية وابنتهم 

فقال:الكبير، الجامع _قت فقلت،: عليهم؟ سيص،لى أين التعيخ: وسألني ^١٠٢^ 
نحنللقئا واJ۵الشيخ وتؤضأ للمعيجد التمامى سعود الميخ سبقنا بأمي، لا 

الكبير.الجامع إلى الأربعة 

الشيخللمقبرة؟سيخرج هل — بجانبي وكان ~ الشيخ ابن "يألتميليمان 
أوللمقيرة واكى، يا ستخرج هؤر لواكء: قال ئم سأسأله، لكن أظن لا ال؛ فق

معهم.نخرج بل الث،يخ: فقال ممشة؟، عليلئا 

العمرة،بعل. توفوا فقد عنها، راضيا الله يكؤن نرحوأن العائلة هده 
ؤيدعولهم.دفنهم، ؤيثيهد وسيخرج الجليل، العالم هدا عليهم وسيمش 

■hnp^wwj-msk.com/vb/show^_.php?t_i7&page= م١٤TU/A/A أبوّّارة

٥٠٥
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عمرهاختام يكؤن دعوأن كانت الداعية ابنتهم أن ذلك بعد وسمعت 
أرادت.ما لها وتحمى عالم.. عليها يصلي وأن معها ابنها يكون وأن عمرة بعد 

فضلك.تحرمنا لا فاللهم 
ُ

•لهم- ودعا الجالس.- ااورأة.قإحاوى بدعوة ذلك بعد الشيخ وأخر 

يتقدمأن منه وهللب الشيخ على وسلم الأمام أش المقلاة بعد ئم 
أحق،لأنه يوم؛ أن الإمام من وطلب الشيخ ورقص ازة الجنعلى للصيلأة 

للميلأة.الشيخ فتقدم يتقدم أن الشيخ وألزم الإمام فرفض 

سنكبرالحيؤت بمكبر قال ثم للجنائر ينظلر قليلا الشيخ وقف وبعدها 
الني،هعلى والملأم نم،لاة 

الحامسةوبعد للأموات، حاصا دعاء نقرأ الرابعة وبعد عام، دعاء الئالئة وبعد 
للطفل،دعاء 

لألهاالرأة لكانة الحمس التكييرات كبر الشيخ أن أظن البداية كنت_ق 
الفقهاءبعض رأى سا وأن الطفل لأجل ألها اكتشفت ولكنى الله، إش داعية 
أحكامبععس عن مباشرة الشيخ سالمت السيارة ركينا فعندما الشيخ- ؤيراه 

وقال؛٠ الطفل- لأجل أنه فاحبرنى بخمس؟ التكبير سبب عن وسألت4 الجنائز؟ 
أنالأسف مع وقال؛  ٠٠ودعاء بتكييرة يخصى أن طفل الأموات مع كان إن بد لا 

الحرماrن٠حتى_قت يزيدون لا الناس 

السياراتوكانت المقبرة لباب نقترب أن الشيخ ابن وطلب المقبرة فوصلنا 
ساءإن بعيل4ة ليمسن والمقبرة مكان أي _قت قفوا بأس، لا الشيخ؛ فقال t ا جد كثيرة 

،المقبرة لباب ا وصلنحتى لنا مهيأ كأنه السيارات بين طريما ا فوجدن٠ - الله 
٠هنا يكفى وقال؛ الشيخ، فرفضي بالسيارة، للمجقبرة الدحول وأردنا 
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هدالأن ه؛ منالبشت يخلع أن ابنه من وطلب الفاضل، الشيح نزل 
شمرتحارة الشمس وكانت القبرة لحل حش وترجل ٠ لله، وذل حصؤع ام مق

أنالشيخ من اطلب الثيخت لابن وقلت شدتها، من حسمى من يتصلبب باليرق 
كثيرةكراسي وعندهم الملل المن كبار من كثير هناك وكان للملل يدهب 

٠٠ اهريا وا وا الن،اطغ فرفهم^ ل فم^ ، حد ه١ 

وضض٠سطمره الشيخ 

يحثوالكي الدفن؛ ف مشاركتهم يريد الشيخ فتقدم اللحد، من انتهوا حض 
الزحاموسط _هت الشيخ تقدم وفعلا المنة ه ورد كما القبر على حثيات ثلاث 

مناتي من ومنهم عليه يرجع من فمنهم للشيخ، ينتبه لم الناس من وكثير 
إخوان،يا مرتفع: بحموت فقلت ذرعا ضقت حتى بمبقه أن ؤيحاول حلفه 
٠وريئمِِا 

هماربما أمران الي بتقن جاء والحقيقة تخبرهم لا أن ابنه لي فاسار 
ابنهأن أو ه•• منتواصنا الناس على يقدم أن يرضى لا الشيخ أن السبب: 

ئلاثوحثا الشيخ وصل الهم الرحامع1يه، ؤيزداد يمرق أن الشيخ على خشي 
القبور..بقية على الحيي إكمال يسمملع ولم قبرين على حثيات 

ليشربهماء ابنه وأحضر عليه يتوافدون الناس وبدأ لكانه الشيخ ورجع 
اهرسيذهبتوأحصرت الهم الناس.. رة 

وفعلاج^.. النبي سنة _قن كما جالسا يشرب أن يريد الشيخ وكان ليستريح للشيخ 
لميلام١ لمكملوا ينتهي Jندذلروjه والنا٣، وسرب وجلهس الكرسي له ، أحضري

قامولكنه جالما يستعر أن أتمنى يت، كنالشرب من الشيخ انتهى وئا عليه 
الشيخمن أصغر بعضهم إن حتى الناس على ليسلم الكرسي وأبعل- مباشرة 

منبالاقتراب أمر الشيخ انتهى ول—ا عليهملل يسلم واقف والشيخ ستة بن بست 
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منلكنه ا بهحديه من الأن سسحصير لا إنه فمال؛ المعدحان المرير عيد 

_'،fjبالشيخ معرفتي بداية مند قديمة وهي ضمحيحي آل من الشيح جيران 
الحي.على جديدا الفقيرسوريا الشخحى وكان 

أيالوشي ذلك الوالدِقن كان فقد الأن، هذا أستغرب لا الحقيقة قن -و
أكثروما منا عبة ق هدا حدث فربما بنفسه سعارنه يمول ه  ١٤٠٣ود حل. مقت 

رلآ/(هأ•وفاته بعد أجهلها أني اكتشفعت التي الأشياء 

تجلسكانت المعن كبيرة فقيرة لامرأة موقف الوئرة: الواقف من ولمل 
بعضأعطاها رآها كلما وكان عءمحة، الوالي. لنزل الوصل الْلريق -4، أ-حياد—ا
)رددوبيست يا سد)ء بئ بكت المس؛^ بؤفاه هبل!ام ) علم،ما وعني. المال، 

ا.منكاس.مح،ومنلنمداىنواسراءر مثل: عبارات 

الدانيقيل القاص عليه وبش فقده واليتامى الأرامل تبكي 
مكانوكل ناحية كل من ؤإمامها شيحها الساجد تبكى 

؛المرفازر أخا يا أعظم والخملن، دينها ا يلممة الأئمة موت 

مسجدشائع _قن الرصيف على تجلس اليوم، إلى مكانها مازالتا-ف، وهي 

البرغس•

فانهموازينه، _قت يجعلص أن الله اسال كثير حفي ما ولعل، موقفان هدان 
وتذكرؤيتعاهدهم، يعمليهم كان أنه يذكرون الفقراء كثيرمن جاءنا تيؤن ا مل

.ألمرء. لأول تنشر ذكايات ٠ مواقف. . أسرار. ، حبرين، ابن الإمام ( ١ ) 
.http://www.sami9.ncl/vb/sh0wth_.pالضبعان أحمد بن عمرو 

أبومعالح،خالد للشيخ 'هكمحئ؛ جبرين بن عياوالا4 الشيح رثاء ف وفاءا» فم٠ياJةردمعة من )٢( 
ورابطهاوُآشنأ الشيخ موم نشرت-ق 

.http://ibn-jcblccn.com/ommah/index.plip?l^^^
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كانفقد الشيخ، بمد لنا من يقلن: الإوأ،،اء كثيرمن خلق جاءهن أنه أخواتي 
علينا.ؤيقوم يعولنا 

فكثيرأوسنؤيا شهؤيا ا إمؤثياهدهم يرعاهم أنه نعرف الذين ا وأم
زُ(هأ•عياته الخيريمق العمل عن الكلام أئناء عنهم-ق، ياني الحديث ولعل 

يمهرفريالأت>يث النقود الوالدلايخلودائمامن جيب أن ذكرت وقد 
'إذلك يفعل ا موكثيرا ، الفقراء على لتوزيعها والعشرة؛ الخمسة فئة من 

ِقالملأة إلى طريقه وهو_ق، وا,لماين العمال على يوزع حيث الكرمة مكة 
غيره.ؤ—ق رمفعان _ةن الحرم 

السجدمن خرج ا إذ فكان ؤيعهليه، إلا فقيرا يرى يكاد لا وهوعكاأإنق 
السجدباب عند يجلسؤن الذين والنساء الرجال ؤيعذلي جيبه من المال يخرج 

عليهم.لنونع أوأبنائنا•' إخوني من معي أومن يعطيني وأحيايا الصلأة' وبعد 

إلاؤيممليالم،سجد من معه أذكرخرجت ))ما ُ: المنجدر محمد الأJيخ يقول 
اإذ مكان، إلى اه،_، ذ أو المعد من وهوخارج س،ىء يتميق أن بد لا فقيرا، 

مواضعها(1,تنؤع على الملفات يفوت لا شيئا، يعمليه أن لابد جالسا أسا وجل. 

سنسافركنا مرة كثيرا، ؤيعملى الصدقة يحب ))كان ا؛ هيأخنى تقول 
فاخرجأبي مالأمن يتللب سيارتنافجاءسائل ركبنا وقد المكرمة لمكة 

رأىلكنه إدخالها، حاول ثم ريال،  ٥٠٠فئة نقدية ورقة ووجد جيبه -قن ما أبي 
إياها((.فاعطاه لها الميائل لهفة 

ولالعني تحل لا إنها ٠ ؤيقول بالك،،دب، فيأمره الناس بعحس _ؤت سفرس وقد 
وكانالرزق. بطلب المالؤيوجهه لموال يكثرالتردد من يلوم وفل. لقوىمكتسب، 

مناةاءالرح4ة».)١( 
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أوغيره،الخضراوات سوق _قن الذين العمال مثل اعملوا الشباب؛ لبسي يقول 
ا.االالر له يندم أن قبل اللحييعة له قدم العحيية أثر وعليه السائل جاء واذا 

ولمقيئا يدخر لم ولهذا للمحتاجين ماله من كثيرا يبذل هأففأ ولكن 
بترتيبأقوم كنت الوالد مكتب على الإشراف توليت أن فبعد يتجر، 

الح،،أاباتأن مع عنده، من كثيرا الوالديحهرف أن وقدلاحفلت الأمورالمالية 
منمامينوات بعد لى بن فتيمنها، بمهرف ما أعرفا للحيلقات ة ااغح،صع
ليجاء فقد الخاص، من.ح،،،ابه يممرف أنه الأمور من كثيرا الوالد سلمني 

عندنامن قال: أين؟، من قلت؛ عندك، لما صمها وقال؛ ألما بثلاثين مرة 
الباقيصدقة.قال؛ المبلغ، بهذا نركيه ْدا عندنا ليس قلم،؛ زكاتنا، 

عماليشهدها رمضان للإفطار_ةت مائدة يجعل أنه قبل ذكرت وقد 
فيعطيالإفطار، بعد النقود بعص بتوزيع يغريهم الوالد لأن وفقراء؛ 

ب،،،يمافيكميون خمسيينريالا، واحيانا عثيرة واحيانا خمسهة احيانا شخحى كل 

أحدثرائه سدبد_،.ؤت وقف، ربع أومن عنده، من إما غالبا النقود وهذه ذلك،، 
مبالغشهريا ال،ئ،يخ يعطي وكان التركي، ناصر بن محمد وهوالشخ تلاميذه، 

فقلت:، هذه؟ أين من ف،يمالني يوزع، وهو للشيخ موقما رأى أن بعد لتوزيعها، 
شيء.راتبه من يبقى لا أحيائا إنه حتى الوالد راتب من 

عندهيودعها التي قة والحط. بالزكاة اهتمامه عنه عرف وفد 
أمانة،أنها يرى لأنه والفقراء؛ المحتاجين يتحرى فكان التج_اروااحأ،دتون، 

لستحقيها.نحيرف أن فيحرص 

الأعمال،لبعض العربية الدول إحدى إلى »سافرت الإخوة؛ أحد يقؤل 
فيهيعمكن الذي العقار صاحم، من كان فما الوقمته، بعض هنالئ، وتاخرت 

الهنا.احمي، الشيخ مع الراحل الإمام سوان لقاء 
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دونولكن العمار، بم،احم، هن واتميلالإيجار، بدفع عليهم شدد أن إلا أهلي 
ريال،آلاف عشرة سلفة منه وطليت بالأمر، وأأحإورته بالشيخ فاوص،لت، جاد،وى، 

للمييخورقةالسمركتبت من رجعت ولما المبلغ، وسلخني استعداده الشخ قابلي 

لي؛يقؤل الشيخ بأن ففوجشت، شهؤين، خلال بالتسديد ووعدته المبلغ ات لإنب
أنكورأينا وستءءقه، من لإعطائه عندنا الإخوان أحد وصيعها زكاة المبلغ هذا 

اليلئ،.الله ساقه قد رزق هذا لله فالحمد ذللف،، تهيتحق 

طؤيلة،مدة ثن مهدقاتهم بتوزبع للوالي يمهدون التجار بدأ وقد 
بعتشبتسليمه الهجؤية ات الثمانينيملي جماعته بعضرتجار يقوم كان حيث 

عبداللهوالم،يخ بعاسس الملقم، العريقي سعود بن سمد الشيخ فكان زكاتهم 

^خبسسزكواتهمومدال،قاتهم،

زكواتهممن له يرسلؤن والتجار الأمراء من كثير أمهبح للإفتاء انتقل أن وبعد 
والأميرعءمحة عيدالعزبز بن الأميرسلهلمان أبرزهم ومن وميقاتهم 

عليهالإشراف تولى الدى الإفتاء ال،،ديخ_قت مكتب، وكان فهد، بن عبدالعزيز 

المعلقاتهذه استقبال ينقلم هوالذي الحوطي عبداللهبنسعد الأ،مُتاذ 
يكتب،لمن خامية قات صهد تأتي كما عامة معيقات تأتي كانت، حيث ا، وتوزيعه

يياجتبمم•رصا الوالد لهم 

التنفليمبمهمة القيام النزل الذى:قن مكتبه تولى نقاعدء وبعد 

الثعيخعند الخيري العمل عن الحديث، اء أثن_ق وسيأتي المسياعدات، لهذه 
تعالى.الله ثاء إن المومعؤع تفمييلهذا الوالد 
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وسهواءساماثصيام 

إلىالعبد ه بتقرب ها أفضل وهن العبادات، أعفلم من عيادة انمييام 
امنه؛ كقوله لنمياثمبن، الله آعدهاالتي الفضائل من اله ملخق؛ الله 

•؛ ةواذساباغمرلهمادقدممنذنبهأر 

فمدكانشأن، أي شان ورممعان الحييام مع للوالي كان ولقد 
بأهميتهاوعظيملعلمه العمليمة؛ الئ،عيرة هده على الحرص كل يعرص 

تعالى•الله علي أجرها 

الحرشديدا:فيه كان وقت -قن مبكرة، سعن _ق المعوم بدأ وقد 
4- وذلك عشرعاما، أربعة وعمري لى كامل م،يام أول ))كان يقؤل''عةائؤر٢؛: 

ذلكالجو—ق ولكن ، ه( ١  ٤٣٦ ر للهجرة وألف مئه وثلاث وستتي أربع سنة 
•الحرارة(( قديد الوقت 

ل،ضويصومئلأمحأياممنلكضر،
وعثرذيشوال، من والست محرم، من عممر والعاشروالحادي والتاممع 
أومعاضرة_قنيرمى عليه .حتىلوكان ادة،المهذه يخرم لايكاد الحجة، 

كانؤإذا ال،،،يارة، أو-ه الممحد فيقطر_قت معه إفطاره ياحد فانه بعيد، مكان 
تيسر•ما على أفيلر العوارض من لعارض شيء له يجهر أولم م،ُهافرا 

بابمن يدخل الشيخ رأى أنه القاضي جامع العاملا^نث أحد يذكر 
يصيليثم فقهل،، ماء وكأس تمرات ئلأُث، على يفْلر ئم الغرب،، قبيل الحراب، 

٨٣/٠ برقم الإيمان كتاب من الإيمان من احتسابا رمضان صوم باب -ق البخايى أخرجه ( ١ ) 
وضمرماالسافرين صلاة كتاب من وموالتراؤيح رمضان، قيام ه الترغيب باب _ةت ومسلم 

نمحقئ•أبىمريرة عن  ٠٠٧٦ / برقم 
^امج|أأسرةوا.سة«ثقناةفاكد.ء.)٢( 

فق
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أويكل أن دون الأسئلة، عن ؤيجيب العشاء بعد وآخر الغرب بعد درنا ؤيلقي 
الثماعقد ه شيخ جسمي ثتملها لا الش ة المؤبمنالروح نشاط وذلك يمل، 

اءحأد،|يهر والله كيلك نءى4ديه والاحتساب، الأيمان 

تركالثميخ أن الأيام من يوم أذكر-قت ))لا ؛؛ ر الهنا أحمي، الشيخ ؤيئؤل 
بالثيتةالعبرة ؤيقول ال،،عفر، ونعن_قن يم،وم وأحيائا البيئض، الأيام مبام 
قبلمن تمرايت، ئلأ)؛، قيه الحمحن ومعه للدأرس يذهب مشقة، عنالأنا ما نحن 

هذهالأ يأكل لا عشرة الحادية السعاعة حش دقيقة بأربعين الغرب معلأة 
الثلأث«.التمرات 

الحرصكل تحرص كانت الله حزاها هيلة العمة زوحته أن أعلم ا وأن
للشؤربهحاصه محهصره أوالى اسدرينا وهد معه به لعذهب إفهناره إعداد على 

علىالحالة هذه مثل يفحألر_قت ؤإنما ، القهوة يشرب لا لأنه والفحلمائر؛ 
لينة.وفطائر وشوربة وماء تمرات أو رطبات 

السمر،_قت النافلة وحتى الفربمهة فيمعوم بالهزائم، ياحذ كان 
))خرجناقال: ، خجٌ الل،رداء أبى حاو،يث ذكر بنضعك، لورغقيت، له: قيل فإذا 
رأسهعلى يده الرحل يمُع حتى حار يوم  4rاره أسفبعص مقت النبي. مع 
،٢ رواحة((ر وابن ئ^، النبي من كان ا مإلا ميائم فينا وما الحر، شدة من 

إنهؤيقول؛ ونحوها البيمى والأيام رمحيان سافرنا_ق إذا دائما يمعوم ولهذا 
علينا٠مسممه لا 

يحضروقد يفطر لا فانه هذا ومع ذلك بسييب إحراج_ا يلقى وقئ. 
زيارتهعن أبوسارة ذكره ما ذلك الحواددئا.قت ومن الحلعام قبل ؤينحمرف 

.http://wwwJojaاniatxهdi=m/index.php?a...wMaqء<كالصاف لأحمد مقالة ( ١ل 
١^١^.الإمام بعنوازت لقاء زآ( 

٠١٩٤٥/برقم المهوم كتاب، من سافر ثم رمضان من أياما صمام ذا  ١٠باب، ق - البخاري أخرجه ( ٣ ل 
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وهوسممته.. لما رحبت بما الأرءس على وصاف، كورنى شيئا ءاذكر ات لحائل 
والثلأئاءالأسن تضايف وهي البيضآ الأيام سبمعوم الشيخ أن علمت أني 

حجزتقد وكنت ٠ الأيام هذه —قن وغداء فطور كل سيلغى فليلك ٠ اء- والأربع
بأنلأتشرف اليوم؛ احتيارهذا وتم للغداء الإللين يوم عندي الشيخ يكؤن أن 

الشيخ.يعزم من أول أكؤن 
٠٠ الأراء وتضاربت أستشيرهم الاحوة بعيش على واتصلت صدرى ضاق 

هدهوكان القضية.. هده ومعالجة مباشرة الشيخ تكليم على عزمت ولكني 
بمدأنه أعلم الذي الجليل العالم ا هذ بإكرام أتشرفا هوأن العربمة هذه من 

بعدمنا كير ندم كما فيقابله، 
جمعالأخر والهدف صيمتيص\س وابن باز ابن الفاصلين الشيعبمن وفاة 

برؤيته.الجميع يتشرف حتى الشيخ مع للجلوس جميئا الإخوة 

٠يصوم. ولا يفطر أن لأجل الشيخ عند يتوسط أن الشيخ ابن من طلبت 
الحاميينالشيخ طلاب أحد على واتصلت يرصىل لن الشيخ إن قال ه ولكن

الشيخ؟مع عليكم الحالة هذه مثل مرت هل وأساله أستثيره، الريادس ه ه ل
حضرشيخناوعندما أذكر.. لا فقال: الشيخ.. به أحاج مدخلا أجد لعلي 

الأخوةمن مجموعة وسيأتي استراحة مع نسقت عدا شيخ، ا يقلت: الجليل 
الجلوسيحب الشيخ أن أعلم لأني ~ الخيرية والمكتبات الحلقات وطلاب 

أنبالإمكان هل صاJمل بأنك وفوجئنا الأفاضل الإخوة من ومجموعة ّ معهم 
معهتأدبا الشيخ ألزم أن استحست بعدها يمكن، لا فقال: شيخ؟ل يا غدا تفحلر 

وتوصليسمع والشيخ الشيخ عند يتؤسط أن سليمان ابنه من طلبت ولكني 
غداتحضر أن رأيك ما شيخ، يا لوالده؛ وفال جميل، حل إلى سليمان ابنه 

.htlp;//www.r-msk_m/vb/showthre^^ -A)iTU/A/Aالجمعة ^١( 
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وأعماميلإخوتي الأول اليوم إف۵لار يكؤن أن سنين من نعودنا وقد 
بيوتهمعلى ذلك بعد ندور ئم _، ZSjالوالد عند الأخوال اء وأبنوأبنائهم 

■الشهر متيميض حتى 

علىللسلام يأنؤن أنهم خيرا الله جراهم مسهر آل ا أخوالنوعودنا 
أنهمأذكر ولم وكبارا صغارا كلهم ياُتون رمضان من يوم أول 4 - الوالد 
مطلما.العادة هده تركوا 

والطلابالأقارب كثيرْبن الأولى الأيام ٍقن العميرِبعد ؤياتيه 
الكريم.الشهر بدخؤل الباركة الناس_قن عادة على 

فعندماعام، كل رمضازِق شهر -4 الكرمة مكة إلى يذهب وكان 
الوْلفاتي،إجازة بدأن إذا يذهب كان للإفتاء العامة الرئاسة بمل-4 كان 

الأخيرمنالنمث يقضي أصبح تقاعد أن وبعد الشهر، نهاية حتى ؤيبقى 
وأولادأولاده من به يلتحق ومن أخواته معه يحيْلحب المكرمة، مكة رمض_ان_قن 

ونحوهم.وأخواته إخوته 

بعداستمر ثم ظ، ١ ٤ ٠ ٣ رمضان ■4 المكرمة مكة إلى فيه ذهب عام وأول 
سنواتذلك بعد وسكن السامية، مقن غالبا سكن وكان ة، سنكل يذهب ذلك 

الجنمحبس من الناس تنقل التي الحافلات هيئمت، لما الجن، محبس 4 عدة 

والحرجالزحام مأثوقة من الحافلات ما-4 مع ذلك !؛^ ١٤وتحمل'،؛،الحرم' إلى 
جوارالتي.٤٠ من سعرا وأقل وسعة أكثرن۵لافة التمق !£، ujلكؤن الناس؛ مع 

الأسياءومن البررة تلاميذه من وهو العحلمير، يوسف الشيح قام ئم الحرم- 
سكنفكان الحرم، بجوار الخيفوة أبراج 4 ثم- الكعكي عمارة 4 شقة- بتوفير 

تو4حتى فيها 
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يزورأنه غير غالبا للعبادة ٤٣٠الناسمنقحلععن الكومة وهو_قنمكة 
آلوأخواله الشثري عبوالعزيز شيخه أبناء مثل عليهم للسلام الناس سش 

عليهم.للسلام الحرمين؛ ورئيس الحرم مثايخ على سهرؤبمر 

عبواللهعند سنؤيا يحضر أنه إلا فيعتدرغاليا لولائم، يدعى وكان 
وموأخؤءمنؤح ملبن عبلالر-ءمن وعند له، صديما اءكان أبلأن اليابس؛ 

عرصا.لغيرهم ذهب وربما الرْتياعة، 

قليل.ذلك ولكن فأجاب، لنيارتها الخيرية الؤس،1دات بعحس دعته وربما 

الحاجات.وأصحاب العلم وْللأب الدعاة __ سكنه أحيانا—ق، يزوره وكان 

للردالحرم الأفتاء_قن _ةت الشاركة الأخيرة المينوات منه-ق ْللب< وقد 
الفتوى^هاتف على الرد وكذلك الفتؤيم,( غرفة اال،ه،تسنه أسيلة على 

فكانم،،هاعدته، وطلب له همومهم الناس بث سببا-A ذلك وكان الحرم، 
لذلك.ي،ييتطيعه ما يبذل 

أحيانايطوف ثم الشم،س، إشراق إلى جلهس الفجر صلى إذا وكان 
الأواخر.العممر _فت وبخاصة الإشراق انمهرفاقيل وربما النزل، ويتحدرف،إلى 

،ووصدءىّحها والرو4وايل الكتب بعحس بهمنالعة الشقة ق وقته ؤتصهى 

المعاقة.ولوبعدُت، الحرم الحدلوات،.فن جميع ؤيمعلى 

منالمراق ِقن الجاهدين من ومود الأحيرتبن السنتين زاره-ق وقي. 
السعوديةالمكومة ا_ى لالقفاعة منه وطلبوا وغيره الإسلامي الحزب 

هناك،الينة باهل الرافضة فعله ما له وبينوا معهم، والتعاون لمياصلتهم 
الدولة. 'إللم1،ووونتي ورقعها مهمة وسلومات قارير له وقدموا 
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عليهاليأساد مساندهم؛ الناس عليه ؤبمرمى محتبيا يجلس وكان 
به.خاصا مسندا له اسيؤينا حتى فيأبى' 

وصبرهحرصه بننسي شاهدت »لقد ا: دادئأوحر ين—ولالدكتورمحمس
مكة-A للقيام عام كل من رمضان شهر قدومه.A حلال وذلك العبادة على 

ؤيجلسالعمير صلاة قبل يحضر فكان الحرام السجد -A والميلاة المكرمة 
قسشغل ولا جلسته  *Aيتململ لا حففلمه من القرآن Jقرأق حدة وا حلسة 

التراؤيح.صلاة إلى شيء 

الولكنه قليلا، خلهره يريح عمود أو كرسي إلى يستند أن منه أْللب فكنت 
الحرموهوجالس_قن عرفه من لكل وابتسامته تواصعه من أعجب وكنت يقبل، 
أحدا(<.يرد لا ولكنه عليه، السؤال يكئؤون قد الذين الناس عامة من حتى 

أنسبق ا كمبالأنشعلة مليء رمضان .A الوالد وجدول 
أصومالأيام هذه ا؛»-ق رمضازر _قن برنامجه عن يقول ذكرت، 
اللياليأيصا,—A' كذلك بجهد ولا بجؤع بْلمأولا لا بتس، أحس ولا لله والحمد 

المساجدمن مسجدا ليلة نزوركل التراؤيح صلاة بعد المساحل، بتذكير—A' أقوم 
بموعفلةأقوم ئم التراؤيح صلاة معهم ونميلى المميلين من كثير يؤبمها التي 

وذحوذلكا.وأمثلته وفوائده القيام آثار من الشهر بهذا يختص فيما وتذكير 

وسوفابدأ الذي الشهر نمش إلى ذللف على مستمرون ا أنلله والحمد 
•وووفيقه« الله بإذن هناك الشهر ونكمل المكرمة مكة إلى الله بإذن نسافر 

وذكرتمواصعها، المختلفة.A' والدعؤية ية العباد أعماله عن تكلمت وقي، 
بالميلاة،اهتمامه عن الكلأم —A التراؤيح صلاة مع شانه عن الحا-يث 

.http://www.aljazirah.coin/81483/rj3.htmالشوح بزعبداش مصي د• ( ا١ 
وا.>اوة».»أأرة برنامج ]٢( 
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منوهما /X،'_ الوالد عنهما تحدث أمرين بذكر هنا الحديث سأختم ولكني 
الذكريات.سجل 

رمضان؟شهر يحيل يمرفؤن كانوا كيف الأول؛ 

القرآن_4رمضان.مع حالهم والثاني؛ 

نموثفشو الماضي انهن قهررممأخؤل 

الؤياضمن بالبرقية يأتي الخبر »كان ؛؛ قالهرمما وكان ذلك عن  ٤٥١٥٠٥الوالد 
إلايإلقويعية اليرقأة جهاز يات ولم سؤال، أوهلال ومحسان هلال يؤية يبت أنه 

ضبعانبن حمود له الأميرشال كان وألف، معة وثلأث وسؤى احوى سنة حدود 
الأمارةلمركر البرقية جاءت فإذا القرى، إلى يرسلها كان ة واحي. سيارة عنده 

القرى،لأهل حطابات بكتابة يقومؤن فإنهم الشهرأوخروجه، بدحؤل بالقؤيمية 
لأهلوخْلاد_، الروذءة، لأهل وخْلاب، القؤيع، لأهل وخْلاد_، مزعل، لأهل اب حْل

يكتبؤنوهم هلؤيلأ فيجلسؤنوقنا القرى، من وغيرها الرين، وحيلمابلأهل الخنقة، 
القرى.أهل على الحطابات هده لتوزبع سيارة الأمير يرسل ثم الخهلابات، هذه 

إلىوصل إذا نم الوقمح' ذلك _قت م،،يفلتة تكن لم الحلرق أن ومعلوم 
خطاباله يكتبوا أن بعد إلا عندهم من يخرج لم خْنابهم وسلمهم قرية أى 

أوالعح،رالضحى إلى الخبر يتأخروصؤل فئل. الخبر' وجاءهم بلغهم بانه 
الثيهر.أويكونؤنْياثمينِقآخر والناسمفملرون، 

افإذ علامة، وهذ.ا البندق، بتئؤير يقومؤن القرية الخبرلأهل جاء ا فإذ 
الخبرإلألابحيلنا قد الرين نحن—قن أوأفطروا، أمسكوا اليتال.ى النامي سمع 

الخبرإلأ_ةتاليدولايائينا يوم نصوم ا وأحيانيوم يفوتنا الثاني اليوم _ق 
واحاو.ةأ.أأسرة وبرنامج اوثانية الحلمة حياتى« من اصفعات 
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فأمسكناالعحير، بعد الخبرإلأ جاءنا ما مرة القؤيمية، عن لبعدنا الأخر؛ 

ع|دأنه الخبر واو|نا السر وح،,وم الحسام أراضا وكيلك فمهل، العص،ر بعد 
العيدمصلاة الغد من وضلى فتمطر الظهر، أوبعد العصر بمد 

الاذاعة؛خبر على يعتمدون ولا والفطرعندم، انميوم يثبت كان هكذا 
الوالدأسنان من السن كبار أحد وحدثني منكرا، عندهم الراديوكان لأن 

/tjiilX  الزيني هوالشيخ الرين قاضي كان وسبد^؛ن ئمانية إعام أنه/t^ZX
القهوةيثيربون وهم قميص آل من شخحس جاءهم شعبان من الثلأو؛؛ن يوم ؤقن 

قال:ماذا؟، على بناء القاميي له فقال صائم، أنا قتال؛ سرلح، آل مجلس -فت 
ئؤرحيث الخير، جاء ساعة نمث وبعد بالأفطار، الشيخ فامره الراديو، 

الإمارة.حوي البندق 

لياليإحياء كيفية عن الوالد تحدث فقد القرآن قراءة ا وأم
الرمان،ذلك خميوصية رمص،ان لثيهر »كان يقؤل: زمانهم ان.قت رهغ،
أحخخلهولم القرآن قرأت، أن بعد محيرقة _ق كني، وسبز ( jr_Jة سنففي 

كلؤيقرؤون' ؤنةإ!إنق سعل. العم بيمن، قرب التراؤيح صلاة بمد يجتمعؤن فكانوا 
وعندهمالعم،سعد بيت، قرب برى مكان ه فراسا يقرشؤن ئمنا يقرأ واحد 
أجراءنقرأتلائة حتى ونمنا أومرة ُدجى فيدورعلينا عليه يقرؤون سراج 

ثمئايقرأ عيدالله وابنه ثمنا يقرأ سعي. والعم ثمنا أقرأ أنا ليلة كل مقت 
دهرانهوابن الذي وسعد ا ثمنيقرأ جبؤين بن عبا٠الئه بن إبراهيم وأخوه 

حففلهمن يقرأ كان فانه الوالد إلا كلهم، اثمياحف، ه ثمنا أينما يقرأ 
منالعرافا من اثنان منهم كان أتذكره من منهم يبى لم توفوا قد أنهم وأملن 

منأفراد بعض منهم وعبداليريروكان سعد محمد بن عيدالله اء أبن
محءمحة•نوموا فد كلهم أنهم الفلز علها ؤيغلب ونحوهم صالح آل 
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سراجوعندنا السوق يجتمعوزه الرين ِق كنا عندما نعمل وهكذا 
ؤيقرأوأبي أنا نقرأ يعرف، لا لأنه يقرا لا القهوة يم،لح الذي ونقرأ، نوفيه 

نسعد معنا يقرا هناك يؤذن قءًطاني سالم ن ضؤيحي اسمه الوذن ا معن
أبوحيس،ناصر السميح معالي معنا يقرأ أحيانا وكذلك سريع ن عبدالرحمن 

بالساعةايوقت ذلك _قن التتؤيم كان أجراء ثلاثة نكمل حتى وهكذا ثرى، المم
بخمسالممس غروب، بعل أي والنميف الخام،،ة والساعة ننصمرق الغروبي 
ساعاتأوثلاث ساعات أربع إلاقيءقليل الليل من بقي ما ونميف ساعات، 

الفجر.لميلاة نقوم ثم للسعور نقوم ثم فيها ننام ونميت—، 

وبهذاالعلريقة، بهذه الأن حتى ان رمضمليالي يعيؤن بعضهم ولايزال 
حتمتين.رمميان من الأولى الس،رين القرآن_قن نختم كنا 

كانالرياض إلى حثت، فعندما الرياض، _قن ذلك، يفعل من أدركت، وقد 
قراءةيحسن ممن أثيغاص عسرة يجمع ، الزيرله؛ يقال حار ا لن

أجزاء.ثلاثة نختم حتى ونقرأ ال،،دارع، التيِق الأنوار نمت، ونجلس القرآن، 

بعد، ونميق، أوساعة ساعات أوثلأث ساعتين قرابة ننام الفجر وبعد 
فإنهميقرؤون لا الذين الناس عامة أما القرآن، قراءة إلا حاجة لنا ليس ذللث، 

كثيربه ابتلي الذي الميهر ا هذ يعرفؤن ولا يممهرون؛ ولا ينامؤن الغالب، مقت 
الناس((.من 

القرآنقراءة يحسمغؤن الذين كان ان رمقندخل ا ))إذ ؛: ١ وُ('هأ ؤيقؤل 
عندناللقرآن أن عهدت ولقد الشهر، طؤل قراءته على يعتكمؤن 

مسعد،ابن له: يقال وشيخ والوالد، أبوحييب، الشيخ الرمازهم: سك _ةنذل
القرآن•حفظ أنا أكمل أن قبل وذلك محللق، بن صالح والشيخ 

الحلمةحياتيء من أاممعات ا ١ ) 

٥٢٤
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فكانواليكي، كل القرآن رمضانيختمؤن دخل إذا الحنخلة  ٠١٢١٥وكان

بعدانقرؤمأ كنالتي على زيادة ختمة، عقرة خمس ان رمض—سمون-ؤن 
التيإلى إضافة مرة، عشرة سع القرآن ختموا فد يكونؤن وبذلك التراؤيح؛ 

والقيام(.التراؤيح قزميلاة - يغنمونها كانوا 

أويختممرة يوم كل القرآن يغتم من أدركت، »قد ٠: أيصار 3يقول 
يسكثروقل قلوبهم، ب4 وأشرست، عليهم، وسهله الله يسره فقطي مرة) يومين كل 

أناساأدركت، فقئ ببعيد، ليس هذا إن وأقول؛ ؤيستبعدونه، ذللئ، الناس بعمى 

يقرأواحد، مجلس جرءا.L، أربعثن الجمعة ان أذ التهارالى أول من يتروون 
القرآن((.ثلث( فيختم يعود ثم القرآن' يختم حتى 

الفجرإلىبمد يقرأمن أن4 الناس أحد عن يحكي 'يءمحة الوالد وسمعمن، 
أجراء.عشرة الضتتى وسعل 

كثيروُاهنأ كان فقد 'يءمحة عليها نشا التي التربية هده أنرت وقد 
له'محءمحككان ولكن غيره' أو-ثن رمض—ان سواء-4 القرآن؛ الذكركثيرقراءة 

يستمرفوكان أيام' ثلاثة كل القرآن.4 ختم فربما خاصة، حالة رمضان مع 
محبيك•العلماء شان وهذا الميلأة، حتى-4 ؤيواميلها القراءة 

لميلاةبهم تقدم أنه زوأ(رلإا الشثرى العزيز عبد شيخه عن حدثني 
فجلسالرحؤع، فأبى له فسبحوا ة، للخامسيقام الأربع صلى فلما الظهر' 
لمالأولى الركعة 4 إني لهم؛ قال سلم فلما ام' بالقيإليهم فاشار أكثرهم 

٠الحيلأة قبل وقفيت، حيعث( من القرآن *4 أن بال• لأني ٠ الفاتحة أقرأ 

-٨٩رص( بل،جصآالله عيد الشيخ لفضسلة كتاب)المسامآداب'وأحكام( انفلر ( ١ِ 
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قِوالسيارة الله_ق ؤيذكر القرآن وهويقرأ الوالد نرى كنا ولقد 
عنأحد سأله إذا إلا القراءة يقطع ولا أحواله جميع وف ايسجد وف الجلس 
الكتب.أحن. ف طالب عليه أوقرأ مسالة 

ْعاكيخإنىسافرت ناصرقوله: انم؟ عبدالرحمناين عن نقلت وقد 
علىواستمر القرآن وهويقرأ ركب أن ومني سيارته، أقود وكنت الكرمة مكة 
معهتتكلم أن حاولت - معنا وكانت، الشيخ. أحن، إن حتى أبدا٠ يتوقف ولم ذلك 

Jميادتمرفقراءمم،بكلمة عليها يرد فكان القراءة، عليه وُهطع 
معها.للعويح، رجع ئم حزبه أنهى حتى فتركته عنها مثغؤل أنه فمهمت، 

كانلأنه القراءة بعن، للدعاء يديه رفع إذا القرآن حتم أنه نعرف ا وكن
القرآن.حتم دعاء على يحرص 

اآبمجوامم4رة

الإسلام،أركان أحل، فالحج العفليمة، الد.ين شعائر من والعمرة الحج 
لام.ال٠۵ومبانيه 

فالحج الشاركةف على الحرص أشد حريصا الوالد كان لقد 
أبىالنبيئ^فمح.ث، عن اكىئبت، الأجر 

الوسملأزهذا وثانيا ؛ اJحنة^ر جواءإلأ هريرةزمحيس،والخجاليرورليسأه 
الشعيرة،اءهده لأل الأرض؛ أمشاع من السلمتي ملايين فيه يجتمع العفليم 

تراهوكبرسنه، عمره تقدم فمع بينهم، العلم ونشر الدعوة على فهو 
لها.ؤيهتم بأدائها يتلذذ إنه بل الفربغهة؛ هذه على يحرص 

باب،.فن وعطم ، ١  ٧٧٢برفنم/الحج كتاب، من وضنملها السرة وجوب، باب، البخاري.ه، أحرجه ( ١ ف 
.١٢٤ورمم/االحج محاب، من عرفة ثيمحم والسرة، الحج فضل 
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والبقاعالأعمال أفضل الحجوثاعرهض »مناسك ا: يق—^^^١ 
منهمكثيرا أن شك ولا عميق، فج كل من الحجاج يتوافد ان الزمهدا وٍق 

عنبعيدين البلاد من جوانب عاشوا_ةن حيم، الدين؛ شعائر أغلب يجهلؤن 
معاشهم.وبتعمعيل -حياتهم بأمور هسأغلإتي والذكروالعلم القرآن سماع 

والبدعالضيلأل أهل بدعايات تأئروا قد الوافدين من كثيرا أن ا كم
الشركيان،.مقت ؤوقعوا 

الناسيعلموا أن الحج مواسم الدءعاة.ؤت على الواجم، من كان لذا 
الوسائلبكل ذلك، م،و،تءينعنخت يجهلونه، وما عليهم يخفى ما لهم ؤيبينوا 

واالرئية(<.وا.لقروءة ال،،عموعة التيسره، 

واعظامكان كل _قن ينطلق وصوله بعد تراه ولهدا ' بهدا عمل ولقل 

أثرا.ولنميحه قبولا عونه لي، الناس فيجل. ومفنيا، ومرشدا 

أوالأقارب مع قديما كان ا ممنها حجة أربعين أكثرمن /XZ_ حج 
نعومعهم حج فقد الإفتاء، _فت الإسلامية التوعية مع كان ما ومنها العائلة، 

^فتاءانتقل ا الإفتاءولمإدارة حينذاك عليها 

معيءًج ار فحيالتوعية مقت يشارك ولا نهايته إلى د،وام ال 'هيبقى أصبح 
الشيخيقرقرعليه كان الذي الن،ردك، مخيم مع فحج الخامهة الحج حملالت، 

السيخحملة وم4_ع .، ٥١٤١٤عام حتى ه ١ ٤ ١ ١ عام من التؤيجري تسالح 
واكلمينوالوافدين الفقراء بعص معه يءًج ■حيث الخيؤية اليحيى سليمان 
منعامها.؛اهحتىوموظفيه ومعارفه وأصال|قائه أهله إلى إمهافة الجدد 

أبوعباةالدكتورإبراهيم الئهيخ اهعرْس  ٤٢٣ئممق.مام اه،  ٤٢٢عام 

بتصرنريسر.الشيخ'ءو،جؤإإج علحرهوخ ٠ السكبؤتية الشبكة علم، (، ١١٤٨٥)ينفلرالفتوكررقم ( ١ و 
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يكونأن الوالد'ءةمح،ة على الوْلني بالحرس والتوجيه الإرشاد جهاز رئيس 
بمهمةوالتوجيه الإرقاد جهاز يقوم -حيث الوطني الحرس مخيم _ق سهم 
متهمالهمة لهذه العلم وطلاب المشايخ من عددا ؤينتدب الحجاج إرشاد 

وعرهم،الشثرى سعد والشهخ الفهعد محمد والشيخ الميلان ميالح الشيخ 
تيقن.حتى معهم يشارك الوالد فصار 

عام))-4، فيقؤل:بها، قام حج ة رحلأول قصة الوالد يحكي 
معيرسلني أن والدي أراد ، -( ٥١ ٣٦٨للهجرة)وألف مئة وثلاث وستين ثمانية 

إليهأحتاج ما كل لي وهيا الؤقت، ذلك  'إلتؤفرها وذلك الإبل، على الحجاج 
إلايبى ولم الإجراءات، تمعت، ولما إليه، يءى-اج كان ما وجميع والنفقة الناقة من 

عليناإن وقالوا: بي، بالحج التزموا كانوا الدين الرفقة بعص تراجع المير، 
ذللئ،فبعد وأنه، أنه ونخشى جاهلا، يزال لا الدي الملفل هذا مع مسؤولية 

أونحوذلك.بعدها التي المنة تحج—ق، ولعللئ، نميبر، وقال؛ الواك تراجع 

هناكان —ا ه ١  ٣٦٩) للهجرة وألف، مئة وثلاث وسبن تميع ة سنئت .و
وهووالدجبرين، بن عبدالله بن سليمان العم بملكها القؤيعية( ارة.4ن) سي

عزموقد وليمستاجديدة، مستعملة سيارة وهي بعده، من الإمارة تولوا الذين 
المواطنين،وبعص الأقارب واحتاربعص بهم، ؤيعج أزيجمعحجاجا على 

ونماء.رجال بين ما وأربعين نحوحممة عنده واجتمع 

الثانياليوم و—ق، ؤإيابا، ذهابا ريالا سبعين يسرة، اج المأجرة وكانت، 
الميارةممدمة يرنم،ث وكان ارة، الميا وركبنا ^تمعن

سليمانبن سعد واسمه ارة الميمالك ابن وهم؛ أشخامى ثلاثة ارة( لعمار 
اسمهالعرافا وهوأميرقبيلة الركاب أحد ومعهما ان، سليموأبؤه هأفضأ، 

_قنيجلمؤن والبقية كإأؤإئك، توفوا كلهم العريفي، الله عبد بن عبدالعزيز 
.^٥٠٢والرجاليكونؤن الأمام النس،اءِقن ؤيجعلؤن معهم، أنا الحؤضوكنت، 
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الزمازفأعجوبة وكان ■■جسةأإإجأ مطلق بن صالح الشيخ به،دءتثا وكان 
■ونحوذلك والقح،من الحكايات سرد _قت حوله لن وتشيطه حديثه 

سرحةف ونحن ة القيلولجاءتنا ، قليلا سرنا ا وركبنتجمعنا أن وبعد 
تبرعطعاما لهم وأصلحوا هناك ونزلوا ر>أبوسليم«، ب الأن العروق وهوالمكان 

وقتوسقت والتمر، القهوة وسربوا وأكلوا سليمان، الأمير السيارة صاحب به 
فالْلريقبالقؤيمية، يمر طؤيق هناك يكن ولم الدوادمي، إلى توجهوا العصر 

۵^^١كان ولكنه مسفلئا، ال۵لريق يكن ولم يمربعفيف؛ ثم بالدوادمي يمر 
بكثرة*السيارات معه تسير مسلوكا معروفا 

نحبلا وكنا ا، يميننتعدوعن الفلياء من اثنتبن رأينا قليلا سرنا وال—ا 
أشجاراوكثبائارملية،فيه لأن للطرد! لايصلح المكان يطاردونهالأن أنهم 

أنهمفالحاصل أنانتبعها، ا رغبنما رأيناه—اولكن يقول؛ فالأميرسليم—ان 
هناك.وبتنا الغروب قبيل الدوادمى إلى وصلنا حتى السير ؤواصلنا تجاوزوها 

وكانسعود ا^ك عند معروئا كان ارة السيصاحب ان سليموالأمير 
نعجسوف بأننا برقية أبرى وقل حميعا1 يحيه، وكان لاعهد> حينئذولي—ا 

إلىبرقية سعود اللك فأرسل إ، الوقودرالبنزين _ق مساعدتنا منكم ونريد 
ؤإيابا،ذهابا ا وقود فاعْلوه سليمان حاءكم ا إذ ضها* قال الحطات جميع 

تجاوزناهولكن مرات،، الأول^ والركن ركز، مس 

إلىمركزالدوادمي•

البرقيةالأمير من وطلبوا بالؤقود لنتزود الحطة إلى جئنا أصيحنا ا ولم
قدمهاوئا وجدها حتى فالتمسها يعرفونه، لا لأنهم سعود؛ اللك أمر فيها التي 

الطريقأثناء و_ةن سرنا، الؤقود من يكفيهم ما أحدوا أن وبعد هو، أنه عرفوا 

٥٢٩



ابمحمح0 0000ي00ه0تيمح0ه00000يه0ه

العجلات؛التيكاوم0تحْل رالمدستةا ب سيمى انكسارما حادث معتا حدث 
قليلاالسيارة لف إلى اضطر كثيرا القيادة يجيد يكن لم السائق إن وحيث 
انكسرتالحديدة تلك أن فصيادف سيارات، وراءه لأن الحط، من ليخرج 

إمعلاحلأحل نتؤقف أن إلى ا اضطرنما شديدا، حرا الكمر وحزت 
بعدسايوا ئم العحمر، قرب إلا ا منإص-لأحهينتهوا ولم ااس|سةإ، هادهر 

الأنسمى ما إلى فؤصلوا عفيف، إلى يميلوا أن قيل الليل أدركهم ولكن ذلك 
المكان.هذا .هن وبتنابقليل، أوبعدها بالبجادية 

تروينائم القيلولة، وقت عفيف، إلى وصلنا أن إلى سرنا أصبحنا لما ثم 
)عقيق(بين ما القديم الملريق وكان السير، واصلوا ذلك بمد لم بالؤفود، 

وكانالسيارة، ؤوقفت الؤقود انتهى الهلريق أثناء ؤهت طؤيلأ، المؤيه( إلى) 
فإنهممتوقما أحدا رأوا ا فإذ متعاونين، الوقت ذلك السيارات.هت وأهل الناس 

منبشيء وت٠درع صاحبها وحاء سعارة فأوقفوا ستط|عون، بما يسعفونه 
منأحدناه الذي الوقود ذلك انتهى أبحما الطريق أثناء هن -وسرنا ثم الؤقود، 

أنإلى وقودا منها وأحدنا أخرى سيارة نوقف أن من بدا نجد فلم ارة السي
الهلهر•أوقرب القيلولة قرب )المؤيه( إلى وصلنا 

فيها،مل ماءضمن عين ^ا 

أحدالوقت هذا وهن وأوانيهم، قربهم ؤبملؤون ؤيرتؤدن إليها اتؤن والناس 
يغيرؤيصملحوجعل الكلبليتر( ) سمى آلة السيارة قلب من عءؤيبمج السيارة قائد 

فلمافيها، التي المميامير لبعضى تفسره بسبب خربت أنها ادف فصمفمها؛ 
،نفعل؟ كيف وتحيرنا الليلة تلك فبتنا قليلا، إلا تمشى لا السيارة وحدنا رحمنا 

وحاءمعرفة، عنده عندهم قائدا رحلا وأعطونا المؤيه( ر ارة إليءامفذهبوا 
واستمرهؤيصيلح الألة هده بممل وأخذ التاسعة، نحوالمياعة الضحى من 



والهب1طهؤؤيؤييتيىىىتييييتيوههتيتيتيير1لعق،جة ااذامس: |رق،،وم 

والطريقرصشيرة( إثى توجهتا صلخت أن وبعد العصر، بمد ما إلى إصلاحها 
الليلونمن-قنطويلفجاءذا و)عشيرة( )الؤيه( بين 

إحدىفأوقفنا صعيف، كانه نؤرالمسارة أن ا أسمحدث الأل حاء ا ولم
أنوارباحد لكم أتبرع أنا فقال؛ النورصعث، إن له: وقلنا الطؤيق الميارات.قن 

ء

ْلريقه'سارلك-قن نم فعلناه، ها وهدا الخربان، النور منكم وأحد سيارتي، 
الماكينة.داحل من ؤإنما النور، من لسعت الشكلة أن بعد فيما ذبثن ولكن 

الماكينة،داحل  ٠٤حلل.ب،م،بد_، وتقطع سعتع باو،أيارة فاذا قليلا سرنا ولما 
سيعوداللك وكان ا، أمرن ٠٤وتحيرنا.فجله،،نا يفوتنا، الحج أن ا فخفن

ُ

لهذكر وهد اسعفؤه، ^^درعلىاكلررى،فمنوحدجسعحللأ 

إلىوصلوا ولما يومين من  Ij_؛المؤيه( )  ٠٤ا.بقينوأننا متعطلة ا سيارتنأن 
نشيرأن على وعزمنا الحعحراء _ق وقفنا إننا ثم مشبا، قد وحدونا لؤيه( ار 

مرتأن ادف فمعيركبنامعه، أن ه طلبنامناه وحدنفمن المسارات، إلى 
وطلبنا، )عنترناش( واسمها كبيرة سيارة وهى سعود، الللئ، سيارات إحدى 

أمتعتنا،حميع وحمل وحملنا وسهلا، أهلا وقال: طلبنا فلبى يحملنا أن منه 
الموالى.الأميرؤولدهوأحد وعندها سيارتنا وتركنا بنا، وسار 

ولما، )عمميرة( ف الذي المركز ا وصلنأن إلى ا سرنا أننوالحائل: 
وحميعهمسيارتهم تعْللت الركاب، وقالوا: المركز، اذهبواإلى وصلن

أناؤوقعوا أسماءهم وكتبوا الركاب، من الأسرة من ان اثنونزل القؤيعية، من 
'عبدالعزيز عمي أحدهم مأ،دؤوليتهم، ونتحمل الرفقة حميع عن ننوت 

العريفى.سعود بن محمد الوالد حال والثاني 

ارتفاعامرتفع وهوحبل المييل على يثرق الدى الجبل مع نزلنا ثم 
ورمىالسائق موقف الطيؤر( )نوعمن الحجلأت بعص رأوا أثنائه و-ةن طؤيلأ، 
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وأحرموا،تأهبوا وقال؛ السيل، وميلنا حتى - سرنا ئم *،aly^،، منها ومياد بعضها 

هوورققته،وطبخهما اليجلتبن هووأخذ ونزل ذ،د،يربكم، انتهيتم إذ١ ونحن 
ركيناانتهينا فلما إحراماقا، ولبسنا ا وناهينكغداء طعاما لنا أصلهينا ونحن 
وهذه، الميل( ) يسمى الذي المكان الازمقن المعروفة المقبرة إلى ا وميلنحى 

تعالى.مر\رإفيء _،؛j ابن بازوالشخ ابن الشخ فيها دفن التي هي المقبرة 

عمرتناوأنهينا الحرم، إلى راجلين وذهبنا خيامنا، وبنينا هنالث، ا نزلن
ورجعنا.

وذكرالأمير، وفيها المتعطلة ا سيارتنجاءت، الضحى من الغد من كان ا ولم

يمكنالسائق هذا قالوا: ثم مهلحت،، وأنها العلاج، سهيرمن بثييء عالجوها أنهم 
مكةأهل من سائما تستأجرون أنكم بد ولا المكرمة مكة الطرق-ق؛ عليه تخفى أن 

سائمافاستأجروا ذلك، ونحو والواقف الأماكن ؤيعرف الطرق، يعرف المكرمة 
الطرق.ؤيعرف السيارات، يعرف لأنه له؛ ارتاحوا وقئ المكرمة مكة أهل من 

ثمالثامن، نهار منى ا-4، ونزلنمكاننا من ذهبنا الترؤية يوم كان ا ولم
غرب،تاعندما مزدلفة إلى ا رجعنئم عرفة، إلى توجهنا عرفة يوم ح ا مهب4، 

مزدلفة.وبتنا_قن عرفة، يوم الشمس 

ليسعرفة _قن بقوا الذين المنهطعين من كثيرا رأبنا الليلة تللث، أئناء وث 
هذهالحجاج بنقل نقوم سوفا ايياثق الأميرومعه فقال؛ ينقلهم، من معهم 
أربعتقريبا فنقلوا بالأجرة، ينقلونهم فحيايوا مزدلفة، إلى عرفة من الليلة 

مرانه.حمهس أو 

تحركناالحجة ذى من العاشر النحر وهويوم العيي. يوم ا أم،يحنا ولم
المكاننزلناقربه ولماوميلنامنى منى، إلى متجهين الشمس تْللع أن قبيل 
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اكوبخ<،فإلممعغيرحجان ضها م اش المميز مر فعلى 
منالغرة حي _ق غالبا سكن وكان عدة، سنين الإسلامية التوعية 

دايةإش اصدة ذي خؤين من لخرم اث 

يجيبثم توجيهية كلمة فيلقي الحجاج، حوله يجتمع عاديا درسا وكان الحج، 
نهايةوبعد منى إلى الحجاج مع انتقل الثامن اليوم جاء فإذا أسلتهم، عن 
إلىالحرم التدريس-قن ؤيماود أخرى، مرة الغرة إلى يعود التشريق أيام 

غالبا•الحجة ذي من السرين 

مكةيميلؤن فلا الحج، حملات مع يحج أصبح للإفتاء انتقاله وبعد 
فلاأفضيل مقرئا الحج أن الحالة هذه ثق يرى وكان الثامن، إلاليلة الكرم—ة 

مباشرة.منى إلى يعتمرؤيتوجه 

فيعتمر،السادس، اليوم الوْلنىكانياشه الحرس مح ابتدأبالحج ونا 
ئميتو•جهإلىثى•

طريقعن الإسلامية الشؤون وزارة ه منطليت الأخيرتين السمنتين وثق 

فكانلهم فوافق التوعية، _ق يشارك أن المديري تؤفيق الدكنهر/ وكيلها 
لهؤيكؤن الحجة ذي من سمين 

بازمالفة•ابن الشيخ جامع  ٠٤درس-

يومياللحرم يذهب، لكنه القرب، وبعد المجر بعد يدرس كونه ومع 
هناك،والعم،ر الفلهر لحيلي حأ،ث، العحمر، منتميص، إلا يعود ولا الملهر قبل 

الكتب.بعضر القرآنؤيحمحح الحيلأتينبقرأ ؤيجلصبحن 

حجها'^٠^^التي الحجات لذكربعْش أعود الؤمعفي السرد هذ١ وبعد 
الواقف،.من فيها وما 
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أنعلى القحييم أمل وهومن ■حوسان ابن مع اتفق - ٥١٣٩•عام فمي 
ذللفولكن 1 سارة وأختي محمد وأحي وأمها وبوالدني بأمه فعج معه، يعج 

الياقون.فنوركب العمارة  'يالوالد ركب واحدة غماره داسون -قن 

غيرهم.معهم ولكن الخلفي، المندوق 

م١  ٩٧٣موديل غمارتين داتسؤن '■5زجرهج الوالد اشترى ه ١  ٣٩٢عام ق -و

السيارة.يمول هوالذي عمي وكان محمل وعمي ووالدتي بجدي فحج 

الحجةهذه ٌج وصقر، العسنارزبن بأعمامي حج ه  ١٤٠٨عام ؤقن 
معيكن ولم لني عرفات من للمثمي فاميهلروا الرفقة، وأخواه وُأها اع أمم

شيئا،أحي. من يْللم، ولم ا أحد يكلم فلم ريالات عشرة مهوى الوالد 
يىأحدابف،مأهلخدم4،لكنآورصمذسا

منى.إلى ومعل حتى والعنت السمة وتحمل 

ولكنالظهرين لكلعتادؤيمعليفي4 للحرم يذهم، لكن الأخيرة حجته و_قن 
جاؤواالذين السعوريبن اب الشبمن الحجاج بعص الحرم قن - بجوارنا يجلس 

وفيهمكثيرا، من4 وأفادوا بهم وأنس حدا به فانهوا الهدي نحر للم،<داركةإت 
الحج♦ليتمكنوامن جرارين' بوصفهم يانون ولكنهم علم، أْلباءوتحاروهب 

بعي.الجمار عشرلرمي ادي الماليوم اه ذهبنالأخيرة حجته ومقت 
فو.ميهعلى فممعى كيلومترتقريبا، بعد على المميارة ؤوقفنا الظهر، ميلاة 

القلبآثارمريس من ولعله شديد ثنم، أحس العمافة نممتط مشى أن وبعد 
ضيارعواللشرهلة مركز بجوار ذللف ولكن للجلو،س فاصحلر أخيرا الذي 

أنعليه وعرهن،وا نشاطه من لتزيل. برتتالة؛ وأعْلوه Jالاء لخاللأمته الله وفتهم 
ؤ/عآهأ اليمير وامعل ثم قليلا واستراح أبى، لكنه النارية بالدراجة يوملؤه 

٥٢٥
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مراتثلاث ام العيعتمرث وغالبا جدا كثيرا يعتمر فانه عمره ا وأم
مكةث علمية دورة عنده ؤيكون الصبف ث وعمرة رمضان عمرة الأقل على 

أحيائا.عارضة تكؤن عمر وهناك الحج، وعمرة الكرمة 

ذكرناكما للعبادة وتفرغ لسكنه العمرة بعد انطلق رمضان كازث فإن 

مزقبل•

بعديوميا وانطلق الحرم من قريبا سكن الحييفية الأجازة كان_قن ؤإن 
كالمعتاد.السكن وث الحرم ث الوقت بقية وقضى ديوسه، لإلقاء العحيرغالبا؛ 

لمقرإقامتهلليدءثإرشادانطلق عمرته أنهى فإذا للعج كان وان 
وتوجيهم•الحجاج 

محبما)فءابن.عؤبثن الشيخ تيق، لما عمرته اعتمرها التي عمرء أبرن ومن 
٤سعسارك لمن فهد بن الأسرعيدالعزير سيرها الى ال۵لايره مع جاء فمد 

متسعاالؤقت ث وجد وئا إحراما، معه أخد قد يكن ولم الشيخ، على الحيلأة 
لهنشتري أن عليه للمهلمارعرضنا نزل ونا والشماغ، الشلح حتى بثيابه أحرم 

1كثيرا وكانوا بثيابهم العمرة معه هوومن وأكمل ذلك، ث يرغب فلم إحراما، 
استقرتأن بعد بالشراء يكلفهم أن يرد ولم ذلك، جواز يبين أن أراد ولعله 

الرأس.وتغطية بشويت؛نللمخيط، الجميع وأمر الفدية، 

منمحرم من والصيرين الحالي اعتمرهاث عمرة آحر الأحرى والعمرة 
نفلمتهالذي وضوابهلها الشتوي لموتمر المكرمة لمكة جاء قد وكان - ٥١ ٤٣* عام 

منوالعشرين الرابع حتى العثرين من اكة حلال الإسلامي العالم ة رابْل

هذهونه،عمي المكرمة، مكة ث الرابهلمة مقر ث وذلك . ٥١٤٣*عام المحرم شهر 
الإسلاميالعالم دول مختلف من العلماء فيها التقى وقد الوداع، عمرة العمرة 

٥٢٦
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الحضور؛أبرز من ولكن وفقيه، عالم متني من أكثر عددهم بلغ حيث 

الشيخ.آل عباا_ادله بن عبد.العزير الشيخ — ١ 
السبيل.بنعبال.الإه محمد الشيخ ٢— 
'يءمحة•النديان عبدالرحمن بن عيدالله الشيخ ٣— 

سارش•سير علي بن أحمد أ-د• 
حميد.بن عبدالاه بن م،الح د. ه~ 

اك1اق.محمد بن اس عسو د. ٦— 

الشيخ.آل إبراهيم بن محمي. بن عبدالله د. ٧— 
الشيخ.آل عبدالرحمن بن حسن بن محمل الشيخ ٨— 
٠الرشيد سعد بن عبدالله د٠ ٩~ 

حناز،ّسعد بن محمد بن عيدالله الشيخ ~ ١ * 
الشتري.ناصهر بن سعد د. ~ ١ ١ 

المديس.عبدالعرير بن الرحمن عيد د. — ١ ٢ 

الترنم.إبراهاّم بن سعود د. ~  ١٣

القححلانى.مسفر بن سعيد د. ~ ١ ٤ 

سه.بن الحموظ الله عياا_ الشيخ ~ ١ ٥ 
أبوسليمان.بزإبراهيم عبدالوهاب د. — ١٦

الكؤيت._قت للوسحلية العالية الهيثه عام أمبمن اليشير أحمد عممام د. — ١ ٧ 
باكستان.جمهورية مفتي العثماني محمد الفتي بن رقيع محملّ الشيخ — ١ ٨ 
الشارقة.بجامعة الإسلامي الفقه أستاذ انزحيلي ممعطفى محميّ ئ.. — ١ ٩ 
حلما.مدينة مقتي السلقيني محمد ابراهيم ئ. — ٢* 

القرْتماوى.يوسفا د. — ٢١

٥٢٧
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الغربي.والبقاع زحلة مفتي اليس الدين محني خليل الشيخ " ٢٢
العربية.محير جمهورية مفتي عبدالوهاب جمعة على د. " ٢٣

الؤديتانية•للجمهورية العام الفتي الرابط أحم،، الشيخ — ٢٤
مؤؤيتانيا._قن العلماء تكؤين مركز رئيس ال.دلأو حسن محمد د. - ٣٥

ليبيا.— طرابلس جامعة _قن التدريس عضوهيئة أبوفارس حمزة د. — ٢٦

بجنيف.الثقافية الؤسمهة إمام أبرام يوسف د. — ٣٧
الهندي•الإسلامي الفقهي الجمع عام أميي الرحمن سيف حالل. د. — ٣٨
الأردن•ق - القضاة رئيس هليل محمد بن أحمد د. —  ٣٩

وحطيبالفلمملينية، للديار عام مفتي حستي ي، أحممحمد الشيخ — ٠٣ 
البارك.الأقحس السجد 

أذربيجان•وطتي الإسلام شيخ زاده باشا شكور الله —د.٢١
•دولة مقتي الأمين عثمان الأمين الشيخ — ٣٢
أئاستان.ِفن القضاة رثيس عْليمي عيدالملأم الشيخ — ٣٣
دبي•حكومة ه الإفتاء إدارة مقت الضتين كبير الحداد أحمد د. — ٣٤

.ايا ا ٣ ٥ 

•أوغندا لجمهورية العام الفتي مؤياجي رمضان شعبان الشيخ — ٣٦
أويوبا.مقت الشرعية الحاكم رئيس حار،ابخش أسلم محمل، الشيخ — ٣٧
بنجلاديش.بفتية الإسلامية بالجامعة أستاذ اكينضياء شمس الشيخ —  ٣٨
تركيا•الدينية-4 والشؤون الأوقاف وزير أوغلو برادق علي د. - ٣٩

سابقا.التونسية الديار مقتي الملأمي الختار مءا؛ماا، د. — ٠٤ 

الاتحادية.القمر جزر جمهؤرية مفتي برهان سعيد د. - ١٤ 
داكار.مق الإسلامية للدراسات الإفردمية الكلية عميد لؤح أحمد د. — ٤٣

٥٢٨
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النبي.•حجة 4 الأحاديث وأن الإهلال وقت عن _ ofjالوالد سألت وقد 
والأصلالإهلال، صفة للياس u؛ji أن أراد فقال؛ راحلته، ركب لما أهل أنه على تدل 

أهل.الإحرام ملأبس لبس إذا الإن،،ان أن 

بخشؤخصوته بها يرفع ولكن التلبية من أكثر السيارة ركب ؤإذا 
للفشريك لا لبيك لبيك، اللهم' البيك :٠ النبي بتلبية يلبى وكان وتذ'لل، 
الحييغببعيس يلبى كما تلف« شريك لا وائلك لك تنعمة وا تحمد ا إن لييك، 

والرغياءلييك i بيديك والخير وسعديك، لبيك ا> يقولهت كان ومما الواردة، 

؛٠وركاا٠ر تعبدا حما حما >البيك أيصا؛ ؤيقول والعمل((، إليك 

بالعمرةأحرم ١ فإذ والعتمر، للحاج شعار الظبية إن دائما؛ وهويقؤل 
اكطل،أسباب _قن بدء الطواف بدء لأن الطواف؛ يبدأ_قن أن إلى يكررها فانه 
سأثالرس؛لأنبدأهثالرسبدءرحرم ؤاذا

كانوامواضع عشرة _قن تتاكطد ولكن وقت، كل -قن يكررها التحلل، اب سبأف 
اؤإذ مرتفعا مكائا يعني نشرا، علا ١ إذ يكبر فكان ه النبي عن يحفظونها 

نزلا واذ السيارة ومثلها دابته ركب ا ؤإذ ْنخفصا مكايا يعني ٠ واديا هبط 
ليلأقبل ا ؤإذ مكتوبة صلى ا أوالركبازواذ الرفاق تلاقت ا واذ ملبيا سمع ا واذ 

ولوناسيا.فعلمءءذالورا أونهارؤإذا 

_قتالسنة مطيما ؤيسيى ليهلوف مباشرة؛ للحرم يتوجه أنه والغالب،( 
لأنهغالبا؛ اليماني الركن مسح ويحرصعلى والرمل، اع بالاضطبذلك 

فيهايكؤن الش الأوقات اعتمرسقت ا إذ إلا بمبله فلا الأسود الحجر أما متجسر، 
بالتوحيهيقوم كما الدكسروالدعاء، يفترعن لا الملواف وكان-:ق'إئناء سعة، 

يتمسحؤنالذين على فينكر وغيرها، وبدع منكرات من يراه ئا والإنكار 

^حاصيشسءامه/أ7ا.١{ 
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الإنكار_قت ؤيشدد 1 ذلك يفقه كان إن ة بالأدلبعضهم نافس وربما بالكعبة 
يضايقمن على ؤيشدد وفاطمة، والحسهن عليا يدعؤن الذين الراضئية على 

يميلىأن ؤيحرص الزحام، وقت، _قت مباثيرة القام •خلم، بانميلأة 
ؤيدعوولوبعيدا، حلفه يم،لى الزحام وقت آق، -وال،هعة، وقت،  'إالتام حلما 
للمسعى.يذهم، أن قبل زمزم إلى يتوجه ثم التلواف ركعتى بعد طؤيل، بدعاء 

ورد_قنكما مرات ^،؛١ له مرددا كاملا ال،ث،روع بالذكر ياتى السعى وهن 
العلمينمن يممعى وكان وة، حل>ي،ث،حابرزمحوجتأ 

إلأ_قتماسا ي،،هعى بل العربات يركب، يكن ولم ندركه نكاد لا حتى شديدا ،،هعيا 
سديد.إلحاح بعد ذلك، وكان عمره، من الأخيرتين المهنتين 

و_ق،عمره بعض يرافقه_قن وكان طؤيلأ، د-عاء دعا المهعى من انتهى واذا 

معفلمبت،مهجيل قام وقد الخؤيطر، طارق، الدكتور البار تلميذه الأخيرة حجاته 
كنها.اكاّمك حمءمحة-4 الوالد أدعية 

عمرةإلاف بالموسى، سلق كان ؤإنما أبدا ^ره 
اللهرحم ؤيقول؛ ذلك' على معه من يحث وكان لحجته، ليوفوالقمر الحج 

المحلقثن.الله رحم المعلقين، الله رحم المعلقين، 

فعلهالاحتياط، أن ؤيرك، العمرة الوداع-4 طواف، على دائما وهويحرص 
٠الجمهورر قول على ة مؤى، ة سنأولكونه وجوبه 4 - الخلاف من حروجا 

تيسيرثبما اعيا د بالملتزم وقف، له ووه،هر إذ١ اع الود طواف من ينتهي ا وبعدم
فيهأن لوي والباب،؛ الأسود الحجر بين ما والركن، الباب بين هوما واللت—زم؛ 
الدعوة.ش،تجاب، 

؛ ١٢ ١١٨لخجبرنم/محاب، من اكبى^^ حجة ب ]١( 
الختوىرفم/اصؤ]٢( 

٥٤١
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أوخدهصدره، فدروضع واذا عليه، يه يد يضع أن النزامه؛ وصمة 
عيدك،وابن عيدك، وأنا بيتك، هذا راللهم، فيقؤل: ورد، يدعوبما ثم عليه، 
بلادك،و،،ديرتتىه حلمك، من ني سخرت ما على حملتني أمتك، وابن 
رضيتئت فان ذ،ودكي، أياء على وأعتتتي بيتك، إلى بنعمتك بلغتني حتى 
نيأذنت إن اتصراِق، وقت وهدا علي، الأن قس ؤإلأ رضا، عني فازدد عني 

فاصحبنياللهم داري، بيتك عن تنأى أن فقيل سواك، بك غيرمستبدل 
طليي،وأعطني ديتي، —tJ والعميمة حسمي،  'JLوالميحة.بدني، ه عافية ل١ 

إنكوالاحرق، الدنيا حيري بين لي واحمع أبقيتئي، ما طاعتك وارزقني 
النبيه•على يصلى ثم قدير، شيء كل على 

نىسيمانمجثاليومالهأادع،ودددأ
تعالى.الله شاء إن بعل. إليه الإشارة ستأتي كما ؤإر،سادهم، الحجاج نوحيه مقت 

حمسبإحرامه لبمطي الثامن؛ اليوم من الفلهر قبل بالحج ؤيعرم 
الإحرام،يتاخر_قن الحجاج من يراء من يلوم وكان ة، المهنهي كما صلوات 

العتاد.برنامجه يمارس الإحرام وبعد 

4r3 رققتهينهى وكان ملبيا' عرفات، إلى يتجه عرفة يوم اح صي
التيالجهة مخيم أوثقت به' خاصة خيمة ينرل.ق وكان والراحمة، العجلة عن 
معها.حاء 

حدودهي التي الحدود أن يرى لكنه الأميال، داخل ينرلمةن كان أنه ومع 
نحوالاوحنوبا شمتمتد وا،يهعة ؤإلأفهي ا الأحتياطر من شيء فيها عرفة 
ؤإلىال،ثهرقية الجبال إلى تمتد وغربا شرقا أيمها وكذلك كيلومتترات، عشرة 

عرنة.هوبطن الذي الوادي منها ؤستئنى منها أوقريبا الغربية الجبال 
=http://ibnjebreen.coin/?t=b،K)ks&cat=3<^ (١)

٥٤٢
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إظهارلأزفيه الشعر؛ بهذا أزياتوا يستحبؤن كانهم ^5^،؛ الوالد قيقؤل 
قلت؛إذا فأنت آدمي، إلى الثياعروجهه ولوكان تعالى ارلله والافتقالضعف 

حاجتيفأعطني أحتاج، بما وأنهثرأعلم أذكرحاجتي، أن إلى لاحاجة رو_،، يا 
أنفيكقيني أهله، أت بما وأمدحلئ، وأذكرك، I عليك، أقي أهدؤال، غير من 

أحراي.يق دنياي، ِق حوائجي قضياء ذلك.ق ؤيكفي وأقيعليك، أمدحك، 

الأخيرتينال،،ينتين ِق رأيته وقد وقاعدا قائما الدعاء يبتهل.ق وكان 
ذلكيهليل.ق ارتجال، دعائه فمعفلم ؤإلأ الكتم،، أحد من الأدعية بعض يمرأ 

هدهعلى ؤيبقى ار، باحتممفيجيبه و،ماثل إلاإن،،،آله أحد، مع ولايتحدث 
عرفات•من للنقرة استعدادا للأ4،يارة يتوجه حيمث، الغروي، قرب إلى الحالة 

'محءمحة•حجاته إ>د"ى -ق ميحبه وقد ٠ السمازر ان عدنبن محمد د. يقول 
فمهليناللصيلأة، نسعد أن به أمرنا ما أول كان عرفات، إلى وميلنا أن ))بعد 

الغداء؛طعام وضع بميرعة الحملة على القاثمين أوميى ئم الفلهروالعمير، 
الغداءقبل واحد مكان ِق معه اجتمعنا وقد والدعاء1 للعبادة لنتق_رغ 

للطعاماستعدادا ؤيتعيامرون بيتهم فيما يتحدئؤن كانوا أكثرالناس إن فوالئه 
الناس،مع الحديث، عن بدللئ، انثغل الله بذكر شفتاه تتحرك وكان 

حتىشديدا الحر يدعووكان القبلة واستقبل الغداء بعد قام 'وإ(وإنج رأيته وقئ 
إليهأنظر وكنت، لفترة، الحرفنرتاح فيرهقنا ياكعاء أيدينا نرفع كنا ا أنن

تحركناحتى يده رافعا باكعاء بدأفيها التي حاله على كان لقد فوالله 
مثليميبوعلى كيفا وعمره السمخ سن بمثل رجل من كثيرا فتعجيت، لزدلفة، 

الثديي((.والحر الظاهرة الثقة ا وجود مع العيادة هذه 

.http://www.alssunnah^et/vb/sho\vthread.php?t^ (١ ]

٥٤٤
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عنالسائلين ؤإجابة توجيهية كلمات من معه، يحج الذي الخيم بمسؤولية 

منكئير ؤيدعوه الأخرى الخيمات _قن دعوات يلبي فإنه ومثيكلاتهم، فتاواهم 
الحكومية.الحملاتواصuطت 

الحجحملات كئيرض ى طض 

الطيرومخيماتومخيم الخامس والركن والفرقان —ان الإحس كحملة الهمة 
حمسةالواحد اليوم فيكونعنوه.ق؛ كثير، وغيرها والداظية الدفاع وزارة 

حملةتسضيفه لمني ذهابه قبل المابع الموم أنه-قت كما غالبا، أوستة برامج 
بالعريرية.مقرهم الكوJته من الياسين 

أصحابأن مع الأقدام على مشيا يكؤن منى للح٠لأته ذهابه ومعفلم 
الميارةوسير يركب إن ما لكن النقل، وسيلة توفير على بمرصؤن الحملات 

وقدقدميه، على والمشي للنزول فيتنملر الزحام بسبب تقف حتى قليلا 
استحياء.فأبى النارية الدراجة يركب أن عليه عرضوا 

بهرقما للحملأت الذهاب من الأحيرتثن اكتتثن مقت عنه حققنا وفد 
مكثف.نشاط ولكنه الوطني، الحرس مخيم نشاطه_قن أصبح و، 

زُأهأالوالد رافق وقد ا شورطالقبنمحمدالخوبم،لرأ 
ففيوكلماته، ومحاضراته ديوسه كثرة عليه الحج؛»لأ.حظت سنوات-قن سبع 

فيهيلقى الوطني* الحرس مصيلى كامل-هد جدول له كان القليلة الحج ام أي
وبعدالهلهر، بعد وأحيانا والعثاء* والعصير، الفجر، بعد كلماتومحاصرات؛ 

الجلوسيقدمها التي الأسلة من عليه أعرهس كلمته انتهاء بهد وكنت المغرب، 
صلاةبعد يجلس فكان الوطني، الحرس معسكر إلى أتوا الدين الحجاج من 

.hltp://www.al-jazirah.con^ (٠

٥٤٦





ابائجوبق ي00ي 000محؤ000000ؤ0مح0000ه0محمح

فرفض،الأسئلة، عن بالاجابة يكتفي وأن كلمة، يلقي ألا عليه فاقتر-ح،ت 
الأسئلة،،•عليه قرأت، ثم السياعة، من ضيب ه الكلمة وألقى 

وقئهوفيه، الذي الغيم الوعذلة.ه، يقتصهرعلى فإنه عرفات، .lj' اوأم
الشيخ■حملة ف الجزائري بكر أبي الثهيخ مع عرفات، عد>ة_ق س1واتا اجتمع 

تأثرعن تسال فلا اليوم، ذللئ، الوعظ،-هت يتناوبان ا وكاناليحيى، ان سليم
ؤيستمطرالقلوب،، بكلامه بعحير ال،ئ|يخين، من واس كل لأن وبكائهم؛ الناس 

الد.موع.

تكونعرفات، هن - كلماته أن ^_I، عدة سنوات، معه الحج خلال ومن 
ا.- جل مؤئرة موعْلة 

شددناأذكرأننا ولا عرهتهية زياراته فكل النبوي المميجد زيارة ا وأم
عاميزورءكل غالبا ولكنه مشروعة كانت، ؤإن الرياض من له الرحال 

_قنسنؤية مييفية علمية دورة له فان الأخيرة ال،هعيع الصنوان، هن - ة وبخامه
معفلمبميلي أسبوعا النورة الدينة ه فيمكث، ال|ث|يخ، آل اللطيم، عبئ جامع 

زاركلما ؤيحرص العمهر، الفجروبعد بعل، درسا ؤيلقي الحرم المداواد،-هن 
كآثارالدينة معالم من وزاركثيرا قباء، م،،،جل. الحدلأة.هت على النورة الدينة 

بعمىكلمالتا>هت ؤيلقي النبؤي، المععم، وممليعة اء الميهد ومقبرة البراكين 
وغيرها.وال،،هجون الوطني كالحرس الدوائرالحكومية 

اتذضوال،ل،عاء

وهيالقرآن وقراءة الذكروالد،عاء فصل على والأحاديث، الاياي، توافرت، 
آثيدر آل؛إثءامتوأؤبملمهرهلؤبهم ؤ تعالى؛ الله منهاقؤل معروفة، م،ئ،هورة 

اليغارييم،محهأخرج وقد ، الئلوثه طي أش ألأإذ؛ًكر 

٥٤٨
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الوالدي يدكرربه الذي ءمثل اليبي.: قال قال: i ؤئجت موسى أبي من 
اكعاء،ولأيرداثقضاءإلأ يذكرره،طلاصواس,رُا،وقاله؛,لا 

وزيد.قاسرإلأاضأرأ؛.

لعلمهالعظيمة؛ ادة العبهذه على يحرص وُ(هأ الوالد كان ولقد 

طلاببعص نقل وقد والآخرة، الدنيا خيري من للعيد تجلبه وما بأهميتها 
وفدالعبادة، هده على حرميه على تدل التي الواقف من كثيرا ومءًبيه الشيخ 

بذلك.يتعلق ما بعص والحج الح،يام عن الكلام بنا.L، مر 

الأذكاروالأدعيةكالتهليلواك4دبيحمعنى فهم إلى دائما يوجه وهو 
استحضاروالى تاثير، لها يكؤن حتى والتكبيروالحؤقلة والأ،،|تغماروالتحميد 

يكؤنمما أعظم واهيان بالقلم، كان ا إذ الذكروثوابه تأثير لأن القلم،؛ 
تفكرِقإن وهكذا باللسان، كان ما ثم بالقلب كان ا ميليه ثم ا بأحدهم

ا.بندرع٠اهر أجره بهاولوكان،،ياكثافله قليه معانيهاوشغل 

وهماالممهآلة، ودعاء العيادة دعاء على؛ شرعا بحللق الدعاء إن ؤيقؤل: 

ا؛متلاذمازر 

لأمرامتثالا القربان جميع وأداء الطاعات، كل موضل العبادة: فدعاء 
الحالبلسان داع المملى فإن المسالة، دعاء وهوتسمن إليه، وتقربا الله، 

نفسه,الأمر ق - فهوسائل وجنته، الله معفرة فعلها من أريد يقول؛ 

٠٦٤٠٧برقم/مماباكعوات ض ذض١ف صل باب ]١( 
.٢١٣٩/برقم التطير أبواب من الدعاء إلا القدر يرد لا جاء ما باب ١لترمدىه أحرجه ]٢( 

0أ0بم.السوىرفم ( ٢١
التسهيلشرح من انمملأة كتاب أول ه وصنها ومحاضراته ديوسه من كثير ق - هذا ذكر ( ٤ل 

الفقه,,هن 

٥٤٩
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سخطمن والتعوذ الجتة كسؤال والطلب، فهوالموال االمأل4ت دعاء أما 
حقيقةفان ادة، العبلدعاء مستلزم بد وهوولا ونحوذللف، النار ومن الله، 
حاليسأله يدعوربه فالذي والإذعان، والتواضع ذ>لوالخضوع، الادة العب

واحبات.وانابة وحنيؤع تذلل 

بالتهليلفذكره الأقوالوالأعمال؛ من بالله يذكر شيء فكل الذكر: وأما 
فلهوصفاته؛ بذكرأر|دمائه وذكره والتحميدوالاستغفار، والتكبيروالتعفليم 

حلقهبتذكر أفعاله؛ بذكر وذكره العلى، الحءم،دىوالصمفات، الأسماء سبحانه 
للمخلوقات،.وحلقه لنا، 

التيحياته من ا،لهمة الجوانم، بعتس إلى لف سانقلالشل،مة هذه ل، وبع
القرآن.وقراءة بالذكروالدعاء تتعلق 

كاذكارالاكر، أنواع جميع على محافظا كان الأذكارفقد ا قام
الناسبات،،ببعهس الحامية والأذكار الحهلأة، بعد والذكر والسياء، اح المهي

وغيرها.والمجد النزل من والخروج والدخول المفروالركوب كاذكار 

يتمحتى يقوم ولا الفريدث،_ة أداء ي، بعمميلاه هن يجلس زو1ب)يرأ كان 
درسعنده يكن لم الفجرإذا صلاة بعد يجلس كان بل الواردة؛ الأذكار جميع 
الفضل.من ذلك، ِقن ورد لما ركعتين ؤيحسلى الهثيمس سمرق حتى 

وهورأيهيديه، بكلتا التسبيح يعقد كان أنه عنه عرف وقئ 
سيقت،وقد فقط،، باليمين يكؤن التو،مب|ح أن يرى لن حلافا اشمألة هذه ه، 

•وُأفضأ عنه المهورة الفتاوى عن الحديث، أثناء هت فيها الكلام وفميلم، المالة 

كلالدعاءهن فهوكثير عجيبة، أحوالا مع—ه ■ج،ةرإزخ له فان الدعاء وأما 
وهنرمضهان وهت الصداوات، يدعوبعد فيه، ؤييليل لذللئ، يهتم والأوقات، الأحوال 

بالدعاء.يختم أن على وديوسه محاضراته ويحرص.ق الحج 

٥٥٠



,وألما٠^٥ اومقأجف 1لخاممأ: |ومسم 

•ا اودعاء_قجميعامحاشر أنهكانورفعو،وي4.عتاو اشتهرض4ئس وقئ 
الدعاءجميع ث النبروذلك على وهويخحلب ؤيدعو، يديه يرفع فهو 

النوافل،الحيلوات بمد للدعاء يديه ؤيرفع فةحوأ الاستسقاء دعاء وليس_ق 
يشرعالتي الواطن جميع و_ةن وسدها، الفجر ملأة وقبل الجنازة، دفن وبما 

أسبابمن سبب اليدين يقول؛»رفع ولكن ، رأيهلكن هكذا ، الدعاء فيها 
حييربكم »إن قال؛ النبي أن ان سلم_قن.حديث كما الدعاء1 إجابة 
ايعني؛صفرا«ر يردهما أن إليه يلبه رمع إذا عبده من يستحي كريم، 

االناقة وحطام يدعو، يديه راقنا ركان أنه حديث،  'يونبت حاليتين، 
اليسرىيده رافعا )فرأيته الراوي يقول الحطام( مته ف،،دشطا اليمنى، ه يل، 
يديه،رفع استمر_ق أنه على يدل ما ٢ الحح1لام(ر ليتناول اليمنى، يده مد وقد 
الدعاء،إجابة أ،،دياب وهومن يديه، رافعا الؤقوف، ذلك، طوال أى؛ 

ري،للمني تاليض، وفيها سسا، ،،يبحن بلغهت، إنها قيل؛ كثيرة، أحاديث، وفيه 
ورممهالةالحمحابة، من جماعة عن حديئا وأربعين اثنين الهييوطى منها وجمع 

محققةوهى الدعاء، اليدين رفع أحاديث، ٍةن الوعاء-فص امميمها؛ ال،،ديوطى 
حديثاوأما الدعاء، متأكد_ق اليدين رفع أن على مجموعها ويد،ل ومطبوعة، 

فانهاليالنة، اضخميد الاسسقاءار إلا_مح يديه، يرفع النبي يكن )لم أنس؛ 
،ذللث، 4ن - مبالغة رأه على تكؤن حتى يديه رفع النبر على ،قى اس،ت،،كازإذا 
سيح،:ذللئ،_قت ورد وقل إلىمهدره، يرفعهما مطلمافانه الدعاء حال قاما-قن 

•٢ ْ ١ المدر( من أممر يرصا ه النبي ن ثم 
•٩٢٢ويقم  ٢٦٢النتاوك،رقم انفلر ١( 

٠١٤٩٠برقم الوتر كتاب من ء الدعا باب قن - أبوداود أحرجه ( ٢ 
.٢ ١  ٠٨٧ برقم ذيد بن أسامة حديث من ائسند ف أحمد الإمام يواه ( ٢
.٩٨٤برقم الاستسقاء كتاب من الأسشيقاء الإمام رفع باب ه البخاري أخرجه ( ٤ 

يرفعكان أنه "عنعباJالإه ". ٢٧٢٢"برقم حديثا ابناكنرف"الأوط" أخرج 0( 
٠صدره إش القنوت يديه.ق 

٥٥١
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الوعاءمن الانتهاء بعد وجهه يمسح لكن أنه أيصا به اشتهر ا ومم
وهذاأخرى، مواضع أو_قن بر، النعلى وهويخط،-، دعاؤه لكن سواء دائما؛ 

الحافظ.حديثا؛،وذكر .طر ^ل:إنمأ،دحالوج4بعداكعاءبل
بلضتاسبعةوبالتتبع حمس، باسناد أنه وذكر المرامء، آخر»باوغ شواهد_قن له 

بعللبيديه وجهه ؤيم،ههح يريه يرفع لكن الصمحابة، من سبعة عن أ.حادي،ثا 
الأ.حاديأث،.ْلرق يتتبعوا لم لكءنهم أنكروه والدين الدعاء، 

لكنوافقئ فعلهم، من انميحابة من كثير عن الوجه مسح ورد أيهما 
او،،لأم(<مأاحد_،)أسيل الحكمة وذكر ، الدعاء بعد بأيديهم يم،سعونوجوههم 

فأولىوغفران، خيرور،حمة بهما يكؤن أن بد فلا يديه رفع إذا إنه ال: فق
وجومتبييض يوم وجهه يبيض ■عنى وجهه فيمسح وجهه، الر>مة بهده أعميائه 

لكنومما ذللئ، أ.داديُث،_قن خمسة الذكور كتابه ؤ السيوطي ذكر وقئ 
اطهفان يديه فرفع أحي،كم دعا ءإذا كال؛ الله رسول أن الوالد يورده 

ا.بهماوجههأر يمسح حض يردصا فلا ورحمة بركة يلبه  4rجاعل تعالى 

والاقامة،الأذان بي أحيائا الدعاء على يحرص _ Ujالوالد ولكن 
محتبيايجلس فانه الرانية؛ ة المهنيودي أن بعد الفجر مملاة وخاصة.قن 

سألتهوقد دقيقة، عثهرة خمس إلى يمهل قد طؤيلأ، ؤيدعودعاء يديه ؤيرفع 
انالأذ ببمن الدعاء إن لى• وقال سنيته، فذكرلى ذلك،ه شرعية عن مرارا 

مشرؤخ.خاصة الفجر صلاة _ق والاقامة 

رقمالفتوى انظر ]١( 
.٢١٤/برقم الدعاء من الفراغ عني. وجهه الرجل مسح باب مق الدعاء -هن الطبراني أخرجه ( ٢ ز 

٥٥٢



*٠٠٥٥٥٥٠٠٠٥٠٠٥٠٠٠٠٠٠٠٥ح ؛ وارص1اأ؛ق ة الحقيط التام،مأت ااقسم 

قال:عباس* ابن عن ا الدعاءل الطبراني^ لواه ما يسيرإفى ولعله 
خالتيبيت وهو-4، ممسيا فأتته الاه. رسول إلى نمحؤجن العباس بصني 

قبلالريتمح، صلى فلما الليل، من يميلى الله. رسول فقام ميمونة. 
عتاوك.*..الخطووث<(.من رحمة أسألك )را0هم،إدي المعرقال: 

طرقهأن-فن رأى ربما ولكنه للحديث العلماء بعض تضعيف ومع 
الأعمالالضعيسففصائل بالحديث الممل يرى وه-و'عةس يقؤيه، ما الكثيرة 

الضعيف:الحديث عن ضا سئل التي ؛ الفتاوىر قال_ئإحاوى ققد وائواعظ، 
ألاأولها شروط: بثلاثة الأعمال وفضائل المواعظ ه الضعيف بالحديث يعمل 

والشرطالبيان، وجه على إلا تذكر فلا كالموصوعات قديدا، الضعف يكون 

وفضلاد الجهوفضل انميلأة ^ل 

الحتى بها العمل عند صمتها يعتقد ألا الثالث: الشرط ونموذلك، النفقة 

أعلم.والله يقله• لم ما النبي إلى ينسب 
بالأورادالإتيان على الحرص على حثه بلاء أو مرصا أحد له شكا ا ؤإذ 

اللهبإذن حفظه _قن سببا تكؤن فهي النوم، وعند والمساء الصباح والأذكار-فت 
السباعأو الدواب من شيء أوسليط مرهس أو أومس أوسحر عين مزإمهابة 

تلكعن الإنسان ذلك من عضلة يحص،ل_ق فانه ا قيئالله قدر ا ؤإذ الناس. أو 

ماجاء ما باب الترمذي_قن -ق الحديث وأصل ،  ٤٨٢/برقم الفجر ركعتي بعد الدعاء باب ( ١ز 
جدهعن أبيه، عن على بن داود عن  ٣٤ ١٩/برقم الدعوات كتاب من الليل من قام إذا يقال 

أسالك...اتي ءاممهم، صلأت4: من فرغ حنن ليلة يقؤل الله. رسؤل سععت قال: عباس، ابن 
الحديث •هدا الترمذي: قال الفجر، ركعتي بمد الدعاء أن فيه يذكر ولم الحديث 

الثؤدي،وسفيان شعبة، لوي وقد الوجه، هذا من إلا ليلى أبي ابن حديث من هذا مثل نعرفه 
يدكرهولم الحديث، مذا بمص هو النبي عن عباس، ابن عن ملب، عن كهيل، بن سلمة عن 

.الأساد ضعيف ا/لأأأ: الترمذي سس ضعيف _ق ءوعِينق الألباني قال بْلوله■• 
٠٦٥٤٨/رقم الفتوى ( ٢ ل 

٥٥٢
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أنهالعلماء بعحس ذكر إ عية الأي لتلك نسيانه على مترتبة الاصابة فتكؤن الأوراد، 
خلق،ما ممر من التامة الله ات بكلمأعوذ مكان؛ كل قوله_قت على محاففل—ا كان 

•الدعاي ذلك نسيت أني فتذكرت لدغتنيسرب ليلة وهن شيء، بصبني بمؤلفلم 
قبلذكرت ولقد ؤيوحه راحته القرآن فان الكريم القرآن مع حاله وأما 
عتيرمن السجد ه، يمكث كان استْلهرءوأنه حتى للقرآن ملازمته 
.٢١أيامرئلائة كل ين يختمه وكان يكررء ابتدأ حفخله أكمل ولها ساعات، 

أوالنزل أوهن السجد كان4ن سواء عيادة، كله-ق، وقته 4ن - وهووُ(هوأ 
سعللم فإذا كتاب، يقرأب أو أوفائدة أوفتوى درس ين فهوإما ال،ع،يارة، هت 

عنتقفان لاتكادشفتاه رمضان وأراه_قن بالقرآن، اشتغل ذلك بشيءمن 
الله.لكتاب القراءة 

سفرنامأار ا ذ ا أما كتبا، ياحد فانه الحلريق هن كنا ا ذ »إ هيا؛ أخنى تمؤل 
القرآنيقرأ الطريق طول فانه كتبا أحد ؤإن فانه الكرمة مكة إلى رمضان هت 

غيرمعقول..أراقبهوأقول_قنفسي: أحياثا كنت الدييحفْلهعنْلهرقابا.. 
وهوينظرحافت بممؤت، يقرأ و،،أتمر لكنه ٠ ٠ ما آية _ق يتردد أو يغالط أن ؤد لا 

تلك((.حالته على وهو أستيقظ، وأحيائا النوم. يأتيني حتى الط-ريق إلى 
ذكرهاالتي القمة المعيفية حؤالاته عن الكلام ذكرت_ق وقال، 

الثلاثال،،،نوات ء،ةا!يذةإت الوالد لازم وهوقد ناصر، العم ابن عبدالرحمن 
لكةوعتأرين سبع عام وُآفضأ.lS الوالد صحب أنه وفيها حياته من الأخيرة 

الشيخأحايين، بمم،جللأسجل سمي يقؤل: الحيين، الكرمة-قن 
يقرأالشخ بدأ للرياض الدائري الطريق وصلنا ا فلمالعجيبة، ه وقميصي
إلخ«ب ٠٠٠استوحشت، اني حتى واحد.ة كلمة لي قال وما القرآن 

الثانية.اليلتة حياتى« من *صفحات 

٥٥٤
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عنوشغلنا كنيرا انشغلتا ة الأزمنهذه  A-tا: '5نةرإفيجر الوالد ؤشؤل 
ذلكأوقبل ه ١  ٢٨٦حدود ه أونحوها سنة أربمين قبل كر أنتي القران، جعة هرا 

الأزمنةهذه ه ولكن ذلك' على وأوافلب أ،هييؤع كل القرآن—ق أحتم كنت أنني 
•ذلك من يوما عشرين كل ثق، إلا لاينتيسيرحتمه الأعمال كثرة مع 

وأينالها نقدم أن يرغبؤن الإخوة كثيرمن بها يأتي كتب تممحيح عند.ذا 
ونحتاجوديونا محامنيران لنا يسجلؤن الإخوة بمض لأن وذلك مؤلفاتنا من 
لبعصالطالعة إلى نحتاج وكذلك وتطيع تميحح حتى ذلك مراحعة إلى 

الهاتفية؛للأسثلة وقتا نجمل وكذلك بها، س،تغل التي ال،،أائل وبعص ال_روأس 
الفلهرالعميروبعد بعن• الهاتف أسئلة عن الإجابة الدينيحتاجؤنإلى لكثرة 

الذينلكثرة تفرعنا لما الهاتف عند ويوجلسنا وقيا وتأخذ العث،اء بعد وأحيانا 
الذينالمراجعين كثرة أبصا وهكذا م،سكلأت وعندهم أسئلة عندهم يتمعلؤن 
وقعواما بمص عنهم اونخفف لهم نتيقع أن يريدون والذين مشكلات عندهم 

لنقرأكناعليه ما نعودإلى أن تأخذوقتاؤإلأنود كلها هذه الأزمات، من فيه 
•السعان(( والله أيام عشرة وكل أم،يوع كل القرآن 

ليلاختمه عمواء القرآن، ختم • luuالختمة دعاء مشروعية وهويرى 
دعاالحملأة اء أثنهختتمه_ق، التراؤيح ميلاة كان_ق، )أإن ُ: يقولر ارا أونه

دعاالوتر أخرهفختم-4،صلاة ؤإن بالدعاء أتى أخرها ختمه.4، ؤإن بالوعاء 
النؤوىذكرها أدعية وهناك محد.ود دعاء هناك وليس الركؤع، قيل بالوعاء 

ؤيعينسمية، ابن الإسلام نييخ ين،،م، مْليوع دعاء وهناك التبيان، كتاب، ■4ن 
لأنالليل؛ أول يختم أن اء العلمبمص واستحما به، يلحق ؤيما به، الدعاء 
•الليل(( آخر إلى الختمة بعد له ت،،،تغفر الملائكة 

قم،تىهطلباكلم.)١( 
.٩٠٢رقم الفتوى )٢( 

٥٥٥









الأمةشيخ 

وعلا،جل بربه القيغ علاقة عن السابق القسم _ق ا حديئنكان 

تجللهماوسكنة، حقؤخ بحارالعبادة_ةن كل طوف الدى انورقه وقدتابعن
الشيخسنبعرمع القسم ؤؤآزهدا الحمدية، والمنة الملفية العقيدة 

طائفةشيؤخ ليسوا للأمة شيؤخ أنهم الكبار به يمتاز ومما بالناس، علاقته -ق، 
أو.غيرهامنوسائلسورذمأوحزب، أوجماعة أوطريئة أومد.هد_، أونحلة 

بازابن بشيخه ذكرنا ا كم/XZ_ الوالد الشيخ تأئر وقد ا• وتفككهالأمة 
علىومواظيته ادة والعيوالضليم العلم على حرصه يراءمن كان ا ان
واكانرالأعمال 

الأمور،جميع التوسطا_قت م،،ألك، سللث، قد باز ابن الثبخ وكان 
الطريقةوهده بخاصة، منهم العلم وطلابا عامة اكل٠ين كلمة جمع ومحاولة 

بغيرهم،يختلطوا لم ذالث، إذ تجئ علماء لكؤن المابقؤن؛ مثيايخه لها يحتج لم 
الاختلاف.رياح تميلهم ولم 

أنولهداتجد جماعة، لميؤطرنف،،،ه.ق للأمة، شيخا /XfC_ الوالد كان 
أرباب،تجد ربما بل لهم' ونمهرته لهم محبته يعتقدون الجماعايت، من كثيرا 

نامعحاالجميع مع لأنه نحيتيفه؛ _قت يختلفون والأفكاروالجماعات، الداه،—، 
ا.ومؤيد .ا ومرشلوموجها 

أهلمن الفئات، بعضي شيوعلى وفد أحيائا تعليه ة الحد كانت، ؤإذا 
ِهتوسيأتي 1 اوة عد ولا حسدا ولا بغميا ولا صغينة قلبه _قن يحمل لا لكنه المنة 

الله.شاء إن ذلك، يكثف، ما بمالأه والدي الق،،هم هدا 

انميانعجامع ~ الملم طلب قمسيث )١( 

٥٥٩
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الوال،الشيخ علاقة عن الله— إزشاء القسم— سأتحاوثهسا 
والساعدةوالإصلاح بالشفاعات الناس نمع مجال -ق، سواء بالممع، ءئ،إإرج 

ومواساتهموتقديرهم ومحبتهم الناس صلة مجال  ٠٤أو.والمنؤية، المائية 
المتخلمالخيري العمل دعم مجال أو-ق، وأتراحهم، أفراحهم _ق، ومتأاركنهم 

الأأحتسسابوادأاهمةهمجال أو_قت الر،،مية، الؤسم4اتوالخمعياتا عبر 
ذوىمع بالتواصل والأحطيار الأخطساء من عليه والمحافْلة المجتمع صيانة 

العلم.وطلاب العامة بتوجيه أو 1 الولاية 

وتفاعلهالإسلامي بالعالم وُ(هوأ الوالد الشيخ علاقة عن ساتحدث كما 
عنها.ودفاعه اكلمحن لقضايا ونمعرته الأحداث مع 

مماباكثر يقوم بل ، متكاملة مؤسسة '>عرحرإفيج الوالد الشيخ أن لك< 
٠وتوفيما له الله من ا يد تسد الموسيمهات بعحس به تقوم 

قلوبق، - /Xt(_ الوالد الئأيخ مكانة عن بمقدمه ذلك قبل وستقدم 
شيخأنه لك سيوكد مما والعوام، العلم وطلاب، والعلماء الولاة من اد،دلمين 

واسعة.رحمة للأمة 

اتشيخ

اكاحير؛حقها الق،،،م،ئنكان عنامأرصا ^-ل 
أنتمعورا ارئ القسلي مكانته عن الحديث، لأن بعدها، لما كالنتيجة ا لأنه

الفعالوالخح،الماأنيكؤنلا<من القدرلابد بهيا المكانةؤإماما بهده شيحا 
أعلاهاالمراتب، من يتسنم بل المرتبة، هده  ٠٤ؤيحل.المكانة، هده يتبوأ يجعله 

أولاها٠الأماكن ومن 
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الرياضعالم أصبح باز ابن شيخه وفاة بعد أنه فيه لامرية الذي »الحق 
الشبابسترس الذي الشيخ العير، الناس ومعلم الناس، ومقتي الأكبر، 
ا.ر الحيف(( هت أولهم ؤيكون ومواقفه بفتاواه الأقؤياء 

كانعتتاؤإن فإنها الهامس، ثقن •نشاهد كما كلامي من ليس—عتا العبارة هذه 
أعتقدولكني ء،ةءيذة، الوالغ، من قربي بحكم مثلي من مناسبة فلست، صحيحة 
حضرالثميخ كلام  'Arجاء وقئ الناس، من البسل لايراه ما منها وأرى صوابها 
الرسمية،للمنامس، يابه ))لم 'يءؤبني: الوالد عن دررقوله وكلامه جضءمحئ 

ُ

ظنهمحسن من بها ؤيمعتؤنه به، سيرف( يمناصد_، )صعفؤنه ، ٠٣الناوكنيرمن 
منحس،له ليس بل أم،لأ، فيها يعس لم لكنه يتولاها، ومن الناصي، بنزاهة 

وعضوإقتاءالرياض، لجامععادى_قن فهوحطيم، الناس، قالوب، إلا_قن رفيع 
س،معلمفمعهال،ثالرياض

للجامعةماته حي. ونقلم، الثانؤية، شهادته تعادل إنما ا1لعهغ. وهدا طوال، سنين 

سنين.إلابمعع فيها يمكث، فلم كبرسنه، على 

يردمضت، بمرتبة الإفتاء رئاسة _قن معه ليكؤن از بابن شيخه طلبه نم 

بمجلةسيرها قبل البحوث، ؤيراحع الشفهية الأسئلة على ؤيجيم، الهاتف، على 
الثييوخ،بقية مثل الإفتاء رئاسة كبير—ق رسمي منص1_،_، ذا يكن لم الإفتاء، 

الربيعمواي على يتقاطرون كما عليه الناس تقاطر مكتبه لحل إذا ه ولكن
الناس((.عند والمكانة الجاه رفيع وبقى للمنمس،، هوزينة فكان والخير، 

رجالاوكبارا صغارا الخلق قلوب،  Atواحترام مكانة له فالشيخ 
لايعرفهمن تجعل مهابته إن بل ، المسؤيايتتاوالجنس،ياوت، حميع من ونس_اء 

يقللأره.

الء،ووهث،أهل ملمى موض الشامية الأ،،هملورة جبرين بن الل4 سو سد، بن مالح بن حمهر ا ١ ز 
hltp://ww w.ahlalhdecthxom/vb/showihread.php?tا= 75729

٥٦١
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كمواسمالناس، يكثرفيها ااتي الأماكن دمشي-ؤن ونحن كثيرا نتعب كنا 
اجتماعية،أو كانت رسا٠ارة العامة والناسيان النبؤي واليسجد والعمرة الحج 

بعضهمالناس يتجمهر أحيائا بل الوالد على كثرة من 
باتؤنمثلا الحرم الشرطة_قت تجد أنك مى للتاملوالنظر، وبعضهم للسلام 

الأمرل.ما ليتخلروا 

الشيخأن يحيي، لا الذي فلني اا.هت ا؛ الثمايعر محمد الشيخ يقول 
مشرممالحلق لعامة محبوبة شححيية منه جعلت عالية مواصفات يملك 

وليديكن لم الحب هدا الأرض، أصقاع جميع ف ورجالهم، ذ،،،ائهم وكبيرهم، 
مقامه،أوشرف جاهه، أورفعة ماله، سعة من يات لم الحم، فكنر الحيلفة، 

قلبهب يحمل فلا نقي، وفؤاد طاهر، وقلم، مهادق، إخلاص من ذلك< نبع بل 
الأمام،(.أيها الله فر.عمكا بغمها، ولا اخمارا، ولا ولا غي۵لا 

الرصيدالمكانة هدء تبوئه أسباب أهم من إن يقال ما انه بالأ من ولعل 
أعيدء،فلا قيل من هدا عن تحدئم، وقئ يملكه الذي الكبير العلمي 

وتؤكده.بهذا ممكر الض الأّْور بلص سأذكر لكني 
كانفصد له، ساحل لا بحرا الناس عامة بل الأقران بثهادة كان 

متمكنافقههما، —ق يرة اليحهنافذ التبحر، غاية ة والسنالكتاب متبحرا_ق 
وأنواعالمعرفة وصروب العلوم شتى الباع-ق ْلودل شواهدهما' استححمار من 

ا.وعملار قولا حواه الأي العلم متمثلا الألة، علوم 
يندربما فيها العلم أهل وأقوال وأدلتها للم،ههائل نميربالحففل، وقئ 

كلأمه،أوسمع رآه من بهركل وقد اليوم، العلم أهل كثيرمن مق وجوده 
ا.٠قامهر ورفع الله فرحمه 

http://wwwbumewscoin/articles-action-show-id^،72-( ١ر 

hnp://www.aljazirahxom._009ja^مهد بن، خالد )٢( 
http;//wwwhdeeth.net/publish/article77^•الربد او؛هيخسوالوماب، )٢( 

٥٦٢









اباتجوبة تي; 000000يت000000000ه

عامص لأبريل الوامق - ٥١ ٤٢٨عام من الأول ربيع -4 كرم وفد 
الإصلاحجمعية تنظم حيث الجيل، أستاذ تسمى بجائزة  ٣٢ ٠٠٧

للوراساتالستقبل شباب ومركز العالية الإسلامي المن رابطة مع وبالتعاون 
العمللخدمة العالية الشباب بجائزة تعرف سنؤية جائزة والتطؤير والبحوث 

الكريم،القرآن وهي: الإسلام، حدمة فرؤع-هن حمسة على تحتوي الإسلامي، 
استحدثالرابعة وسخت،ا ؤهذ اد. والإيشسوالإعلام، والتاليف، والمحاضرات، 

وحضرت، الوالدله ورقح الجيلء، ®أستاذ بعنوان للجائزة سادس فرع 
بفندقللمؤت4رات البحرين مركز _ةن الحفل وحضور الجائزة لتسلم عنه نيابة 

البحرين.مملكة .هت بلازا كروان 

لمكاسه،ترجمان كلها والترجمة ، الوالدالشيخ لمكانة ملامح تلك 
منبعحض من جافية أوعيارة نابية كلمة من سلم لم كغيره فانه ذلك ومع 

لهدايلتفت يكن ولم أوغيرهم، المنة أهل داثرة .هت سواء الرأي، يخالفه.هت 
كانتربما بل وثبايا، وقوة ونشاْنا عزما تزيده كانت بل ٠ ينظرإلههولا 

العالمعبر وذكره سمعته أوشيؤع أورأي أوفؤل له انتسارفتوى -هإ سببا
سنذكرهكما ~ ألمانيا الرافضة.هن بعحض أن ذلك نماذج ومن الإسلامي. 

^نسمببا لك ذ فكان صاك، جية نملا 

الرجلهوهدا عهن المسلم؛ن الكفارقيل وتساءل السالم، عبر التسارحبره 

جناته.فسيح وأسكنه واسعة رحمة به، تلق شيء عن وابحث المتهم، 

ءتتكا.اة4ؤسسة 

تلكهن - اثملماء كان الحيرية المؤسيات النجدي المجدمع يعرف أن قبل 
الناسإلىأقرب كانوا فقد التطوعيوفرسانه، انممل رجال هم البلاد 
الأغنياء.بهم وسق ، الفقراء يألفهم به، وأنممقهم المجتمع 

٥٦٦
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بدأبالعطاءبعدأن ضنذ النماذج، هذه أنموذجاض الوالدو؛وي}لإوأ كان 
وجيراة،ومعارض بلده أهل للتجارمن وهوممهدريقة ^؛؛؛^،، ٥١سه جاوز أن 

قليلةالزمن ذلك، _قن التجارة كانيت، ءاذ الملأيثن، أميحاب، بالتجار أفمي ول،ست، 
عليها.ؤيزيدون التهرعية الحقوق أهلها ينئي مباركة، لكنها 

الذيالثرى والعطاء والدعوى العلمي المجالين البذل_ةن عن وبعيدا 

نفع>،_، قليه ألض_قن أن زوي'هأ للوالي تعالى الله توفيق من فان ا' فيهمكان 
المهيلمثنينفع مجال كل اذل-ةن البوال،د،عيإلى الأمة، واي ة ومعايثيالناس، 

الذيالتيلوعى، أو الخيري بالعمل اليوم يمرق، ما وهذا جماعات،وآحادا، 
الدورات.عليه للتدرس، وتعقد الأوقاف،، لأجله وتوفم، المؤ،،،،ه،ات، له سيا 

قبلمؤيهسة فكان ٠ الوالد■•5وةأإيج الثُيخ مع العمل هذا حب ولد لق—ي، 

التطوصهزمانهم.العمل رجال العلماء إخوانه مع وكان الؤسد،ات، وجود 

بالعطا;ناطق ليل ود عليه، وثهاهد ، ذلك، على برهان كله القءه،م طلا وه

الجال.فهذا

موومد،،،ةكان لكنه عملا، أويتخلم مؤ،،،،ه،ة يؤاهدس لم ؤإن والوالد 
نءقودس_قنأن قبل الشواهد بعضى ؤإليلث، وبذله، وع۵لاده وعمله بواقعه 

الفامهيلء

ثهزمّلأ من وعدد الشثرى العزيز عيد شيخه مع علمنا كما شارك 
الهجرية.الثمانينيات أوائل الشمالية^ للمناطق التوعؤية الرطة —قن 

الرئيسسا هدفهوكان الحكومة، قبل من رسميا مرتبة الرطة كانت 

إعاناتمعها تحمل كانت لكنها الناطق، شك للناأسي والدعوة ^يم 

المضن.ظلف _ةن القحط أص-ابهم الذين الناطق ظلف لأهل ومساعدات 
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•تطؤعية• مساهمات الرحلة لهده فقدكان والدعؤة، التمليم عن وبعيدا 

لكليتبا؛ن منها وسعأسوقمقتنملفات الرحلة، هده يومياته_قن الوالد سجل ولقد 
ميلاحهاعلى ؤيحرصون الأمة هم يحملون كانوا ورفقته أبوحبيب الشيخ أن 

ؤإميلاحها.

هده))واستمرت ا: فيهعملهم ميينا الرحلة هده واصما يقول 
عسكروابلدة إلى وصلوا إذا أنهم طريقتهم وكانت أشهرونمث، ثلأثة الرحلة 
حالعن وسألوه رماح، بلدة مع بينا ما مثل أميرها1 إلى أرسلوا ئم ا، قبالته
القاضى،وعن ونسمايلهم، الح،،ددة أهل عن وسالؤه والدنيؤية، الدينية البلد 
انميلوات،ؤاقامة دينهم على البلع أهل محاففلة وعن االأأداحد، أئمة وعن 
نمعحؤهمقمعرا وحدوه فان إزالتها، وكيفية النكرات، من البلد -هت يوحل-وعما 

الم،هماحد،وأئمة ة، الحسيورجال القاضى، مع ؤن وهكدايعملوأرشدوه، 
والنسخالنيل، من الكثير عليهم ؤيوزعون مثياكلهم، وحل بالنميح عيونهم ؤيمما 

الرسائل،هده من كبيرة ات كميمعهم أحميروا قد وكانوا الهمة، والاخدائح 
للشيخونمييحة مفيدة، وهى إبراهيم، بن محملل للم،يخ عامة نمييحة وهى 

ه،ورسالة الماشية، اهكرات من الكثير من ضير 

تبرجتحريم ق - ونمييحة سعدي، بن عيدالرحمن للشيخ الدحان ثرأ_ا حكم 
الأصولوأدلتها((.و،)ثلأثة الشرف-(((، إلى ))دعوة اسمها: الن،،أاء، 

انمعلواتبعد ؤييتدئؤن البلد، مساحي على وتلاميذه الثييخ يتفرق ثم 
التيمنه الضيروريات تعلم ولزوم الدين بأهمية فيها يذكرونهم موعفلة بإلقاء 

•عنها اليّعوال ووحوب، جهلها، من ينتفع ولا بها، إلا الدين يصلح لا 

وبعاتضالفاتحة، بقراءة أولا الحاضرين الجماعة بتعليم يبدأ ثم 
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والؤضوءالحيلأة، وشروط الإسلام أركان عن يسألونهم ئم القرآن، سور 
ءاياها((.ؤيعلمونهم 

قدبالأمس مقرن وابن الشيخ »وكان القرى: بعض عن ^ ٥٠٥ؤتئؤل 
جبلرأس _ق ابتنى فد رجل إلى فوصلوا سكاكا ِقن البوادي بعض تتبعوا 
مجلسهالراديو_ق، عندء فتحيلوا ارات، سيوسده وأشجارا سمتانا له وجعل 

قدطولاوعرصا1 قدرمتر ومنهاصمحيفة ونميائح، آيات كتابة بها وصمعات 
النكرعن ونميحؤه مجلسه جدران أحد _ق نممبها وقد كله. القرآن فيها طبع 

هوعليه«.الأى 

النهارفاحبرهمأحر الرحيل على عزموا قد أخرى؛"وكانوا فرية عن ؤيقول 
مواضع_قن لأنهم بالتمليم؛ إليهم يصلوا لم كثيرة بوادي هناك أن الأحرف مقل 

الليل،العصرإلى وبعد العصر، إلى وبع-اوء، الظهر قرب بتعليمهم فبدأوا خفية، 
مقطعةوحروف وأدعية طلاسم فيها كتبت قد ونذورا ورقة بعضهم عند وحم،لوا 
استجلبهاقد صاحبها وكان الوت، إلا آفة كل من نقى أنها زعموا ٠ حسياب وحروف 

منالرغم وعلى تهدى، ولا تباع لا أنها لها احترامهم من أن وزعم عمان- من 
أنوأخبروا ومرقوها، الأخوان منه فأحدها يقبل، فلم ذهب فيها له بذل قد أنه 

ِقتردد وقئ إليه وكل ثيئا تعلق ومن الشرك، وسائل من تعليقها 

الأميردعاهم الشمس وطلعهت أصبحوا أن "وبعل ئالثة: قرية عن ؤيقؤل 
كالميارساكوائر يتتبعون الوقت، ذلك، غ وأخذوا ٠ للقهوة الثانية الم،اعة هت 

محكمتههت بالقاضي ثم ٠ معهم وتنامههتوا بالهيئة واتحملوا واليريد, والمالية 
والماموماrنانمهلأة يخففون الذين الأئمة حال النظرمقن ة معاود ي، ونميحؤه 

الإمام(،.يسابقون الأين 
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محتسبؤنأنهم على يدل مما الرطة، هذه _ةن أعمالهم بعضي هذه 
الاميلاح.حربمعؤنعلى 

الجمعيةفريان ابن الشيخ مع فاعلا عضوا الوالد وكان 

يجتمعؤنالإخوان كان التي تيمية ابن مكتبة ٌقن المران، لتضيظ الذيرو_ة 

يصلح.فيما والتعاون الجتمع أحوال لتلارس فيها 

عنوانتحت بالرJا۵ى الق—زأن لتءءني۵ل، الخيرية الجمعية موي —ق حاء 
قبلحبرين'؛ئلءلينق؛ بن الله عيد الشيخ يئؤل ؛ ٢ الج٠عيةر ميلاد ة قمه
ينسى'أن ا١٥>^ وكاد آخرها، أولها يتبع وفان قلاقل خلهرت عاما ين خم

محواذبمعابالتجخالخريانمحمما

تقول؟ما للفريان: وقالوا كالجمان، قرارا 

تقولؤن.ما قال: 

كلفناك.قالوا: 

التناد.يوم يءينشإنى أن الله وأأأال لها، أنا قال: 

الكريمالقرآن لتحفيفل ١!،^^^ الجمعية رئاسة ابنفريان'ءءرهج فتولى 
ه•١٣٧٨سنة إبراهيم بن محمد الثييخ من بامر 

وترغبالدرسين، روات،_ا ئلشى تدفع الخيرJة.حينياك الجمعية مت، وكان

الثلثكانياJفعهدا س الوالد أن فاذكر الثلث، اJصثأنيدفعوا أهل 
١ذلك اهمة مالجيران من يهلل،—، أن دون 

http://www.qk.org.sa/na\vah.php?tid=l4749 ( ١إ 
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عامآخر القاضي-فن يد على بذلك الأمر فصدر الوزارة من مدرسة فتح أهلها 
شهرإلى إجابتهم فأجلت لضرورتهم العام الهللب_قغهذا جددوا ئم اه، ٣٧٩

اانى«.غاية وذلك مجيبا يلقوا أن فلعل هوذا> وها اليزانية، 

كنابتهعلى يشكره ^ t\XA\/U'\/الجاسر_قن حمد للشيخ وكتبخْلابا 

يشرها٠ء برجا الرين ة بلد عن مقالة أرفق وقل ٠ شياس جيل عن 

بكتابةالعدل، كاتب بدور يقومؤن حينذاك العلم وهللأب اء العلموكان 
بنلحمد وصية ذلك من وجدته ومما ونحوها، والبائعاتوالأقارير الوصايا 
الشيخبخط الأصل  ٠٤وكانت.جيربن، آل بالتميغيروهومن العريفى ناصر 

بنعبداللملبف الشيخ عليها ومعادق حطه من الواللس ونقلها السياري عيدالله 
ىl١٣٨٣/١/٢٦4براس<اممح،وذس

بنحمود الشيخ عليهما وصهادق ه ١  TAU/U/١ ٥ كتبتا-ق، وقف ووثيقتل 
آنذاك.القؤيعية قاضى سبيل 

ه. ١٣٩•وتو؛يقإقرارثعام 

ه.١٣٩٧عام سح،وره بن عيدالاه بن كمد 

..٥١٣٩٨عام الح٠يضىه وعيدالعزيز الوعاقى محمد بين ومبايعه 

_ةنالشيخ آل عيدالله بن حسس لاثيخ حمناب القديمة الناصحات ومن 
الكريم،القرآن وبالأحهس الدارس بالناهج.ق، ام الاهتمحؤل هد  ١٣٨٥عام 
منها،أهم غيرها اليتدئ؛ن الطلاب على القررة العلوم »إنهذه حاءفيها؛ ومما 
أجروثواب،فيها وفراءته العلوم، كل ففيه العظيم، القرآن ذلك، أعقلم ومن 
كلامتعلم من يمماله ما إلى همهم صرفوا ف بمعزل، عنه الأن الدارس ولكن 

ماسة«.إليها حاجة ولا شاغلة علوم أو رياضة، يسمى أولعب أعجمي، 
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الصادرةالقديمة التعاميم من عددا الأوراق هذه صمن من ووجدت 
للعرسرئيسا لكن حينما عبئالله، واللك ماؤؤق فهد واللك فيمل اللك من 

وقدالنكرات• وسائر التبرج ومنع التلحين، ومنع المعلاة، على الوطنيتحم، 
للمناميحات.حطاباتا< مع يرفقها لكن ولعل4 كثيرة، معورا مهورمنها 

حي.ثن كناحينما قديمة قائمة منها الفقراء، بأسماء قوائم وحدت كما 
ووئيقةوالعارف، والأقارب، الجيران من الفقراء من عددا تشمل الميالة، 

الفقراء.من عدد على ريال ألف( عشر أربعة مبلغ توزيع فيها أحرى 

شابا،لكن أن منذ ءج،ةأهع قليه _ةن يحيا لكن الحس ا مذ أن ة والخلامع
ajjutijميقاته، من وممفة حياته من جزءا أصبح حتى معه سنامي ازال وم

،وبلاء منكرا الأمة عن أويد.فع محتاجا، أويعين معروئا يبذل أن ؤيبهجه 
مؤسسياعملا أصبحيت، حتى اشتهاره لل الأموربعهذه ذلك<  JUUوتشكلت، 

•البييت، مكتب، حلال ومن الإفتاء -ق مكتبه حلال من يمارسه 

■نمةعن 'محءمحة حياته معالم من العلم هذا أجلي أن وساحاول 
الجال.هذا _قن ِىجرإإ، الوال- الثميخ عمل جواس، أهم تكشف، محاور 

الفتؤجالباب 

وجاههوقته وهومؤؤف، عاما حمسين من أكثر الوالد الشيخ مكث، 
بخاصة.منهم العلم وطلابا الملمين لخدمة وجهده 

_ةنيعمل لكن حين ه ١ ٤ * ٤ سنة ِق النظم النحي أعماله  iCiSe؛وقد 
ضاك،باكفاعاتعتبه خلاف من اليحووث،اللميةوالإفتاء، إدارة 

جزءاحممص ه ١ ٤ ١ ٧ عام و_قت الشكلأت. لعلاج والمعي والفتاوى 
أعماله.لتابعة ومتياونؤن موظفؤن فيه يعمل مكتبا وجعله منزله من 
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صلاةبعد غالبا يجلس صار شبرا ص ، X،_-4/الوالد استقر أن ومني 
وصعاللحق، تسمى خارجية غرفة وذلك_قن بيته' ه؛ الناس لاستقبال العممر 

فتاوىخلاله من يستقبل هاتف وفيها الزواروالراجيتن، لجلوس كراسي فيها 
للناس٠رقمه وأعلن نشر حيث المستمتثن، 

أوثقاعةأوفتوى علم أولطلب للملأم جاء من اتجلس ا مذ مقن يستقبل 
حوائجتنسه لم مشاغله، وكثرة ؤوإ(رإلأغ الوالد الشيخ دلوس د فتيل أومسماعدة، 

صعرت.ؤإن والم|اكثن الفقراء 

مراحنا1خمسين من يقرب ا ميوميا االنزل مكتب على يتردد كان 
المواسم.بحسب خمسمائة على الأوقات بعفى ٍِةت ؤيزيدون 

أذكرزلت »وما الأخوة: أحي. يقول ولملفه، صيره يستمربؤن الزوار وكان 
كلفناحين ~ الثانؤية المرحلة _ةن زملائي وبعص أنا ~ ا لنمكتبته فتح ا حينم

رحالببعث 'ئةأإإ^جل جبؤيل عثمان الال.كتوريوسف الشيخ مقررالتفسير، أستاذ 
الأستاذهدا وكان ٠ ٠ رمى( تفسيرسورة _قت الواردة الأحاديث بعضن طد أساني

&>ةويدة"■الله عيد الشيخ بمكتبه حينها الاستعانة إلى أرشدنا ض. المربى 
يميس،أحيائا بل للجلوس، فقدلاتكادتجدمكائا مكتبه دخلت إذا 

سوء.من كثرة من إليه وصولك عن فضلا نفلرك 

ي،،دجلأو سؤال، عن أويجيب شفاعة، يكتب طاولته، على منكب وهو 
أوسوال عن يجيب الهاتف ب،سماعة وأم،،|ك الكرسي إلى استند| ا وربما، موعل. 

يحلإثكا^لآ.

مكتبه_قن_ةن يؤديها كان التي الكثيرة للأعمال المحورسنتهلرق هدا ؤٍقن 

ينئيهاالتي الأعمال هنا لك وساسؤق فقط• المنزل مكتب أو-فت الإفتاء رئاسة 
تقصييل.إلى يحتاج فيما أضل تم 
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العلم.طلاب رعاية ~ ١ ٣ 
الانترنت.موي على الإشراف " ١٤
معها.والتعاون ونحوها ال٠حيرية والوسسمات الجمعيات دعم " ١٥

الوالدللشيخ السعلة بالأشرطة العناية " ١٦
النكرات.وانكار والخاصة العامة الناصحات " ١٧

٠للمكتب النالأي يجليه مما ونحؤه والريت اثاء _قث للناءس الرشة " ١ ٨ 

كانالوالد الشيخ أن إلا وصعوبتها الهمان هذه كثرة من الرغم وعلى 
اللهكتب وقد احد. مساعدة إلى حاجة دون 'ىء(محء بنفسه ا بمعفلمهيقوم 

ووقته.جهده —قن البركة 

اببعص الإفتاء إدارة _ق عمله أثناء 4، الله لزقه أن التيسير ومن 
ؤيماونهالحوطي، سعد بن عيدالله الأستاذ رأسهم على وكان الحرببمبن' 

والتعاونن.بعص 

الدكتورومنهم طلابه وبعمى أبنائه من بترتيب البيت مكتب افتتح وئا 
الشيخموسسأة الخ،رومنهم أهل بعمى من وبدعم النيع* حمد بن محمد 
عبدالعزيربن صالح الشيخ ومعالي الخيرية الراجحي العزيز عيي. بن سليمان 

بنالرحمن عيد والشيخ الراجحي، العزيز عبد بن الله عيد والشيخ الشيخ آل 
أسلطهنا ولعلي الجهود، هذه بترتيب يقوم البيت مكتب أ بل. الجريسى' على 

الأعمال.هذه أهم على الضوء 

اثققاعات

بنربها، عرف بل بها اشتهر التي الأعمال أبرز من الشفاعات تءلّ 
فيها.والتساهل منها الإكثار الناس بعض عليه أحذ ربما 
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أنوأود ااذاس' كلام أسمع مبل وكنت ، مقتنعابمايفعلكان ولكنه 
بشيءمنإقناعه الكتب أعمال لماتوليت وحاولت بضها، _قن أويتأنى منها يقلل 

يقبالونها«،ولا يردونها دعهم يشاء، ما الله »نشفعلهمؤيقضى فكانيقؤل؛ ذلك، 
بلكمائني فكنت والشكر، والوعاء والأجر المروق كمهب أنه يشيرإلى وكانه 
بمعحيية.يأمرني أن وحاشاه أمرا، له أعمس ولا طل1ا له أرد ألا واحبى 

سهل؛بن الحسن بقول كثيرا يتمثل وكان 

وأسمعاأعث؛ن أن جاض وزكاة يدي ماملكت زكاة على فرضت 

الدكتؤرتلميذه يروي نصيه، _هت متامح،لأ لليامى الشفاعة حب، كان 

معهدالهللأبإ' لأحد ■■5وءأإلج الوالد الثييخ شفاعة عن الطريرى عباJالوهاب 
ذكرواحش العللبة بعض غياب حول الراقباrن ءكثرلغمل، يقول؛ الدعوة ام إم

عنضدث عليهم وأقبل عاله، عن انفصل الاسم ،،،مع فلما با،ههمه، 3لالب_ا 
٠معدرنه قبول ■4، يراحعهم وجعل غيابه' -هن عدراله أن ؤيذكر الطالب، هدا 
كتابه((.مع ا،،دتعراقه إش عاد محلها شفاعته بلغيت( ا إذ حتى 

لكنهوالتركيات، الشفاعات طويل.هن باع ذا /عمأففأ باز ابن الشيخ كان 
الإفتاءلإدارة وج)إذج الوالد انتقل فلما الكثيرة، بمسؤولياته الناس عن شغل 

مديريقول لهم* ؤيشفع يساعدهم ومعار عليه، وانكبوا إليه الناس انجفل 

التياكيفات »ومن الحوطي: سيعد بن عبدالله الأستاذ الإفتاء إدارة مكتبه.هت 
والعناحس،الفقراء حاهت،ة الناس، الإح،د|انإنى كثرة فضيلته بها ي،تحلى كان 

لتضاءالناس لكثيرمن يثيفع وكان بهم' رحيم سعوديس' وغير ،،يعوديس 

هنله سثع من ومنهم ه، دينلؤفاء له ثفع من فمنهم الخ،تلفة، حوائجهم 
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ومنهمالجامعية، دراسته لواصلة له يشفع من ومنهم إيجارمسكنه، سداد 

الممحيرجوبها التي لحس،نة ١ الشقاعات من وغيرها وظيفة، —ق، له يثمفع من 

وتماليء.سبعانه الله عند التقرب 

منالألأف بيده كتب ،١^١ العسكر: الحسين الدكتورسو تلميذه شؤل 

ولشماعاممالكتابة، _قن سرعة أوتي وقد الحاجة، ولذوي للفقراء الثماعات 
بمهدقه،ولعلمهم بتركيته لوئوقهم وتتابعها كثرتها على الوجهاء عند قبؤل 

وفدأومنزله. التقاص، قبل الإفتاء مكتبه.فن ولوملأوا او،،ائلين من ولايتبرم 
عيداللهالشيخ وفاة يوم البرالئ، الرحمن عيد العلامة شيخنا لي فال 

نr١٠بازوابنعثيابن للناس، أنف،،،هم بدلوا ئاوث<دلأئة الرجل هذا جبيين: ابن 
اليدان،.هذا  ٠٤رأس-فانه ، بذلك، التكلم  lIولا>،،الجميع. على الله رحمة وهو، 

كهرباءث.هافاتورة أرملة تثمله ))ص، وثولالثديخمه،،عودالمامدىر 
كير.وعيرها ي،هددها، لأحد أرسلنى فتقؤل ت،ه،ال.دها لم 

شخمىيكتبامع ما كثيرا أنه فرب عن الشيخ سيرة يعرفؤن الذين يذكر 
الحاجةقينهيت أنها يتاكد حتى معهم ؤسعى المهغيرة، الأمور هذه ثل مه 

بيت((.أوإيجار علاج إلى يحتاج لؤيص 

تلاميذه،لبعض حتى أحد لكل »يكتب، ا؛ العودةر سلمان اثمكتور ؤيئؤل 
آحر_ق، إلا مطيؤع شيء منه ءني جا أنه كر أذ ولا يده، وبحط ت شفاعا يكتب( 

خطه،نعرف( أمهيحنا حتى ود.ه، بخط( يكنيه فهو للئا ذ سوى فعما أما مص، أعا 
ولائهفعللناس_قنالكبيرة، القميايا ٌهن الميغيرة القضايا ويكتب'محسإن 

قناةدليل.را( 
قناةدليل.)٢( 
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قناعتهفبنت ؤإذا الأمور، مثل _ق وشاركته وصما.حبته الوظائف، ؤقن الدماء 
ينزعج(،.ولا يغصم، لا أمها شفاعته ردت ؤإذا ٠ شيثا له أهديت وكأنما سمر، 

شفاعةالناس يقابل من كل »يل4س : الحواس طايقر الدكتور ؤيقول 

منكغيري الناس طلبات ي،هيتقيل ممن أنا الناس، لجميع الشيخ 
فرقبلا الجنمييات جميع من الأوراق تأتينا ما فكثيرا الجوامع، وأئمة الدعاة 

تكتبالسميح شفاعات تجل، وأفريقي، وبنجلاديممي وباك،،دتاني هناأي بثن ا م
لحوامدهم«.وليس الناس لمامة كان الرجل هذا أن على يدل وهذا للجميع' 

بداياتعن لعة أعطيلف ئم شفاعته، قميحى من طرفا لك ألوي ودعنى 
٠الثمفاعاتوتطورها 

كازقبلأنه الزهرانى مءدماوأ الأسهتاذ ذكره ما عته شفا طرائف فمن 
إدارةإلى وذهب، زوجته، نقل _ة، رغبة القؤيعية لعافظة زيارة -ق، عدة ،،هنوات 

يقول؛»وكانعليه، ويم /Xo_ الوالد الشيخ فوجئ العافظة، 4، التملي—م 
لى:فذكر ^^،؟ ماذا له: فقلت، الئطقة، آهل من ليس ثاب عنه بعيدا يجلس 

ذهب،ولكنه القؤيمية، محافغلة من أحدا يعرف، وهولا زوجته لنقل جاء أنه 
ووجدتكلمة، وألقى رجل قام المهلأة وبعد الغلهرفيه، مسعجدومعلى إلى 
وبعدمنها، لأ،،هتفيال_ معهم أيميا وجأ،هد،ت، محيغية، ان آذ كلهم الوجودين أن 

والئأيخ_قأنا وبقيهت، انمهرفوا ثم الثييخ، على ي،ددلمون أخذوا الكلمة نهاية 
عنمعه لى حديم، ودار 'ة،ةاإإباج، جبرين ابن المهيخ أنه أعرف، لا وأنا ال،،،جاو، 

التعليم،ارة إل إلى مس فذهب نعم؛ قلما: ارة؟ سّيمعك< لى: فقال موميوعى، 
فاميتغربت، لدلك، إمكانية اك، هنكان إن زوجتى نقل لى-ق يشفع أن وحاول 

ا(قناةافرأ.;
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الوالدفشكرت اقرأ، قناة على المؤيد عممام الشيخ واتمدcواللة 
الشيخكلمت وئ أزمة، أولأدى.ق احد »كان قالت: ثم له، ودعت عليه وأست، 
وكانتالنعيم، ة جنوأسكته ء،ءربمئ للإمارة ه هوبنف،يهوقام خاهلرى ْلئب 
الماالتي«.رب لله فالحمد كلنا أشينا الأئو_قن لها وقفته 

قال:الضّري إبراهيم الأخ عن أيم،ا ٢ العؤيدر ام عمهالشيخ ؤيحكى 
الاهشرح وسئما ممهى، ضما سمالفة ^دة 

وكانتجدا، بعيد زوجتي-فذمكان وكات وأهلي، اْنملهدتنيفوياتي مسيري 
و،هتط،الطريق بهدا مرت كلما زوجتي وكان،ت ، معيل، عير ^^( ۵١١وكان مدرسة٠ 
عجعية،ومعثيقة الله إلا يعلمها لا هموم وأصهدءتت.ث ؤني دلفزادت الحمل 
المهيخعند فبكيت مبلغه، الجهو منى نال وقد الشيخ إلى الإخوة أحد فاخدني 

وكتبأراه، مرة وأول أعرفه ولا يعرفني وهولا زوجتك، عيتنتل الشيخ: ال فق
تعالى(،.مءس الليلوامار أدعوله فانا فنقلوهأ، خهألابا 

أأكن،ت،_قحياتناقال: بقناة الضري الدكتورغازي من ال اتميقن .و
أنقبل جبرين ابن الشيخ عن يتكلم أحدهم كان أيام خمسة قبل بريمنانيا 

العلئ فضل له رجل وهناك دكتوراه الأن أدرس أنا يقول؛ بايام م0رس يموت 
ْااسد^ه 

من؟قلت: 

جبرين((.بن الله عبئ قال: 

عندالباكستانيين للإخوة يقمع ما كثيرا الياكهيتانيين انمعاة أحد وكان 
الإخوةلأحد عة الشقا طلب، فيه عريب، بهللب، جاء االرات ى حي، إ _قت لكنه الواك، 

ذوجا.به لتقبل الكؤيتيات اكاعيات كىإحدى ال،،يعوديين 

اقرأ.قناة )١( 
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حواجة،نركل يدعى أفناني شخحى له الله ساقهم الذين الأشخامى ومن 
لماالناس مع فدخل عابئاصالحا، رجلا وكان الكؤيت' لسعد-ق كازإماما 

إلىصم حتى له وشفع فاواه الوالد'يءمحة على فدلوء الخليج حرب -4 دخلوا
ولماارس، المد ِيج أبناؤه ودرس ؤيعالجه' عليه ينفق رعايته تحت ومازال كفالته، 

لمالوالد له وقلنا فواسيناه بكى ذكره كلما وكان كثيرا' تأثر وُ('هأ الوالد تيقن 
له.فامضيناها الوالد من شهرية جراية له وكان مكانه، 4 نحن يمت، 

الإسلاميةالشؤون لوزارة مندوبا ي''-مل-4زامديا محمد أحي وكان 
سقتبالغة إصعابة أصيب قد كان سفيان له يقال أثيوبي شغحى على فتعرف 
للوالي,حالتهفذكر ناري، طلق أنها والظاهر سبع، بسبب، أنها يذكر رأسه، 

جه،علا مدة منزلنا ■4 ه وأسكنللعلاج واسنقدمه له فشفع للعلاج وحاجته 
وسافر,علاجه أتم حتى أشهر ستة نحو 

منحمءمحة الله مال محمد الشيخ الداعية أصاب بما /Xr(_ الوالد وسمع 
وشفعونميره به فانمعل فدنأة، الر١ افعؤن يل، الدين البحرين مشايخ وهومن * ء ابتلأ 

محك•حمق الله مال الشيخ عليه يقوم كان دعوى مركز لدعم الأئرياء الكثيرمن لدى له 

الشفاعات_قت طريقته عن لمحة أعط!يك، دعني القحيصن هده وبعد 
لهمالخير ومحبة للناس الثماعة أن علمت فقد /Xi(_، حياته •هت وتطورها 

هيما ولا ذللئ،، ال،أ_قن بمتى ا تحديد أذكر ولا عليه، الله جبله فطرى حمى 
يقومكان أنه أعتقد ولكني للإفتاء، انتقاله بهاقبل يقوم كان التي الشفاعات 

وطاقته.جهده قدر على ذللئا من بشيء 

أنلك، ذكرت تعالى مٍ\ريزتي باز ابن شيحه وانثمنال للإفتاء انتقاله وبعد 
شأنولكئيرمنكل الشفاعات_ةن من الكثير وكانيكتب، إليه، انممرفوا الناس 
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لهيكن فلم للإفتاء، الرسمي الويق يدءوعلى بخط شفاعته وكانت الناس، 

شخصيي.حينياك٠ولق 

بتمعؤيرمتاخر وقت _ةن قاموا قد الإفتاء عنده_قن الوخلفؤن الإخوة وكان 

الوضوعات.متنوعة عديدة أشياء منها فوجدنا الشفاعات بعيض 

ووْليفتهاسمه يحمل شخصمي وؤق له طبع البيت مكتب تاسيس وقبل 

الإرشاد،والدعوة والإفناء العلمية للبحوث العامة بالرئاسة عضوافتاء بكونه 

أحيائا.الورق هدا على النزل  ٠٤شفاعانه-يكتب وكان 

ءدذل|مهن لمكتب ١ أ بد ه. ١ ٤ ١ ٧ م عا هت لبيت ١ مكتب تاسيعس وبعد 
تقاعده،بعد فقط، الشيخ اسم يحمل ورق على بيئياعتها لئ، وذلالشفاعات، 

كانمث ينتظم، الأمرلم ولكن لنميادرعليها، أرقاما ختمهاووْنمع نتم 
لهمؤيكتب الناس ي1دتثول -حيث المكتب، جهي، أكبرمن •ممءمحؤة الوالد جهد 

•وقمت، أى هن المشاعان 

الشفاعاتمعملم أ۵ديءددت، حتى فشفا شيئا ينتظم المكتب، عمل ب،ل.أ نم 
العلاقةحب، م،ا قبل سبأمن نماذج ك، 

تْلبعلاحما.ن!م 

مناستفيد قد وكان ودقتها، الأعمال م،يط، على النمذحة ت وساعي. 
الإفتاء.كان_ةت حينما ١^،؛^ مكتب، أعدها التي النماذج 

بيده،المشاعان كتابة من قلل ااكته_، التن۵ليمهن الوالد رأى أن وبيد 
كتب،وربما للكاتب،، وسلمه ه بنفسهالنموذج أ عبشيء كناية أراد ١ إذ وكان 

وترتيبه.طباعته الكاتب، من وطلب، بمده الخم1اب 
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بيدهشفاعة له فيكتب الناس سائر من حتى أحد عليه يلح فند هدا ومع 
الشيخلسان على حطابات طبعوا الإخوة بعض أن علئ مر بل ه' لا ويسلمه

أويعنفهم.يلمهم ولم فويععليها _ ZSjباسمه وذيلوها عادية أوراق وعلى 

أنواع:أربعة الوالد وشفاعات 

موجهبخطاب الشنمى يتقدم حيث الخهلابات، على التذييل أولها؛ 
الخطاب،على هأهأ الشيخ تصيديق ؤيطلب الجهات أوإحلءى التجار لأحل، 

وقدالخطاب. ِق ماتوثيق يتضهمن تذييل بكتابة /XZ_ الوالي. الشيخ فيقوم 

يقالما ة نبو تنممن حتما فمهمم ال1ثد1خ على تيسيرا الإفتاء مقن مكتبه سعى 

فيه:وكان 

...... ٠٠... ٠٠ح،—،.......... مها 

وبعد.ّوبركاته الله ورحمة عليكم الهيلأم 

او،أببايذكر ثم  ٠٠ترون..بما الذكور طلب، النظرِهن فالرجاء 

^^^١١عبدالرحمن بن عيدالله 

والتاريخللتوقيع فراغ ثم 

محيدلسوخح^ر، الوجهة الرسمي الؤرق على الخاصهة الثماعات ة التاني 

بعدهذا وقل يده، بخط، _ ZXjالشيخ ا يكتبهقد وهذه معدد، ؤع مؤمس_ةت 
ورقما٠حتما ذكرناوتحمل كما تطبع فمهارت الكتب، تنفليم 

الشيخيكتبها وهذه العامة، أوالتركيان العامة الشفاعات، التالي،: 
،؛^،١^١۵وتلاميذه كالمنهايخ تميز نؤع له أويكؤن به يثق لن الوالده(س 

وأقاربه.معارفه وبعض 
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أونحوء،لدين توثيق شكل على لكنها شفاعة وهذه الائباتات، والرابع: 
لدىحضر سلا: ضقؤل ثبه 

.إلخ.... الوقاء. عن وعاجر ر ممواذ4 حمالة.... تحمل فلانا بان ا فشهد وفلان 

الكتبه امأطلءءنا وقئ المؤضوعات، متنوعة الوالد وشفاعات 

أقسام:أربعة تقسيمهاإلى على 

الءتتا.جتي.ومساعدة الديؤن وهدهلوفاء ائالية: الشفاعات 

والأستقداموالتوظيف للعلاج الشقاعة وتشمل لعامة: ١ الشقاعات 

العامة.الأمور من ونحوها 

ونحوها.الجامعات للLللأراسةه وتكؤن العلمية: الشفاعات 

الخيرية:والأعمال والؤسسات لالجماديات الشفاعات 

لكنىء،ةرإنق، التىصد.رتمنه الشفاعات لعدد يقيما إححساء نملك ولا 

أشهرمنعشرة هن الكتب من المعايرة للخطابات احمعاء ا عملنأنا أذكر 
حطابا،ين وثلأ نية وما سعهمائة ^^نت 

الآلأفاإنإلى يمل شفاعاته عدد أن ريب فلا شفاعة، وئلاشن سبعمائة منها 
واسعة.رحمة وُآهأ للناس الشفاعة فيها مارس التي الأربعين سنيه 

الناسوتقدير كثرتها من الرغم على شفاعاته قبؤل وبسبب 
لنافكتبت مرة، أكثرمن عليه بالترؤير الأشخامن من عدد قام فقي، ا، له

ولكنباسمه، والكتابة وأوراقه ترؤيرحتمه حول عدة مرات الإدارية الباحث 
الأسلؤي،ي،،تعرب الحطاب له يكتب، من إن حتى ا، دائنالكاذبين رك،ثث الله 

للمياحم،.يحيله وقد للوالي فيكتب 

OAV
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عبداللهبن تركي الأمير اللكي السمو صاحب لنا كتب وممن 
ذكرنابخطاب عليه فرددنا إلينا، به وبعث مزور، بخطاب شخحى له تقدم حيث 
لسانعلى كم—اوردت بعضها أسوق الأسباب، مزورلعددمن الخطاب أن فيه 

الوالد

مندمتقاعد أنني رغم العلماء كبار هيئة أوراق من رسمية أوراق كونه_قت ~ ١ 
4rعضوا أكن لم أنني كما I الرسمية الأوراق هذء عندي وليس سنتين 

•مسا كبارالعلماءقديماولا هيئة 

٠٤الختم-تغير وقد قديم' لنا ختم مزورعلى الخ۵لاب الدى_قن الختم ٢- 
ار،تمالساالتقاعد بعد عادسا من يكن ولم العروق، ختمنا عن الخط، 

الإفتاء،رئاسة اسم يحمل الذي الختم 
كتمييمالأحهلاء، بعمى وفيه نبعثها التي لخطاباتنا مغاير الخطاب أسلوب ٣— 

ؤإهمالالحيادر، برقم الخ۵ااب ترقيم وعاو،م الأمير، اسم على اسمي 
فأخطاء وفيه التفمييل، _فغ مبالغة فيه أن كما الخطاب، على التوقيع 

معلوماتنا.تخالف أوردها التي الأدلة 
ولاأتذكرشخميه ولا به، ا لنلامعرفة الطالب، ا هل, هياحب، وأخيرا؛ ٤— 

بي.اتصل أنه أعرفا 
مننماذج بإيراد وّاختم ، حياته الشفاعات_قن عن لحة ،يذه 

تعالى:■ة،،ةمحة شفاعاته 

الأول،النموذج 

اللهوفقها الابتدائية...  ٢١٣الدرسة مديرة الأستاذة/.... الكرمة الأخت، 

.. • وبعد وبركاته الله ورحمة عليكم ال،هلأم 
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اكىالجسيةا، رسورية , ب ,

منبالقرب سكن .-حيث مدرسكم،-4، قبولهاعلى بالوافقة التكرم نرغب 
الابتدائي،الخامس الحيف _ةغ خالها بتين، بها وندرس مدرمعتكم 

وسددخيروأئابكم لكل الله وفمكم بقبولها، التكرم منكم نأمل ا فإننوعليه 
وسلم.وهعحبه آله وعلى محمد نبينا على الله وصلى خطاكم؛ 

أخوكم
الجيرينعبدالرحمن بن الله عبد 

اثناذيأالنموذج 

اللهوفقه سعود.,. اللك، جامعة مدير الدكتور/,,,, الأستاذ العالي هعاحب 

٠«,٠ وبعد وبركاته الله ور>مة عليكم السلام 

الأخوة/من لكل معاليكم لدى فنهتمع 

مرالم- ٣ بنسازماندمير، أزير ٢" جيغون—ا، بن —ارذ ح ١
حوقيتس.حسنى بن رسمير ه~ بيسو. عحهميت، بن مردس بيبمو، رفعة بن 

العلومنوال يرجؤن والهرسلث، ة البوسنبلائهم من قدموا حييث، 
فنأملالجامعة، القبؤلللدراسة_قن أنسأملهم ؤيرغبؤن الشرعيةوالدنيؤية، 

علىالله وصلى بهم، ؤينمع ينفعهم أن الله عل( بقبولهم التوجيه مماليكم من 
وصحبه,وآله محمد 

أخوكم
ااجبرينعيدالرحمن بن عبدالله 

٥٨٩
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اتمقراءرعاية' 

أحدعن حديث الوالد الشيخ حياة _قت ورعايتهم الفقراء عن الحديث 
/X،'_•يميشهاؤيمانيها لكن التي الهموم 

يكبرالهم هذا زال وما نشا، أن منذ قليه مساحة للفقراء كانت فلقد 
اشتهر*كلما كبرؤيرداد كلما معه 

اهذ تنامي وراء وسماحته وبساهلته الحسنة ونيته الرقيق قليه لكن لقد 

حياتهالعلم-4 

هناكحديئنا ولكن والركوات، الحييقات مع حاله عن مبل تحدثت ولقد 
مقتواليسدقة ماله، من البذل على وحرمه يدء، وسخاوة نفس،ه، سماحة عن 

البر*وحؤه ساير 

هذاوليس ، الفقراء نساعدة المالية المجالات _فن الشفاعة عن وتحدثت 

وحملالفقراء، رعاية عن هنا الحليم، إن هنا.. حديثنا مجال قبله الذي ولا 

الخيرية.المؤسساتوالجمعيات هوحال كما عليهم والاتفاق همهم، 

ماببعض أتحضلث، ثم العلم، عنهذا تاريخية نبذة للث، أذكر أولا دعني 
الباب،ا هذ ِؤن بمنهجه أثلث ثم المجال، ا هو ِقن عنه'ح،ءرإذج أوقرأته أذكره 

بهم.الفقراءوالعناية حؤلرعايته عامة وأختمبمعالم 

الهجرية،الثمانينيات بدأ_قن اليسط الؤس،ددي العمل هذا أن ذكرت فد 
كانأنه الأبتدائية، الرحلة _ةت ذاك إذ وكنت الميبالة، حي ونحن.ه أذكره ومما 

أكانسواء الفقراء، من ونحوهم السن وكبار والأرامل الأيتام من عددا يرعى 
القؤيعية.قرى وبعض الرين بلل-ة 4 - أم حوله المجاورة والأحياء حينا _ةن ذلك، 
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كانوا~ معارفنا وسس جيراننا من خاصة ~ التجار بعضي ان اذكر 

مبالغوكانت سنؤيا، الزكاة هذه الفقراءمن يتعاهد وكان زكاتهم، من يمطون4 

مباركة.لكنها يسيرة 

آلفاخمسين آعطاه القؤيعية آهل تجار احد ان اذكر السنوات حدى إب 

يرعاهم.كان الدين الفقراء عل|دمن عن لأنهاقرحت حل.ا؛ بها وفرح 

أهلمن سواء الفقراء من ياتيه من كثرة نلاحظ واحواني ا أنوكنت 
الحيميرمنزلنا استضافهم.فن ا وربمالرياض، خارج من وبعضهم الؤياضى 

بشيء.لايخبرنا لأننامهغاروكان شيئا؛ يعحليهم أنه نعرف نكن ولم أياما، 

الترددينأزهولأء اكتشفت الأمور، بععس _قن أعينه أن وبد كبرت وعندما 
ياتيه.الذي الخير من يريتيهم كان ما سهيب 

ؤيعرا، ؤيرتبهوحده، يديرها اليسيرة المهورة الأموربهده كانت 
ولاإيمهالأ يأخذ لا كان به يعطونه الذين ولثتة البالغ' ؤيوزع القوائم' 

كاملة.وأمانة تامة بسرية يتءاسهم بل يعطيهم، ممن إقرارا 

أواخرالناسِقن على الدنيا فتعت حتى الحالة هذه على استمر 
الفقراء،من ياتيه وكثرمن الأموال، من ياتيه فكثرما الهجرية، التسعينيّات 

لمشاب ذالق فهوإذا بنفسه، أمره بر يتل كان فقد يعينه لن يحتج لم ولكنه 
الخمسين.يجاوز 

،٥١٤٠٢عام الإفتاءِقن ادارة إلى انتقل ما عند الكبير التحول وبدأ 
الفقراءوالسعيبرعاية يقوم الإفتّاء مكتبه.فت خلال من كان فقد 

لحواتجهم.

٥٩١
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وبعحسإخوني مع أن وبد ضثسا، شي،1 الترتيب _ق البيت مكتب أ بد 
العيسىفيوسث الأستاذ وبخاصة الكتب وموظفي الوالد تلاميذ 

شيءكل متابعة على حريصا وكان الهمة، هاjمح —i الوالد مساعدة 

الترتيبمهمة الكتب لنا.٤، يوكل بدأ أشناله وكثرة سنه كبر مع ولكن بنفسه، 
وتخرجللحيلقات، خحعيسه حساب تدحل_قن البالغ وكانت ا، علينؤيشرف 

شخحيثا.منه سسكات 

بها،يقوم التي الهمان من كثيرا لي أوكل الأخيرة الثلاث السنوات و_قن 
سكاتها،كتابة ف وقته تأخذ كانت التي القليلة البالغ صرف أتولى وبدأت 
/XZ_'فيضن ■حتى الوضع استمر وهكذا 

بعضيالك قساسوق العال هذا ه.هن قحيصيمن عليه اطلعت ما ا وأم

يطول.هذا حول الخدين إذ ذلك، 

الأسخامنأحد أنه.يضر الخوطى عبدالله الأخ ذكره ما أطرف فمن 
كفيلهأن وذكرللشيخ الهندية، الخالية وهومن بالأفتاء المييخ مكتب إلى 

ائال،إلى الخاحة أمس أهله-ق وأن كاملة، ة سنروات|_، له بميرف ولم ظلمه 

خم،ّيةمبلغ بحيرف أمر مخللمته الشيخ سماع وبمو وحرقة، بالم يبكي وكان 
غيرمسلم،أنه تبين بتم،ؤيرإقامته وعندماقاموا له، مساعدة ريال آلاف 

فما^سلام، قلبه لتأليف سملى لامانع، ^خ: 
الثييخبه قام ما يحمدق ولم الفرح من طار أن إلا الفللوم الرجل ا هذ من كان 

له;ؤيتؤل الشيخ مدح وأخذ-4، عليه، يغمى أن وكاد لي، كله هذا يثؤل؛ وأخذ 
واحد.أفضل هذا 

٥٩٢
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وقالت؛الإفتاء دار _قن جاءته سائلة أن ا المؤيدر عصيام الشيخ ؤيدكر 
فقيرة،أنا 

الخياطة؟أتعرفن قال؛ 

نعم.قالت: 

اللهيرضك حتى للناس والتذلل الموال عنك وتال.عين تهقيحألين أولا قال: 
المملى؟اليالس من خير العليا قاليي 

لاباس.قال: 

اكيعيزهق،ارب وق، لمهؤق معي الأدأغ فذهب الميخ؛ كاتب شؤل 

٠والأد،وات الخياملة ماكنة واشتري لزمن، ١ ذلك 

عضالبمرهتى أصيييت فل، الهيئة أعضاء من الشايخ أ.حاو، نوجة وكانت 
ستمائةمن شرب ما الدين من ركبه حتى الكثير وحسر ا علاجهفتم_ب_قن 

لهفكتب كثيرا وتاثر لحاله قرى للوالي الإخوة بعص به فجاء ألف، 
الفرجحاء وجيزة سة وبعد فهل. بن للاميرعبدالعزير منقرا كتابا 

فهداللك صدقات من كاملا البلغ بتسديد 

مشهورةأسرة من اب الشبأحيه أن وعشرة الارسمانة وأذكرقيل 
بهتقطعت أن بعد للوالي، فجاء 1 كثيرا وخسر التجارة تعاطي بالتجارة 
وكانالديون■ من عليه ما سدد حتى كثيرة وقفات الوالد معه فوقف 1 الميل 

عنه.ليخففوا بغرمائه ؤيلضل أحيائا بها الشفاعاتؤيذهب له يكتب 

را(مناةاقرأ.

٥٩٤
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الوالأجر الاحسان الهدف لأن أوملل؛ كلل دون الستطاع الوسع بدل 
شقاعةبكتابة جاءه من صرف هدفه فليس لهم، والجاملة الناس أمام الأعدار 

وسيلةأي بالسىن هدا نفع ف الهد بل يمنع، أم أبعحلى بدري لا لشخص 
ء،ةمحة•يعطيه ما يجد يكاد لا حتى ماله من أ-حيائا يعحليه ولهدا يستحليعهإ، 

الناسنقع _قن لنفسه اختطه ما أبرز هى الثلاثة الأمور هده 
كماالكثير ه منواستفاد وكثرنفعه جهوده بوركت ولهدا الفقراء* ورعاية 

قليل. Jjuسنرى 

خدمةبهه يقوم ما أهم من 
العال.هدا معالم أهم أتلمس ولعلى السلمين، 

ماله.من يعتلى الوالد كان 

والركوات.انميدقات من يأتيه مما يعطي ولكن 

الجال.ة.أهل لدى شفاعته يحتاج لن يسعى ولكن 

الثيوة،أهل من يكن لم /Xc'_ لأنه هنا؛ يعنينا لا الأول الأمر أن أعلم وأنا 
إلاأكا عشر خمسة إش راتبه بممل فلم ^طة، مند حاله كانت بل 

أن)يجنإلى ألفا عسر ه الخمحدود واستمرق \ن، ستبهلاث لماعده هبل 

أوالعقارات.أوالاستثمارات النجاران من شيء يتعاطى_قت يكن ولم 'أن>ةأإذج، 

اثميدقاتمن الفقراء على بحيرفه ا مجل لكن فقد الثاني الأمر ا وأم
ستةعشرة الخمس —ق تميل وكانت الأموال، أهل من له ترسل التي والركوات 

ريال.ملأيبمن عشرة إلى عمره من الأخيرة 

٥٩٦
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مبالغعاليا وهده أع۵لاه، زار أوكلما واحدة، مرة يعطيه من الفقراء فمن 
كثيراالقحييم _قت وستخدم العامة، كلأم _هت والعلثه t علثة يسميها قليلة 

المنى؛هذا يريد 'ءىئ(رهج الوالد وكأن بئسء، التعلق العرب عند ولكنها الحجة، 

أويتحققبعرفه من إلا بعملي لا وهوغالبا تنتهي' حتى بها يتمتع المحتاج إن أي 
خاصدرج مكتبته ففي أحد' فيه يشاركه لا به مختص الأمر وهدا حاجنه، 

ء

مابحسمب كلأ فيعملي الفئات، جميع من البنك من يميرفها نقودا فيه جعل 

إلاسقتالفقير، ؤيعطيه أراد ما ؤياخد للمكتبة بنفسهه ضقوم حاجته، من يقدره 
فكانالأمر، هدا يعلمني أن أو أريحه أن إما أراد أنه أح،ه،ءس، الأخيرة ة السمن

الفقيرجاءه ا اذ يتالم وكان الفقير، إعيلماءه يريد الذي بالمبلغ له وآتي يأمرني 
إلاالمعدوم يخلق ما بقوله: مهارحه بعمههم عليه ألح فإذا شيء، عنده وليس 

حيثوالركوات، المهدفات نقحس اني نعالأول او،،نة نمهف ا وكنالله، 
اوّهنتيإلا-ق، العام، نهاية رمضمازقبل  ٠٤تأتي.بعوما توزيعها على يحرص 
الطارئة،الحاجات لأممعاب مبلعا نبقي أن اقترحت، فقد الأخيرة، الث.لأوث، 

العام.طؤل لتوزيعها ريال ألف نحوئلأيمائة نبقي كنا صيورتي فقبل 

عندهيكن ولم م،م،اعدته جاءءفقيروأراد ا إذ أنه هدا مقت اللطائف ومن 
حتى، شيء تيسمر ا إذ إليه وأرمهل عنوانه أو وهاتقه اسممه كتب شيء وقتها —ق، 

الفقراءأحد اميم عليه كتما ر||،ائل خلرف وفاته بعد أوراقه وجدت_ق، إني 
باختممار.وحاجته هاتفه ورقم 

أبم،امختمىوهدا مبلعاشهريا، له خحسص من — قلة وهم الفقراء~ ومن 
بعينيهموماعرفت، لانعرفهم، وأكثرهم شهنيا1 ريال ألف على المبلغ ولايزيل به 
الطاقة.بحمس، أوبعهنعه لهم يجريه كان ما فأجريت، وفاته بعد إلا 

٥٩٧
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بنمهيتؤنى هوالدي ذكرت كما وكان سنؤيا، ميلنا يعطيهم وأكثرالفقراء 
أدالتهمؤيشخحن بنفسه، قوائمهم  JUkJفهوأوبش1كات، نقدا سواء الأمر هدا 

الفقراء:بعص أسماء أمام كتبها رأيته التي عباراته ومن يعرفه، ما يممب 

فقيرةأرملة بنت. ....... 

وأراملأطفال ٠ أيتام........ّ...... 

دخلله وليس عيلة وذو مدين .. ٠ بن......  ٠٠........

كلنصيب يعولهم)يوصع من لهم وليس بتن ....  ٠٠أيتام............
حدق.على بيت 

البنلف.وأقساط وذوعائلة ين ومل، المال من مفلس  ٠١٠٠٠٠بن .......... 

الأسرهده عدد ؤيبلغ يعرفه، ما بحسي، شخص كل >ال يمشا وهكدا 
والقؤيعيةالرين من بعملهم -حالتهم، ؤيمرفا يعرفهم وكلهم نعوثلاثمائة، 

طلابه،من وبعضيهم وحديقا، قديما وجيرانه معارفه من وبعضيهم والجماعة، 
ومنمتعددوالجنسيات، وأفارقة ؤيمانيؤن سعوديون الجن،،هيات جميع وفيهم 

وغيرهم.وباكستان والهنله. الميام 

الأينطلابه ببعص يهتم ا هذ مع ه وكن
توفوا.الدين أولاد أو لليمن، سافروا 

منعنال.ه استجد ما بحسيب، القوائم يجدد رمضان قبل عام كل وكازِق 
ءستىرئ,أوظهرورقة دئ< 

ونعرصهاالمهابقة القوائم نطيع الكني، ا٤ بدأنالأح،رة الن،ن ؤق 
البالغ.ير وتقي. لكديل عليه 

٥٩٨
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بشيكاتالبلغ يصرف، بدأ ئم نقدا البالغ ييسرف قدينا ■ء،حوإذج وكان 
الملاثالمنن ؤهث سنة، عشرة •خميس بة فرا ا هد على واسمر به، حسا من 

هوكتابةؤيتولى القلطة البالغ صرف إلى يوكل فكان عليه، نقلت الأخيرة 
•سأصرفها التي البالغ بمجمؤع شيكا لي ؤيكتب الكبيرة، البالغ ذات الشيكات 

نم|ودرمن الأستلامات بتوثيق الأخيرة ال|،|1يرن أبمسا_ق المكتب وقمنا_مح 
•جة للحا بها للأ.حتفاظ ونحوذلك بسلمها ١لتوقيع وأخي. السيكات 

بالوسطاء،المكتب ه تسميتهم على ام|طلءءنا ما سنؤيا يعطيهم وممن 

،الفتراء بعص ثان يتولؤن الذين أومعارفه طلابه من بهم الموثوق بعص وهم 
كسرةمتوسط بيضها لتوزيعها، مبالغ يعطيهم مدة وُآهأمني. الوالد فكان 
الوسيط.هاذ,ا سولاهم من عدد بحسب ألف لمائة يميل وبعمهها آلاف، 

بالمسداجينوسليكمايهتم الهيئات، رجال بالفقراءمن يهتم وكان 

ولعوائلهم.لهم سنؤيا ميلنا الأخوة أحد 

الأنه مع باا،ههتفيدين، قوائم الوالد يعطي الو>،،طاء بعضي وكان 
لهم.ومعرفته بهم لثقته بذللئ، ي۵لالبهم 

الخير.أهل لبعص عليها وكتب قوائم قدموا وربما 

أوغراماتالأت أوكفديونا تحملوا ين الل. الغارمين بهم يهتم وممن 
معسعى وقد 1 قه ميل من ؤيتحقق يعرفه من إلا ء هولا من سيتقبل ولا ة، باهخل

المللث،عن الؤيالأت بملايين كديرين عن للوفاء مامحي باز ابن شيخه 

سلطانالأمير طريق وعن العزيز' عبد البارك ابنه بسعي 'يءمحة فهد 
غيرهم•طريق وعن 
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الائباتات،معه وأرفق بالوضؤع باز ابن للشيخ كتب وثق إذا فكان 
الحقلأصحاب فيسدي غاليا، الوفاء قياني يراه لن باز ابن يكتب فم ومن 

العاملأت_ةنبالكئيرص الكتب بذلك، السييخ ؤيفيد مباشرة، 

أكثر.الإفتاء _قن مكتبه والءءنوْلا_قن الإفتاء من الوالد تقاعد بعد السيان هذا 

أنهيملن لن مباشرة يكتب /Xc^؛ الوالد صار باز ابن وفاة وبعد 
التيللمبالغ دقيق الأزإحمهاء يدي بين وليس فيه، أوي،،هاعد الدين ،،ديو_ةن 

ريال,مليون مائة على تريد قد ا جد كثيرة لكنها وفائها' ه' تسبب 

مالية،ميالغ -A ا ال،،عجناء من عدد عن لليمداد ؤيسعى 
بسببهاأخرج ألف بخمسبمائة فتبرع مٍإئي سلهلان للأمير ذلك —A' مرة وكتب 
الباركوابنه الشثري ناصر الشيخ معالي من ب،،،عي ثغم،ا، ثلاثين من أكثر 

الدكتورمحمد.

هتأتيه التي البالغ من أشياء يسدد كان فقي. الثماعة إلى ؤإْنمافة 
وتهديدالدائن، كتثعديد ة، الماسيالحاجة عني. إلا ذلك يكؤن ولا ان، رممع

بالميجنونحوه.المدين 

لهمأويثعتري لهم، فممعفع الفقراء لبعهس بأوت يثيراء أبصها يهتم وكان 
إلاالمأدقاتافمطأ، من ؤإنما الزكاة، من البيوت ثراء يرى ْلريقهوهولا عن 

الزكاة.من عنه الوفاء يجيز فانه ديئا البيت الفقير اشترى إذا 

أشخاصمعفلمهمالعشرة يقاربؤن لكنهم أذكرأيمماعددهؤلاء، ولمعت 
أوأيتام.أرامل 
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ئثةذكرت فقد الفقراء على للخيرف الأموال جمع ث طريقته وأما 
باسمهشيكات يرسلؤن وأنهم للأفتاء، انتقاله بعد وبخاصة به، التجار 

تغيرسبتمبر بحادثة اييروفة أمريكا حادثة بعد ولكن منها' الميرفا ؤيتولى 
الحيدقات،نقحس_قن فءتمأل التبرعات، على التشديد سيب—،_، التجار بعضي 

رعايةعلى إعانته لمللم، التجار لكثيرمن يكتب أن إلى 'ىةا!ينة اميطره مما 
ماكانأنموذجالترى وهناساورد 1 مؤثرة معبرة باته ■^atlL يت، الفقراءوكان

أجلهم.من والممعى الفقراء رعاية ه ^ ٤٥يعانيه 

جنظ،هر،زأة............................... الشيخ/ الميعادة صماحب 

وبعل....وبركاته الله ورحمة عليكم الملام 

والاوهبكموالقيام؛ ام الحييشهر اواياكم يبلغنأن تعالى فندعوالله 
سنةكل اه علينيتوافدون الدين بكثرة ندكركم أن نحب فمهله من الله 
والعافينوالمرضى والغارمين والماكين الفقراء من الكريم، المهر دا هث 

به،دا مهل■ أو المجن رهن بعميهم وأصبح الميل، بهم ضاقم، ممن وغيرهم 
إضافةبه، نثق من طريق عن أو مباشرة للم|،،اعدة حاجته نعرفا ممن وكلهم 

الخيرية.الماريع بعمى على لقيامنا 

فقدالأجر، مضهاعفة بها يرجى ا ممرممعان قة_قن المعد أن شلل، ولا 

مسلمعن فرج ومن المرسلة' الريح بالخيرمن أجود رمضان ه-قز النبي كان 
الأجرفاحت1،،يوا القيامة؛ يوم كرب من كربة عنه الله فرج الدنيا كرب من كربة 

وآتوهمبالفقروالفاقة، تعالى الله تلاهم 
اJرازقتي٠وهوحير فهويخلفه شيء من أنفقتم وما أتاكم، الذي الله مال من 
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ولكنتاالباب، هدا ٤ معنا المسياهمة سنوات عدة من عودتمؤنا ولقد 

سعادص؛فلعل بالناس ^زلخمت الحاجة شدة العام هدا لكم نذكر أن نحب 
والفاقة.الحاجة ذوى من عدد أكبر لتشمل الساعية هده _قن يزبد 

محمدعلى الله رضاءوصلى وأئابكم أجركم وضاعف منكم الله تقبل 
وسلم.وصعبه وآله 

أخوكم
الجبرينعبئالرحمن بن عبدالله 

والتجارالأمراء بعحص صار الله توفيق بعد سعيه وبسبب 
رمضهان.لحول قبل بشيك يرسلونه سنؤيا مبلعا يخميمعونله 

وبكواوانمتاجمح، الفقراء الكث—يرمن فقده فقد ١^١^ الشيخ الله رحم 
بهببموم مما شيئا أكمل أن حاولت وقد بخير، عليهم يخلفه أن الله ولعل عليه، 

يعانىكان ما صعؤية فرأيت اتجال دا هف 

اثناسبين الإصلاح 

وكانالعمعر-ؤتمنزله' صلاة بعد يوميا عرفنا كما /X،'_ الوالد يجلس 

تأليفأو متخاصم_ين، ( jpuلإصلاح وسعيه شفاعته يريدون من يأتيه ممن 
أوأخؤين'أونوجج، ص-ديقج، بج، مسكلة حل _ةن أومساهمة متهاجرين، بين 

البيتداخل( ، ٦٢غرفة إلح، معهم فيدهمت، الخارجية الغرفة ِق غالبا وهويكؤن 

سريا٠الوصؤع ليكؤن 
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أوالإخوةالأزواج بين الإمملاح مساعي من الكثير معه حضرت وفد 
لنفإني لأهلها حرجا يسبب القضايا هذه التشخيحصف ولكؤن أوالتجار؛ 

منمهم معلم لكنها يروى، ولا ييلوى مما القضايا هذه لأن أمثلة؛ هنا أذكر 
وسدادعقله ورجاحة وأمانته ه بدينيثقون الناس لكؤن للناس خدمنه الم مع

رأيه،وسداد سعيه بسبب ~ لله ١ بحمد ~ الشاكل من كثير ينتهي ولهدا رأيه، 
يجعلمما المجلس، على ووقارا مهابة يضفى وتواضع وأدب بلطف ذلك وكل 

والمنة،الحمد فلله ياتلفؤن، والفرقاء ينؤن، الخحموم 

للعفوعنالقتيل اء أوليدى ال،،معى فيه الإخوان به ي،،دتءين كان ا ومم
ولمعؤيحة المميألة ولكزهذه مواقف، ذلك، من معه وقد،ة،هد.ت، القميامى. 

للعفوالقلوب، ؛^٥٧ -4 أثرالها لعل لكن , زيارته سم، عفا من يمرعلي 
•كثيرا سمعته ما وهذا بعد، فيما 

الحضورلأجلالشيخ من )رطلبر قال: ا المهنار أحمد الييخ يرؤيه ا ومم
لأسااسمقس،، هذا ضإسب،ه لا هذا خ؛ 

أنسمعمت، لأني ا؛ هذ عن الشخ ممرف أحاول وكنتا علمية، بدورة ؤن مثيغول
•عسير ااسمدتد^ع 

٠فيها لذهب ساعة ربع الظهر قبل عندنا الشيخ: فقال 

القتيلولي أن بلغنا حيث التخوف، من نؤع فيه الوقف وكان ا فانطلقن
•بالواطات يرضى لا متشددا عاصيا كان 

أنفخشيت الأحرى، الجهة من طرقنا ئم جهة من عليه الباب ا فطرقن
•الشيخ إلى ؤسيء الغضب من نؤع فيها بحيفة يخرج الرحل 

ائجي،.قناة '١( 
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نحنيلأثا، !الأستئدان النبي بحدبث أذكرك شيخ؛ يا فقلت 
ونوعيةالدعوة مكتب الظهرِق ملأة بعد لماء وعندنا مرة أكثرمن ا اسأذن

الجاليات.

قليلا.انتظر قليلا انتْلر ش؛ يقؤل الشيخ فكان 

ورجعناء.الملهر أذذ جوأن الله رحمة من فكان 
حسناته٠ميرانه ؛ق -يجعلهاأن الله أسأل كثيرةi هدا مثل والواقف 

اتشرميةامقيهز 

ثمأولا، الأمر هذا حول _ ZSjالوالي. الشيخ كلام لك أقد.م دعني 
حولها.عليه أواطلعت أذكرء بذكرما أعقب 

أو؛؛^، ٠١١من العامة الرقية يتعاطى ممن أكن »لم ؛: تعالىر يقول 
رقيته.من بد يكن ولم بيتي أمل من أحد أصيب ءاذا إلا غيرها 

بعضهمأصيب وكذا بينا أثرا لها فرأيت لبعضهم الرقية حربت وقد 
الأدلةإليها أرشدت التي المباحة والأدؤية بالرقية الله بإذن مشقي بن بالل

بمانسائهم عن حبسوا الذين والأحباب الأقارب بعص رقيت وكذا المشهورة، 
بإذنالثماء فوض ذكرها التي الايات السل،روفراءة ورقات كثيرمن ابن ذكره 
؛١^^٠٠فيشربه القراءة مع فيه وأنفث اء المبعضي أقرأِفن عت كنوكذا الله، 

أعام«.بيناوالله أثرا له ويجد> 
الأقاربالأحيان لكن_قنبعص الم۵دابين، أرقى أن ))امتنعت، أيم،ا: ؤيقول 

بينا أمد رقينا أنا ونذكر عادية، رقية نرقيهم رقيتهم من بي. لا الذين 

أبىلوز.عند تعالىوأمّلها ■ء،ةرإنج الشيخ بخط الإجابة '١( 
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عددتركيته على حصل وقئ الرقاة، تزكية ه يتقيد لا ولكن 
اللحوظاتكثرت أن وبعد منهم، الناس وامهتماد منها، واسيتمادوا منهم، كثير 
نافعاكان من ؤيقول؛ التركيان، إعطائهم يتحرز-ق صار منهم عدد على 

الجهاتلدى الراقي تقيد تزكيته أن ولاريب للتزكية، حاجة ولا الناس قسياتيه 
الرقاةيعص كان فربما يزكي، أن - بمد لم لكنه هذا، وهويعرفا الرسمية، 

يالمالبعضهم فبمن فربما يفتنه، فد عليه الناس انكباب، ولكن مسميما، 3سالحا 
والإعانة٠الحفظ سماله الحافظ، هو والله بالن،،عاء أو 

القراءةوأن غيرم،ئيروعة، أنها ؤيرى الجماعية، القراءة يحبذ وهولا 
الأنفعروهي الأصل هي الفردية 

الولأنهم يكذبؤن؛ لأنهم ٠؛ ر يقهم تصد ولا بالجن الاستعانة يرى وهولا 
حدمهم.من إلا يعينؤن 

رقيةفيها ما لكن إذا الرقية على تحتوي التي بالأشرطة بانا يرى ولا 
•شرعهمدحء_حه 

الإحلأص،وسورة والعوذتين، الفاتحه، فراءة على يحرص رقيته وهومقت 

سورةوآخر الكرسي، وآية وآحرها، عمران أل سورة وأول البقرة، سورة وآخر 
سورةوأول الإسراء، سورة وآخر النحل، سورة وأول يونس، سورة وأول التؤية، 
وأحرغافر، سورة وأول الحافات، سورة وأول الؤمنون، سورة وآخر طه، 
للرقية،المشهورة الأدعية يدعوببسض ثم الحشر، سورة وآخر الجاثية، سورة 

ذللئ،.أوأكثرمن ئلأثا الأية وتكرار قراءة كل بعد النفث، مع 

اكوىدفماآْ؟.لا(
.٨١رقم القتوى ]٢( 
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ؤينفثاسن، على الآي1ت يقرأبعض أن بالعين أصيب من علاج وذكر-٤، 
اللك،بيده الدى تبارك وسؤرة يس وسؤرة والبقرة كالماتحة القراءة بعد عليه 

قليلمع هواليفخ والتنث أية، كل بمد فيننث والعوذتبمن، الاخلأص وسورتى 
الذياطه رباسم كقول: جملة، كل بعد ؤينفث الأدعية يقرأ وهكذا الريق، من 

وقؤل؛العليم!، السميع وهو السماء ■فت ولا الأرض  ٠٤شيء.اسمه مع يضر لا 
الناسرب راللهم وقؤل: وت<ءاذر!، نجي. ما شر من وقدرته الله بعزة >أعيدك 
سقما!،يغادر لا شفاء شفاؤك، الأ شفاء لا ايساِفت أنت اشف الياس أذهب 
واللهراق أنا العاطن، الله وبسم ال.كا.فن، الله وبسم الشاه الله أبسم وفؤل: 
واق!.

بالتهليلأت،االعروفة التوحيد بآيات، الرقية على كثيرا حمءؤهة ؤيعرص 
موضعاوتلاتين سيعة القرآن نط، ١٠قال: أنه عباس ابن عن يوي أنه ٢ ؤيذكرر 

أوبماءزمزم بماء غسلت تم بالزعفران له كتبت، من الله، إلا اله لا قول فيها 
والسحروالممؤخ!.كالعين الستمصية الأمراءس مجن الله شفاه الطر 

انطلاقومشكلات الأمية عقود 

أوائلمن وكان النكاح، عقد ووو('هنأ بها يقوم التي التْلوعية الأعمال من 
الأنكحة-؛قتبعقود الأذن له منح فشد احت،يعابا، لث، بذلعاىإذن حح،،لوا الذين 
رئيسوكان الرياض، ه الكبرى المحكمة رئيس من . ٥١٢٩٦/i/UUتاريخ 

عام^،^، ٤٥الوافد يتولاها التي العقود حتم يتولى مسوالذى المحكمة 
معاليمن حديد نحمريح له ر فحيل الأنكحة لماذونى ذدذ1يم صدر ه  ١٤٢٨
ه.١٤٢٨/٣/١٩بتاريخ العدل وزير 

.٩٣رض الفتوى 
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وقد'هءمحة، عاما وثلائبن أربعة من أكثر الأنكعة عمود تولى فهوفد 
إلىالتصريح على حصوله تاريخ من العقود من تولأء  11بإححسائية ا قمت

١1/U /لكنهالعقود عدد المنوات4 وتماوت عقدا،  ٣٦٣٢ضلفت، اف  ٤٢٩

 A-عقدا.١ ٤ * ه_قامباحراء ١٤١٣عام

منتعودوا الناس ولكن محتسبا، الأنكحة بعقود يقوم ذكرت وهوكما 
يعرفونهلا لأناس عقد فإذا ، ذللئ، مقابل مبالغ ياخدوا أن الأنكحة عاقدي 

معحاصرا كان من فيسأل يستحى وبعضهم ائال، من ميلعا له يمد فبعضهم 
ودعواشكروا شيئا ياحد لا أنه علموا فاذا أونحوهم، أولاد من الوالد 

وانمعرفوا

يكنولولم العقد يْال،_< من حاءه إذا فإنه يعرفه لن إلا يعقد لا أنه ومع 
بعدالأمر هذا من نريحه أن وأعمامي ؤإخوتى أنا حاولت وقد له، يعقد يعرفه 

منالناس بعحض ولأن الأحر؛ رغبة-ق، يستمر أن آئر أنه إلا مشاغله، كثرت أن 
لهم.ذلك يتولى أن يحيون وتلاميذه ومحبيه أقاربه 

أحديوما جاء فقل الناس، نفع على يحرص سمحا، مياه؛ وكان 
ولدهذا شيخ يا وقال؛ ، ي، الوالبيت عند المس ار كبمن الأشخاص 

القاضي.ؤتمسجد _ةن بعيد لدرس خارجا الوالد وكان له، تعقد أريي. أن ولدي 
لكنعقد أن ولانتمكن بسد درس عندنا وقال؛ الساعة فنْلر_ةن التعاون، حي 

لك.لعقدنا مبكرا حئت لو 

هدافتأثر : أحمد الشيخ يقول الهنا، أحمد الشيخ تلميذه معه وكان 
تعقدلهرأيلئ، ا مرأي، عني،ي للشيخ؛ فقلت الضيق، وجهه على وبدا الرجل 

قليلأ٠وقئا إلا يأحد لن فالعقد أكتبها، أنا والوJيقة بالضبط، يتعلق وما أنيت، 

لهم.وعقد الشج وجلس مبارك، رأي فقال؛ 
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هفينيبنى موعد أوعلى مشغولا يكؤن جث مرات' معي هدا مثل وحدث 
لكزقدالمسمى، ق حمءؤهة- لكن وحينما التوثيق' هويتولى ثم والكتابة' العقد 

الحمعةفحيلس، لهم، للعقد أذهب أن فأمرني لأبنه ليعقد الأعمام أحد وعيه 
فقلت:عقدتر؟ هل سالني: هن رحموحينما لهم، وعقدت هبيت، ذ ثم حامعه ي' 

الأيوهواليوم ه، ١  ٤٣/•٢/٢٦تاريخ ف اليوم ^لكنص.ا 
•_ ZSjالمرض عليه تجدد بعاJما أحرى مرة فيه المركزة العناية أيحل 

ففيالسؤولية، ؤيحملهما بالله الزوحيرت، يرب،ءل' أن يحاول عقوده وهوِقن 
تراضناما على فلانة بنتي وأنكءدتك، نوحتلئ، يقول؛ أن الولي يامر الإيجاب 

الروحيةبالحقوق القيام وعلى المعلوم، الحداق وعلى الشروْل،، من عليه 

يأمرثم اان، واحس،التو،دريح أو بالمعروف والإممهاكا المهرعية، ات والواجب
الأذى.وكف الندى وبذل ذاد وربما العبارة بنحوهده بالقبول الزوج 

الح،،دنةالأخلاق على المحاقملة عليه ؤيزيد النكاح، ذاLك،—ق،عقي، ؤيكتي-، 
الفيدة.التوجيها)!، من ونحوها الأخيار وصحبة الحملأة وعلى 

والمرجعللمرأة حق إنه ؤيقؤل: الحقيقي، الحيداق يذكر أن وهويحب 
أونحوهفهولأريالا الممداق يكتب، قد الناس بعض لأن كتب؛ لما النزاع ي، عن

وذلك،والوفاء، الميفاء أهل من بأنهم العاقدين وئق_ةن إلاإذا هذا مثل يحبذ 
المرأة,حق النزاع لمادة حممما 

لييوت،الاهاب، يح4-ا ولا النزل، العمدر_قت صلاة بعي، غالبا وهويعقد 

أونحوهما.أوصديق كقريم، تميز نؤع لهم كان إذ١ إلا العقد أهل 

ومعارفهأقاربه يأتيه من فمعخلم ، الكبراء من لأحل، عقد أنه أذكر ولا 
الناس.وعوام وتلاميذه 
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الوالدةوفاة بعد عيدالرحمن أم الثانية روجته على لنفسه عقد وقد 
ونكاحنكاص وعقد بمد1 يصدر لم ذلك يمنع الذي التنظيم وكان صامحة، 

إخوشوأخواش•

ذكرهما وئق اذا الحيالح يراعى أنه على تدل التي اللهليفة الواقف ومن 
محمدا(،))أم أحني خظبت »-حينما يقول؛ نعير بن عيداال4يناكيخسعيد 

ه،١ ٤ ٢ ٠ العام من السجن _قن له زياراتنا إحدى الوالد.ق على الأمر وعرضنا 
التفاصيلكل على الاتفاق تم وحين أخرى، زيارة خاطبها-4 قابل بل فوافق 

يمكنهلا فالوالد بيومين، الوعد قبل مشكلة وقعناِق الرواج، موعد تحديد وتم 

النكاحعقد نبرم فكيف الاتصال، عنه منع كما الزيارةلل عنه ومنمث، الخروج، 
فرفضواالأنكحة مأذوني من عدد على الأمر ا عرضنمنهل وكالة ولا ٨؛؛،؛ ولا 

وأكل- ■ الله عبد الشيخ على د،فهل، عمى فعرضه بالحال، علمهم مع 
الأمر،لتأمل مهلة فطلب الشاب،، هدا من الرواج على موافق والدها أن له 

لديناليس شيخ، يا قلتاله؛ المهؤيدى، بحي منزله الئديخِق على مررت و-حين 

وقتهامعي وكان رحمته، بواسع الله ء تغمي، فوافق الوالد، مع لنا تواممل ولا حل 
الٍمد«.ولله العق،د فتم الكلثم( الثهاب،)علي 

أولفمه الكثيرة-ق وجهوده الطلاق من موقفه الوضؤع بهيا يتعلق ومما 
الاحتياط،والتوتق،بين الوضؤع وهويجمع_قنهذا رفعه، 

يأتيهما وكثيرا الأخر، من يميمع أن دون الزوجين أحد يفتي لا فعاليا 
طل،-،مكتؤية فتوى أرادوا فإذا شفؤيا فيفنيهم الطلاق عن ؤن يمهألالأنواج 
للمشكلات.دفعا ووليها الزوجة 

٦١■
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الزو.جين;استجواب محضر 

:٥١التاريخ: 

وبس:و-ءاوه، لله الحمد 

أ'ا/'؛آ/؟مّااه-أإ_قن: ر..... رقم بالحفيْلة ر,....ا حضرلدي: فقد 
أبوها:)•••••(بها مرق وقئ 1 إ ر..... زوجته: معه وحضرت نجران، سجل 

أنهوذكر).....( حابل، سجل أ"ا/ا-/ئ\>'آاه، ف: )..٠..( بالحفيذل4رفم 
بالحكواحدة هللقة والانكية الضهمان ممكمة _ةت باحنياره المدكؤرة زوجته طلق 

طلقهاثم عد،ل، بثياهدي العدة ِق، راجعها ثم .، ٤٥١  ١/٠٨ / ٢٩_ةن: (  ١٨٧رقم) 
ف:( ٣٥} رقم الحيك بذلك وأخرج ان، المهممحكمة .هن واحد بلفق!، بالثلاث 

الأولى،اكللقة زمن ِق حالتها يذكر ولا العقلية، قواه وهوبكامل مأ/ه/م*لماهد، 
تروجأن بعد بمدها المللاق ووقع بتّهرين، فبله اعتزلها أنه فذكر الثانية ا قام

الحيكوك.ذكو_ق ما غير يهللق ولم أوعدمه طهر من حالتها يعرف ولا بغيرها، 

إثرنقاشكانهت الطلقة أن أبيهاوأحيها بحضمرة فذكرت الزوجة ا أم
ولاطلقها قد عمها ابن بأن أخبروها يت، رجعفلما أبيها عن وكانت ير، يسم

ضطهرأوعدمه،ولأتتذكومتىس.هبهاف

الحمل.م عي. تاكدت أنها الأ الوطء 

نقاشفقال:)مابينهما حميل متزوجا رجع أن فبعد الثاني الطلاق أما 
أوالملهر من حالتها نسيت، أنها وذكرت ، الخيلئ، أحرج ثم إ، ذمتى على أنت 

يطلقهالم أنه وذكرت سفره، قبل أى: ثيهرين، يطأهامنذ لم وأنه عدمه، 
الح،ك\ن٠هن ذكر ما و،،وى 
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أنعلى يدل ما عباس. ابن حديث من ه النبي عن ثبت قد لأنه 
إليهاالعود ه ولوا-حدة، هللقة يعتبر ة واحد بكلمة كان ا إذ بالقلاث التطليق 

شرعا.العتبرة بشروطه مديد بنكاح 

بالتوبةالمذكور وأمر المذكورة، بالفتوى الجميع ار فارجوإشع
يخفى.لا كما يجوز، لا ذلك، لأن بالثلاث؛ زوجته تطليقه من ميبحانه الله ءالى 

يرضيه.لما الجميع ووفق الله،،،عيكم، شكر 
وبركاته.الله ورحمة عليكم والسلام 

السعوديةالعربية الملكة عام مفتي 

العلماءكبار هيئة ورئيس 

والإفناءالعلمية البحوث ؤإدارة 

الختم

القاصيلو١^١١ حتى صلث، فيها مسور مههيالة _ق يفتى لا وكان 
ماونادرا الخلاف،((، يرفع الحاكم »حكم المثيهورة للقاعدة اتياعا الحكم _ق 

الوالدأن محمد بن أحمد العم ابن يذكره ومما ؤيناقشه، بالقامهى يتمهل 
إننييقول؛ يبكي' تبوك من الواطنثن أحن- فجاءه الباطن حفر كانِةت ■ءن،أغج 

طلاق،مسالة لديه وكانم، ، أحدك، فلم والرياهسوالقحييم حدة بحم،عنلئ،_قن 
شرحفلما متاثرا، وكان ه منزوحته بطلاق صنمي تبوك قضاة أحل_ إن حيث، 

الفتوى—S وناقتيه به فاتصل القاضي رقم الئ،يخ ه منطلب، قضيته السائل 

زوجتهالرجل إلى وأعاد القاضي فتراجع خطا إنها وقال؛ منه، صدرت، التي 
.مسرورا فرحا متهللا فغرج 

١١٤
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ونحومااتوصايا كتابات 

1وسوها والهبات والأوقاف الؤمعايا كتابة إليه فيه الناس يانس ومما 
ذلك،أشبه ا ومالعمود وتوثيق القديمة ات البائععلى المديق وكذلك 
طؤيق.أفضل على الأمر سحري بانه وثقتهم للشيخ اهلمئنانهم والسبب 

العهودةأوالأوقاف بالوصايا إليه ياتؤن السن ار كبمن كثير وكان 
ولنلهم أصاح أوالوقف الوصية يكون_قن بأن مومشهور ما مثل ؤن ؤيعمل

أنأحب حضرت إذا أمري أول ه وكنت للأقربين، كان تبقى وما يحبؤن، 
ؤيقول:يوافقنى لا فكان عامة، الذيرية الأعمال لتكون_قن فيها الوالد يعدل 

عايأس،نا إلا فائدته أدرك لم منهج وهذا بر«، الأعمال ثم أولى ®الأقارب 
وحاجتهم.الناس 

كتبهاالتي الوصايا نماذج ومن 

وبعد...وصحبه وآله محمد على وسلم الله وصلى وحدء لله الحمد 

اللا<وحدءإلا لاإله أن وهويثيهو به................. أوصى ا مفهذا 
وكلمتهورسوله الله عيل. عيممى وأن ه، ورسولعبده ا هحمل. وأن له، شريك لا 

آتيةالمياعة وأن ارحق، النوان حق، الجنة وأن منه، ولوح مريم إلى ألقاها 
أنبعده من وذريته أولاده وأوصى القبور، من_قن يبعث الله وأن فيها، ريب لا 

أوصىثم أرحامهم، وذوي أقاربهم ويْ،ءلوا بينهم، ذان ؤيصلعوا الله يتقوا 
باكيكوال٠لوكة البديعة الواقعة الأرضي على القامة الفيلأ تكون أن ب

بالرياصالأولى العد.ل كتابة انممادرمن .............. قت. - ..... ...١ رقم..١ 
صيانتهابعد والباقي متوسطة أصحية عام كل منها يخرج ولوالديه له ة سبال

٦١٥
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الدعوقوأمور فة الحيي من ا1يت تنفع التي المتنوعة البر أعمال —قن يصمرف 
أجد_قت السكنى والدتهم احتاجت ؤإذا الأقارب، من المعتاج ؤيقدم وغيرها، 

ابنه................•الوصية على الوكيل يكؤن أن وأوصى به، أحق الأدوارفهى 
أثبتشرعا، المعتبرة وهوبالأومهاف أوصى هكدا أبنائه، من الأصلح ئم 

اللهوصلى ، المتقاعن، لافتاء عضو١ ^٧^ ٠١اعبدالرحمن بن عيدالله الوصية 
وسلم.وصحبه وآله محمد على 

يفتححينما خاصة النزل -4 بهايقوم وو('س كان التي الأمور أبرز هذه 
بناءعلى القيام ا منهأحرى، أعمالا اك هنأن شك ولا العصير، بعد اب الب

عليهاالمسدرفين من التيكان اي،،احد أشهر ومن والأوقاف، الم،،أاحد بعضى 
وكانالحىوأشهرها، الجوامع•4 أكبر وهوالأزمن بالسؤيدي، الحيانع جامع 
والشيخزُاففأ الوالد فيها لجنة وجعل الق—لاج، بدر الثييخ فيه سعى الذي 

إلالاتميرف، ، الهيسكا)وكاو،ت، واحرون، الميالح عيدالله والهسغ عمرالعيد 

الجامعا هذ١تم حتى المتبرعين من الأموال لجمع وسمى هآس، الوالي. بتوقيع 
الوالدتولى •حطين' حي عيدالعزيز-4 عمربن حامع ومنها العديدة، ومرفقاته 

تو-4حمميثن ابن له ينال صالح رجل يتابعه الذي وكان له، الأموال جمع عنءمحة 
رجلنفقة على الرياض اء-4 البيغيالدار حي بني-4 م،ّمد ومنها ، ^ ٥٠٥

يقاللهابنعون•

ذلكبان لعلمهم المثيروعات؛ بععش ،4 رأسايجعله الاحوة كثيرمن وكان 
اكيرة،الجاليات^ مكس، وفم، جعلوه4 فقد المشرؤع، إتمام على سي،،ماعد 

الأن،أذكره لا مما غيرها وهناك النماص، الجوامع-4 لأحئ- سكن اء بن4 -و
عليين.4 - درحته ورفع الله فرحمه يمانع، ولا بذ,لك، يفرح وكان 

٦١٦



ي00ي000000محمح0000ًمحيي0يالأمة شيخ ااساأأ؛مأت اصء 

منركن -قن يجمعهاوكان اسم، طلية على الكتم، توزبع به يقوم ومما 
أدراجافيها وجعلنا كبيرة غرفة فيه ففرعنا االكتم، أنشأنا حتى مكتبته أركان 

الملكةخارج من وبخاصة العلم طلابا ياتيه ما وكثيرا بالكتم،، فامتلأُت، 

بالكتب*ذيرود-هم 

ولدينإاه، ٤ و-ا١ اى ٤ ١ ٢ عام الرركتّى_ق كتاب توزيعه على ومماقام 
للمتسلمإأن.تواقيع فيها وبعضها سهلمهم وبيان عليهم للذين،،هيونع كتبها قوائم 

عيداشالأ|يخ لهم أساما التي صم، 
يحناجؤنالذين الطلاب، سجل جديد كتاب، شرح شرع-ق إذا وكذللئ، الراجحي، 

القيؤل.معارج كتاب، الطالبين الطلاب، بار،،ماء قائمة ولدي شرائه، إلى 

أنإليه يرغبون بميالغ به يثقؤن من بعص جاءه الحج موميم قرب ا ؤاذ 
'ممءمحةفيقوم أقاربهم، بعض أو والديهم عن نيابة بالحج يقوم عمن يبعث 
ولمحجته، وعمن،ستكون حج من وتقييد البالغ ليمهم الغيروت،مبتوكيل بنفنيمه 

الأخيرة.سنيه إلا_قن الهمة هده الكتب، —ج ننول 

مشرعالخدمةوبابا متكاملة مؤس،سة فعلا كان فشد الوالي. الله رحم 
الس،لمان.

اممبملاّي

العملدعم -4 جهود من زى'هأ(ح به يقوم كان ا مالذيرّي بالعمل أريد 
ولسائرلأمتي، ؤيحنم، الأمة هم يحمل _ ZXjفانه الكتب،، إطار خارج الخيري 
شيءمنإلى منه يحتاج من إعانة ولهذافهولأيدخروسعا،4 الخير، النامي 

4الخيري العمل وتبنى عم لل. جهوده عن الحؤر هذا 4 وسنمدت، لفا' ذل
الأتية.النقاط خلال من وخارجها الملكة داخل 

٦١٧
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وتشمعهااأ؛ءيرية، اٌمعيإت نيارة - ١ 

أصعابها،من بدعوة الوعوق ومراكز الخيرية الجمميات هإ(وإذج يزور 
لزيارةدعوة أم •مقل أم لحضورمناسبة أكانت سواء الدعوة يلبى وهوغالبا 

المركز.أو الجمعية بها تقوم التي والجهود الناشط على للاطلاع به خاصة 
الرياض؛خارج أممق الرياْتى أكانت_قن سواء الجمعيات هذه وهويزور 

الجمعياتأصحاب يحرص الدن من مدينة هن أودورة لحاضره ذهب إذا لأنه 
وهوالعنوي، والدعم التوجيه هن الزيارة هذه من للاستفادة لهم زيارته على 

لهالأن عليها؛ يحرص بل الدعوات هده يرد لا ولهدا العني، هذا يدرك عءؤهة 
العاملين٠وفو،س ثن ملموسا أيرا 

بزيارة)أشرفت ا: ال_زروعر حمد بن الواحد عيد الدكتور الشيخ يقول 
الجالياتونوعية والإرث—اد للدعوق اشاونى ا لكتبنالفصال الكريم شيخي 

الزياراتسجل دونهاثن وكلمة وتشجيعية، توجيهية كلمات له وكانت بالدمام، 
مقامهمثل رجلِث امن صدورنعلى الكتب ولزملأئيثن اوسامالي أضعه

أعمالتشجيع على حرصامنه ائربالزيارة، هوالبوكان وى'هأ، ■.
أزرهم((.وشد فيها ^( ١١٠١٠١١وزيارة ودعمها الدعوة، 

الجاليات^ونوعية الدعوة مكتب، الجماع_يثن الإفطار وزارمرة 
بلغتها؛تحية جالية كل فيعطي الجاليات على سملم وأخي القال.يمة، الحيناعية 

أحمدالثييخ يقول ذكرنا، كما اللغات ببعض ات الكلممن كتيرا يعرف لأنه 
الحضوروغيرهما، كالأوردووالليلم اللغات بهده لعرفنه انبهرت فانا الهنا: 

تواضعبكل معهم وأفطر الشيخ وجالمس الجاليات، من ألنبن قرابة كان 
طؤيلة.تزكية لهم وكتب، مناشعله على واطلع الكتب( زار ئم وأريحية، 

-٠١٤٣■آ/ع/ بتايئح اليوم جريد-ْ 4 الطم" ذلكم ببصأ •ابن بطوان ممالة ( ١ر 
 1=2&G ا==1&88ا3 6922اhnp://www^lyaumxonVoldsite/issue/article.php?IN
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للموسسمةتابعة الأيتام لرعاية الخيري الؤمن بيت اسمها جمعية وزار 
مدينة_قن الأيتام لرعاية الخيري الؤْس بيت وتأسس الأسام، لرعاية الخيرية 

الأيتامبرعاية يعنى خيري ْشروع كأول مجرية  ١٤٢٤عام ممللع الرياض-قت 
ذكرا.طفلا  ٢٧فيه يقيم حيث ' سنوات( التأخرةر٩ الطفولة مرطة _قن 

كلمةمنه طليوا ولما منهم' بطلب التدخين مكافحة جمعية وزار 
كأنهطلاقة بكل يتكلم كاملة ساعة قرابة _ق صافية كلمة ألقى الدخان عن 
كتاب.من يقرأ 

لهمكلمة كتابة غاليا منه يطلبون الدعوة أومكاتب الجمعيات زار وهوإذا 
لدينةرافقهم الدين الإخوة ؤيذكربعص لناشملهم، تزكية الزيارات سجل  'إ

شجاعللشيخ فقالوا والكاتب. الجمعيات من لثمان وا>ال. يوم كتب-هن أنه الحرمة 
عبدالاه؟الشيخ . Jl>uمتى فقال؛ الشيخ اتعبتم هناك: لليعوة ة وهوعمد الشريف 

يسجلأن منه طلب ما أنه ا الخليوير خاك الءكتور عن قبل ونقلنا 
الكريمالقرآن تحنيظ أومدارس ان الوسيملبعهس الزيارات سجل كلمة-ق 

جبرينابن الشيخ زيارة وجد إلا الملكة أنحاء مختلف ١لخيرية-هت والجمعيات 
الدعاة-من كثير قبل الزيارات ّيجل هن مدونة 

زرتعندما ،فوجئت فوله: ؛ الطردرىر الوهاب عيي. الدكتور عن ا ونقلن
أنىظننت حتى وعر، والطرييى بعيدة، والسافة الملكة جنوب نائية-هن قرية 

حضرقد وجدته الدعوة مركز الزيارات^ سجل قلبت فلما زارها، من اول 

صفعة((.أول _قت 

ibn-jebreen.co_mmah/print.php?t=view<fccid=480( ١ر 
نؤو■.من *حياة بسوازت مقالة ]٢( 
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اسانلكناعلىضركليي1ية،

وجاءواالإسلام لاعتناق الله ام الخلخيوزبيو الدعاة دعاهم وقد الإسلام، 
به.يشهدوا وأن الإسلام يعتنقوا أن راغببمن_قت 

غيرمن عرفت، من كل الدعوة، هده يعملوا أن على السلمين جميع ونمث، 
يعملؤنكثيرا، موجودون وهم الإسلام، دين عليه تعرض أن عليلئا ال،ءاالمين 

ليسواذلك ومع الشركات،، ؤيعملؤن_قن ااومأسممياتا، ؤيعملؤن_ق، االح۵لات،، —قت 

)منأجر لك ؤيكؤن يتقيلونه أنهم رجي عليهم عرض ا فإذ الإسلام، دين على 
فاعله(.أجر مثل فله خير على دل 

مقتنعأذ،ت، هل ذ۵ول؛ فقال؛ يترجم واالترجم معهما ■حواره أ'يءمحة بل■ ثم 
بالإسلام؟كاملا اقتناعا 

نعم.الفليينؤن؛ الإخوة 

ورجعتلوكمرت أنك، تمرق، بالإسلام، مقتنع الشيخ سما-حة 
قتلك،؟حل الإسلام غير دين إلى 

نعم.الفلبثن: الإخوة 

فاهمء(دينه بدو لأزرمن 'عسةأإنج؛ الشيخ سماحة 

تتمسكوأن الد-ين، تفلهر أن يلزمك القلب—ثن بلادك إلى رجعت، إذا 
وتحمدبالإسلام تتم،،هك، ولوعادوك هناك الدين الناس ولودعاك بانمين، 

الإسلام.أهل من وأصبحت، به ْلفرت، وأنلئ، للدين، هداك أنه على الله 

نعم.الفليثن: الإخوة 
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بالشهادة.النطق منكم وامد كل من نطلب الأن الشيخ سماحة 

عبدهمحمدا أن وأشهد 1 له شريك لا ومده الله إلا إله لا أن أثيهد تقؤل؛ 
وأشهدمريم، إلى ألقاها وكلمته ورسوله الله عيد عيسى أن وأشهد ورسوله، 

يبعثالله وأن فيها، ريب لا آتية الماعة وأن حق، النار وأن حق، الجية أن 

القبور•ص-ق 

أنوأشيد له، لاشريك وحده الله إلا لاإله أن أشهد الفلبينؤن; الأخوة 
إلىألقاها وكلمته ورسوله الله عيد عي،هيى أن وأشهد ورسوله، عبده محمدا 

وأنفيها، ريم، لا آتية المعاعة وأن حق، النار وأن حق، الجنة أن وأثير مريم، 
القيور.هن_ق ييعم، الله 

وكتبه،وملائكته، بالله، أمنعت، تقول: عندنا بقى و،جوإرج: الثبخ سماحة 
الله.من وشره حيره بالقدر وآمنيت، الأخر، واليوم ورسله، 

الأحر،واليوم ورسله، وكتبه، وملائكته، بالله، آمنم، ؤن: الفلبينالأخوة 
الله.من وشره خيره بالقدر وآمنعت، 

أنءت،الأ،ي^ب،ثنهدايتهمفقالله: 
سلطانة—ق الدعوة مكتم، إلى معهم ندهما لعلك، خيرا، الله جزاك دعوتهم، 

يغيرحتى بامرهم ؤيرفمؤن عليها ؤيكتيون وثائق سلونهم الميؤيدى شارع 
الله.ثاء إن الديانة وتغير الإقامة الجوازوتغير 

ي،ههتقيلهمخاصهة، عناية القرآن وحفاهل، القرآن حلقات، يولى وهو 
لقراءاتاوي،،تمع حفلاتهم، ر ؤيحمنمؤيزورحلقاتهم، ؤيشجعهم، منزله، _ةت 

لهمؤيكتم، ؤي،نمهم، جههم، 
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ا:ضل4ر الحلمات ^^اسهسلأب 

بعد:أما 1 الله رسول على والملأم والميلاة لله، لحمد ا* 

لعذرإلا التخلف وعدم الحلقات، هذء على بالواخلبة أبناءنا فننممح 
قراءتهؤيكرلوا حففلوا، ما يتعامدوا أن ثانيا وننميحهم ناح—يره، لايمكن 
بالاون،نمدءيأئالما أذهانهم، _ق يرسخ حتى يومين؛ أوكل يوم كل وتذكره 
الر.دلة_قت ولوكانوا أسنانهم، ولوتقدمت الحمق!، مواصلة عن ينشغلوا 

يغفلوابالا رابعا ون،نممءءهم بالاهتمام، أولى القرآن فإن الجامعية، أو الثانؤية 
حوبايوم كل له أحدهم يجعل بان حف۵لا، إتمامه ولوبعد القرآن قراءة عن 

إلغ«.أونحوذلك،.... أوثمنه القرآن كربع يقرأه 

الجمعياتومسماندة الخيري، العمل ِق، الفاعل الحغيور وبسب،—،هذا 

عددافان والعامة، الخاصة كى له الله وسمه الذي والقبول ا، معهوالوقوف 
منها.أتذكره نا يلىاشارة وفيما إليها، انضعمامه على حرمين الجمعيات من 

بها.التمرعى للمجلس رئيسا كان حيث الخيؤية، الح-رمثن موسمية 

منذاكيرعيةبالنال.وة اله،ئه كانرئي،س الإسلامي، العاليةللهمييابا النداوة 

لهكان أنه وفاته حؤل الندوة بيان جاء-ق وقئ /Xo_• وفاته حتى م ١  ١٤٢ عام 
والتاص|ل|ة،الثيرعية عيرفتاواه الحاارىه العمل وم،معاندة دعم الكبيرمق دوره 

والخيؤية.الدعؤية الأعمال الخيرلدعم وأهل للمح،،،نين التركيان وكتابة 

اكنوات،.من عددا رئاستها وتولى القؤيعية _قن الخيؤية الجمعية 

فغؤية.عضيؤية »واعى(< الاجتماعي والتأهيل التوعية جمعية 

.٠٥١ i.TY/U/Uبتاريخ التحفيظ لطلاب عامة نمييحة من ( ١٠
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امحئارجادمرى-ه امحمل ٢- 

الملكة،داخل ه الخيري العمل دعم _ةن جهوده يبذل ا كم
علىسركز تكرارفإننا يعدث لا وحتى الخارج، _قت ال،أ،ل4ين ينس لم فإنه 

والتنمؤيةالدعؤية الن1ث|اطات، هودعم الذي العاممر بمفهومه الخيري العمل 

السلمينبقضايا اهتمامه عن مستل كلام سيأتي لأنه والإغائية؛ والاجتماعية 
٠و)حسروهم الساسية هتساوا بيعيه سولو، ضما 

الداليةسدباب،الخيريةولل1اووة الحرْبز العدويلؤس،دة كازلدعمه لتي 
الجمعياتامن وهمالملكة، الخيرية_قنخارج ا أس،ملتهمأئر_ةن الا،لامى 

الحرمينمؤ،د،،،ة طريق عن للم،،الما؛ن ومهل الذي الخير يعرف حيث الهمة، 
الامملأمى.لل،ثوياب، العالية الندوة طريق عن يتواميل زال ما والذي الخيرية 

العلويالدعم من اسمادتا اللتين فمط الجمعيتازهما هاتان تكن ولم 

أيمهاكانت حامية، الشرقية فرع ٤ الأو،دلأم،ة الاعاثة هيمه فان 'ينءؤينة، له 
فضلالشروعاتها، العلوي ودعمه الوالد ات توممياسمايمن ممن 
الهندوالباكهم،د_انئفريقياوشرقالأ|هلأمية_ةن الجمعيات الكئيرمن عن 

فهوأودعمامائيا، أوشفاعة ا تأيين، منه ولقيت هأهأ معه توامهلت التي آ،،هيا 
بعدها>ص،ل التي ،،هبتمبر أحدا|ث، قبل خامهة من أحدا يرد لا هأهأ 
الملكة.خارج الجمعيات-؛ق دعم على سدد.ياد 

للإر،هلأمالعاملين مع ه('هاوقفات له فان العلوي الدعم عن ا وبعيو 

الملكة.خارج مهن 

أل،،.مأجامعةباكو،،تان، الحديهث،ه أهل من عيدالغفؤرالدنى السهمخ 
عبدالغفئوالأ|يخ زار باكستان، ب،^ 
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الشيخزيارة وأصبحت تعالى، مر\ريوء بالاحر منهما كل فاض الأفتاء _ق الوالد 
يجدلما الأولى الدرجة -قن 'ىحوإذِ( الوالد قيها يقصد سنؤية زيارة عيدالغفور 

والإعانة.الدعم ص منه 

بالدهاب،يتممه ؤيئوم الأثرياء، عند له ؤيشمع مماعنال.ه، يعتليه كان 
بالآلأفا.فيجمع الجماعة كثيرة للمساجد رمضان و_ةن الكبيرة، للجوامع معه 

لكنيلمأضأل،ولمأقلإنىعارضة، إشارة ^ل 
عتيقةيقرئه،سوق الرحمن عيد بن الأميرمحمد جامع ه ا صلينلما لهمس، 

تقدمالحملأة انتهت، ولما ءكمح4ة، الزنان محمد الثييخ آنذالث، خطييه وكان 
نقم،الإخوة وبعض أنا وكنت، الحدقة، على الناس و-حءث، وتكلم الوالد 
ألماعلى،،_y^ فراد الجمعة تلك، جمعناه_قن ما فأ.حمسنا الأبواب،، على 

وهىألفاريال ستمائة مايقربامن عام كل هت لهم أنناتجمع وأجزم ريال، 
المنؤية*موراسيم 

وأحمد،وعيدالحميد محمد أبناؤه تواصل الغفور عيي. الشيح تؤه، ولما 
مكان.كل هن الإسلامي بالعمل أضرت التي الأحد>ادث، بعي. ن،،داْلهم صعق، ثم 

ؤيعرف،الدين، نمعر ابنه وممه الكريم عبي. الش؛خ المنزل هن ا وجاءن
منحلقةإثيوبيا بلده ه الميوفية مثيايخ من عيدالكريم والشيخ بنحيرو، 

يعم.ليجا إثيؤيثبه جاء الأى كان كيلو، ^وستمائة 
وجامعا،مدرسة عندهم يبني أن الوالد علم، وعرضوا بلدهم، من الرياضي 
صدرالله شرح والتعليم، الحواضر عن لبعدها لدللث،؛ باال.هم حاجة وذكروا 

رأيت،إن فقلت،: وشاورني ه، ١ ٤ ١ ٧ عام ه، هدا وكان إلم، فالتفت، لهم، ي، الوال
الشؤونوزارة ين الإخوة بعض سألت، ثم فعلت،، هنالث، أعرف، من أسأل أن 
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فكلهمi اك هنمكتبا لهم لأن الإسلامي؛ النتدى مع وتواصلت الإسلامية 
وكلفنيللعمل، الجيد الأثر وتوني لحاجته البلد _قت العمل على شجعوا 
الشيوعيالنذلام قبضة من لتوها خرجت فد وكانت 1 لإثيؤييا ضافوت بالمقر 

درجاته.أدنى 4، والتطورفيها والأمن منمستو، عهد .4 

وأقيموجامع، مدرسة وبنيمت الثيرؤع، تبنى لكنه طؤيلة، القمية 
العقيال.ةكتب أبناؤها يدرس الميؤفية البلاد وأمييحت القرآن، كمحفيظ مركر 

الخيروالمنةنهثير حتى جدا نثماطه وتوسع موجودا، المركز زال وما انمهافئة، 

مكتبيتبع ازال ومهناك، بالعمل فربْلني به، المحيطة الناطق ِق 

الدبنية•والعلوم القرآن لتحقيق!، ومركزان داعية مائة من أكثر الواك 

البحرين،ب،،،م—ة4ن الميعة مركز مع أخرى ات وقفووقف( 
كيرلأوغيرهما._ق المجاهدين ندو0 وجمعية 

4 /مكتبه تبناها التي الشاربع ومن  _oX الأضاحيذبح تنقيد إثيوبيا ن
ؤيرىالمملكة، خارج ِئت الأضاحي ذبح بجواز يقني حيث اك، هن

اكن؛؛نننقد.4 وكنا اللحوم، لهده هناك الملمين لحاجة وفضهيلتها إجراءها 

أضحية.آلاف، ثلاثة على يزيد ما حياته من الأخيرة 

واثد،عويةاآ،ئيرية ءا4شارعع دمهم ٣- 

هذهو_ق ادعون، ومراكز الخيرية الجمعيات دعمه إلى قيل من أشرت 

يتبناهاالتي واكعوية الخيرية المث،اريع مع ووقوفه دعمه ساشيرإلى النقطة 

عليهما.أعلق ثم المثالين بهيين أبدأ ولعلي اكعاة بعص 
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علىالأخ وصديقي أنا ا ذمين»كتا العوض-ىر محمد الشيخ يئؤل 
الشرؤعمدا عرهس أجل من الأخلأق؛ ركازلتمرير مديرمشرؤع العجمي 

هذافينا عرنوا الدين أ.حد جبرين ابن الشيخ فكان الأسواق، ه يقوم الذي 
وموازرته«.ودراسته ودعيه وتقؤيته ضبطه إلى ودعا الشرؤع، 

بنعبدالله العلامة الشيخ سماحة »كان التركي؛ إبراهيم الشيخ ؤيقول 
والأمئلةالخير، خزائن لفتح الله سخرهم الذين الرجال من جبؤين 

نبيجوال مشرؤع إنشاء الكبير—ج' دورء من كان ما ومنها كثيرة، ذلك على 
جريمةعلى عملي كرد سنته؛ ونشر ا نبينعن للدفاع وذلك ة الرحم

•الادومرك|ة الممحف 

هذ,هفتح الذي الرجل كان ءم،محة جبرين بن عبل،الله الشيخ سماحة 
النبؤيةالسنة معين من رسالة مليؤن ١ ٥ الأن -حتى لتئمر الخير؛ من الخزانة 

•اليسلمين من الألأف لس،رات 

قالدعوة أصداء مؤس|،دة بمشرؤع ؤيشند يؤيد هأنيضا السيخ كتب فقن، 
السعوديةالأتممالأت شركة رعاية _قت أسهم مما الرحمة نبي عن الدفاع 

المعحفالرحمة نبي جوال عن كبيرة إعلانية حملة وتنفيذ للمثرؤع، 
والقنوات,

الخير،من العين ا هت, _ة، أثره الناس يعرف أن علينا حقه من فكان 
لهفيذكروس|كرؤيدعى اونمهرسنته، نبينعن الدفاع والدورالكبير.ق 

ه<|رنبينا ومرافقة الجنة ِقن وعلوالنزلة بالرحمة 

حياقا.قناة ]١( 
http://www.as4a.net/rnktba/ibngbreen.jpgووأهأ.• انظرم،وركتات ]٢( 

٦٢٧





ر00000مح0ي000ة0يمح0محهه00هاإإ.د شيخ !سء 

لكنمذكورة وقفات اياته  JUمعه.هن وقف الله رحمه الوالد أن ريب ولا 
س:ص لشيخه مئه وفاء دائما يقؤل الغيث الشيخ إن بل نجاحه، الأثر_قن له—ا 

وقدرنهالمجال هدا ه الغيث الشيخ لتاهيل أن ولاشك هوالوسس، الوالد ان 
التجاح.•4  ١٧أثرا الابتكار على 

لهالزكاة وحوازصرف \9ٌيوي اسل فتاوادطت أ- 

ولعلالحمري، العمل منها اسمتفاد التي اط، النقأهم من النقحلة هده 
إنهإذ الخيرية، المجالات 4 العامالين لدى الأهم هو العنوان من الثاني الجزء 
العملبدعم تتملق عديدة فتاوى ه وأشاعه وسيره نميره الذي الرأي بهدا 

الدعممن أبوابا فتح قد الله سبيل ند■حل-4 أنها يرى لأنه الزكاة• من الخيري 
الدعوة.ونجاح الخير نثر 4 الأثر لها كان 

الخرآن،تحفيظ، جمعيات تثيمل قاب، 
وأوقاف،الإسلامية، الإعلام ووسائل والتعليم، الكتب،، ونثر الدعوة، ومكاتب، 

علىممفلمالموم،وعمثيتملأ حؤل له جوابا أورد ولعلي وغيرها' الخيري' العمل 
،:١١١٥  ٠٤٢ / ٠A/T بتاريخ له فتوى 'ء،ةمحة-4 يقول الخيري، العمل مجالات 

وااستضعمين،الفقراء من الحاجات ذوى حاجة لسد شرعيته الزلكة )افحيمثاإن 

والمجاسينبن المكاتبكاعطاء الخيرية المجالات لدعم ا أيمهوشرعت 
٥٧۶ا^،للمميالح شرعه، أنها على دليل ذللئ، فان قلوبهم، والمولفة وا 

المسلمتيعلى تعود فوائد آثارها من ؤيححصل طيبة، نتائج إلى بها ينوصل التي 
ووسائلهاالله إلى الدعوة بجوازمعرفها-4 مشايخنا أفتى وقد بالخيروالبركة• 

صرفهاذللئ، من فإن سعوة، المتفرغين الدعاة ؤإعاشة والأشرطة لكلرسائل 

.١٤٣١الفتوىومم إا(
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الطيبة،والنتائج القيد الأثر من لها ئا القرآن تحفيظ مدارس مقت 
توجدلم إذا لهؤلأء صرفها جواز قاري به، القرآنوانمل -حفظ على والتشجيع 

أعلمء.والله الدبنية.. الجهات هده تتعطل لا -حتى بها تقوم أ-حرى جهات 

كلهاجمعها يتعسر ولم كثيرة، فهي الخمري باليمل المتعلقة فتاواه ا وأم
بجمعالأخوة بعحض قام ولكن الله' شاء إن يكؤن ذللئ، ولعل ، واحد كتاب، :ق 

هما؛كتيبين مقت وطبعها الفتاوى بعتس 

بجمعهقامعت الدعويةوالأغاJية، الأعمال الجيرينية^، الأول: 
المنطقة_هت الإسلامي اب للث،يالعالمية بالندوة الشرعية ة اللجنؤإعداده 

الهث،رععهاللجنه إصداران من سلمملمه من الأول وهواليدد ه'  ١٤٢١سركه ل١ 
الوالدالشيخ فم،يالة عنها أجاب فتؤى، وعشرين أربعا تضمن المجال، هدا مقت 

■يده بخط، فتوى' لكل ذاأدخة الكتيب هدا نهاية ألحقم،.٤٠ قد و، 

التجخؤإعداد جمع من الخيري العمل 4ت والثاني: 
بالأحساء.العالية الإسلامية الإغاثة هيئة مدير البوعلي حمد بن أحمد 

مق،طالبا كنت ُ:»لما فيقولر الكتاب ةسا ض،أحمد الشيخ ئحكي 
الإسلامية،الثقافة شمم  ٠٤سعود.الملك جامعة مقت أدرس الماجأأ،ديركنت مرحلة 
تدورمقالأسئلة من مجموعة هناك كانت الخيرية، بالأعمال اهتمامي وبحكم 
الخيري،العمل خن يعملؤن الذين والأخوات الإخوة من كثير ذهني وخن ذهني 

وكانتالأسئلة، هده فجمعت الخيري، العمل يؤرقناكثيرامق الجان،—، هدا وكان 
الفكرةعليه وطرحعت، للشيخ، وذهبت، وريقات، ث ا جمعتهسؤال مائة فرابة 

الجهاتوعلى الخيؤية ات الموس،ممعلى توزع حتى الأسيئله ه عن ،ب، يجيأن 
وأخذتهاعنها، الإجابة خن استرسل وبالفعل ~ فيه الله بارك ~ فوافق الخيرية، 

حياقا.قناة ( ١١
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عددتوزيعهاعلى وتم الخير، أمل بعض طبعها ئم صغير، كتيب ووضعتها-ق 
الخيريةوالجهات الخيرJة الؤسسات الخدرىوهت العمل العاملا؛نب كبيرمن 

خارجها.ةت .والملكة داخل _قت ،،،واء 

وكذلكالأسلامي، العالم أنحاء الراسلأتمن ض عدد جاءني ذلك بعد 
الكتيبات،هذه من عدد وطباعه الأسلة هذه من بالزيد يْلالبون الداخل من 

الثيحوثنيت،إلى وذهبت، ١لثانية، الرة هت مائة من أكثر أو مائة أيمها فجمعت، 
لكنها— خير الله جراها — عنها وأجاب توجيهاته، إلى واأهدتمعت، ركبتىعنده، 

قريبا((.ه الله بإذن وّهتخرج الأن، حتى تخرج لم 

خييية.بقصهية خامى محور كل ع،وة، محاور الأسلة مهملت، ولقد 

لهوعندنا الخيري، العمل عن عءمحج فتاواء بعض جمعا الكتيبان هذان 
بعلمه(.ونفع عنه وعفا قريبا تخرج أن لعلها الفتاوى الكثيرمن 

الحتسباثشيخ 

كل_قت أني ، I_jjولعللث، ، حياته4ن الحاورالهمة العورمن هذا 
حياته،معالم من معلم وأنه ء،ةرإذة، الوالد عند أهميته أبين عنه أنمويثه محور 

جميعلجهده-ؤ الأمة بحاجة يحس ؤيعيهشواقعها لأمته يحيا من أن سك، ولا 
ثمعيادة، حياته أن تحس قرأت،،،يرنه إذا النبي كان ولهذا الجالأت، 

كلا وهكذ دعوة ثم خلق ح،سن إنها ثم بالخلق رحمة إنها ثم جهاد، ألهإ تحس 
كانوهكذا وحده، الجال لذلك( حياته يميس أنه نفلن سعيرته لملمافيها مجال 

وو،،لك،أثرهم اقتفى من وكل انميالح ا و،،ملفنوالتابعين الحيحابة من أتباعه 
نحتاجمجال كل هت لأنه الأمة؛ ث،يخ القسيم هذا عنوان جعلت، ولهذا سيبيلهم، 

عءمحة•ؤييذل سلى الأمة .اليه 
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معروفاولا منه، ر حد لا إ متوقعا شيئا ولا ستعلها، ١ لا إ للتوجيه سة منا ولا يه، لإ 

ؤإحيائها.بعثها على حرمن إلا مهملة سنة ولا إليه، أرشد إلا متروكا 

ذلك:على اعطيكائلة وتعال 

الإبلمراين حضر أنه ))أذكر ٢: الءت^LJىر محلر بن الدكتورسعد يقول 
المبليه((,العصيسه نبد على لحث توحأهأه كلمه هناك وأكى هححلان، لمسله 

معهيقف فاحيايا نميعه، إلا مدحنا رأى له ميحبتى طول مع أرء ولم 
حاطبهمستعجلا كان ؤإذا 

ولممعه، التفاهم لحيعوبة عربيا يكن لم إذا وبخاصة بطال، بطال له؛ وفال 
مجالسلأنها إما الله، ي. بحميدحنون يغشاها التي الجالس الناس-قت يكن 
ولن.يضر.له وتوقيرا احتراما أو حير 

معكحاله وحوههن يكشفن أواللاتي التبرجام، اء الن،،،مع وحاله 
منحروحنا وعند ونهاها، وجهها إلا أوحاأد،ره كاسفة امرأة يرى لا انا الد.حن

بمطيهن،يكن فلم وجوههن لتا لكاشفا 

النطاط،«.جعلك، »تغطى عامية؛ عبارة ؤيردد الوجه ستر بوجوب، يثيرلهن بل 

منكانوا ا إذ وبخاصة الثياب، وم،،يبلي اللحى حالتي مع كذللث، ه وحال
التلفزيؤنجهاز كسر أنه قيل وذكرته ، ذلك، —قع عليهم د يثن، فانه الأقربين، 

إحوتى.أحد غرفة _ةغ 

صببتحقيق، ؤيامرنا ، ء ال؛ _قغ خاصة الإسراف، عن ينهى ما كثيرا وكان 

جار«؟نهر على ولوكنت، *لاتّهرفط ؤيقول؛ ١لاء 

http://www.alukah.net/articles/67/ 7065.aspx  الألوكةموقع -ق مقالة ( ١ إ
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مندقائق عشر صمه أنه الحديث أمل موقع مهن الإخوة أحد ؤيذكر 
ش0هنس0الأهالحرامإنرممأان

نفسيهيأت العشاء أذان وقبيل الحيرة، الأيام تلكم من يوم ؤؤن ه، ١ ٤  ٢٨
اليسعي،ركبت أقهلنها، مميت التي الغرفة من حرجت الحسلأة، إلى للخروج 

محدئالإليه نظرت جليل، سهيخ واذ 
صا؟لمن نمء،،ى: أحدJ؛، 

قبل•من رأيته أو أعرقه أنى أقلن 

لجبرين؟ ابن هوالشيخ هد١ أليس 

هوهدا أليص له؛ فقلت الشيخ، بعانم، رجلا ت فوجل، ؤيسرة يمنة التفت 
جبرين؟ابن الشيخ 

بلى.فقال: 

•والسرور الفرح سدة من عح، مغسيا أك^ أن فكدس 

اوق،ضولكصثساء،لكتإحداس

•ونهرها تسري قائلات والنميح بالإنكار الشيخ فبادرها الوجه، كاشفة 

وعدمومشاهدته وقوعه عتد النكر ،انكار الأول؛ الدرس هدا فكان 
الحق((._ق والجرأة عنه السكوت 

نفسهعليه عود بما التمثيل مجرد أردت ؤإنما ، كثيرة هد١ من والنماذج 
النكر.عن والنهى بالعروق الأمر من 

علىه والتنيعوالتوجه بالنص،ح عامرة ه ودرو141ه مجال،هعوكانت 
الجتمع._ق حادثة حدئ،ت، أو مخالفة رأى ا إذ وبخاصة الخالقات، 
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المؤسسبسيرة ؤيذكرهم 1 لها والتبمكبن، الدولة هذه نمير سبب يذكر ا كم

علىوتضييق وأهله للدين تثي من عليه كان ا ومعبدالمنير الملك 
وحزبه.الياْلل 

يقدمهما على والشكر والترحيب القبول الولأة من وهويلقى'•جسةأإإج 

والبلاد.العيال هميالح على وحرصه نيته، سلامة يعلمون لأنهم لهم؛ 

كانفقد ولغيرهم، للمممؤولثن حسدا فكثيرة الحاصة ات الكتابا وأم
الأمة،شرعن أودفع لإنكارمنكر التحرك منه ؤيطلمبؤن الإخوان يسماه 

بنفسيه,به ئدهب، او الحطلاو_ا ضرسل بالك،ابه ض||درجدب، 

وهوعديدة، تبلغه التي والمنكرات كثيرة، تزرقه التي الموضوعات كانت 

والنيسيحة.البلاغ مهمته أن ؤيرى يياس، ولا يمل ولا يكتب 

ووسائلهالإعلام موضؤع كثيرا وتزعجه تورقه التي الموضوعات فمن 

ماالإخوان ْلريق عن يبلغه كان فقد أهلية، أم رسمية كانت، سواء الكثيرة، 
يبلغونههللابه غير من الثباب من وكثير فطلابه، الإعلام، وسائل _قن يحال،ث 

ديحديتث، كثيرمما الأسيلة ومحاضراته دروسه عليه ؤيعريس شيء، بكل 
يهناليهلولا الإعلام وسائل يث،اهد لا كان ؤإن فيه ما ؤيعرف الواض يعيش فهو 

٠رها أخبا وستأتيه أهم، هو بما مهثهغؤل فهو لسهمعها، ولا 

الوسائل،بجميع يبلغه ما ينكر فانه الم|،،لمين وحبه الدين على ولغيرته 

مقالاتفيها الجرائد من بقح،ام،ات ومكتبته ومكتبه حعيه يحتفظ.مح، وأراه 

منليتمكن مؤميوعها الجريئة أعلى ويكتي،_قت مخالفات، ا فيهات وكتاب
ءاليها.يحتاج حينما تمييزها 
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وعنديمخالفات، من ماييلنه حؤل الأمروالسؤوسمن لولأة يكتب وكان 
مخالفاتبشأن للأميرنايف منهاخطاب مكاتباته، سش ورمن صّ

للملك.برقمها ووعده له الأميرودعا فشكره الإعلام، وزارة عن له رضت كثيرة 

الميحمامخالفات حؤل بخطاب، جظءمحك أ،،لءان للأمير مرة ل وأرم
إليه.ومهل مما قمعامتن معه وأرفق 

توقيع_ةن وشاركه الوطن مهحيفة ات مخالف*حؤل خحلاب—اللملك ورفع 
جءظءرإ؛ك•البراك عبئالرحمن الشيخ الخطاب 

كئيرامنها يحذر فكان معروف، ومخالفتها الجري،دة هذه من وموقفه 

بيان_ةن فتوى وأصدر ومحامهراته، ه دلومهؤؤت بن ال،ههؤولمع لقاءاته —قن 
ا.والتحذيرمنهار مخالفاتها 

الشرقجريدة من التحدير _قت فتوى بعثهر،ههتوات قبلها أمهدر قد وكان 
ا.الدلمُ طلاب مهد كثيرة مواقف، الخليج حرب أثناء _ةت لها كان التي الأو،،يمل، 

الإعلأموسائل كثيرمن حطر على التنبيه كثير ومحاممراته ديوسه وهو_قن 
الفاسدة.والحلان والجرائد الهابطة القنوات متابعة عن البعد ووحوب 

مايحدثبلغه ولما باكُليم، مهتما كان فقد بالإعلأم وكم—ايهتم 
وللمسؤوّالأمر لولاه عديدة حطابات رفع الدينية، الناهيج ث تغيير من 

أأفقد،بقوله: صُادره /XZ_ للأميرذايه—ا طؤيل خطاب منها القضٍة، مده عن 

والقرراتالناهج تميير_قن من العام هذا حمهل ما والدين العلم أهل ساء 
أكثرتعليمه ا،ههتمر الذى والتوحيد ة العقيد علم على ت،هلحلوا حيث، راسمية، الي. 

ه.١٤٢٤/٢/١٩،ضىرفم٨•٩•١بتlJيخ)١( 
،،, ١٤١٢الثاني وبيع ٥ إ بتاريخ ْضك، )٢( 
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وأذكرأنهم'ا/'ا/ئ'ائاه بتاريخ الخطاب وكان إلخ«. قرن...... نصف من 
حولوالتعليم التربية وزارة مع دمجها قبل البنات لتعليم العامة للرئاسة كتب 

الساعدالوكل ورد ، اد التو>يكتاب _ق الضالة بالفرق إضافة طلب 

علىيحتوى جدولا وأرش خطاه على الهراذي محمد الدكتور التربوي للتطؤير 
التوحيد.كتاب —قت بها اليرق الفرق أسماء 

_قنالكثيرة ا وتفاعلاتهالمرأة قضية كثيرا تشغله التي القضايا ومن 
النساءتبرج خطر ْن يحذر كان ولقي. الكثير' '"ييلها عاذى-ه' فلقد ا' مجتمعن

كانكما 1 وفتاواءومجاله ودروسه محاضراته كثيرا_قن بالرجال واختلاطهن 

حؤلللاميرنايف لكتابة اس 

بتاريخذلك وكان المرأة، بعمل يتملق ا فيمالعمل وزارة وأخطاء المرأة قضية 
والتحذيرالمرأة نمرير دعاة حؤل سرسلمان 

وكانه_، ١٤٢/•١/٢i-وم١٤١٩/١٠/٢٠بتاريخ منكيد.هم'منهاضلابان 

اختلاط_قت سواء الجانب، هذا مخالف—ات-قن من يبلغه بما كثيرا صدره يضيق 
بالنساء،للفتنة سبيا تكؤن وقد توسع ضها منام،—،-، أوتوليهن بالرجال اء الد،،أ

اللاتياشياء بمص أسماء النكرات فيها يسهجل كان التي مذكراته مق ورأيت 
واسعة.رحمة علهن التبليغ يريد ممن الناصب عض بف 

والإنكار_قنالنام،حة كثير فإنه بقة الميل المسائل جهوده_ة، إلى وبالاصافة 

التيالعامة الم،الح أم الجتمع تتف،ث،ى_ة، التي النكرات سواء العامة، الخالقات 
الخطوطأن بلغه أنه العال، مذا ث أذكره ومهمحا أوتفريْنا. تقمهيرا فيها يرى 

شبهنه،4اء مهور فيه للباكههتان رحلاتها إحدى ث ضلما عرضهت، ة المهعودي

والطيرانالدفاع وزير ناث،_، عبدالمريز بن عبل-الرحمن للأمير فكتم، ،، عاريا11
الؤصهؤع.بالحه،وإق ووعل- وسكره ~ حيرا الله جراه ~ الأمير علمه ورد ذلك، حؤل 
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الأدبيالنائي الرجال_ةن مكان فتاة اقتحام حؤل الإعلام لوزير وكتب 
ذلك.تكرار بالاعتذاروعدم مدني إياد الوزير ورد بجيران' 

الفاسد.من ضه وما السيارات تظليل -حؤل العام للمفتي وكتب 

منقوط,مقبرة التمايات_قن إلقاء حول منفوحة بلال.ية لرئيس وكتب 

٤النساء معاكسة ظاهرة ح^ل ة السيمانعمس|شفى )ر لمل. وكتب 

القضايا.هذه مثل حؤل يرضها التي الحطابات من كثير وغيرها المستشفى، 

انسارمثل الظاهرة، المنكرات حول للعامة وتوجيهات كنابات هعينآ وله 

وهوممبيرميس|هورعنكازيسميها هكذا السعروالشسذة، 
والاختلاطونحوها1 والمتنزهات الأسواق انتشارالمنكرات_ق، وكذلك اء، العلم

 'S— ،عامكل الكتاب معارمى يحالث_قت ما مرات وأنكر الم،،،تشفياتوالجامعات
مخالفات.من 

ملحوظاتكتب أنه ومنها العامة، اكيالح على الحفاظ ؛قن - حهود وله 
ناولاعلىوماياحذونه والهل.ايا، الضيافات من يقبلونه وما الزكاة عمال على 

ومكافآت.يواتب لهم بميرف الأمر ولى أن مع عليها، العاملين من أنهم 

كالم|رقةوالسطووالخطفالجريمة ^دل 

والأغتحداو_،.

أرامكووغيرها,والولأيات_قت المنامم، من الشيعة تمكن حؤل وكتب، 

والفقرا؛المارمين كثرة من سبيه وما والمحط الجدب حؤل مرات، وكتبا 

الأمور.ونحوهدء العمل عن العاطلاrن وكثرة الديؤن ب،سبما والساحين 



أباعجوبة س محتي 000حم00000000مح0سيمح00000

صمساحة يأخذ أبصا فانه الدينية الأمور بالأحسابث اهتمامه ا وأم
لولأةفيها ؤيكتب يتابعها كان التي القضايا أهم ومن ، واهتمامه جهده 

بأمرينيهتم وكان النكر، عن والنهى بالعروق الأمر هيئات موضؤخ الأمر 
الأنمهالالمائيبالسياراتوأحهزة الهيثاتءالىالدعم حاجة الأول؛ ؤيوكدهما، 

تمكنهمالتي الحيلاحيات منحهم والثاني: ا، مهمته_قن يعينها مما ا ونحوه
سلمانوالأمير 'مو(ريزغ للأميرنايف كثيرا ذلك حول فكتب عملهم، أداء من 

كثيراأن بن يب وكان ؤوققهم، نايناجظؤفم؛ بن والأميرمحمد أحمد والأمير 
التمكنوأن النكرات، انتشار بسبب والخوف القحط، من البلاد ييسيب مما 
ؤستدلالأوطانء، والأمنمقت العيش رغد ؤه عليها القضاء ه سبب ات للهيئ

لممتنلمهنءامتؤأمك^وع^اوأألئبمتدحنت وعدآفأل؛ن ؤ تاJالى: كثيرابقوله 
أتبمشدثي؛أآلإٍر• ثم هكنن ميهم ين آلمحى لأدصن آق 
شتثأرتزطمرؤط لا.ثيخيك< آقأبمثدق -منهم ئ؛م كبدآئم وم 

[.٥٥ه يمددتلإك<ثأؤلجكهمألثأسانو0 

اعتديؤإذا والتْلوعبن، الرسميين من الحسبة أهل يشجع هأهأ وكان 
يزورمراكزوكان وشجعه' زارءوثبته حطا بسبب أوأوقف، منهم أحد على 
بنمشيقح الشيخ ذكر وقد تشجعهم. التي الكلمات عليهم ؤيلقي ات، الهيئ

»كندت،يقول؛ القحييم الهيئة.؛ق مراكز أحد _قن لهم أثرزيارته المقيقح حمود 
بحيالنكر عن والنهي بالعروق الأمر هيئة _ةن لمركز رئيسا الأيام من يوم -ق 

وضاه،  ٨٤٢٦—— ٢٥الموافق الخميس يوم وبالتحديد_قن جيدة، شمال الثقة 

يدخلجبرين بن الله عبي. الجليل بالشيخ واذا المكتأ_، جالسا.ق كنت 
الشيخفضيلة ؤيرافقه البلد، عن النائي الح|غير المركز هدا _قت زائرا علينا 

طلابه،من ئالث، وثخحى القص|يم محاكم رئيس مساعد الربعي ان سليم
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ينالوجود نملاثي بعحض وحضر بالكتب، مكاني _مح الشيخ وأجلست فقمت 
•أسخامى ة حميقارب ما بالركز آنذاك 

علىالوامل؛؛ن إحوانه يعث الذهب بماء تسطر بكلمات الشيخ تكلم ثم 

أكملعلى النكر عن والئهى العروق بالأمر ام القيوالاجتهاد_ةن الجهد بذل 
بالتصدىكلمته الشيخِقن أوصى وقد ذلك. أوالتغاذل_قت التكاسل وعدم وجه 

منهطلبنا وقد للمعاضرين. دعا ثم ونحوذلك السحروالسحرة لحاربة 

تسجيلمرافقيه احد من وطلب الشيخ فقبل الزيارات. سجل _قت كلمته سجيل 

الرحيمالرحمن الله بسم ر قال: حيث وتوقيعه، الشيخ بإملأء الكلمات تلك 
.٠وسد ٠ ٠ وصحبه آله وعلى محمد نبينا على وانسلام والحسلأة وحده لله الحمد 

م' ١٤ ٢٦عام من شهرثهعبان من اكثرين وس 

منالثقة حي النكر_قن عن والنهي بالمعروف الأمر هيئة لمركر بزيارة ا قمن
الشرفثن،الشايخ من ١^!.^ الجهد من رأيناء ا مسرنا وقد بربوة، ة مدين

والشرورالمنكرات متابعة _ق بجهودهم الله نفع المركز، هذا _ق ين والعامل
ال،هيحرة| كيالالشرورؤإبطال كف ٤٠ الفضل الله بمد فلهم عليها، اء والقص،

الله~~بحمد تم حتى المغدراتوالفواحشوالمنكرات، ومحاربة والضوذين، 
شلئ،ولا الأخوة، عمل يتبع مما جاوره وما الحي هذا  ٠٤الشرور.هذه تخفيض 

وأنالله، إلى واكعاة العلم حملة من إخوتهم معهم يقف أن إلى بحاجة أنهم 
والأهمية.والفميل الخيرية من عملهم لما.٤٠ بءو،،دبه كل الجميع ينممرهم 

كيدمن يحفخلهم وأن وأوقاتهم، جهودهم _ةن يبارك أن الق، نسال 
مايبذلونهيجعل، وأن عنهم' ؤيناقح يناصرهم من يي،سرلهم وأن الكائدين، 

ح،،،ناتهما<.موازين(  'ه
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طلاببعص لنع ؤيتالم الدعوة، أمؤر ث بالاحتساب يهتم ولكن 
أحداثبعد ذلك من الدعاة بعض منع حيث والعاصرات، اليئوس من العلم 
الدولةخشيت بعضهم من احتهادات بسبب فش من محماحبها وما الحليج حرب 
وغمرهم،نايف بن ومحمد وسلمان نايف للأمير كثيرا فكتب عواقبها، من 

للسماحهأهأ عثيْين ابن الشيخ وفاة بعد سلمان للأمير حطاب ومنها 
الفنسانوسعود بزفنتؤخ الله عبد وذكرمنهم: الدعوة من للدعاة 
العمروسليمانوناصر العودة وسلمان الملريري الوهاب وعبد حميد بن وسعد 

القرنى.وعايض الخوالي وسفر العلوان 

معونمدث الناطق بعمى الدعؤية.فن ات الخيممنعت نا كثيرا وتألم 
الث،ان.بهيا أمرائها 

ال،،،احد،_قت الوعظ من السباب بعمى منع بلغه لما لأميرتربة مرة وكتب 
تميؤيحعلى الخمهؤل بضرورة تعليمات لديهم أن وبين البلدة أمير عليه فرد 
السؤولة.الخهات من 

عليهم،___،_، كان فقد العلم وطلاب للمثمايخ يحتمهب كان ا وكم
لأنهدا؛ هن الأمثلة أكثرمن ولن به، أويتصل ملحوظة عنه بلغه لن ؤيرسل 

فقدالقرني، للد.كتورعابمض أكبرموقما لكنى حرجا، يهقسا اء الأسمذكر 
الدكتوربخطابعليه فرد الجلأت، إحدى موردهن كثرة ينتقد الوالد له كتب 

طلابه.وأدب العلم سميت فيه لحليف بليغ 

هأففأطلولى يد أمورء وتنسيق للاحتساب الننايخ مع التهاون له-قن ولكن 
ءحرإز،جباز ابن الشيخ سماحة يعقده كان الذي اللقاء ذلك ومن عنه، وعفا 
فقدمشكلاته، علاج وكيفية المجتمع أحوال حول للتيارس العلم طلاب لبعحس 
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العمرالدكتورناصر نقلم وكذلك أرلكنه، من ورث أعمدته احد لكن 
العلمطلاب ليشمل وسعه نم الرياهس، العلم—ق، لطلاب شهري شبه منتدى 

ليناقشهاموضوعات ؤيعضرله يءدضره الوالد فكان كلها، المنكة .قن 

ومخاطرهاالنكرات حؤل الوالد مع يتواصل لكن وممن المشايخ، مع 
لهكتب أنه وأذكر تميم، بني عدل.حوطة لكتب الشثرى عبدالعزيز الشيخ 
الأمرولاة مراجعة وٌ('هأ الوالد من يطلب السيارة المرأة قيادة حؤل خعلاب_ا 

منه.وتحذيرهم ذلك _قن 

نميرة-قن جهوده عن المحوربالكلام هذا عن الحديث أحتم ولعلى 
فقدالعامة، أويالقهثمايا ة الثخم،|بالقض_ايا ثيلق ضما سواء |ثن، المذلاوم

معهم.والوقوف للميرتهم يسارع تجعله بالناس ورحمته عاطفته لكنت 

حميلمتئم تزوجهاسعودى باكستانية فناة أن ذللئ، القص،مى_ةن ومن 
ولدهاوأحذ علعها، ومسي حمؤهها، وأحذ مث|نا، ظلما وظلمها م،ث،كله بJنه٠ا 
فوقفالقص،ة علمه وعرمن ~ له الله عفر ~ للوالله. أبوها جاء منه، ا وحرمه
وتابعكثيرا وكتب للشرطة، وكتب سلمان، للأمير وكتب عجيبة، وقفة معهم 

حقوقها.كل وأعْليت ولدها عليها ردوا حتى نصيرتهم _ق الموصؤع 

المجمعالشرطة همت فئ سكني مجمع يسكن_ق لكن زبن العم أن  11و.حدو
ااال.اهمةولكنت يْلهر، فيما فيه أمنيا ن rUالمطلوبعمى بوجود اشتبه قد ولكن 
الأمورتيينت فلما معها، الرجال الشرطة واقتادن الناس فارتاع الفجر، قرب 

الوالدمعهم الأمرووقف للألأة الناس فاشتكى اشتباه، الأمرمجرد ا ؤإذ 
وأرصوهم.الأمر ولاة لهم فاعتذر 

دونهومن الملك الأمر ولاة لدى والث،فاعة الكتابة من أكثر وقد 
وكنتسياسية، قضايا _ةت المسجوتن الأقارب وبعحس العلم طلاب وصع حؤل 
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لديهما غير نظر وجهة لديهم الأمر ولاة أن أعرف لأني يكتب• ألا عليه أشير 
والأميروالأميرسلمان نايف للأمير ؤيذهب ؤيكتب يكتب لكن ه كنل، 
والأقارب،العلم طلاب وبخاصة السجوضن الأخوة وثمعه ناينا، بن محمد 

الوميؤع.ببحهثا ؤيعدونه فيعذيونه قمله الأمراء فعرفا 

رمضانمن الخامس »_ةن نعير: بن سعيد الدكتور بن عبدالله الأخ يقول 
عيدالعرير،بن الأمير،هملمان الرياهس، لأميرمنهلقة زيارة ه كنت ه،  ١٤٢٨

أطلقفقد لا،،اجن، الوالد إعادة عدم التريدت،ؤ عن معه الحديمه بهدفظ 
الليثقميقي جنازة على المعلاة ليثيهد كريم ملكى بتوجيه »مؤقتاا< سراحه 

وزارةعند ليشفع الأمير مع اركا د.مبأحي ومعي سأتحدث كنت و' 
الشقيق.بفقد الحزن بعد النفوس تهدأ حتى خروجه، قترة تمديد احليةحخ الد 

العلامةمنهم لكن النتهلرين من ثلة مع بالدخول الإذن ننتظر ا وريثم
وقبلتوعانقته مباشرة له نهضت عليه.. ربى رحمة جبرين بن عبدالله الفقيد 

ولكنبجانبه عيدالر.حمنافجل،س، د. ابنه معه ولكن العروفة، ممانعته بعد رأسه 
ياله: فقلم، الثاميق^عJءس. _ق،وغاة العراء لنا وفدم الوالد، عن سألني ا مأول 

للثيفاعة,,تبذلوجاهتك، ، الثمأن^ldالأمير_قنهدا مع لنتثدث أتينا نًْن شيخ' 
عليه..باكخول لنا سمح حين ذللئ، الأمير_قت مع تحدث أن فكان فبادربالوافقة.. 

جاءحيث ٠ بالشيخ لي العهد كانآحر المصر، صلاة يعل. نفعيه اليوم ؤق، 
الرياض،(.أمير من رسالة ؤإبلاغه الليث، -ق، العراء وتقديم بيته —S الواك، لزيارة 

أسطرقليلةإلا هي وما الاحتساب، مجال ِق 'ةكمح،ة جهودء بعض هده 
الأمةعلى وأخلفه عنه وعفا الجال هذا ه بالبذل عامر حياة سجر،  ٠٤-

بخير•

٦٤٤



ooooooooooooooooooooo،الأمة شيخ القسم 

.اتقلبالهال1ث

اثأحد الوالد سماحة معايشة عن فيه سنتحدث المحؤر ا هد 
مكان،كل الس4لمبنإت لنحيرة واسع،4 الإسلام هم وحمله الإ،4،لأمدة الأمة 
الأمةهم رح٠ل بحق كان ، كشرا ومك|ره سهغل االءهiلمبن قضايا كانس، فقد 

اوأفراحهاآمالهوأيم،ا_قن ا، اوجروحهاومم،ائبهآلامه-ق اؤيعيمرسه
وانتمياراذها.

غلبسافيهقد فيه نعيش الذي العحسر هذا أن القارئ أحي تعلم ٍانك، 
اهذ ما_قن معفلم سترى أنك ريب لا ولهذا الأفراح، والحيائب ال الأمالألأم 

والانتصارالأمة لتحيره الدعوات( فيها للوالي وقفات عن الحوريتحدث 
جروحها.وتضميد لقضاياها 

هذاتفامهيل عن الحديس، قبل جوابه يحمين الذي اللح السموال ولعل 

هذاؤيسللئ، الحهفة، بهذه الثهيخيكون جعل الذي المبس، ما هو: الحور 

بنوهوالث|يخمدالح ء،ءأإذج الوالد محبي لأحد الجواب، أترلئ، ال،،بيل، 
احتمىالتي والخميائمى اليزات أبرز »من جلمصءلفتا؛ يقول ا العامرر سليمان 

طلابهلوكانوا حتى الكثيرون، ولوحالفه يعتمده الذي الحق ال،ث1يخقوله ا به
وقليه،عقله خارج بقيغوط، ينائر ولا فوله، لئ، يملفهوعالم به؛ والحيطبن 

القيم،(.وابن تيمية ابن الإسلام بشيخي يذكرنا 

ؤيحيفاالمرض يثيخصى الهم وحمله بالألم إح،يماسه مع (_ iXfكان 
سببعن تحدث ٠ الإلهية والسس، النبوي بالهدى ذلك -؛، مهتديا العلاج 
الإسيلأمعن ))تخلوا ر العحيرفقال الممدلمون._قتهذا يعيشه الذي المر الواض 

htmا. I6208-http://wwwjslamtodaynet/nawafeth/artsho^\( ١ ل 
ks&cat^&b،)<)k(littp://ibnjebrcenxoiiV?l=b<x^ت8ء'ا)،أه3ا 8l&page=73!0&subid=33206ز٢( 
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وصلواها إلى وصلوا ذللف فلاجل به العمل وعن تطبيقه عن وتخلوا الحقيقى 

العنوي.والتخلف الحسي التخلف من إليه 

علىعالة صرتم إنكم وقالوا: التخلف لهدا االمالمين عابوا الكفار إن ئم 
الأخرىالبلاد من وتستوردونها تعرفونها لا الحالية فالحناعات غيركم، 

غيركم.على عالة فانتم 

فلامنها شيئا تدركؤن ولا تعرفونها لا أشبهها وما الأليات أسما وكذللف 
شيئا.تعرفؤن 

بسببأنه رسمووه كما التخلف هدا أن السلم\ن شباب من كشر فاعتقد 
علومالأحئكام علوم هي التي القديمة بالعلوم آبائهم ال وانشغانشغالهم 

أشبهها.العاملاتوالعافداتوما 

الرمانهدا أهل بماتعلمه معرفتهم وعدم ناخرالسلمين إنهاسبيت وقالوا•' 
وصلوا.ما إلى بها وصلوا التي البتكرة والحناعات الجديدة اكيناعات من 

كلأتباع من هم الذ،ين أولئك بعض ؤيكررها العبارات هده نسمع هكذا 
أشبهها.وما والسبهات الخرافات بهده يهمسكؤن الدرن ومن ناعق، 

للقرآنتحكيمهم بعال.م هو الدول هؤلأء كثيرمن تخلف سبب إن فنقؤل؛ 
الوضعيةالقوانين بتحكيم انشغلوا حيماإنهم ذلك، عن ؤإعراضهم ة وللسن

الثرلف.الشؤع أح،مهنمن أنها ورأوا 

ادشغلواعلعها، والأكباب الأغاني سماع ارشغلوا باللهوواللعب، اJشغلوا 
وعنالشرعي العلم عن طؤيلأ زمنا فيها وفضوا أوقاتهم التيقْلعت بالملأهي 
الحيحيحة.الأعمال 
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•أ*هس الشريف{( الشرع عليه بما معرفتهم وعدم تأخرهم —قت سببا فكانت 

والهرسلثاوالبوميته والقيسان وأفغانسيان بمن فلسحلعن و،دأدحالث 

نماذجوسابين االسلمون، فيها يعاني التي الألم مواطن من ونحوها والمراق 
لواءهاحمل التي القضية عن وسأتحدث القضايا1 بهذه اهتمامه من 

العلمأهل من مباركة قليلة ئلة مع فيها وصارع بها، ؤيمرفا به تعرفا وصارت 
الرافضةقضية وهى ، الأصيلقاء بعحس وربما اء الأعد صده ووقف والفضل، 
.حلؤقهم_ق،وشجي صدورهم ٤، - غمهة أصيح بحي—ما منهم الشجاع ومؤقمه 
أعينهم.وقذى_قن 

العراقعدا ما الإسلامية القضايا من مواقفه عن الحال>يث أقدم ولعلي 
عن.يث الحالوسيكون الذيل، طؤيل لأنه ة؛ الرافمهعن بالحديث أثني نم 

بلائه.سبم( لأنهم الح،ويث؛ ضمن الأسير العراق 

محوراهتمامناهنا،هي الش الكبرى بالقص،ايا اهتمامه من وبالرعم 
أوالم1ود.ان من دعاة بأن علم ؤإذا مكان، كل الإسلأم_قن لنشر يتطلع أنه إلا 

يحرصالرياض إلى جاءوا غيرها أو أوأفريقيا الغرب، أو آسيا أوشرق اليمن 
تقابلهمالتي ات والصيعوببلادهم الدعوة-4، عن وسؤالهم مقابلتهم على 

ا.ضLJهمر للمنة الناصئهة ات 

هسطينقضيات ؛^، ٥١السلمين قضية 

آخرإلى شابا كان أن منذ معه نحيا كانيت، فلممطين قميئة إن 
الأخمرمرضه ٤ للم،م،تشفى دخوله من شهر قيل أنه علم—،ت، ؤإذا أيامه، 

الفائز.اش عبي. للمميخ خطبة جصأ ابن ترجعة الرهيرث-ةت النهج ،١( 
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بعنوان٥- ١ ٤ /٩٢ ١ ؟/آ * بتاريخ أولهما غرة أ-حاداث حول مهمثن، ( jAjljUأصدر 
السلمثن،أمعاب مسا اشتهر »قد فيه: أقال الساما؛نهغرةر نميرة وجوب 

٠القريبه الأيام ؤفت الماضية، المنوات _قن 4 فلميفحن دولة من غرة طاع قه 
الكافرة،الصهيونية الدولة ب4 قامت الذي الشدير، الاقتصادي اJحصار من 

غرةقيلماع المواهيؤزف تضرر عنى الكفار، دول سائر من يمياعدها ومن 

^ئيا.صاأيمناكدوضبأوقلة
ورماهمالأيام' هذء بهم أحدق إليهم الناس أقرب على حتى وهوانهم حيلتهم 

علىفالواحب هدا وعلى  ٠٠٠٠والنسل الحرث وأهلك والقاذفات، بانمهواريح 
٠٠٠اانمييية. هده هذ الأجر ؤيحتسبوا يصعبروا أن المنكوتن الملمين أولنلث، 

ؤيعتمدونافعة، والمد المقاومة من ستطيعون بقدرما بالقيام أيصا ونوصيهم 
حقوقمن يلزمهم بما يقوموا أن فعليهم النيسر.... منه ؤيطلبؤن ربهم على 

الأيمان،وتحقيق بالقرع، والالتزام الزواجر، الأوامروترك بفعل ربهم، 
الأحوةبحقوق مكان كل اكلمينؤ نذكر ثم الله.... من إلا الخوف، وعدم 

مناكل٠ين أولئلفر وأن مكان، كل _قن إخوة اكل٠ين فان العامة، الأسلأمئة 
الأسيطاعة'بقدر نميرإخوانهم إلى يحتاجون من أحق من غزة أهل 

كلهت الأعداء أوليلئ، م۵لالية وهكذا وجؤرهم، الأعداء ظلم عنهم يرتقع حتى 
وتخؤيفالأسباب، من سبب، مبررولا له ليس الذي الْللم ا هذ برفع محفل 

والاعتداء.المللم هذا عواقب، من الأعداء أولئك، 

بالنصراكلمين لإخوانهم بالدعاء مكان 4تكل الملمين نوصى ا كم
الغربملأني أوهن ا، كلهانم،لوات ِقن القنوت جواز ونرى والتمكين، 
نتوامهىكما _ينه الذالالمالعتال،ين على ودعاء للمسصعفين، دعاء وانمعبح، 

http://ibn-jcbreenxo_=coiUeiil&tid^<fccid= ( ١ '
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واالذااهرات»المسرات سقت الإسلام وحكم فلسملثن قضية 

ظسطتي.السلمين_قت لإخوانه يحمل ما تجاه السلم موقف 

فلسطين,طن الجاهدون بها يقوم الض الضداثية العمليات حكم 
الظاهرات،وحكم فلسحلثن _قت إخواننا نصيرة وسائل 

وتواضعهالعروق بهدوئه ))الشيخ العواحي: الدكتورمحسن يقول 

منإلا ألسها لم أني أشهد النظير، منقطعة شجاعة ذلك وراء يخفي المعروف 
العصير,هدا علماء من القليل من القلة 

العدومع الصيلح لتحريم المث،ايخ بعضى مع الشيخ برى انفقد 
هداحول عدة ات بيانوالمثُاركة_ق ذلك، الفت1وى_ق واصمدار الميهيوني، 

الواقفهده وهوعلى الله توفاه أن إلى /Xc'_ الشيخ عرف أن منذ الوضؤع. 
درحاته_ةنرفع ما مثل الاخرة بها-4، درحاته يرفع أن تعالى الله نسأل التي 
أرضه«._قن الله شهود والناس الدنيا 

بيانات.هنالفل،،هطيني_ة الهيئات أبرز أمهدرت زأوو('فضأ تؤهن لما ولهدا 
الجهادوحركة حماس، وحركة فلء،هطيرن، علماء رابطة ومنها به، الأمة تعزية 

فا،ههطيرن، 'إالمهيلمين مع مواقفه _هت جهوده وثمنوا ين، فل،،يهل_هت الإسلأمي 

ورفمه-4عليين•

اممنمةالأهممأسة

الهضيهفان الوالد اة حيقت ه الفل،،أطونأالمطمعه تعيني كائن ا معلم

الكثيرةلأحداثها متابما كان إنه بل حاصرة، أيصعا كانت الأفغانية 
التعدية.وتقلباتها 
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مرحلةلكل عديدة بمرا>ل مرت هومعلوم كما الأفنانية القضية فإن 
خاص.وموقفا خاص وتعامل خاص نفس 

بالال>عمان الأفغمع الغربي الم العوحتى كلهم السلمون كان فلقد 
العالمفوقف هجرية،  ١٤••عام بدايات الروسي_قن الغزو بدأ حينما والتاييل. 

مؤيداالوقف هذا عن راضيا الغرب وكان الأفغان' مع ودولا 'ثيعوبا الإسلامي 
ؤيساندها.القميئة يتابع 'ى،رإذت الوالد وكان له' 

هجرية ١٤٠٥عام الروس_فت صد الأفغانية القاومة اشتدت وئا 
واددياسيوالاديالمسكرى الدعم وبدأ السبعة الجهادية الأحزاب وتحالفت 

والتجارالأمر مثأولأة اثر_قت لهم الدين من محق الوالدكان هناك، للجهاد 
الجهاد.دعم على الناس وعوام 

أهميةإلى ضه سمر سلمان للأمير موجه هلؤيل ححياب م|،هودة وعندي 

لنمييحةصمورة ا أيمهوعنل.ي الدولة، لدعم الماسة وحاجتهم الأفغان دعم 
وكانمحنتهم، _ق معهم والوقوف ان الأفغدعم وجوب للم،،،لمبن-ٍقن عامة 
بإيداعهافيقوم كنيرة تبرعات وثانيه لهم، التبرع على الناس يحث رُأهأ 
أوالخيرية الحرمين لؤ،،ه،،هة سلمها وريما الأفغاني، الجهاد لميالح البنك ٍقن ِ

الزكاةدفع الفتاوى.قن من عدد وله للافغان، لتسهليمها ال،تيباب من به يثق لن 

الأفغاني.للخهاد 

الخلافوبدء المهوفييتية القوات اسمحاب وبعل، هجرية  ١٤١•عام وتقن 

,هنالفميوعية الحكومة ،ييقوهل، بعي، الخلاق الأفغاديةوت۵لورهدا الأحزاب بين 
قادةبين الإصلاح _قن جهود 'يءمحغ له أيصا كان هجرية،  ١٤١٢عام أفغاسعتان 
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اتصالاتله وكانت منزله، ربانيِقن الدين برهان زاره وفر الأفغاني، الجهاد 
أنالأيام تلك وأذكر.ه، اJذلأف، واصنعاءعلى الشمل و>كمتيارللم بسياف 

بعضوأن الأحزاب، قادة جميع من موقف، لها كان كنر _ق الأسلامية ارة الأم
معدمعهم ليكتم، هأهأ الوالد تأييد كسو_، حاولوا يؤيدونهم الذين اب الشب

الأخرى.الأ>اب 

الإسلامر نميوأظهرت ه،  ١٤١٥عام ازف طالبحركة ظهرت ا ولم
تغيرمنهجهاوآوتمؤيداحتى داعمالهم أيمها البلأدكان توحير على والحرص 

فه،امعابوا ضما سامرهم وكان ؤ يعل ضما ستوم،عه كما التكفأريبمن بعمى 

وأيدهم.ذللي على شجعهم أصنامبوذ١ بتحطيم  ٤.٥١٤٢١،عام قاموالما ولهدا 

قيلللوالي تسورت فتوى بعميهم استغل بر سبتمأحالأاث وقعت، ا ولم
هذاحطأ آعّجوإإج الوالد وبيى طالبان، يؤيد أنه على ليسيتدل باشهر الحادثة 

طالبازتقحركة بشان ٥ ١ ٤  ٢٢عام صقر شهر فتوى.ق منى صدرت ،!فئ وقال؛ 

الشمالي،التحالم، أهل أضدادهم من انمعواب إلى أقرب وأنهم أفنانستان، 
تلكنشرت ولما منهم، ظهر فيما الله شهمع يحكمؤن لأنهم جائز؛ لهم التبرع وأن 

فممدرتالكفار، بكل الأعداء بكل الثتك جواز على بيضهم بها استد،ل الفتوى 
تلك،_قن الاشتراك من فيها وتبرأنا الماضي، ام العرجب، من ١ ٧ نشرة_قن مئا 

الدعوى،(.o '_كذ.ب بها سبين، مما الفتوى تللئ، وسمرت ، أمريكا دولة الحوادوث،_قن 

تمكنبعد حف، ق، وشعبيا رسميا الأفغانية للقضية الحماسة أن ومعلوم 
بعدهأهنأ له واضحة جهود هناك تكن لم ولهذا طالبان، من القاعدة تنطيم 

ا]وضعوغموضه.لحساسية نظنا الأفغانية، القضية مجال _ق . ٥١٤٣٢عام 
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اتشيشان

فهيالوالد اهتمام نالت التي القضايا من الشيشانية القضية 

لملكن قديمة بدايتها كانت وان اه،  ٤١٥عام بعد السطح على طهرت فد 
والعربالسعودي؛؛ن من عدد دخول بعد إلا السعودية الناس_قن معها يتفاعل 

المشهؤرسمامرالقائد أشهرهم ومن اك، هنالروس ضد الجهاد عملية 
اه ٤٢٣استشهدعام الذي بخطاب المعروف السؤيلم 

كتبتالإسلامي للشباب العالمية الندوة أن ذلك ف الوالد جهود وْن 
الشيشاناللاجئثن، لدعم فهد الملك مخاطبة تْللبمنه هجرية  ١٤١٥ٍقنعام اليه-

الوالدباسم دولار ملأU|j، خمسة بمبلغ شيكا فهد الملك فارسل إليه، فكتب 

فاجتمعوا_قنالإسلامية، الشؤون ووزارة العالمية الندوة يئن التنسيق منه وطلب 

المذكور.الهدف المبلغ.ه، نميرف لجنة ورتبوا الوالد منزل 

فيهدعا . ١٥١٤٢٠/U/٦ ظريح طؤيلأِق بيانا الوالد أمدر وقد 
وقعما »لأيخفى هأففأ'* قاله ومما الروسي العدوان ضد الشيشان لنصيره 

الشيوعي'الاعتداء من الثييثيانوداغستان جمهوريتي على القريبة الأيام هده 
آثارهامن نتج فادحة؛ وأضرار وهدم وتشريد قتل من آناره من حصل ا وم

وهدهالي، نعبالله \ن مأا4لمكؤنهم بسبي، للمميلكات وإ3لأفا مؤت، 
أهلعلى ممايوجب وذلك مؤمن؛ لهاكل ؤيحزن مسلم سموءكل الاعتداءات 

وجبرآلامهم تخفيف على والحرص المه1لمتي بأمرإخوانهم الاهتمام الإسلام 
ومنبعدها الم،|لمينوقال نميرة علىوجؤي، كتيرة أدلة ساق نم ~ محيابهم* 

المسلمين:على يجب الأدلة هذه 
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وردوالتأييد بالنحيروالتمكين البلاد تلك لإخوانهم.ق، الوعاء أولا: 
الكائدين.كدو 

بهايكاضتون التي الحسية والقوة بالأسلعة ،امدادهم يانيا: ويجب 
قاتلهم.من ؤيقاتلون 

والغد<اءالقوت ءالى الحاجة بامس فهم بالأموال؛ تقؤيتهم ثاليا: ويجب 
منوالضررؤيمالجؤن الجهد آلام به ؤيدفعون به يتقؤون ما وكل والكسوة، 

ألأم((.أو بجراح منهم أمييب 

بهاضعث التبرعات بعص جاءه ا وربمأخيارهم، يتابع وكان 
به•يثق من طؤيق عن إليهم 

الأخرىاتقضايا 

مننماذج وسقنا الأمة، أساث جميع -ق حاصرا'ه.ءؤينج الوالد كان لقد 
القضاياتكن ولم والشيث،ان، والأفغان فلم،حلبن قضايا وهي الكبرى القض،ايا 
مثلأن تعلم ؤإنما ا، معدود فيها جهده وليس نفتره أهمية-4، باقل الأخرى 

العامة،توعية وأبرزها ءع،حويلج مثله من فيها الجهود تتشابه القفيايا هذه 
القضايا،هذه الجدة والوجه—اءوأهل الولاة من نْلرالخامهة ولفت 

ومحاولةالأنتميار، _ق وتسههم القمهية ظروف تعالج التي الفتاوى واصدار 
الجيل.بقدر والمعنوي المائي الدعم 

بزوطاجكستانوكوسوفووالفلبوالهرسك ة البوسنقيثيية تكن لم 

باقلالإسلامي الم العال،،اخنة_ق المناطق من واك،وْ—الوكث،م—يروغيرها 
دلوسهسقت حاضرة فهي والشيشان، والأفغ—ان ^.،۵!؛^، من إنظره 
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وكفالةلهم والوعاء دعمهم على يحث ومجالمه، وفتاؤيه وخطب4 ومحاصراته 

ولوالزكاة تقديم بجواز أفتى إنه حتى الوسائل، بجميع ونحيرتهم أيتامهم 
وع|رها٠والإ^رساف البؤسنه سقن للمجاهد ل،اسان 

همشرفة مشرقة ات، الجزائروقفه ة الفتنمن أبحسا وقدوقض 

والكاتباتالنميائح من عدد وله الفتنة، ودفع الكلمة ونو.حيد الثمل لم 

كانواكبيرممن عدد الله ييق بعد بسباوها رجع هناك الثائر الئبار_، مع 
الملاح.يحملؤن 

ٍةنِال،ث،هودة وقفاته له فإن الداخلية القضايا مستوى على ا وأم

وسدالكؤيت صدام غزا ئا الخليج حرب موقفه.ه، أبرزها ومن الأمة، نميرة 
الأمر،تولأة سندا العلماء كاخوانه وقف فانه المملكة، 

التيالأجنبية القوات، جاءت، لما وماجوا الثباب من كثير ناثر ا وقته_قن 
لحولهمواستشكلوا الكفار، من كثيرا جنودا لأزفيهم التحالف؛ فوات، تسمى 

بعميهمحعل كما البلاد، لاحتلال مشيمة تكؤن أن وتوج|،،وا العربية، للجزيرة 
بهم.الكفاروالاستعانة موالاة من هذا 

يسالهمبعمههم العلماء على المائل هذه أثيرت، بعدما الثياب وتقاطر 
بجهدقام ممن /XZ_ الوالي، فكان البيان، التتم،ير_ق على يلومهم وبعضهم 

والمعالجالشرعية الأحكام ان وبيالأح١اJث، لئ، الث1باب_محتلكبيرلتهدثة 
الأحوال.هده مثل —قع المرعية 

سافرفقئ الثمور، الجنود—قغ لتثبيت، الجولأت، من بعدد قام ا كم
الشؤونوزير الشيخ 1ل معالج الشيخ مع_الي بم،ءتية انمدكرية بالطائرة 
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علىوكلمات مواعظ بالقاء وقاما العسكره القواعد من عدد إلى الإسلامية 

هناك.الجنود 

،^،١^١٥۵•_ (_ ffjاثواني مومف 

عرفحتى وجال، فيها ال ميالتي الوالد حلبة هي النقملة هذه 

ميدانها٠وث،جاع فرسانها فارس بائه 

بنخضر وهوالشيخ مءءدي_ه بمص نميوص من نصا لك، أفدم ودعني 
فيهلما ساورده أني إلا طوله من وبالرغم اليدان، هدا حاله.٤، فيه ومهم، سند، 

علىسطر ))لقد وسدده: يقؤل الكلام كثيرمن عن والوفاء البيان من 
وحاءهالأتقياء، الأبرار أعراض عن الدب، هن القميص ألوع المجد ميفحات 

والتوحيدالعقيدة على حرميه لأتميهم، كثيرة حمؤع على لووزع ما الأذى من 
لمومناصيها، بهارجها حلف، والسعي الدنيا ■ححيام حمع على حرميه أكثرمن 

قالولكنه وعليها، عليه وسنعوا هذه، مواقفه مع التعامل الجهلة بعحش يح1،،ن 

أكثرها.على والهوان الذل ضرب التم، الأمة جبيي، سامة-ق يكؤن ما وكتب 

والخرافة،افوع أهل من طوائف، حلوق -ق، سوكة كان حبرين ابن 
الموثي،ات أمهؤيكفرون الم،عابة، يثيتمؤن الذين ة الرافمية وحامي
،الأولياء بقبور ؤسمجيمهعون وحملتها، وقرآنها الحالدة الرسمالة هت ؤن ؤيهلعت 

والسموات،.الأرض فاطر ؤينسون اللمات، عند سادتهم ؤيدعؤن 

المسلمالمجتمع حماية وهد،فها ة، والسنالكتاب ممهدرها فيهم فتاواه 
وحكيماموفما كان المنحرفة، العقائد ونسعيان البراقة الاغتراربالميعارات من 

مؤتمرمن وكم فيهم، توثر لم جامعية رسالة من فكم مواقفه، —S وشجاعا 
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انتقاميا،ولا شخحمثا موقما ليص الراقصة من الوالد موقف إن 
الأمةسلف مؤفف ة،  J_jtjاعليه وتفرصه الدين عليه يمليه هومؤقف بل 

أنياوْلق.قآئر لأنه وع5إذج؛ الوالد أبرزت الأحداث لكن الشريعة، وعلماء 
مراعاةأن غيره يرى مميالح وراعى السكؤت، فيه الناس بعهس هصل مؤقف 
نصم،.مجتهد ولكل أرجح' غيرها 

الفكرورجال العلم ومللاب، الماسة مواقفه بعض '٤،،^-قت واجه لقد 
عاقلامؤدبا منضبطا صريعا ا جريئشجاعا وكان والعامة، الممحوة وقادة 

الواجهات.لك تب 

ورفضهالرافضة، ضد ؤءؤبنج شجاعته عن الكلام أئناء ه تكلس، ولقد 
علموطلاب، مسؤولون منهم وكان معهم، الوضع لتهال.ئة الناصعبن نمهائح 

حما،باطل يغلب لن وأنه الحق، على بانه ؤيقينه وتلاميذومحبؤن، وأقارب 
منموضعه _قن مراجعته للقارئ ؤيمكن ، هنالئ، ذكرته لما أتعرض لن ولهدا 
مواجهةبذله.ه، الغ،ى الجهد عن هنا انمويث< سأركر لكنى الترجمة، هذه 

^^إوالأجتماعيوالعلمى،باذلأوسعههنممحر
عنهم.والدفاع عنها وأهلهاوالذأب المنة 

فيهابه تنقلت عدة محطات أحدلئ،.ق ثم البداية عن أح،دئلن، دعنى 
الرجال.عفلماء إلا عليه يم،بر لا بعضها أحدات إلى المنؤن 

-رسا_قتطالبافماللرياض انتقل ئم الؤين، ■4، طالباصغيراكان 
الماجدويدرس_ة، الميياحية، الفترة _قت الشريعة كلية _ةن تم العلمي العهي. 

الذينالعلم طلاب من مقمعودا ولا منيهورا يكن ولم الأوقات، من يرها غف 
ولمسها، بد١ هته-هت كانالتي الم،ءتوة اب شبولامن قليلة، قلة آنذالش، كانوا 
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وذلكوانتشارها فتاواه وشيؤع للإفتاء انتقاله بمد إلا ؤيشتهر ءوة(رإذة يظهر 

العام.هذا بعد الأ الرافضة مع مواجهته تظهر لم ولهذا  ٤٠٢عام بعد 

التيالتواصل وسائل وجود لعدم محدودا العالم مع الاتصال وكان 

لمإيران شاء فإن محلي' ولا عالمي وجود للرافصة يكن ولم ، بعل-ا فيمجدت 
تهلهرلكنهالم الإيرانية الثورة بعده وظهرت ٥، ١  ٣٩٩عام إلا_قت حكمه يسقط 

نجاحوبعد تقريبا، ة سنبعل وذلك إيران الأمور.ق استقرار بعد إلا الم للع
أنهاعلى إليها العالم دول كثيرمن ِقن نظرالشيعة إيران ٍقن الإيرانية-الثورة 
السنةأهل دول الذين-ق الشيعة بتهييج كذلك هي وقامت النتْلر، أملهم 

منالشرقية اليحلمة مذلاهرات_قن فقاصت بالحقوق، والحلااية الثورة على 

الدولةأن إلا المعروفة، الرافينمة م۵لالم، من ونحوها بالحريات تطالب، المملكة 
بتؤقفوالم لكنهم المذلاهرات، عن يتؤققؤن جعلهم حازما مؤقما منها وققت، 

القلاقل.لإثارة الحج موسم باستغلال إيران بدأت كما المطالبات، عن 

فتاواهة_ق، الرافدثدمذهب، من التحذير ثن حينئذ 'وئ،إإقج الوالد بدأ 

هذا_ةت ■ئءئج الواك، أشهرت التي الشرارة ولكن وديوسه، ومحاصراته 
يذبحونه-4مما الأكل، بتحريم المثّهورة فتواه هي قبل من ذكرت كما الميدان 

،٥١٤١٢٣١.

وحتىمنتثيرا، حينذاك الإنترنت، يكن ولم وماجوا، الرافضة هاج 
ردودكل تبلغنا لم ا ولهلت، الأنتمهار، من المهورة بهذه ليممه الفح،اشة القنوات 

شتائملأأذكرمنهاأكثرها عدة، رسائل أرسلواللوالي لكنهم أفعالهم، 
أوأومناظرة حوار طلي، على منهم أحد يجروء ولم أوعاقل،، عالم من رسالة 

والمحاجة*الصيلف، من اليوم بلغؤه ما يبلغوا لم لأنهم محاكمة؛ 
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الديوانفأرسل لااادولة، استنكارا قبل من ذكرت كما إيران أرسلت 
التوضيح،أو الرجؤع منه ؤيطلب فتواه هت ليناقشه للوالي المشايخ أحد االلكي 
برئاسةالدائمة للجنة فتوى ومنها قبله، للمشايخ فتاوى ■ءل(رإفيق الوالد فأراه 

با3'يءمحق•ابن الشيخ سماحة 

الحيريعةبفتاواه محيدرقلق وأصبح جبرين ابن عندهم بعدها اشتهر 
ولامجاملة.فيها مواربة لا التي 

يقالكما لكن بعدها، هومنهجه الحادثة هده قبل منهجه كان 

وواجه'وإ،ريزج، يثنه ولم موقفه هن ذللف ينثر لم هدا ومع الجهر، تحت أصيح 
يلقلم ولهدا متوازنة، شرعة ونفلرة وعقل وصبر ؤيقين بشجاعة الواقفا 

مشورةله يوجه ا مأكثر وكان تحجيرا' ولا تضييئا السعودية هن الدولة من 
يقول*لما المادية والبراهين بالشكروالحجة ذللثا يقابل فكان ونصييحة، 

الشرعيالتأصيل يملك، كان بل عواهنه، على كلاما يلقي يكن فلم 
كماالعلم. أهل وأقوال والاثار والسنة الكتاب، من والنمهوص بالأدلة المدعم 

هدهوأظن ا' مافيهومعرفة الرافضة كتب، على الستوعب، الاطلاع يملك، 
منيه ينفرد مما وحديثا قديما الرافضة مقولأت عن التراكمية ات العلوم

دراسةالتءنمءح£ينإت العلم مللاب، بعص إلا ا هد يتقن ولا ، أقرانه بين 
*ونحوهما دمشصة الرحمن عيد والسيخ الممارى ناصر كالئكور الرافض—ه 

عليالأخ وكتبهم كتاباتهم من بالجليل يمده الأى الشيخ تلميد ؤيقاربهم 
العمارى.

مومؤعأوالعلماءلناقشة بن السؤوللأحد ذهب، إذا الوالد كان 
هدارأيت، وقئ به—ا، وزودهم كتبهم من مصورة أوراما معه أحل. الرافضة 
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السنداتمن كبيرة مجموعة قليبه القضايا، من كثير _قن عندهالأمر 
القضايا.كثيرمن حول 

الأمريكانمن النمعارى وكان الطؤيلة، الفتنة لهذه العراق تعرض وحينما 
ضدالمنة العراقيين مع الوالد وقف فقئ ْلوولة، مدة البلد يديرون الذين هم 

ذلك.الأمرِق ولاة ومكاتبه والنميرة الوعاء على والحث بالدعاء الغراة 

الرايةحمل المنة لأهل حربهم بل ال٠راقوتضييقهم  ٠٤الرافضة-تمكن وبعد 
وأمييرفيهافتاوىالأمر، فيهالولأة كتب كثيرا' سغله التمهية فكانت 

أصادره.هتبيان ذلك الجامعة.ؤ كلمات4 ومن مكان، كل الرافم،ةإت أثارت، عديال،ة 
ارسدر»فقال فيه: حاء ومما أحرى، وبيانات فتاوى سبقته وقي، ه،  ١٤٢٨^١٨تاريخ 

غفالة،حين على يد.اهمونهم حيم، العراق،  ٠٤المنة.باهل الروافص تعمله ما وتحقق 

ولاامرأة، ولا ْلملأ يراعون ولا ذمة، ولا إلا يرقبون ولا ذريما، قتلا ؤيقتلونهم 
والدور،النازل داحل يعرفونهم وقد النارلابادتهم، عليهم فبمللقون كبيرا، شيعا 

منأويكمون الكهربائي، بالحافر رأسه فيخرقون الوت، الفردقبل وقديعذبؤن 
يميعونوقل إرباإربا، وأعضاءه لحمه أويتطعون يموت، حتى حسده الملعن—ات—ق 

»عمر«؛اسمه كان من كل تتبعوا وقد ؤيموت' يتجمد -حتى الثلج قوالب بين الألمان 

سنين؛حمس عمرها ململة وقتلوا ُءإجث، الخمتاب بن عمر ا لأمير لعداوتهم 
علىفهدموها ة، المنلأهل التي الماحي على وتميكلوا |اعاسه—ة«، اسمه—ا لأن 

علىالنصارى ؤيتعاونؤزمع أهلها، على أويحرقونها الماكن ؤيهدمؤن الميل—ين• 
سكاكينحتى القاومة، أسباب من وأخذماعندهم النازل بدحؤل أولا، المنة أهل 

وقصيدهمذريعا، قتلا فيقتلونهم قليل، بعل، عليهم يهجمؤن ثم ونحوها، الخميرة 

عندهمالمنة أهل من يبقى لا حتى العراق، دولة من المنة أهل حميع يييدوا أن 
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العراقهن وقبائلهم وأجدادهم وآباؤهم الوطن، أهل ومن س،انمين، ولوكانوا بشر، 
العباميى.العهد و_ق بعدء، ومن الخطاأ_ا بن عمر عهد من 

العلقمىابن ورئة فهم قديما، تمكنهم عهد من اوتهم عد تخفى ولا 

العباسى،الخليفة للتتارقتل زينوا حيم، معهم، ومن الطومعي الدين ير ونمم

انقلبحش نهممة، مليون من نحوا قتلوا حش أه،لها، وقتل بغداد لحول ثم 
دليلوذللئ، الأنهار، وقذفوها_قن المعا.حم،والكتم،، وأحرقوا أحمر، دما النهر 

الثيهادتين،يشهدون الدين ال،،دلمين عش وحنقهم وصعغائنهم حقدهم على 
أنهمإلا ذن_، لهم وليس ؤيجاهدون، ؤيحجون ويم،ومون ؤيزكون، ؤيمعلون 
أبىبن ومعاؤية وعثمان، وعمر بكر أبي الراشدين الخلفاء عن يتترميون 

٠المهحابة وبقية سيععل، وأبى عمر، وابن وأنسى وجابر ودعفأان، 

منعندهم ا معلى والأدلة ة الرافضي 'إرأيه عن تحدث ئم 
النمطه٠هذه اخر ساوسارإلهغث مما الكفرية المخالفات 

للأميرالعراق الهينة-ٍقت لأهل ة الرافضيأذى اشتد نا كتب ولقد 
الساجدأئمة يوجه أن عليه يقترح للرياض أميرا كان ا ئج،هلإزمح ان سلم

الع،تادة.الحيلوات، الرافضة_قت على للقنوت، 

■ءجئ،ارإزجبفتواه يتعلق ما بالتفمييل قبل من ذكرته قد وكنمت، أثارهم ومما 
معالنعومة حربه قطعية الرافضي اللبناني الله حرب، يمعمى ا محول 

الحنقأوصك، قد الصتوى هذه أن سوى هناك، قلته مما أعيدسا ولن لمهود، 
مامعغلم لأن شفة؛ ببنمت، عليهم يرد لم ه ولكنمداه، 'ةJجئج عليه الرافضي 

فيه•إضاعته عن ويم،ونوقته عنه العاقل يتري سباب، قالوا 
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_قنوقارك الوالد ضد الإسلامي —الم العأثارت التي الفتوى وهده 
منفيها ما وعوا أن الناس ماليث الإسلامي، الفكر يحملؤن من بعص نقده 
مىالأفاعيل اليمنة بأهل فيها وفعل بيروت ءالى الله •حزب د-حل أن بعد الحق 
زى'ففأ•'الوالد رأي انتقدوا الذين أبرز وهومن العواجي، الدكتورمحسن قال 

الشيخمؤفث كان ولربما ونذكرمواقفه، الشيخ نذكر موقف الآن_قن ا »إنن
بعضعن القوم أولئك كشر أن بعد الحيواب، إلى أقرب القميايا كثيرمن _قت 

يتبع«.أن أحق فالحق اكال، سبيل على البقيع مقبرة رأيناها—ق، التي الأنياب 

الدولةهيبة على اعتداء من نجران ه الرافمية من حدث ما حدت ولما 

إلىونبههم القضية هده حول للم،،دؤونيا ■ءئئ(رإإج كتب النطقة، أمير ومكتب 
٠ما^^م الدد^ه^^ 

شدةمن السمرقية، المنطقة الرافذ،__ةِؤ، حال عن يسال ما كثيرا وكان 

الأمةلتبحيير شبههم، وعلى عليهم والردود لميتجداتهم ومتابعته، اهتمامه 
عقيدتها،—ق 

حيثوالمدينة، مكة _قن معهم مواقف الشنممي الجانب، ولهِقن 
وربماغيرالله، يدعؤن إذاسمعهم رعليهم 

شرعيةمخالفات على تستمل التي والأوراد الأدعية كتب من معهم ما أ-حذ 
السمان:ال،ثريخمحماو يقول ذلك، مثل المل،ينة ووفعل_قن أووحل، ح—وف دون 

أمدقابلتشهداء مقبرة وعند وهناك أحد، لجبل زيارة  Atكنت »أذكرأنني 
عنوسآلئته الحربي الأخ،سلامة أحد شهداء مقبرة بجوار التي عضموالهيثة 

الثييخومنهم العلماء من عددا لي فذكر للمقيرة، يحضرون الدين اء العلم

كثيرة،أحد شهداء لقبرة حبرين ابن الثييخ ارات زيإن وقال جبرين' ابن 
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الرافضة،على ينكر ويذهب أحد جبل يصعد المبرة فيها يزور زيارة كل فت -و
ا.للح>دءتاوة(ار سبا فيها أن علم ا إذ كتبهم يمزق وأ-حيائا 

_قنشارك الرافضة ات لهجمالقرصاوى يوسض الشيخ تعريض ا ولم

وتاييدء.نميرته 

تجاه/عأففا الوالد من انملية الواقف هذه سبب عن تتساءل ولعلك 

'محءمحة•كلامه من الجواب فدونك العلائفة هده 

قاله:مما فكان الرافضة مخالفات يعدد أخد /XZ_ نميايحه إحدى مقن 

قدانميحابة جميع أن فعندهم النبي لميحابة تكفيرهم •أولا؛ 
وكتموابالخلافة، عليا يبايعوا لم حيث النبي.، موت بمد وادتدوا كمروا 

قولهموعلى العشرة، من أقل قليلا عددا إلا يسنؤن ولا ^^،، 
حملتهاإن حيعث، انممحابة.؛؛، أولئك نقلها التي والعبادات الأحكام تقيل لا 

الردة.أهل قاتلوا الدين هم اثممعاية.؛؛ أن مع وكفروا، ارتدوا كفارفد 

و.دفحمة،عائشة وبالأحهس >صونخت، الؤمفن أمهات _قت هلعنهم ويانياة 
الكريم.القرآن —قن براءتها الله أنزل وص. بالفاحسية عائشة ورميهم 

ذلكعلى -ل تالكما ومكان، زمان كل الادنة_قت لأهل تكفيرهم ونالنا: 
وهذهفيها، ال■ون النارمغل_ق أنهم عليهم ؤيعكمون وأشرملتهم، مؤلماته—م 

العراق،دولة ِؤن المنة بأهل الأن فعلهم دليل وأدل فيهم' راسخة عقيدة 
المنة.أهل ؤإبادة قتال النمدارى_ةن إلى واتحمامهم 

وعظات،عير ( ١ ، 
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_ةنمذهبهم يؤيد ما فيه يجدوا لم نا الكريم، القرآن _ةن طعنهم رابنا: 
مامنه وحذفوا أخمؤه أنهم الصحابة اتهموا وزوجته، وابنيه علي النلومق 

أسماء:كتابا الطبرسي النوري شيخهم ألف وقد وذريته، عا|لي بفضائل يتعلق 
النقؤلمن فيه حثي اب«، الأربرب كتاب تحريف ٍاوبات _قن الخطاب ))فحيل 
أكابرهم.من ومؤلفه زعمهم، على س وهومقل. أمكنه، ما المكذ,وبة 

أهلبكتب يعتبرون فلا الح،حيحة، النبؤية للمنة ردهم وخامسا: 
ولوكانتبالقبول، الأمة تلقتها التي والمانيد، والمس، كالحأحيءءاتي، المنة، 
أهلمن الأود،ادياد. رجال ؤإن الح^محابة، فضائل فيها إن حيث ، الأسماسد بأصح 

منالرحال على وتكلموا الأسانيد، تلك< نقحوا قد العلماء أن مع ة، المن
يقبل.لا ومن يقيل 

يحيفونهمفهم وفاطمة.إ، والحسين والحسن على مق غلوهم وسادنا؛ 
الله،حق حالحى لهم وصرفوا الله، مع عياJوهم حتى الغلووالإطراء، بحيفات، 
غنىهم.٤، أكاذيب وفضائلهم حقهم تق وليوا والضائق، اللمات _ق ودعوهم 
ضعفاعلى دليل وذلكا عقل، من مسكة أدنى له من بها يمودأق لا ا ممعنها، 

الضلال.علماء عن تلقوها التي بالأكاذيب، وتمسكهم عقولهم 

ماأقهرها ومن العقؤل، ضمف على تدل التي الكثيرة بدعهم سابنا: 
صدورهمبمهربؤن حيث ' عاشوراء يوم _ق سنؤيا والحزن الآتم من يقيمونه 

ؤينوحؤناء، الدمبمييلوا حتى بالأسلحة، أنفسهم ؤن ؤيطعنوحدودهم، 
عيل-من ابتوعوء ا ما وكذ العقول، وحفة سخافة على يدل مم—ا ؤيصحؤن، 

غيرهم'عن ولا عشر الأتني الأئمة عن له أصل لا مهّا الغدير*، ))عيد يسمونه 
وأكاذيبهم*.يديم من ذللث، غير إلى 
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اللهإلى نبرأ فإننا أفعالهم، من ذكرنا ما »وعاى ووإ'هوأ•' قال هذا وبعد 
بالسإمينإيقاعهم من منهم ر يصمد ما ونشجب، وننكر السيعة، أعمالهم من 

لأهلزمان وكل بلد كل  ٠٤- الراقصة عداوة بذلك، ونعرف، وغيره، لعراق اف 
الانخداعبدعاياتهمودعاويهم«.من جميعا ال،ادلمتي ونحدر المنةوالجماعة. 

جمعةأول  ٠٤-الجمعة خحلبة -ق عليه ؤينبه عام كل عليهم يئكرٌ ا ومم
الح،،دينوقتل فيه، قتل الحين إن قالوا؛ حيث عاسوراء' بدعة محرم من 

جاءكلما ضيايوا حرن، يوم فيه قتل الذي اليوم نجعل أن بد فلا مصية، 
حرن.يوم جعلوه عاشوراء يوم 

مزإقلهارولا البدعة، مزإخلهارهذه جوازتمكينهم عدم يرى فكان 

ضهمعلى،4،ب،بعصالمأحابة،أو1دم،
المنة.أهل من ا،لملمين 

ننكرأن وأعمالهم هذه إعلاناتهم رأينا ا إذ ا علين»الواجع، ؤيقول؛ 
فلاأيديهم، على احذوا بان ونامرهم الأمور ولاة إلى نسعى وأن ' عليهم 

الأ،،،لأم.بلاد ب دعايتهم تْلهر 

يحكمهاالتي البلاد إلى فليذهب، بل-عته بملهر أن منهم أراد ومن 
يريدون(،.ما يفعلؤن وهنالك، العراق، أو إيران كبلاد الرافممة؛ 

أهلوحال المنة بلاد -٤٠ الرافضة حال بين يماين ما كثيرا وكان 
المنةأهل من كبيرة مجموعة إيران بلاد  ٠٤- »هناك ؤيقول؛ إيران  ٠٤ة-المن

و_قتالذل من غاية مضتلهدوزب ولكنهم ا، مليونعشر بنحوائتي يمدنون 
الاهانة،(.من غاية 
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٠مناوئا مؤهظ العالم _قت الراضسه منه ومحق ضد الوامحف هده ولأجل 
يلي؛ما ذلك مقن عنهم صدر ما أبرز ومن ه كثيرا عليه وسغبوا 

ووصفه'ونإ(ئج الوالد على الإلكترونية الواقع عبر الكثيرة حملاتهم 
المستقيمة،والعقؤل السيمة الفطسر تنبومنها التي الثنيية بالأوصاف 

والرافضةجيرين ابن كلمة عن المشهورة البحث مواض أحد بحث-ق وباجراء 
ولوالمجاب، العجب للف ذكرنه مما فيها النتائج ملايين ستجد ة الشيادأو 

راصدوشبكة الحسين أنميار كشيكة المشهورة موامحعهم بعحض على يحلن 
أنأومكرنا محكر أنه أذكر ولا ذلك، سل لوجدت برائا أنباء ووكالة الإحيارية 

وراءءرطاثل لا بما اشتغال ذلك لأن كلامهم؛ من شيء على نرد 

أمامأمثاله المسايخ وفتاوى فتاواه صد العالم ئت الذلاه-رات تنفليم 
وتسليمالدولية، النحلمات مقرات وأمام الخارج _قن السعودية ارات السف

والدانماركهولندا مذلاهرات_قت نظموا وقد ذلك، حؤل الاحتجاج عرائضى 

٠.وغيرهار وألمانيا وأستراليا وأمريكا وبريطانيا 

رفعتفقد الدولية، ات والنفلمالحاكم ام أملمعاكمته دعاوى رفع 
والحقوقارات الحممعن الدفاع تممي)امنحلمة شيعية حقوقية منفلمة 

دعوىة التحي. الولأيات ومقرها_قت عراقيون لاجئون عليها يشرف اكنية(<، 

التعريغىبدعوى ع،ءِيذئ ضده لاهاي _قن الدولية -ل الع—،محكمة لدى ضنيائية 

تل،حلالا،عوى ان مذكرتها: _ةن وذكرت فتاواه، البثأرىِق الجنس إبادة على 

الوشرىأأ.الجنس إبادة على والتحريض الحرب راجرائم نمينث طمجن 

مواقعهمكتاباتهم.ق هن أنعوذج ( ١١
http://wwwjmshiaaxom/vb/archiUe/indcx.php/t-^^

hltp://www.nadyelfibxo_liowth_.php?tid = 10206 منمظاهماتهمأنموذج ( ٢١
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الشيعةبجوازقتال فيها أقش التي فتاواه من عدد إش استنادا وذلك 
ا،ر الشركية مرارتهم وهدم 

الحياثمميطفى ويْدلها العالمي( رالسلأم منظمة أعضاء قام كما 
فضائيةدعوى برفع الربيعي حسين والأستاذ الكعبي أبودايم عميل والحاج 
وتدميروتفجير العمد القتل على تعرض أنها زعموا التي فتواه بسبب مماثلة 

الدياذاتروباقي المسلمين عند ^^.ارية 
ه١ ٤  YAمحرم من ٩ السبت يوم —قت الإسلام مفكرة موخ نقل وقد 

الشيمةالمحامين من  ٤٣أكثرمن »أن فيه؛ حاء الدعوى هذه عن تفحييلأ 
والتشجيع))الإرهاب((، بزعم حبرين((؛ >)ابن الث،يخ ضد قضائية دعوى رقموا 

))الإرهابيين((.ومسانده البيت(((، أهل ))شيعة أسموهم من قتل على 
ضدالعالم الأولى-ق القتل سرسة الث،يخ))هياحم( أن دعواهم .ؤ وزعموا

منرفهت ظك، القضائية عوى . اليإن مراسلنا؛ وقال ، الأمريكية(( والقوات الشيعة 
وسث،منالدولية، انمءل ومحكمه 

من١^٥-( عشرات قتل ))الض،لوعث منها: اتهامات، عدة  ٤٣١ ٣٢ا.لرقمة الدعوى 
الثرواتوادداهمة_ق،احراق العراق، _ق التحالف( حنود وس،جيعقتل الشبة، 
أ.ه.ادعائهم.(( س على وتخريبها((، )ميربها إفتائه طريق عن العراقية النفحلية 

مسهجدالمعغيرءامام حلال أن على الإنترنت، مواقع من عدد اطلعت(_قن 
اشضرورةودعا 'مث(أيفية، الوالد الشح بتكفير أفتى الأمل' وهوفارسي براثا، 

ا.الادعوديةا(ل ))يريد ب إياه واصهما الشح، قتل 

http://www.iraqcenter.net/vb/3383ا .html ( ر١
http://ww\v.buiathanewsxoin/news_article_234ا ?.hinil

hltp://w\v\vburalhancws.co_ews_article25298.htm ( ر٢

http://www.pal(lf.nct/fonim/showthread.php?t  )اا ا  320ل٢
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بعضهارأيت ء،ةوإزج الوالد على الرد ه والكتب المقالات من كثيرا كتبوا 
وذكرت، ؛ الأحسائير لعبدالله جبرين ابن فتوى على الرد منها•' الانترنت مق 
وردالرافضة تكفير _ةت رأيه حول بم—ا للوالي كتب فد قبل من العوامى أن 

موديا.علميا ردا الوالد 

س4اهاتجه تأسيس ى ألمانيا مهاحرث عراقي تزعم 
الوالدفتاوى متابعة به اهتمعت ا مأهم من وكان المهجرآ*، انتفاصة ة >>لجن

الرافضةضو بشيء يفتؤن الذين المنة مشايخ وعلى عليه والتشنيب /ع('هؤأ 

ولعدرنيمقالاته لأحد أنموذجا وساورد غيره' أو-أن اليراق ب وجرائمهم 
سأحدفالمليمة الأذواق يناسب لا ما يقرروا أن عن لهم إكراما فاني القراء' 

ساقأن بعد العلماء هؤلاء مخاطيا يقول الجافية' والأساليب، النابية العبارات 
الأمةهذه كبيركم....... .٠  ٠٠٠٠.........المشايخ: من ^د عليمحا وقع فتوى 

ابزجبرين•••••••••

تتبنىالتي  ٠٠٠....٠٠اءعلميصدرها التي الفتاوى هده من العالم أين 
المحترمةالألمانية النصس قتل 

العالميين؟والملأم بالأمن المعنيون أين بل 

عنه؟واكفاع الألمان حقوق مسؤولومنفلمات أين 

والأفكاروالارهابيين؛ الإرهاب تحارب التي العالمية الجبهات قادة وأين 
المتحضرة،الشعؤي، وصقفي ومفكريه العالم عقلاء وكل المنحرفة، الإجرامية 

١وفل،يسين.. ورهبان الدين ورجال علماء من والمحسلحين 

http://www.ansaaar.C0in/vb/sh0wthread.php?t=5334 ( ١ل 
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ظلتهاسهاش الإبادة حرب 

سعود؟؟؟آل ........ ٠٤القتل.مرجعيان 

إعلانإلا هي ا مالشيعي المذهب أتباع بعق الأخيرة الفتاوى هذه إن 
وضوءالقتلة، إرهابييهم لكل عليه غبار لا بالقتل وتحيريح عليهم الحرب 

التي.....الذبح فتاوى من كسابقاتها المرة وهذه t لهم أعطي أخضرقد 
•••سعوي-•••••••٠ آل بها....... 

منكل ءهولا رأسهم وعلى 

الجبرين.الر.حمن عبد بن الله عيد ......../ .١ 

 /.........U البراك.....نامير بن الرحمن عيد

.٠ ١ التؤيجرى. حمود بن الله عيي. / ٠٠ ٣

.. ٠٠٠الجلألي.حمد بن الله عيد .../ 
السليمان....ناصر بن الله عبد ../ 

٠٠الممر.....سليمان بن ناصر '../ 

.الدميجي....٠ عمر بن الله عيد م ١ .. 
الس|ما.....الله عبد بن سلمان '..ر 

اكول..الله عيد بن عباJالمرير ,../ 
اللاحم.المنير عيد بن محمد / ....... ١ ٠ 

I..٠ ٠ عياس. محمل، بن ../إبراهيم .٠ ٠ .٠ ١ ١ 

النيس.....إبراهيم بن الله ..عيد  ٠١... ١٢
الهبدان....الله عيد بن ٠./محمن، ٠...٠  ١٣
الراشد.محمد بن العزيز عيد ......./ ١٤
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القاضى.......سليمان بن فهو / ....... ١ ٥ 

الجليل.......ناصر ن المزير •/صل. •• ٠٠٠٠ ١٦

١. ١ ٠ ١ . ٠ الوطيان الرحمن عبئ بن لله ١ عبد ماا...ا.../ 

....٠٠ ١ التام نام1ر بن سعد ../ ٠ • ٠ ٠ ٠ ١ ٨ 

الله.عبد بن آل محمد بن مسن بن آحمله ......./ ١ ٩ 
الحازمي....الفتاح عبد ألأءمار٠ بن العباس ......./ ٢٠

•البلع•••••• درزى ض س ب/ 

أ.ه_.... ٠٠العمر.سالم بن العزيز عبد ...../ ٠٠٢٢

وا.ءدروهم(<))اعرقوهم بعنوان بيايا أصدلوا قد الشايخ  ٠١٢٢وكان 
نبتتالتي الطائفة فانها ]الرافضة[ الشيعة بءمميقة بيان ))فهدا فيه: قالوا 

قاموقئ ، اليهود بعحس بفعل متطاولة عهود مند الإسلامية الأمة جسم .-قت 
علىأولا مذهبهم 

فاطمة.؛؛.من وذريته ليهمحت طالب أبى بن علي الغلو-ؤت ( ١ 

منهم.إلاقليلا انميحابة ميع جص 

1نمحيجت عليا يوله من فمنهم متفاوتؤن، اليغحى هدا الغلوو_قت هدا وهم.قن 
القائلونبعحيمةومنهم بالنار، علي)مهجن •حرفهم الذين الم،يئية وسلفهؤلأء 

إلخ«.... ٠١بعاJه.٠...من والأئمة نيه، علي 

وعلىالخليج وحكام الملكة ِقن ذكامنا على التطاول كثير السراي وكان 
هولأنه عنه؛ طؤيل كلام وسيأتي ة' بالمنالمتمميك وشبابهم ة المناء علم

أنانيا._قن مريصا كان نا ماهأ الوالد لقاضاة الدعوى رفع الذي 
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بالتجربة-قأقنعه حتى الدكتور به ومازال معهم، يميد لن إنه وفال؛ 
يمهلهلم الأجل اصترفوامححمةمح،ولكن محالا فانرأىفائ-دة واحد، لقاء 

ه.للمحملفى جارا وجعله عنه وعفا 

اتجتهع ٤٠

فإنهاسجيته، على الكاس، يكتبها أن ^^٧ 
مرولتي التكلف. وعدم البساطة على مبناها التي الاجتماعية بالحياة دأعلق 

الكلامأثناء _قت وبخاصة الاجتماعية القضايا بعتس سابقة مؤضوعات _قن ا بن
ببيتله عنونا الدى منزله حياتهِفن عن الكلام أثناء و_ق الخيري، العمل عن 

الوالدامميخ مختلفة،وهوسامل أايا ضش 

باقاربهعلاقاته ذللث، ؤيشمل النول، إطار -خارج به الحيطتي مع 
ونحوهم.ومعارفه ومحييه وطلابه ونملأئه وجيرانه 

ألفهولهاjاا العشر، لحليف الجاف لبي أنه الوالد عن يع—رف 
العلاقةنؤع بح،س، ا هنالحايمث، وساف1،|م وأحبوءوأحبهم، وألفهم، الناس 
الجانه_،ويجليه؛يك،ثدف،هدا ما أهم على مقتميرا والجيران، بالأقارب مبتدئا 

كسره.واكح^دحم، والأمعله ضه ال،مهواهد لأن 

الأقارب

ويتع|-اعليهم يحرص تجعله روقيمة، ق. عنده للاقارب كان لفد 
لأجلهم.

العائليةالاجتماعات على حرمهه الجال هدا أذكرهاِق الأمورالتي ومن 
الحبة.ونجدت. العلاقات تقوي التي 
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الأمروإْاملولى »الوعاء ا:  ١٠١٣^للولاة، الدعاء على دائما ؤيعث، 
عنجاء االح،لعثن، اء العلهوهودأب المرواتوال0،س، أفضل المسلميرامن 

لأنوذلك نميرفتهاللإمام؛ مستجاة دعوة لي لوكان قال: أنه ( السلنبعضي 
و_قتأحوالهم، وتعدل أمورهم، واستقامة الرعية، مهلاح فيه الراعي مهلاح 

لهم«.قرب الله من قربه 

لما إذ بواحا كمرا الناس ولورأى الولاة على الخروج عدم ■ءأ(رفية ؤيرى 
يمولسوريا ق - حماة _ق حممل بما ؤيستتهد التغيير، على القدرة لديهم يكن 

رئيسعلى حرجوا الذين قيمة أونموها سنة عثهرين قبل »سذكر 'ة،ءرإنة•■ 
منإلا قتلوا أنهم عاقبتهم كات حماة، اسمها بلدة إلى ولجاوا سوريا، الهمام 
كانلنا، مهبر لا وقالوا: اء، الزعمأولثلئ، بواحا.A كمرا رأوا لأنهم ذلك قل، 

ولكنفرجا، لهم الله يجعل أن إلى ؤييمحمبروا، ويْليعوا يسعمعوا أن لهم الأولى 
إظهارا،للكفر هومغلهر الن حاصعاrن يكونوا أن لهم ممبر لا أنه رأوا هكذا 
بواحا.كمرا يعنى: 

الجماعا)ت،،أو الأفراد بعهض كثيرمن يقع وهكذا حمهل، ما حْممل ولكن 
بحصلولكن قوة، لهم وسيكؤن سينتمهرون حرجوا إذا أنهم ؤن يفلنالدين 

التمسيكيي،للمء،هلمين وقمما الء،ملمتي على تكؤزضررا كبيرة بذلكامفسيدة 

فرجاملهم الله يجعل أن إلى ؤنمصعؤن ويْفون يسمعؤن أنهم الأولى 

بهؤيوجه الناس به يمني الذي النهج، ا هذ على ير بمسولكن 
منيرونه مما وعيْلا حسرة وهوسمطعؤن الشباب ياتيه ما وكسرا اب، الشب

حكامهماءمع العلموسير النبوي، بالهدى فيذكرهم ومنكرات، مخالمات 
الجنة.من الأعلى الفردوس وأسكنه عنه وعفا الله فرحمه وحديثا، قديما 

http://ibnjebreen.c0iTi/?t=bc«ks&cat=5(& (١ ]
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والاختلافامحتلأف 

العلم،أهل كتب ث كثيرا ان يستخدممحيمللحان والاختلاف الخلاف 
هوالخلاف أن على بعضهم اصطلح لكن 1 بينهما يمرقؤن لا ا غالباء والعله

وأنوالتمصب، الهوى دافعه ا ؤإنمشرعا1 له ولامسؤغ دليل، بغير كان 4—1 
معتبر•مجتهد اجتهاد من شرعي دليل إلى استند ما الاختلاف 

هوما منه العلماء بين الخلاف لأن الحيطلح، هدا على نمهير أن ا ولعلن
تجاهموقف ولاعلماء هوعير،،،ائع، ما ومنه صما،حبه، فيه يعدر ْدقبول سائغ 

الأخر.عن يختلف ؛^^ ٧١هذين من واحد كل 

ئمالجملة، حيث من الاختلأف قضايا ه /Xf(_ الوالد وطيدأبمنهج 
والأهواء.البدع أهل مع خلافا من يكون ما حول برأيه نختم 

اليتدئينالعلم هللأب نوحيه اب البهذا ِق رُأففأ منهجه معالم أول فمن 
وردهابغيرعلم، فيها الخوض وعوم الاجتهادية، السائل _ق التوقف، ضرورة إلى 
؛يقول وأمراصه، العحر أدواء من هذا أن ووو(ه( ؤيرى اء، العلمإلى 
والتيواستدلال، بعث، إلى نحتاج التي ال،،،ائل _قن سئما بالفتوى، التسرع يجوز »لأ 
فاناهد_ا، المذ بين خلاف فيها يقع والتي صحيح، ودليل صريح نص فيها يرد لم 

أمنأفتىبغيرالنبي قال وقد خطرهكبير، السائل النتوىِقتهذه هن التسرع 
العلمأهل هومن وليس وأفتى تسمرع إذا يعني ؛ أفتاه€ر من على إثمه قاتما ليم،، 

مقنشديد وعيد ورد وقد الإثم. يتحمل الفتى فان الخاطئة، بفتواه المهتفتى وعمل 
٠...عاىالنار«ر الفتياأجرنكم على رأجروكم بكذل،; جاءالؤديين، حتى النهى، 

.٢٩٩٥رمم اكتوي زا( 
٠٨٢ ٤٩/برقم هريرة أبى حديث من السند  ٠٤-أحمد الإمام أحرحه ( ٢ ل 

. ١٥٧/برقم سننه مقدمة من الشاو.ة من ومافيه الفتيا باب الدارمى-ق اخربنه ]٣( 
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بهوجرم الحكم عرفا ا إذ أما علم، بغير الفتيا عن يتورع أن العلم طالب فعلى 
مؤلفات 'إمئحيوصا أووجده العلماء مشاهير قول أوعلى الدليل على ادا اعتم

ة«.العهد من ليسلم مرجعه، إلى ؤيعروه به• يقول أن له فإن الموئوفين، العلماء 

أوتجديدالإسلامي الفكر لتجديد الدعوات أن يرى أنه بهذا يتعلق ومما 
إمايطلقؤنها الدين لأن اأم،ءتيح، مسيارها _قت ليست دعوات الإسلأمي الفقه 
هده_قت يتضلعوا لم الدين أومن الشريعة، علوم ين._قن المتخميصممن ليسوا 
وحتىالنبوي العهد مند ومستمرة باقية الإسلام )اتعاليم محن؛عك يقول العلوم، 
فالعلماءتجديد، إلى يحتاج شيئا الإسلام إن-ق يقال؛ لا لذلك • العهد هذا 

بالسائليلحقها من يوجد واد،،تجدات ووضحوها، لام الإيتعاليم بينوا 
محمدنبيه وسنة تعالى الله كتاب هن وردت التي القديمة' 

الأحكامتغيير يجوز ولا الأصوات، تلك إلى الإصغاء يجوز رالأ ٠؛ ؤيقول 
مايقتمسهناك وليس ومكان، زمان لكل مهالح ودينه تعالى الله فثيرع الفقهية.' 

حكمهيعطى فانه الأمور، من تجدد وما وقواعدها، الأدلة أصول هن التجديد 
إلىابحاجة أنهالجهلة هؤلاء يقلن التي فالأحكام . • ٠ عليه. ٠—ابدل ؤيوجد 

هذاالعحيرفقط، حادئةإنهدا وأنها تذكرها، لم الشرع قواعد وأن التجئين.• 
وافيةوجدها كتبهم وقرأ-ؤن العلماء نصوص تأمل فمن الشرخ بأصول كبير جهل 

فعلى، ونحوذلك، والاصحلدام ارات المعيحواليث، حتى وقوعه يتصور ما بجميع 
اللهأخبر كما الدين كمال يعتني، وأن الثرث، القرع على لايعترض أن السلم 

١لآيةاا.٣[. ]١٠٧^٠: ه ٥^٢ تقإ أ'كل>ق تعالى؛ الله بقول أكمله قد أنه 
واحيائها،السنة على الخلافئة المسائل ق - منهجه هن يحرص وهو 

لشيخ.أو الده،_، انتص،ار يقيده أن دون 

■.٢٢٤رقم الفتوى ;١( 
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ولوسببتالح-ق-4ئاواء، عاىق-ولى حريصا ■هءمحة كان ا كم

ئاواءثإلى إضافة الله((؛ ِهن))أضب الواضح رأبه ومنها أوحرجا، أذى له 
بمهمةقيامه عن يئنا حل هن ذكرناها التي السائل من وغيرها أ، الئوافصر١ 

المدير•الفتي بعنوان الإفتاء 

هيبةيحفظ الهليفا، التيسيرجمعوبين الاحتياط بين وهويجمع 

والواقعة.الستفتي حال ؤيراعى الشريءة، 

ؤيحزنهاء، العلمكلمة وجمع الائتلاف على ا حريمسوكان 

لقاءاتيآخر من ))وكان المديس; عبدالرحمن الشيخ يقول كثيرا، اختلافهم 
الخلافلعل، السعى: عن يسألني ^ ٤٥فكان'النحيرم، اليام رمضان هن به 

والعملوتشجيعه دعمه على استقر الأمر أن أJثرك، له: فقلت، انتهى، قد فيه 

هذامدافعا: فقال العلم. أهل وكثيرمن الأمرم؛لنهسه منقبلولي فيه، 
رأيهم«.على العلم هللاب، بعص يزال لا ولكن الم(، هو 

كلامايقال ما كان إلاإذا الخالفؤن، لاينثيغليمايقؤلفيه وكان 

ا٠الحؤرر قممي فائله من يظهر ، علميا 

ظدبمن غيره عن دام صه 

.ظلما أو ضيما رأى ا إذ العلم 

الصافعبدالحسن بن أحيد للشيخ حالت اكي والديار بميهلآ ابن مقالة انظر ]١( 
^ttp://www^ojainiatxom/index.php?a..^

الجزائري■حداد حسين بن لحمد المنة أمل مفخرة يا ممن ما ]٢( 
aspx.7147/http://alukah.ne_icles/l
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ا)أذكربدصصعاداء،وبمصشئفثه،ا;^ولاكيخعمLماسمJاJر 
النيئلله، الحمد قال؛ شيء له قيل ا فإذ وُ/أ'رٌغ، مجلسه اه_ةن أذ من وبمهس 

ر((*صما شيء لا وكانه ؤيدهب ونحتسمب، نحمبر فنحن صبر، 

عالما/XZ_ »كان ؛؛ عيدالعزيزالتويجرىربن صالح الشيخ ؤيقول 
يفسرولا اء، العلمدسغط|لأخ1لأف فلا قدرهم، العلم يقدرلأهل عفليما 

خلالمن الناس ضمنيف على فق 

عنبمرق فلم ئص، انلأف سبب 

إمعهم يختلف الذين هؤلاء يعص أن مع مخالفيه، على ردوده كثرة الشيخ 
العمر__، شانهم من يحمر ا أبد يكن لم ذلك ومع طلابه، وصغار أولاده عمر 

يقدركان بل ، يحملهاكان التي الأكاديمية، الشهادة أو العلمية المكانة أو 
يعطيأنه ا أيم،شخحميته وتعفلم مكانتهم، لهم ؤيحففل اختلافهم، 

جناته*.فمميح وأسكنه >عوحوإزج بحضرته امكانه أحل يبخس فلا مكانتهم، للعامة 

نح،سيهالخالمهة والنية الطيبة النفس وهده التعامل وهدا النهج هدا 

الجميع.وعفو الجميع حب أورئته أحدا الله على ننكي ولا حسيبه، والله كذلك، 

علىله الخالفا^ن حتى العلوائف من العقلاء أطبق توف لما ولهدا 
قناةمع انمهال ففي للأمة، حممارة فقده وأن ، جلالته على اع الإجم
بعصِق وو1ففأ الوالد مع يختلف وهوممن فدعق، عيدالله الدكتور من اقرأ 

يرحمأن وتعالى سبحانه الله *نسال ج،ءإ،ءأإزم(؛ يقؤل والتمعوف، التوسل صمائل 
النبويالنحى _قت كما يعد أمثاله من العلماء ففقد 1 جبرين بن عيال،الله الشيخ 

ماة.اذرا..زا( 
.http://majles.alukah.net/showthread.php?t=37498ل٢( 
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الدين،رموز من كبيرا رمزا فندنا للشيخ بقتينا ونحن الإسلام، ٍةن ئلمة.

الإنترنت،.Lc رأيتهاكما شهدت التي والجمؤع التربية، رموز من كبيرا ورمزا 
ولاشك بلا وهذا جميعا، لهم عليه الله رحمة الرجل إح،ه،ان مدى عن بر تع

وتعالى.سبحانه الله عند له تقدمة سكون أنه ريب 

يعلمأن لابد لكن كثيرة، آراء ف جبرين بن ^ه 
بعضها،يقدربعطهنا أن احتلفنافلابل. فان ه، أهلبخى رحم الطم أن الجميع 
جمععكناثر متاثر وأنا لفضيل، ١ فت يJهءيقه الرجل وعلم بعض،ا، بعضنا ؤيحّترم 

العلم.ْللبة 

أحييتما ولكن خارجية، رحلة _قن متوجه ال۵لائرة وأنا—ق، معكم أتكلم 
اللهعيي، اكسخ بؤفاة العلم يللية وأعرى نفأهدي أعزى أن الفرمهة هده أفؤت، أن 

بخير،<.جميعا علينا أحلفه 

الناسبعص حاول وان التحزب، يعرف لا الأمة لجميع ناصح فهو■هكمحك 
من.حالهلهلكن ما، لفرقة بالتعزب الناس بعضي أورماه ما، لفريق ا،،يتمالته 

لهم.للخير محبا للجميع ناصح أنه يرى وأفعاله أقواله وتتبع 
ي،ههتقيدالجديد على العقل الفكرمنفتح عحسرى أمهالته مع وهو 

تا،،u_سق المث،ايخ من كشرا ،،يبق ولهدا د أمته يحدم العحهرفيما ات تقنيمن 
منوكان ومحامعراته. ه ودرو،،هفتاواه من كثيرا فيه وأودع الإلكتروذي• موقعه 
كانلكنه الإسلامية، القنوات فلهرت ئا شاركوا الدين الكبار اء العلمأوائل 
راشدالدكتور شؤل الشرعية، النواحي من ملحوظات عليها التي للقنوات، مجانيا 

الثميحعلى أتعرف آن الأخيرة الخمس،،منوات أتيح لقد ١٠* النهرانى 

.hitp;//majles.alukah.net/showthrcad.php?t=37498 ( ١ل 
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منأوائل من كان فقد العلمية، الجد قناة حينما؛اسهستا وخامة فرب، عن 
الجزاء((.حير عنى الله جزاه معها ووقفا ؤنميرها، فأيدها القناة، اسشرتهه 

وهو.قعجس، حم،ورإعلأس له »كان ا: ر القرن محمد الشخ ؤيقول 
الجواببرنامج بدأ أن فمني معها، يسيجل أن قناة لايمنع ذلك ومع العمر، هدا 

كانأبرزضيؤفنا، وُ('هوأ الشيح كان سنوالتا سمت، من لجي. ١ اة قنق - الكا—ق 
البرامج((.من غيره ؤهت الكا_قن الجواب —قن معنا يححنهر 

عنJختل۵_ا والبرلاذ_ات، بالأنتخابات يتعلق فيما نْلرة له ءىأ(أإزج وهو 

ودضالأمة ميسلخة فيها تحرى العلم، هللاب كثيرمن ال،،،ائدة النظرة 
والأماكن،الأشغاص، باحتلأف، يختلف، مما »هد,ا ؛: ذلك،ر عن يقول .ة الفسال

متىالداعية إن حيم، فعلوء؛ مفدد.ا الس،لك، هذا الدعاة رأى فمتى اع، والأومي
بهزواشتهر منحبه، وارتفع وفضله، بمكانته واعترفوا الجماهير، غسل 

فامابنحيعه.... والتانر قوله، لقبول أدعى ذلك< كان ورتبته، بعلمه العامة 
أوالانحراف،. من تييء أومعه العرفة، أوقليل العلومات،، مزكازصعيف، 

قاريالعلم، _ق اليمهاعة مزجى أوكان والعدئات،، البدع بعض إلى ميل عنده 
منوحوئا به، والحيدع الحق فول من تمكنه لعدم الجالس. تلك، لحوله عدم 

والثمركيات،((.البدع من شيء إلى دعوته أو اانكرات،، إقراره 

الصينالخلق بين يجمع عملك، بمنهج السائلمح، معاملة ق، - زع(ه( ؤيتميز 
أنيرضى لا إنه بل الأسلة، كثرة من لايميجر أنه علمنا فقد الحيواب، وتحري 
حفخلعلى ؤيحرص الناس، خحّدوم،يات، ؤيراعى الناس، أممهئلة نقحلع 

كاتبح،،،ين أحماس الأسيتاذ يذكر ٠ حقؤقهم على للحفاظ، ؤيحتاط، أ،مهرارهم، 
ال،هائلقارحا طلاق، مأ،أألة أ،،ائل_ق، حاءه أنه ءج،غوإقج: الوالد عند اوى الفت

اوحأدث<،مرآة برنامج الجد مئاة ( ١ل 
ام،٤  ١٩نمان  ١٢٢انمدد البيان، مجلة ]٢( 
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الخاص،الجلس إلى واْيْكبه الجلس، من ^،تفيثن من يمرغسد حى 

رضسال،سخ لكن السؤال، بعريض الم،ائل بدأ ثم المأهأألة، ممرية على حفاظا 
أجابعلها ،،،أله وعندمازوجته، إلى الأسماع دون ال،،دألة حج' حكم أي اعْناء 

ليءمم،رهاأنيخرج، ال،،،ائل أراد ولما الكتب، خارج السارة بأنها—ج' الميائل؛ 
الشيخو/ه،آلها المرأة، حيث ال،،،يارة إلى معه بالخروج الشيخ بادر المجلس إلى 
بنفسهه,منها وااه،توصهح لها قوا ا عن 

طر—قزي،،تمعإلى السماثل، هدء مثل -A' الوالد العي—خ دأب هذا كان 
بهم،والرفق لهم والنميح للناس والاحتياهل للحق الومهول ؤيتعرى القضية، 

مرةله وأتي،ت سن، قد برافضمي مرة له »أتي،ت ؛: المؤيدر ام عمهالشيخ يئول 
حامهة،جل،،،ات ا معهموجلس الجن، من باثنتتي متزوج إنه يقول؛ برجل أخرى 

لمنوقال ناشيهما، شيءباطل عقيدتهما كان-قغ ؤان فكانيتيمطمعهماؤيثبتهما، 

هؤى«.وراقبه الله اتق عليك، بكذب ولا الجني' يغرك لا الجن؛ ض تزوج انه يقول 

التيقيل، من ذكرت كما بها أعنى التي وهي الخلاف، معسائل تج ا أم
والأهواء.البدع أهل عند غالبا وتكون التعمعب، أو الهوى لها الدافع أن يغلب 

هناولكني عنهم، الحدييث، مضهى وقل الرافضية البدع هذه فاشل 
معاملتهم.من عليه ينبني وما معهم، الخلاف من موقفه عن ،،،انمدث 

قد))إنهم ا: منهم،شالر والزواج تكفيرعوامهم عن سئل 
المنةانتتيرت، فقد لهم، عدر الأزفلأ أما ثمانن،،،1ة، قبل معذورين ثونؤن 

منهم،النكاح يجوز ولا بالمنة، معرفتهم مع مقلدون فهم عليهم، والردود 
المنة.من لماثهم نكاح أميلا يقرون لا لأنهم 

قناة.اقرأ..)١( 
 ( ٢ )^X0m/vb/sli0\vthread.plip?t؛http;//w\v\v.r-msl
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المنييروج، أيهما سل أنه عندء مسجلة فتوى له أئمتهم أحد أن وذكر 
النارولوتعيده السنة من لعابد ١ ت إمامهم فقال الفاسق؟ لشيعي ١ أم التعيد 

يعدب،لا الجنة فهوه الشيعي العاصي أما عبادتهم، تنفيهم فلن تعيد، ٠—ا 
علىطريقتناء.لأنه 

المخالفةواخلهار ساسهم من 

منهم،وأنسرمنساكلتهم،حدرنا أزناحذ ))علينا ٠: مءمحر يقؤل لهم، 
_قن— للأسف — انتشرت ا كمبدعتهم تنتشر لا حتى منهم، القرب ومن 
فينشرونالرافضة، لأوليك مخالطتهم ب،،،دب الأسلامية البلاد من كنير 

الرافضةأولئك بتسؤيل ينخدعؤن الأين العامة أولئك بين بأ،درعة بدعتهم 
بدعتهم((.لنشر الكثير المال من يبد.لونه وما ومواعيدهم، 

اعطاءهمؤيرى ين، المواطنمن وكونهم المملكة ِق وهويقدروحولهم 

إيران'وماعن بممعه 

نميرةف ا مفيد كان لربما ذللئ، بمثل لوعوملوا أنه فيرى تط،ييق، من يلأقونه 
بهزلأمالملكة صء اه "فدابملينا؛ يقول''عوءِإذةر ن، إيرا -ق ة ال،،دنأهل 

علىلا والحكومة المواطنين، من كغيرهم حقا لهم أن وادعوا ة، الرافضس
تمكنوا٠ذلك( فلأجل المواطنين؛ من لكونهم وحرمانهم طردهم 

 'A.وحملوادراساتهم أنهوا ثم ونحوها، الجامعات ؤقت المدارس لحلوا
فتولواوظائف،الوظاثن(؛ _قت بغيرهم ت،،اويهم أن اكولة وطالبوا مؤهلات 

وماعلاج، ؤقت ^مة و_قن طع_( و_قن تدريمس _ق حكومية _ةنوظائما كثيرة 
المحييبة؛من هدا أن ثلث، لا غيرهم، وبين بينهم التمييز ،-( وصع، ذللث، أشبه 

.htlp://ibnjcbreciixx)in/?(=b()،)ks^at^<&b،K)k&^ا  tf324=83&subid؛'.( ١ ر 
■ hltpi/Zibi) jcbrcci)x'،)ni/7l=booksi&cal=9&b(X>k=( ٢ ز 
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والواجبحرمانهم، على تثير لا والحكومة التمكن، هدا تمكنوا إنهم حييت، 
ذكرواإيران فإن المنة، باهل إيران ضلت ا كمالأعمال، هذه عن إبعادهم 

يهينونهم،فانهم ذلك، ومع لمنة، ١ أهل من مليونا عثير نحواثنى ا فيهأن 
وصدالتجارة وحتى حطابة، ولا ولاإمامة لاو3لائف ال الأعميولونهم ولا 

أحال.هميكون بان مهعيقة ولايات إلا يتولؤن فلا ٠ ذلك من يمنعونهم اك الأسم
علىلحتدهم وذلك< الدنيئة، الرديئة الأعمال وي،متملونهمف ا، م،،هتغدم

السنة«،أهل وعلى الأنة 

نفلهرأن وجب  ۶١٥٥بمثل التقينا ))إذا ؛:ر البدع أهل معاملة عن وفال 
علىونمقتهم عمل، أومعناي' ا بجوارنولوكانوا والحقد، البغضاء لهم 

الحقونغلهر غليظا، ردا عليهم ونرد وأخلاقهم، أحلامهم وسيفه ديانتهم، 
عنها.فنجسا أحظاءنا يبينوا أن منهم ونطل،—، أحظاءهم، ونبين أمامهم، 

ونمدرمنأننمذرهم، يج،_، فانه بهم، لمنا 
أعمالهم«.و_ق عمياJتهم، سالين_قت المملمون يظهر حتى بهم، الافتتان 

سمبحل،أن ينبغي ضمواممل، 
منكثير »كان ا؛ 'ىةمحسر يتول اليدع' بهذه الناثر :4' سيبا تكون لا •ض ا' به

والتحذيرمجالمهم بهجر ؤيأمرون اليتدط، مناظرة عن ينهون الخلف 
فيميعب، القلب _قت شبهاتهم من سبهة تقع أن مخافة ، مهم كلأ سماع من 

وذلكاباطيلهم، وتفنيد شبهاتهم رد يجب فقد ذلك ومع ، منها التخلحس 

تلكصعق معرفة وعلى بادلته، الخيحيح والقول الحق معرفة على يتوقف 

معرفةوعلى ، وأسسها الشريعة قواعد معرفة وعلى ، بها يتشبثؤن التي الشبه 

hup://ibn-jebreen.C0nV?t=b00ks_ 183&subid=32456( ١ر 
http://ibn-jebreen.conV?t=b()oks&eat=5&b^_ا  24U&pjigcا=ا  d=83&sub؛٢32456( ز
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والخوفمجادلتهم، إلى الضرورة عند يكون ذلك ئم ١^^^، أدلة تهافت 
تالأمة وعلماء لأئمة ١ ناذلرهم كما العامة، عني، واشنهارهم شبههم تمكن من 

وشدالفعليه، الصيفات معيالل ٤ ة تيمعوابن القرآن، مسالة،خلق ،قت كا،حمل، 
القبورونحوذلك«.لزيارة الرحال 

ققدوالعمياة، االبتل،عة هجر .L، رأيههنا باانهج يتصل ا ومم
وذلكللمصلحة؛ يجوز الهجر فان طرفين' بين وسط الأمر أن ٢ ١ ض

يتأئرلا والبدعة، الذنب على متسرا ا معاند يكون أن ا إمواالبت-ع العاصي أن 
نميحهمن خطا ويعتقد عليه، هو ما صحة يرى بل لنحيح، ١ يقيل ولا لوعظ، با 

والابتعادهجره يرى هدا فمثل أومقسما، مكفرا الذنب كان سواء ذنبه، عن 
تعالى:كقوله الكفار، موالاة تحريم _قت الأدلة لعموم وموالاته؛ مجالسته عن 
هنونولت أثه ■كآد ءى آلآ-نيبجآدث نأكزب أش يفينرث مما تجد لا ؤ 

أوالعامعى كان إن أما ،.. والإكرام... الحبة هى والمودة الأية، [. ٢٢لاiجادلة; 
له،الحق وبيان ٠ دعوته جب الوا فان صواب، على أنه ويعتق. مناولا الميتدع 
مبادرةغير من وتحذيره، وتخؤيفه نميحه، وكثرة وتقريبه، قلبه وتاليف 

الذكرمجالس عن له ومبعدا الخير، عن له منفرا يكؤن الذي الهجر، إلى 
^لعامأىإذاعلمأنالهجرطنرفيه،ويأأيب،

وعملا، السوء _قن تماديا إلا يزيده لا الهجر كان فان ٠ ّ المعاصى.. عن إقلاعه 

للعمأيان،وأقل للسير، أ.خم، فذللث، دمرريه، تقدمس فالممألحة للمعاصي، 

الشركاJ معابإقرار الإسلام بلاد يجوزمقت لا أنه —رى'ةكمحقر ؤي 
ذلك،،إزالة الواجب، أن ؤيرى للمأرع، المخالفة اليار،عوالمحال.ئات وكذا الذلاهرة، 

الإسلام.بلاد ق، - الثيرك يبقى لا حتى الأمور، ولاة أومن الهيئة من سواء 
شسانآاأاه. ١٣٢اكودالمان، مجلة )١( 

.k=27&t(htiptZZibn jebrecn.coni/?t=bool_cat=3&b،K_ا page&292ا=T ) subid=20200&220ر
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وهووالاختلاف، بالخلاف يتعلق فيما منهجه مع—الم أهم هدء 
الملقي.والهدى النبوي النهج من منطلق تاصيلي منهج رأيت كما 

واتترسةالدعوة 

فدو>يثا زُ('فغأ، حياته من الوافر حظها لها علمنا كما الله إلى الدعوة 
يكل،لا داعية بعنوان موضوعا عقدنا حينما 'يءؤهة جهده عن الحديث مضى 

هنانتطرق ولن والتربية' الدعوة ٍقن - منهجه معالم فقعل، ،،،نلخمى هناا فإنن

القسم.هدا خاص_فن بحث له هدا لأن الدعؤية، الجماعات، من موقفه إلى 

يجب،الدعوة أن يرى فانه النقطة، سء ف بمنهجه يتعلق ا وفيم
والرفق.والرحمة الحسنة والوعظة بالحكمة تكؤن أن 

تكفلا أن لك >)وم،دتي ا: ر له قال أنه حسان محمد الشيخ عن قبل نقلنا 
االنهجهدا ئمرة رأينا وقئ الحسنة، واالوعذلة والرحمة بالحكمة البلاغ عن 

الأه«.بفضل 

الحياةوفلروف الدعؤية الأعمال بين بالوازنة دائما الدعاة ؤيوصي 
هوقوىما ال والأعمالواجبات، من يتقبل أن »لأيجوزللإنمان ا: ويق-ولر 
قالوفد اده، أولعبلله عليه التحتمة الحقوق عن يشغله يحيمث، طاقته، 

ؤإنحما، عليك، تجساوكأ )مإن العاص: بن عمرو بن الله لعيد النبي. 
حها(رآا،عليلث، لنورك، ؤإن حما، ^J،؛l^، ؤإن حشا، عليك، لعينلئ، 
اءوقضم٠ الطيبة والعشرة الكافية، والجالمة هوالأن،س لروحه، الدى والحق 

قاةالرذ.)١( 
م.١٤١٩سمن ١٢٢اسد اسن.مجلة )٢( 
صومعن النبي زجر لها التم، ال،يلة ذكر باب•* ث صعيحه ف *خريمة ابن منه فريبا أخرجه )٣( 

١.٢ /٢٥ برقم انمييام كتاب من الدمر 
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إمكانهقفي وقته، جميع بمتنرق لا ذلك أن ثمك ولا العتاد، واليين الوْلر، 
وأداءالأخوان، وزيارة تعالى، الله إلى الل،عوة ومنه الوظيفي، بواجبه ينوم أن 

فروصمن أوليله نهارء _قن عليه يشير ا بمالإتيان ومنه الدينية، ات الواجب
ولوكانتحقه، _قت معينة وأصهيحت بهسا، يقم لم غيره رأى إذا '،،يما الكفاية، 

وتغييروالنمعائح، ال،وات، والنكالحاصرات، أوقريد_،، >،،فربعيد إلى نحتاج 
وذلكمنيقيلها؛ والاقتراحاتعند الاراء ؤإبداء بالعروق، والأمر النكرات، 

وقبمعالدين، نميرة من فيها وما للم،،دامين، العامة المعالح من فيها —ا ١٠
الحديثر؛رد.قت ي فقد وذريته، أهله يهمل فلا كله ذلك ومع والنافقين، العمياة 

بمونعمن يحبس >ا'ن لفظ: ؤقن ا يقوتأر من يضيع أن بالرءإثما اكفي 
أوإقامة،إذانفقة، من لهم يحمل بما وزوجاته أهله يقنع أن وعليه  ٠٠قوته٠ر 

أوالانشغال.السفر عليه تحتم 

بنصرةالله وعي، _قن الأمل الناس قلوب، ه يبعث أن دائما ؤيعب 
منوبحاله القنوط من بحالة محيابون الناس لأن ٠ لها وبالتمكين الأمة هذه 

الأمة.تنمشه انذي الواقع لهذا اليأس 
الحديثكتع_، من بالوعْلة النامي يماهدوا أن الماجد أئمة ؤينمهح 

للمندرى،والترهيب، والترغيب، للنؤوى، الح،الحان كرئاْس والآدادا والمواعفل، 
لابنالعقلاء روم،ة وكتاب، نمغان، 

لابنالكا_قت والجواب، انمهابرين، وعدة مفلح، لابن الئيرعية والأداب، حيان، 
ا.أشبههار وما النحاس، لابن الغافلين وتنبيه القيم، 

تحقيقمن  ٣٢ئ/'ا1سي محققو وذكره الشاملة من الغنى مامح، ذكره مكذا ( )١ 
سأب(داودإسادح،،،ن4نبابأمٌاةيقون من التركي-ة؛إحاوىاث،خ،وأدأوا 

، ١٦٩٢/برقم الزكاة كتاب، من الرحم 
علىالنفقة فمل باب،  'إقوه، يمالث، عمن يحبس أن إتحا ^رء بلفظ مسلم موهت ( ٢١

/بم0مأ.برقم الزكاة منكتاب، مييمهم من السال،والملوك،ؤإئم 
الغتوىرفم*ب7.( ٢١
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هموْيأ،وتلمس متهم، القرب ؤيحب اب، بالشبيعتني وهو'عةمحق 
ولهداانتفاعا، أكثر أنهم لاعتقاده العامة، على ؤيقدمهم وتوجيهم، وافادتهم 

الاستراحاتب تعقد التي الشباب واجتماعات القرآن، حلقات كيرا يزور 
والمكتباتالحييفية المراكز رحلات هت - مكة ه كانوا ا اذ ؤيزورهم ٠ -ا ونموه

منمجموعة على مشرفا كنت »عندما ؛؛ اليLJاjير أحمد الدكتور يقؤل الحيرية، 
مشاغلهوارتباطاتهرغم إلينا فأتى الشعغ، دعوةإلى ؤوجهنا القنفدة، الثباب٢قت 

أكثروتواضعه بخلقه يعلمهم الثياب* من القرب على حردمدا فكان العملية، 
الشباب،(.على واضحا العملي اكلبيق تأثير وكان وعلمه، ثقافته من 

سالمالأخ له بعث فيها، بالنصمح ووتعاسهم عليها يرد رسائلهم وحتى 
تبقوله عليه فرد نحييحته، يطلب ممعر من العميري كريم محمد ابن 

التؤفيقلكم الله سال التوجه، وطيب العبارة حسن من قرأنا ا بمسعدنا  ١١
الشايخومتابعة ذلك، على والحرمي العلم طلب بمواصلة ونومميكم والهداية، 

آخبارتبث التي الكريم القرآن اعات إذ إلى والاستماع الكتب، أمهات وقراءة 
مسلملكل كفاية ذلك، ففي الوثؤقة، والفتاوى النافعة والعلوم الإسلامي العالم 

طريقعلى ودلكم ، حرصا وزادكم حير، لكل الله وقفكم الخير، عن يبحث 
وسلم،،.ؤصحيه وآله محمد على الله وميلي والحمواب، الخير 

٠حقا لهن أن ؤيرى بالنساء، فهويهتم اب، بالشبووأس يهتم وكما 
والمدارسالقرآن تحفيفل مدارس دعواتهن-هت ؤيجيب الجتمع، -4 أثراولهن 

الهاتصة،الشبكة أوعير التلفريونة، لشبكة ١ عبر بهن ضلتقي ٠ -ات والجامع
والتوجيه.العلم من نمميبهن لياحدن كافيا، وقتا لهن ؤيفرغ 

القرآنتحفيظ مدارس لإحدى زيارنه جابوعن بنت حواء ة الأستاذ دقؤل 
ليلقىالشديد ارتباطه مع جبرين ابن الث،يخ ات»وافق جدةر للبنات-4ن 

htlp://ww\v^kazxom.sa/ok_sf/20090^ ( ١ل 
him. ا 16235 -http://islamtoday.net/nawafcth/art (٢]
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وتوجيهاولطما نمنا تفيص قيمة، محامهرة امرأة أكثرمن.خم،،،مائة على 
النتفلمةدؤوسها تلقى كانت التي الداعية لأن فريدة.. كانت لقد للمرأة، 

ورمتهالتحزب، اءة عب_ Zfjالشيح ألب،ست قد كانت ا نف،هيهالقاعة _قن 
_ZSjالشيخ إلى استمع الجميع ولكن التهم' بألوان تلميذاتها خواص لدى 

عحس.1انمدات 

كثيرةوكانت الحاصرات، من الأسئلة جمع،ت رة المحامهانتهاء قبل 

والأسيلهالأ،هدتهاههارات عن الإجابة ٤ واستمر ٠ جميعا فرزها رتو،دن لم ، جدا 
مهماوالند^دفاه لحوال،،داعه ا،،يعنرهيتا ال|ى المحامهره ،،،ؤى الهياعه، هرابه 

الشيخtفقال بموعدهم، ليلحقوا يغادؤوا أن الشيخ من طالبا الأسئلة يقرأ من 
التيباسثلتهن يبعثن والنساء وواصل، كبير، علينا ؤجقهم نمماء هؤلاء باس لا 

المكاننفس الحامدرات_قت نقوس _قت مكانته فعلت بالشيخ، حجربععثههارأفة 
فيه«.إليه أسيء الذي 

سودانيةوهى جاسيرن، سميرة تلميذته عن ممهى فيما لكم نقلت وقد 
للمملكةمهاجرة وجاءت الغرب —قت الرفاهية تركت ٠ ال،ه،ؤيدية الجنسيية تحمل 

الذىالغرب من هاجرت وقد سميرة، »اسمى نفميها; عن تقول باوينها، فرارا 

اخترتالتي البلال- هذه حجابي، وبالأخحس ديني' على حفاظا فيه تربيت 
لليثيريعةوتهلبيقها الحهادقين ودعاتها الربانيين علمائها _عت حبا إليها الهجرة 

السيعودية.المرأة بها تحفلي التي والحصهؤميية الإسلامية 

بقحمتىعلم عندما هوأنه لى، بالن،،يبة لمعماحته أن،،،اه لا الذي الموقف، 
أهلي،وسهلؤ ني يا يي شعا ؤإ طري، خا لتهلييما ^٠^^ ء جا بل ، فقحل، يميل لم 

فوقؤفهوالاستقرار، بالأمان إشعاري أحتاجه، ا مأطلم، أن _قت أتردد لا وأن 
عانيته،ما كل نق،ه،ي من م،هدح الزيارة بهذه إلي وإحأ،أانه العفليم الموقف هذ,ا 
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ئبتنىبأن العباد، رب أمام الوقف بهدا له وأشهد ؤإكبار، إجلال كل مني فله 
دينيعلى 

أبمسايشجع عائ، ^٢ ١١وْللأب به طلا تشجيع على يحرص وهوكما 
اللهنفع وهوممن الجييلأنج»ؤءمحمحأ سليمان الشيخ يدكر والوعاظ، الدعاة 

الشيخمع لي ))حمل ٢: الكثيرر هداية _قت سببا وكان اب' الثيتوجيه به_قن 
أسبابوهومن الدعوة، طريق بداية كان_قت موقف جبرين بن عبدالله 

الدعوة٠طريق —قن JءدJجيعىواستمرارى 

عيتفد الحج موسم ِق كنهن هجرية وعشرة وأربعمائة ألف عام ِؤن 
ببعضمعك تأتي أن ونريد بالناس، مليء إنه الإخوة: وقال مخيم، لزيارة 
مشاهيرمن يعدان الث،اهير، الكرة لاعبي من اثنان معنا وكان الكرة، لاعبي 
وفوجئم،للمغيم، فذهبنا الخير، لطريق الله هداهم قد العربية، الكرة 

رص،ي،تافما الناس، أمام الكرسي على جالههها جبرين ابن عيدالله بالشيخ 
فالحواعندهم، والشيخ يدعوني كيف الغيم، هياما على وعتبت، أدخل، 

أتكلم،أن فالزموني للشخ، كمستمع الحيقوف وجل،،م،ب قدخلم، بالدخول، 
نضيهبالثييخ ففؤجيت ، ابنالعلامة الأث،دخ حصيرة أتكلم_قن أن فأبيهت، 
وقك،منه، فاستءءيي،ت، الخير، لئا نق،ه،عن تنهى لا بني يا تكلم، بني يا يقول؛ 

الذينالإخوة تكلم ثم قليلا الحقيقة ،:، ٠١٤٥أمر، وكلامك، والد أنم، ه: ل
تم،ععه،قيء أخطانا■rA إن ، ٧١٠١عيدالله شيخ يا قلنا: فرغنا فعندما معي' 

أولادناحتىرأي،ت،من أحياني الذي لله، الحمد وقال: بالدمع، عيناه فاغرورقت، 
منكنا عندما الم،طفىه^، الدعوةويتكلم_قتطريق منيتءءدوث،_قن وثيابنا 

فالأنالأذية، ونحي الص،ادمات،، الهجرية الت،،،عينيات، شبابنا_هت من نحد قبل 
قناةا>حماتاه.آ ١١
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أقوىمن هذا فكان وفلان، وفلان فلأن أمامي يتكلم ■حين المرحة تسمي لا 
وتعالى(<>سبحانه الله إلى الدعوة يلمريق على استمراري حوافزي_قن 

الإسلأسةممحبماعات اممخلرة 

عنهالحديث يكون أن آثرت ولكني بالدعوة، ارتباهل، له الوممؤع هدا 
^٤٠الوالد منهج بعرض وسأبدأ التشب، كثير الذيل، ْلويل لأنه مستئلأ' 

التبليغحماعة من موقفه عن أتكلم ثم الجملة، حيث من الوْنُوع هذا  'ي
بينالحيراعات، مع التعامل ه منهجه مبينا والتكفيريين، ال،هيلمين والإحوان 

الإسلامية.الجماعات 

يصنتيأن الله أسال ودعؤيا، ا سياسيالح،يهاسية ثهديد االوْئ،وع وهذا 
امعضو ساعرممه ولهذا الوالي، لمنهج الواقعية الحمورة تجلية على فيه 

القام٠دقتمو؛ا، ما التوشقيوالوصميبءدأدعب الأسلود_ا على 

فهوينْلرمحيية، كلية ونظرة تكاملي ذومنهج ههنأ الوالد إن 
هذهبأن الظن حهسن فيها أ_، يعالمتوازنة، نظرة الأسلامية للحماعات 
وأنهاللأسلأم، العمل الخيروح،-، وارادة الاجتهاد على ءيناها الجماعات 

لبعهس.بعضها ؤينحيح بعهث،ا، بضها قبيى بعضعا، بعضها يكمل 

الوظائفاكحول_قن العلم أهل من طائفة »إذافمملت ٢: يتول'ة،ئ(محةر 
ذلك،,فلهم المرور تخفيم، لأحل والأنتخابات والولايات 

ذللف،فان والال،ن، القرى والتنقلف بالدعوة الأأثوتمال آخرون رأى واذا 
كبير.نفعه 

ا/ه/ف'آااه-الجؤر مجلة ثق، نشرت، عمة باL الدكتؤرعادل مع للوالد ممابلة من ( ١، 
^^http:/_aemahxoin/mcdial.asp?id_<&fl

٧٥٥



1بامحبموبة : ستيمح0محو: 00000000000000000

وأوائلالعشية اليندثبي وسليم الحلقات ف الجلوس آخرون رأى ؤإذا 
خير.على وهم اجتهادهم، فلهم ذلك على واقتصروا الفقه، 

ورأواالسلمي، صفوف _قت ونشرها بالكتب ال الاشتغآخرون رأى ا ذ ئ 
الشبكةأوعبر والمرئية السموعة الاذاعات عبر والقوائد العلوم إذاعة 

الجميعوعلى ذلك، فلهم العقيدة وسلامة العلم أهل من وكانوا العتكبوتية 
اختارواالذين( السلنح،، من الاخرين تضليل وعدم الائتلاف على الحرص 

.u^l_Jljجدير فيها الممل أن يرون جهة 

؛الموصى محمد الشيخ يقول الوالد ميزت التي هى التحنرة هذه 

_قتدائما وكان الخلاف، وحمر الشمل لم على ا حريمي'ول،اإإذج الشيخ >الكن 
^١٣كان الجميع، عليه يتفق الحق أن يرى للممعميات، التعحس، يحبذ لا كتاباته 

وكانالدعوة، وأهل الحق وأهل الخير أهل بثن يحدث الذي التشردم هذا الشيخ 
الأمة،أجل من قماش كبيرة، كبيروهمومه وقلبه كبير عقله لأن الأمة، على قلبه 

عايه(<.الله رحمة لدعوته وعاش لها، وعاش 

الانتماءولايؤيد بل لأحد، لاينتمي ولكنه الجميع، مع فهومءئج 
حينمارؤيتر وكالة أن أحباروفاته _ق، قرأته ما أعجب، ومن والتحزب، 

مكافحةخبراء إن غربيون: دبلوماسيون )ريقول ا: خبرها١ _ق، جاء النيا بئت، 
أيإثبات من أبدا يتمكنوا لم الأويوبى والاتحاد التحدة الولايات _قن الإرهاب 

•متطرفة(( جبماعة بأي جيرين لابن صلة 

لأن، أنفسنا عن نعرفه مما أكثر عنا وعرف-ا كيف أعجب ا وأن
لهمالهاتمعنيف—ات /XC'_ الوالد يمينفون والدعوة للعلم الشيبين بعض 
الحيحة*من نصميب 

»،حياونامقناة )١( 

^ttp://_Teuters.conVailicle/topNe\vs/idAR^ا ر(02 90713)٢( 
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فيماوينميحهم الحق، من سدها فيما جماعة كل يوافق وهو 
والجهادلإ؛نكالتك٠يويين الجماعات بعص أن شك ولا ملء؛وذ1ات، من عليهم 

بعصمن يستفيدون غيرهم وربما واكبليغيين السلمون والإخوان والسروريين 
الحق.من عئدهم ما على ئناء فيها ؤيكون ■ يلقيها التحب وكلماته' الوالد فتاوى 

مابغير الشر،ء فسربعضهم ربما بل مسلكهم، يؤيد هآهأ الثييخ أن للقول: 
وصفايءمحث الوالد على وأسقحل، غيرهم، ذلك استغل وربما ، به يريده 

صواب،,أنها يرى ة، واحد قضمية _قن رأيه بءثأ،وب ٠ j؛L!؛i أو الجماعة هده من بأنه 

معينة.قمهية لتاييد أومقالة لأسضدارفتوى بعميهم وربما،،،عى 
ير('هأولكنه الناهج، من منهج متب لتبنالوالد على التاثير بعضهم وحاول 

الميالحبين القرعوالعقلوالعدلوالوزاjة على البنحب الواضح منهجه له 
والقاسي.

؛•درواشرالدين نور للشيخ ءكا!إذة الوالد وفاة بعد جمعة خيلية _قن جاء 
و_قالجريرة و_قن الملكة _قن وأذنابهم والإخوانيون والحركيؤن ))الحربيون 

الفلزعلىإحو،ان التوبكانيبنيها الشيخ'مإ،س فتاوى بعص من اتخذوا غيرهما 
بواقعهمالتامة العرفة لعدم السنة، أهل به يضمربون سلاحا الخالفين ببعحض 

أهلبه يضربون سلاحا ذللث، من يتخذون فالحربيون وباح۵لائهم، وبانحرافهم 
علىالثناء إلا الشيخ علم من يرون فلا باطلهم، به ؤيروجون ودعوتهم، المية 

تنفليموزعيم الخوارج إمام على اء والثنالبنا٠ حممن على والثناء قْلّ_،، سيد 
الله،رحمة عليه الشخ من يعجبهم الذي وهذا يفرحهم، الذي هذا القاعدة، 

عنه،يتجاوز أن هق الله أل نممالثييخ، أح۵لاء من تلك، أن نرى أننا مع ونحن 
عليها،نوافقه لا أننا إلا الله، رحمة عليه له، حسنات يقلبها وأن له، يغفرها وأن 

الأه«.رحمة عليه ح،مهناته بحار ٍِقن مغمورة أنها نرى ولكننا 
.htlp://www.ahlaIhdeethxom/vb/showthread.php?t=l8 ( ١ ]
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ومشاعرلشاعري جرح ض فيه مما بالرغم اليمى هذا أثبت وقد 
بانولأئبت السيرة، هده مقن محايد باني للجميع لأبين ، للواليبن الحب 

هآه؛•قدره له يقدرون والجماعات الملواثف جميع من العقلاء 

شمسبرؤغ منذ الشيخ »تمير ٠؛ التميسر الرحيم عبد الشيخ ؤيقول 
وئشجيمهااب الشبالدعاة مسيرة بدعم التسعينيات بداية اكدعوة.قن 

الدعاة،ضيوم كافة وفثيل ومحنة، ملمة كل ف بجانبها والوقوف ومباركتها، 
الشايخمن وأحبابه هللابه فيها يدين كلمة أى انتزاع من توجهاتهم، كافة على 

اجتهاداتلكل كانموافما عيدالله الأثديخ أن بالضرورة يعنى لا وهذا والدعاة، 
خصومهم،ومقامي أهداف يعلم كان بالتاكيد ولكنه تلاميذه، وتصهرفات 

ضربِقن الدعوة خصيوم قيل من العلم ۵لالبا يا،هتغل لثلأ بليغ درس هذا ش -و
الاجتهاد((.خلأق_قن بميسر الدعوة 

بانفكيم( حمامة، تؤذى بأن يرضى ))لا ؛ مثو بن حضمر الييخ ؤيقول 
عالماالأذى لحقه الذي يكؤن أن نفل—ره ِقت ذللف من وأعقل—م مسيم، يزذى 

يحرمنجميعا الناس فيراه ته، وعقيد دينه أجل من أوذى أوشابا مخلص،—ا، 
ولايلتنم،الناقين، بكلام لايبالي له، والناص-رين الزوارله' أول يكون أن 

مكانتهمعلى ذللشا يوثر أن خنيوا أو ، الأهواء جرفتهم ممن الغاضبان لغمما 
الرسهميه((.أومناهأاوهم الل.دأوية 

أحدبعد حوارا الوالد من أراد التلفزيونية البرامج مقدمي أحل. أن وأذكر 
القترحةالنقاط بعص على •يءمحة معه فاتفقت . ؛( jjJojالتفجيرفوافق'•؛،حوادث 

اعتذر.البرنامج لقدم النقاط أرس،لنا فلما حساس، اللقاء لأن للحوار، 

J١ttp://www.aا١ا aاا ldeetا١xom/vb/sا١owlا١rcadاي^p?t= ا8ا345إ١( 
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الفتىسماحة حضرعند الوالد أن العنقري أحمد الدكتور وحييني 
الكبيركا^تادبكلالجامع ندوات لتوزيع الشيخ، آل سدامير السيخ ام الع

منها،والمدير ااسلمين الأخوان حماعة الحديثاعن الحضور أحل فطل،_ا I عام 
للخلافات.درءا ذلك مناسبة بعل-م صريعا تعليقا الوالد فعلق الجميع، قوجم 

الأسلأسة،سماعات صير اب 

الجملة.حيث من منها والوقف 

فمشهوراليشخيحن حنث من الإ،مهلأمية الجماعات من مؤقفه وأما 
فانالزيادة أراد ومن ذلك، لبعحس حقيقة إشارات هنا أشير ولعلي معروف، 

مزين،ا.أراد لن كفاية فيه موقعه 

كبارهموحالط، قديما، الإسلامية الجماعات الوالد عرف لقس 

منباكثر وفاته قبل الجماعات عرف تلاميذه، من بعميهم وكان 

لموهوءل(أيذة ثنا، حل. التي والثماحنان الحيراعات هذه قبل سنة، أربعبن، 
فانالأمة لأفراد قلبه فتح قد لأنه ؤإنما تنفليم، ف أوينتظم لجماعة ينتم 
وقلبه.وقته من نمس، لهم كان الجماعات هذه أتباع 

لوايومجانس، سديد غير مناهجهم يعرف ولا يعرفهم لا بانه فالنعم 

■حاله''ةكمحة•

حهيمانة كفتنالجماعات مرت التي الشديمة الفتي( 'ة،ةأإذة ر عامه
At  تمءاا،تمالهمممن وكان لهم، دووب عمل من ا سبقهوما الكمح،' الخرم

نقدعلى تحتوى التي رساثله كتم، حينما حهيمان، منهج وحذرمن وناصحهم 
بيتونءتن_قت صورته، عيني _ق ولأنالم، الأء_بز،، ذلك، _قن اء وللعلمللحكوم_ة 
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قلمومعه الحليني، سزلئا سملح _ق مكتبته جدار ظل  'إوهوجالس ة، الميال

شبهاتها.ؤيدحص أخطائها على ؤيرد الرسائل، تلك على يملق 

المشهورةالجماعات من موقفه إلى أنقلك الأن فدعني ذلك وعيت فإذا 
علىمبنية ليست هده مواقفه أن وستعلمم هأففأ، عاصرها التي المملكة، _قت 

والعدل.العلم على مبنية بل بالواقع، علم ودون عاطفة 

اتتييخجماعة من موقفه 

وهويحتفظالكثير، عنهم وقرأ قديما، التبليغ جماعة م1('رأضأ عرفا 
منهوُصور إليه يرجع أراه الجماعة، هده عن متعاددة أوراق فيه كبير بملفا 
منعدد كان إذ حولها، الحوار معهم يجرى من بها ليزود الأوراق، بعض 

الجماعة.هذه حول كثيرة شبها ؤيوردون فيهم، رأيه -؛قن يناقشونه الأخوان 

الث،.الأمد بعض لك، أسرد ئم الجماعة، o '_-ق، الواضح رأيه أولا ساورد 

التبليغجماعة أن اعلم أاه: ١  ٤٢/* U/Oبتاريخ له فتوى _قن •يءؤهق يقول 
منوشيء الأموات، وغلوِؤز بالمنة، جهل هناك فيهم وكان ' الهند نشات_قن 
الأعراضأهل دعوة ولكنقد،داللأهم د،ع، البمن ونحوذلكؤ بالقبور التوسل 

طريقةه بهم قنيى ١ وقل، الشهوات، واتبعوا اليسلأة تركوا مهن ين، اك عن 
وقطروالكؤيت كالمعودية الأخرى البلاد أهل من العلم طلية بعضي الدعوة 

والشركيات،.ع ارالبعن والبعل، والتوحيد العلم أهل من كانوا فان ونموها، 
الضلالمن كثيرا حلما بواسحلتهم الله سى قل، حيث معهم، الخروج جاز 

اللحىوحلق واكخان والخمر الزنا من الحرام ِقن انهمكوا قن، كانوا الذين 
أقلعوااكعاة هؤلاء صحية فبمجرد اكين، عن والأعراض الحيلأة وترك 

ئماكين، واجبات من الكثير وتعلموا الطاعات، على وأقبلوا المعاصى، عن 

٧٦٠



ي00000000ي0ي٠00000000ءه; متقنة منامج السابع: القسم 

والبواديالقرى إلى معهم والخروج ص-حبتهم العامة.قن ترغيب طريقتهم إن 
يكنولم العيالح، الخيروالعمل على وحثهم والوجهاء الأفراد وزيارة والمدن، 

يخرجونؤإنما التنفير، مخافة مباشرة العاصي على الإنكار طريقتهم من 
عنواليعل. والسان والتهجد والعلم الذكر _قن اجتهادهم يشاس حتى به 

عن^خالقاتفيراجعشمهؤيقلع 

العقيدةأهل من كانوا فمتى مباقرة، عليه إنكارهم سمع لم ولو العاصى، 
عندة الحلا وتحري يالقبور، والتمسح الأموات ء عا د من وسلموا 4 المهليمة 

والواعقل،والخديث، بالقرش واشتغلوا والخل،رات السكرات ومن الأضرحة، 
بشيءيعابون فلا ، والتهج،ا، والأوراد الرواتب من بالنوافل وقاموا 4 والنحيائح 

للاستفادة(،.صحبتهم من مانع ولا 

بينؤيفرق الضوابط يضع ، فيها ورأيه الجماعة هدء من موقفه ا مذ 
علىنشأ ممن غيرهم وبين سليمة عقيدة على س،أ ممن الخليج الوجودين_قن 

الذ.ينالتباليغ أهل الإنكارعلى ؛))لايجوز ح،عرإزة:ر يقول ولهذا الثركياتوالمJع، 
والوتسد((،والوعد والقدر والقضاء والصمات الأسماء ه السنة عقيدة يعتقدون 

تأييد٢ بازر وعبداليزيربن إبراهيم بن محمد ثييغيه يذكرعن وكان 
نهنءالخماعة،ويحتفخل(كماذكرتبفتاوى

•حولذلك> 

هذهأفراد بعض فيها ؤيوجد الناطق من ا كثير يزور وكان 
العمابن حدثنى وقد عليهم، فيثنى عنهم الحاضرات في،،الونهه الجماعة، 

اه١/ه/أ'آئ الجور مجلة نقرت.ق باناعمة عادل الدكتور للواليمع مقابلة ز١( 
 1=asp?id=20<S:flag .اlittp://banaemati.coin/media.

Uj )،اسبازواينصيم(يي^^ي«تج
ti(tp;//wwwaslamweb.nct/falwa/iiidexplip?page=sliowh.^ا  58اا.4 
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ممنمنخلموالخاصرة وكان العجمان، وادي  'Atمعه لكن أنه محمد بن أحمد 
عليهيرد فلم شفؤيا، سؤالأ التبليغ جماعة أحد فسأل الجماعة، يؤيدون لا 

فيهم،يثلم، انمامهرة مقدم فانبرى الخلس، من_قن ال لممراعاة الوالد 
عليهم.يثني وبدأ الحيلأة بعد الوالد تكلم فهاهنا 

يدعونرأيتهم هل بحمار،،ة: سأله م،ءءدتهم عن أحد ه سألإذا وكان 
الأسئلة.من ونحوها الخمر؟,. يثيربون رأيتهم هل الأموات، 

منكثير ق - أثرهم رأى أنه منه الوقف هدا اليبب-4، ولعل 
القحهحسمنها؛ببعص الييخ )).حدثنا ؛: حائلر من الأخوة أحد كتب العمهاة، 

الذيزلايمرفونالخيرات، تجار من مجموعة الجنوب قرى إمدى _ق كان أنه 
الضملألمن ونقلوهم التبليغ، حماعة من مجموعة فأتاهم عين، طرفة الحملأة 
حتىومهلاحا٠. وتقوى عيادة الناس أكثر من الخيرات تجار وأصبح للهدى، 

ممنآخر فاتاهم يقول التبليغ مع هؤلأء وأصبح النقاةه هذه من الناس تعجب 
أهونلكان الخيرات لوكانواعلى أنهم وأخبرهم الجماعة، مده يهمذرمن 

وتركواالعيادة هؤلاء فترك أعمالهم، يقيل لن الله وأن التبيلغ، مع كونهم من 
للمخدرات«.ورجعوا الحملأة 

هدهيد على تابوا ممن كبيرا ا عللد بم،حيته سفرنا أثناء _قن قابلنا وقد 
منعليه لكنوا ا ومالهداية، قيل قميحيهم عليه يقصهؤن وكانوا الجماعة، 

والعحييان.الف،،،وق 

،م،هدنال، على ه يل، لضع ولكن بنا، ورحب بيته ودخلنا تثليت _قن أحدهم زرنا 
التيالممهندة هده هت فقال: الخيرات؟ تخفؤن كنتم أين يلج: عج الوالد ف،هيأله 

الهداية.على لله والحمل، يدي، تحت 

.http://wwwj-mskx0nUvb/sh0wt_d.php?t^64 ( ١ل 
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يوسفكالشيخ ت كبارهم لبععس معرفته االؤقف ا هل _ق الأسباب ومن 
منهميجد ولم ٠ والساجل العهدوالكلية لبعصهمه تدريسه وكذلك اللاحي، 

والعمل.والعبادة العقيدة _قن عليهم ينكره شيئا 

الكثنالإخوان جماعة عن موقفه 

نفسه،النهج يسير_قت السلمبمن، الأخوان جماعة من ^٤ ١٤٥الوالد موقف 
اكدواب1،من عندهم فيما عليهم 

السلمونا»الأخوان 'ةكمحة؛ر يمول أخطاء، من •سهم فيما لهم ؤيتجيح 
فيماويعيرهم الدين، ونممروا الحق قمعدوا أنهم ونعتقد بهم، الظن نحيّعن 

وجهعلى المزارات، أو-4، الأعمال أو.فت العقيدة مبتدعة-4، من بينهم يكون 
الكفر((.نصلءالى لا أعمالهم كانت، ءاذا أهلها.... تأثيرهم-4، رجاء الم،ييامحة، 

الجماعات،من الأخوان جماعة أن شلئ( ولا قديم، ء،ةرإفية منه الرأي وهدا 
الحسالفاعلؤاحياء الأثر لها وأن الإسلامي، العالم النتشرة.4 الكبيرة 

منالناس ممرمن لها نت،س، يط 

بعضجعل ما وهذا بدعوشركيات،، الت_يعناوها والطوائف(، الفرق مختلف، 
ينتقدونها.العلم طلاب، 

أوالتيركيات، هذه من الوقف، حيعث( من رأيهم يخالفا لا /Xc_ الوالد ورأى 
الحأأاأنات،والأضلماء٠^عتفلاتهمؤيذكر أفرادها يفرقبج، لكنهالبدع' 

أوعزسسالجملة حيُث، من الجماعة هذه 
فقادرالجماعة، رموز بعض عن مثلا سئل ي، فقالأمؤين، بين ا أفراده

ا/ه/أ'آ1اه-الجؤر س،رت،-ةتمجلة باناعبمة الد،كتورعادل محع للوالي مقابلة )١( 
http://banaernah.coin/tneclial.asp?i(l=20(&flag=l

.١٢٢٦٤اكتوىJقم )٣( 
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ومعالنفوس، _ق ومكانة شهرة ولهم وعلمهم، ضنيلهم لهم العلماء »هؤلأء 
منهوصواب ما ضوخد للشرع، مخالفة واختيارات، وهفوات زلات لهم ذلك 

كبوة<ا.له جواد كل فإن والزلات، الهفوات تلك، وتترك وفتاواهم، أقوالهم 

مخافةإشارة دون قط،—< ساد كتب من النقل عن الم،نيدى فهد ،،هاله اولم

أندون ولاتتردد، الكاتم، مذا عن ))انقل أ؛ قاور حوله، أثيرت التي الإشكالات 
شرحلما الحنفي العز أبي ابن أن تعلم لأنك، ضرو، إليه النهههبة كان-ق ا إذ إليه تنه،،،-، 

هنلأممه قبول هنمرروعدم من كان لما إليه' ينس، ولم تيمية ابن عن نقل الحلمحاؤية 
القروم،|ا.لك،_قن أقول ما ومهتوى فهد، يا يبقى الدى هو الحق ، عليلئ، لا الوقهت،، ذللث، 

وبينالجماعة لهده ينت|،،،_ا من بين الفرق يمي مياها الوالغ، أن ولاثك، 
٠منها أنه على يصمنف أو إلعها يسمب من 

،JrUبعدها وما الخليج حرب ء أئنا ي عنيف صراع كرت ذ كما حدث وقد 
منأم االنتسبين من أكانوا سواء الاحواني، المافىواكار التيار من طوائف 

ممنالجماعاتل عن الستقلين الأفراد من كثيرا الساحة سقن لأن الحينفين، 
ولاالحطا، من ماعندها وترك الحق، من الجماعات هده عند مما شيئا أخد 

الشرعيةاتقضايا سمحت سواء خاطه، اجتهادات أيصا الأفراد لهؤلاء أن شك 
الالتنؤخ باب من الخلاف يكون وقد واجتماعية، سياسية من الواقعية أو 

بابمن الأمر ولى أويرى الأخر، بالرأي الختلفتي بعض يضيق لكن التضاد، 
أوالداععه وJاخد النا،_، سقن سمره }ناسمب لا الرأي هدا أن السرعية المساسمة 

والنوعاء،العامة من أوسودبش أوعقلة لشوة حقبة _قن الحماسمة العالم طالب 
منافثماتمن الدعؤية المماحة شهيته ما حدث ولهدا الأمر، ولي رأي فيخالف 

الحكام.وبئ، بعضهم وبين الدعاة بين، أوإشكالأت أومناوشات 
.hltp://w\vw.safa-alislam.ne_aqeed2.htmالإسلام صفاء مجلة ( ١ر 
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وتقضتوله كانت بل راعات، انمي هذه عن بعيدا 'يءؤبن الوالد يكن ولم 

قبل.من ذكرنا كبما وعقل، وعدل بحكمة معها يتعامل وكان مضيجعه، 

والاجتهاداتالتجاووات بعحض منهم يظهر الدين الدعاة يناميع كان 

كانأوفعل، بتول ظلم أنه يحس من أينا ؤينصر الصائبة' غير 
لتمسهينتممر لم أنه لا إ م، نمها ١ بعحض بته أمها أنه ومع وفعله، بقوله يآنمهرهم 

افعونويا_فعونعنه.يد الوالد محبو فكان عنها، أويد.افع 

الواقعأحد م،نيع على تعليقا الطيري معلأ بن حيي،—، الل-كتور يقول 
ا؛"مضت'ة،ةمحةر الوالد وفاة يوم ؛قت الأذجاه.هذا تسرث التي الالكترونية، 

^^اةاكيخءغّ..ولمأرثالنتدى
كامليوم وممعى حإ،ريزج.. الثييخ وفاة عن مقتيسا أوحبرا اواحدا موضيوعي

أندون من النتدى الأعمياء-4، من ممخم سد حلاله نواحي الشيخ وفاة على 
وJقفلا،,الإدارة به تكتفي واحدا ولوموميوعا منهم نرى 

عاماخمس،ين بعد وُأهأ جربن بن عبدالله النييخ الوالد أرحيل،،،ماحة 
لهؤلاء؟((.ثهيئا لايعني اثمعوة وه، العلم -ه، قينياها

كلامهبعض أحدوا التجريح ))غلاة ٢: درواسر الاللأين نور النييخ ؤيقول 
قالبل ونيليعه، وتو،هفيهه منه والتحذير ودحره، السعيخ اط لإ،همقوه واو،،تعل

هوبسلفي(،.ولا بعالم ليس إنه قائلهم؛ 

حصهالهكل أاوبرغم ا: ال،،،ماعيلر محمد إبراهيم النيئ—خ ؤيقول 
علمه،ذلك، وقبل وزهاده، وتقواه وم،لأحه ال،ين هذا لخدمة وبذله ة الحمي—ي. 

.hltp://w\vw.benaa.c0rn/Read)؛.sp?PIDا=44ا  cnt=0(S،Scc&)506)(=( ١ل 
.http://www.ahlalhdecthxorn/vb/shovvthrcudا 80496ل٢( 

Iittp://ww\v.ahlalhdeeih.c(>rn/vb/sh()wthread.php'?tا=79870ر٣( 
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الجبل،هدا لثلم المعي نفسها على أخدن فئة له انيرت وععله 
الأدب،معه وأسيء الألمن، ولأكته منهجه، ؤحقت علمه ومقت عقيدته فاوهموهسقت 

غاضابعلمه، مجاهدا طريقة مم،ى_قن وسموا، ورفعة عرا إلا ذلك زاده ضا 

لله،،.إلى أمره مقومنا بالهداية، لهم داعيا سفاهاتهم، عن وعقله بحسره 
منإنلئ، فيها؛ أخبارقالوا ))وميلتني ا: قالفيهر سؤالأ، سائل وأرسلإليه 

،بجوابلث، تهلميسى أن ثيح يا فارجومنلئ، صهحيح؟ ا هل فهل القطبية رؤووس 
ودبهب، من كل فاصيح فيهم، والتجريح العلماء على اليوم الكلام كثر فقد 

أبوبكر كالثييخ العلماء بعض وذكر فيهم، والطعن العلماء أعراض _قن يتكلم 
زيد

منمافيه وسريا خطابلئ، وميلنا فيه؛ قال طؤيل بجواب فاجابه 

وسربالمنة، فتم،،دك، البتدعة، ومقاومة الن۵ديءتةه من به تقوم وما التوجه، 
ؤستبعؤنالدين، إتعل_اء يقدمن الدين أن ثيك، ولا الملف..... نهج على 

بهم،يغتر فلا الميواب، من بعي،وون أنهم قبة، الحبة من فيجعلؤن الهفوات، 
يعذلون'الخطأفإنهم من ثعيء منهم رثي ؤإذا الشاء، من ي،دمع أن فالواجب، 

مسمومة،العلمإء ولحوم اجتهاده، أجرعلى له واتجتهد مجتهوون، لأنهم 
الأنبياء،،.هوم|راوث، الأى العلم _قت طعن ضهم والطعن 

ذلكفإن غ—يرء؟ل دون ءةثلإ،ة للوالي المهام توجهي، لم سألت،: ا ؤإذ 
فهذاصريحا وكان'ئمح اضريح، مجام 

الأحيان،بعضن مقت ا قاسيالعبارة يل. شل. كان بل يوارب، ولا يوري لا ام، الش
^•٤٠٠عياراص ببعطى ئلأ صرب 

.http://ibnjebreen.coin/?t^wa(&view=vmasal<&subid (١'
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الشايخكتب أحد _قت حطا* رأوا ا إذ عليهم الواحب  ١٠: ٢ ر يقول 
منؤيتثبتوا الشيخ، ذلك يراجعوا أن أشرطتهم، ض شريط أو-فن الشهورين، 

فهوسوفرأوه، بما العالم ذلك أقنعوا ميحيعا حطأ كان فإن الحملآ، هدا 
الحيوابلهم سوف فإنه حطا، عليه ليس كان إن أما حْلثه، عن يتراجع 
قمعيهمليس هؤلاء أن والظاهر فهمهم، سوء لهم ؤيوصمح الحيحيح، والقؤل 

^لهمالتعصعبلمسسس،ابممحهم،

حملمناقسة الشايخ هؤلاء وبثن بينهم والذين إليهم، بامحل اشتهروا الذين 
منكل يخطئؤن معالوا بحيث وعداوات، وأحقاد وبغم،اء مقاطعة آثارها من 

•أوسروري•••• أوإخوانى يقولون مما فيلبى انه ■ذالفهمختثهجهم'ويرب 
التياالأثداهاو الأمواتوعمارة كعيادة البدع؛ الذينبد-عونإش بالث-عة عليكم 

كالروافصالعقيدة البتادعة_قت وكذلك البتال.عةه الوالد ؤاحياء كالأمنام، هي 
والمتصمؤفةالعترلة وكدلك البلاد، كثيرمن -فن وتمكنوا شرهم انتشر الذين 

منونحوهم، والاباضة واليعثية والحداسة والعلمانية والإباحية والأشاعرة 
الإسلأمعلى وشرهم حطرهم تمرة وعرف اعهم أوابتل، كفرهم تحقق الذين 

شرهم((.من ايسلمؤن ؤيحدر الردود إليهم توجه بان أولى فهم والسلمين 

بزفوزانممالح الشخ لعالي وجدت، وقد علمائنا هوكلأم الكلام وهذا 
الكلام))اتركوا ا: ر مماليه يقول الوالد كلام من فريبا كلام—ا جءمحمحم< 

اكسيحةوادعواداسإنىابذلوا ••فلأنكذا••• 

إماالحيحيحة، الدراسة والى أهله، عن العلم تلقي والى الكلمة، اع اجتم
أْدا٠ مجتمعك وتنقع نضيك تنفع دسؤية أودراسة أحسن، وهذه دينية دراسة 

.٨٠٤رقم الفتوى ( ١١
.http://www.albaidha.net/vb/showthrea(l.php?t=574ال٢ا 
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هوهدا ٠ ٠ ٠ كدا وفلان مصيب، وفلان ، مخطيء فلان والقال٠ بالقيل الاشتغال 

** خطأ أحد عالهط رأس ا إذ * ٠ ٠ الصنة ؤيسبب t الكلمه وشرق i السير سنير الدى 
فعلوفلان ا كد فعل فلان تقول مجلس ق - تجلس ولا 4 وبينه بينك تناميحه 

عنالجيس ي كلامك أما النصيحية، هدت، بينكوبينه٠٠ فيما تناميحه * ٠ ٠ ا كد 
•شر••(( هده عيية•• هده فصيحة•• هده نمييحة ليست فهده فلأن، 

الألبانيالشيخ حتى الكلام من احد يسلم لم فإنه القارئ يعلم وكي—ا 
والحديثفيه الكلام من ؤيكئرون الفقهاء، مرجثة من إنه عنه قالوا 

أن»نعتقد ٢: jقاهر سبق كما فقال ^١١٥٠٥ عنه الوالد سئل وقد أخْلائه. عن 
الحديث،أهل ومن العلم، حملة من زع('هأ الألباني الدين ناصر محمل. الثييخ 
وحلأمالعلم حدم فقي، العلماء. بين كبيرة مكانة لهم الذين الأمة علماء ومن 

بعص؛قن ساهل-ولكنه الناقمة، الولمات وألف بالحق، وجهر الحديث،، 
ولاحعلوه، ينجس، ولكن عد.ر، فيه—ا له التي الأخطاء من وص،ا ٠ ال،هيائل..٠ 

والذينالأيمان، من لي،ست، الأعمال إن يقولون: اكين الفقهاء، بمرجثة يلحق 
منهم<'•فهوبريء العاصي، ويبيحون الرجاء جاسا يغلبون 

ولمالرئوي،، لهد.ء يلتضت، لم ولكنه منهم٠ كثير 'يءمحة الوالد على رد وقد 
٠به^ 

اتجهاليهنمن موفقه 

يفرقأنه مع هاتين من الوالد موفما جهعت لصد 
الجهادساحات على غلبت قد إذ الفرق، دسذ لا النامس من كشرا لأن بينهما؛ 

تمكيف عن يث لحي• ا بصمدد ولميت التكفأرية، الأفكار مناطقه من سر كق 

.١١٩٦٨رقم اكتوي را( 
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عنوالحديث وئسأ، الوالد سيرة عن نتحدث لأننا مهما؛ ذلك ك1ن ؤإن ذلك 
عنمؤضوعنا.يخرجنا المسألة هدء 

قلؤيهم،الإسلام مب يملأ الدين الشباب من فئام هم الجهاديين إن 
العالممن الماخنة المناطق ه، - المسلمتي نميرة هم عليهم سْلر وفد 

وعرهاوالش،أثأان، ارر، وكسموالJراقي وأفغانستان، ان، كفلسحلالإسلامي، 
شكولا للقاى، أهلها الكفارونحوهموعرص،وا عليها استولى التي المناهلق من 

بالنغلرةعندهاتشويفيمايتملق كان اؤإن واخلاميهالطائقة هدمح دق —قزصم

ولاللتكفير تحيل لا النظرة هدء لكن وشعوبهم، وعلمانهم المأ،دلمين ذكام إلى 

والخلودالدنيا، JاJركونإلى الاتهام هيدائرة_قتمحيطا ؤإنما التق،ّييق، حتى 
الجهاد-4،ساحات، الجهاديوزيملأون كان وفد بالثمهوات،. والتعلق للراحة، 

الجهادشعيرة الأيام تلك، الظروف_ؤت أحيت، قد إذ أمرها، أول أفعانءع،تانمقت 
بدعمووحدانا، زرافات، هناك إلى فانطلقوا اب، اليبمن الكثير نفوس -4، 

به،يساالنفنرة هده عندهم وتوكت، والثيعيية، الرسمية المؤسس،ات< من وتثميع 
قميرضهبواحم، بقيامهم ؤإح،،،اس حماسية، احواء من يعيثهؤنه ما 

وضعواختلاف التكفير، أفكار تمكن وبعد اتوال،ئدعوب، الحكومالكثيرمن 
محلية،وص،راعات، أهلية حروب للكفارإلى حرب من ان أفغان،ددتاد-4، الجه

المهراعمناطق من ونحوهما وداغميتان للشيميان الجهاديثن، كثيرمن انتقل 
ْعتواميلهم فخف، الأميواء، عن بعيدة المناطق تللث، كانت، لكن الكفار، مع 

٠الم،احات من كشر على التكفيري الفكر ساوحلر أن بعد الإسلأممة البلاد 

ؤيتكلم، العلماء فيهم يفتي مكان' كل -4ن اليوم فممروفؤن التكفيريون أما 
المؤتمراتوتعقد الإعلام، وسائل عنهم وتعرض والهاسة، الحكام عنهم 
والتحذيرمتهم.عليهم والرد أفكارهم لمناقثية العلمية 
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اختلاطلكن قاسع، وفرق بعيد شأو والتكفيريثأن الجهاديين فبين 
ولومهمنقدغيرهم الجهادييزف لدى السيئة النظرة يوجود الأوراق' 

سوىالفرق يعرف فلا بينهما، يفرق لا الناس من كثيرا جعل القعود، على 

الاستخبارات.ورجال والماسة والفكربن العلم، طلابا من التخم،حين 

ومناليهاد من الوالد موقف عن الوضؤع و4نهذا 
والجاهلينالجهاد فهومع بينهما، /Xf(_ كيفايفرق وسيتبين التكفير، 

وآدابه،السرعله، يضوابطه لعروفه، ١ الجهاد وشروْد ودعمه، وعلمه بمليه 
والعدوان.والإفساد، والتفجير، التكفير، وهوضد وأخلاقه، 

اشتبهالناس، كثيرمن عند الفرق هذا وغموض ''ة،ةاإإإاق الوالد 

منواذتقاJه ناقئيه، من فناقشه أمره، حقيقة يدركوا ولم موقفه، عليهم 
منفيه هم القاعدة تنظيم أفراد ان ■حتى بل اجتذبه، من واجتذبه انتقده، 

كماا عد قا مداهنا لجعله وبدص|هم ، ظهرا نمسرا لجعله فيعهئمهم المختلفلن، 
اليحعث،.سترى_ةتهذا 

أخن،لأنها والجاهدين؛ للجهاد الوالد بنظرة أبدأ هنا ولعلى 
ييظيمخاصة التكفيريين من بموقفه أثني تم للقلما، وأقرب، النفسي على 

بينهودار الوالد قاولها التي التكفيردة الجماعات هوأهم إذ القاعدة، 
والجهاد،كالتكفيروالهجرة، الأخرى التكفيرية فالجماعاقت، سجالأت،، وبينها 

طلابابعحض بواسطة أرسلها نممائح سوى حوار، معها يحمل لم ا وغيرهم
الجرائرسأسيرإليهاال،،ألحة.قن الجماعة من أفراد إلى الجرائريين العلم 

باختصار.الله شاء إن 

يعْليلث،الإرهاب،، عن سئل نا 'ءّجرإيج للوالي بجواب، لا£، آتى هذا قبل ودعنى 
الممر،هذا استخال،امهإت كثر الذ،ى الإرهاب، لصيحللح المامة نْلرته عن تمهورا 

VV•
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اللهقال ا: ر يقول به' الجملة حيث من التدضن لرمي الأعداء واستغله 
ر؛-؛ورقهآلمن، رباي وبمن لوؤ ين آسقلنثهم ثا لهم ؤوأعثوأ الى: تع

الكفار،من الأعداء فالأرمابهوتخويف ٦[. • ع^JوأشوثJؤءظلم 
وصفتعالى، لله عبادة والرهبة السنمين، قوة من يخافوا حتى العال،ة وحمع 

؛•٩٠هتاطسائة؛سابتالأنياء• 
الذينمم فالارهابيون [.، ٤٠تاوقرْ: ب ئرث،>ون ؤوإ5ئ ه: قولبها.٤، وأمر 

بعصإن ئم اد، والعتوالعدة بالكثرة ارى اليهودوالتمعمن ار الكفيرهبؤن 

عليهميثور أن يخافؤن من كل إلى الاسم هذا نقلوا تونس ؤفذ أمريكا -4، الدول 
بهياواكدلحين ال۵دالحين سمؤن فمأ_اروا أودعلنفضاتحهمأ يكفرهم أو 

الصلوات،على ؤيواظب الله، حدود على يعافْل من كل ؤيعتقدوزه الاسم، 
الأغانياع سممن ؤيمتنع اق، المسنحيفا إلى لباسه ؤيرفع ١ لحيته ؤيعفى 

والنساءالرجال بين والاحتلاهل، السفوروالتبرج بتحريم ؤيفتى والملاهي، 
يعذلونلأنهم إرمابيا؛ سمونه لمن مشة جعلوها اليمان فهذء ذللئ،، ؤيحرم 

أنهفيخثمؤن المخالفات، وهذء الأعمال هذه تبيح التي الدول وؤساء يكفر أنه 
ؤولأةالأئمة وتكفير ال۵لاعة عن الخروج على ؤيعرصهم الرعية، أفراد يثير 

هكي،ا٠قتالهم، واستباحة الأمور، 

عنومتنره بالشريعة متم4،أك كل فليس ، بص،حيح ليس ا هل، أن ونرى 
بواجباتيعمل أنه الأصل بل ، لقتالها ومييعا للدولة مكفرا يعد ات المحرم

وحوئاتعالى، لله عبادة والمكروهات ات المحرمؤسرك وم،هيتحياته، الإسلام 
فانانممانمين، اله عباد بمثل لتهمة 

والتسرعالتشبما منهم يخافا من ينصح ذللفا مع ولكن الخديثا، أكذبا الفلز 
التفسيق((.أو بالتكفير 

.١٢٤٢٧ (١;
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بالتفسيروتفسيرها االحدْللعات ضبط وجوب يرى فه—وإذن 

فيه.ما بغير أحد يرمى ولا الناس، أمور لتستقيم الشرعي؛ 

عنفيقول ين والجاص. للجهاد Jنذلرئس النظرة مذء ؤيمثل 

تقاومالتي ة السنأهل »الجماعاتمن ؛: انمرازر الجهادية^ الجماع—ات 
الاحتلال،أهل سوان رد من عليه تقدر ما نعمل أن لها ة المحتلالقوات 

ولووالجماعة، المنة أمل عقيدة على الجماعات هذه كانت إذا وبالأخص 
أهلمن يكونوا ولم رئيسهم' ؤيطيعون الم،،|لمين، الأخوان إلى ينتمون كانوا 

وكانوا٠ بالعلماء مهلة على وكانوا السلفي، بالمنهج وتمسيكوا التكقعرللمس،لم؛ن، 
عبرةولا بهم، معتبر مثيايخ على درسوا الذين العلم طلبة من أوبعميهم 

عدوانيمدون الذين المجاهدين وهاجم الجماعات، بهده الفلز أساء بمن 
باللسان،يجوزمهاجمتهم فلا الم|دهامين، لبلاد الم،ليبيا؛ن واحتلال المعتدين 

أفتواالدين اء العلمبعمى هيئرمن ا ومالمسوامين، يكفرون أنهم ار اعتبولا 
الوالدينؤإذن ام الإمإذن شرطوا ا إنمالعراى —قت اد الجهمشروعية بعدم 

يجوزفلا الميروط هذه فمتى.ممهلت الكفار، اا_ون يجاهأنهم من والتحقق 
اعتدىمن اعتداء يمدون الدين العراق أهل من الجاهدين على الاعتراض 

مااعثدئيمل ةعثد.وإعكه عثك؛ اعتدئ فمن ؤ تما الله بقول عملا عليهم 
أوالشيشانالأفغان أو-فن العراق أنهناك_قن علم فإذا [، ١٩٤ه]اوقرة; عؤم 

يجوزفلا عل-وانهم، الكفاروبحيدون يجاهدون طائفة غيرها أو أوكشمير 
غيرجائر،حمانا أومتحم|عهون جهلة انهم اتهامهم ولا عليهم، الاعتراض 

تعالى؛الله بقول عملا الكفار يقاتلون إنما لأنهم تكضيريون؛ أنهم أو 
ت]التوبة ب م؛؛م وتمحدوأ ئ١ألخكثاي ثنوأ  ١٣١^ارمق 

أعلم«.[.والله ١٢١*

السوىرفمهاا؛آا.)١( 
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هاجمالتي الياهلق ق، - وضؤابطه بشروطه الجهاد وجوب يرى فهو 

فتاواه_قت دائما يشيرإلمها التي والأحكام الضوابط ومن السلم؛؛ن، الكفار فيها 
منعلى كفاية فرضي البلاد أهل على عين( فرض الجهاد أن ومحاضراتف: 

ورصاالأمر ولم، من، الأستئذان فيه اشترط كفاية فرص كان إذا وأنه سواهم، 
يكؤنوأنه كفاية، فرض)، الجهاد أن العلماء »ذكر ا: ^٥١^١ يقؤل الوالدين،، 

التيالبلاد العدو أودهم ام، الأمأواستنفره الصدم،ي حضر إذا عبؤ، فرضن 
منالكفاية فرض .فن بد ولا والقدرة، القوة مع إلا الجهاد يلزم ولا ا• هوفيه

ثالرب وسخط، الوالد،ين رضا ث الرب ررضا النبم، لقول الوالدين، إذن، 
فهوال،،دلم؛ز،ه الدى،هووالي الإمام إذن من، أيمعا بد ولا '، الوالاوين«رسخط، 

هوإنما السملمين، بيلأد حل، ما أن شلئ، ولا يناسبها، وما اليلاد بمحيلحة أعلم 
ربهمإلح، االسلمون عاد ومتى ، الذنوب، ب،،،ي،-، تمالى الله من وتسليط عقوبة 

عدوهم((.كيل. ؤيرد ينممرهم فانه العبادة له وأخلحهوا 

الثيبابأحد عليه ألح وفد الوالدين. رصا اشتراط _قن يشدد وهو 
بالجهادقلبي، تعلؤ، شاب، ا؛»أنا سوالهر ال_قن الوصوعفقهدا حول ه سؤال_ق 
أميولكن، العراق، _قن للجهاد أدهي، أن وأريد الثيهادة، وحب( الله بيل سث 

رافضة،زالت، وما الأمة، وحال الجهاد فمل لها بينت، أنم، مع ذهابي، رافمهة 
عندهاولي،مر، الموت،، من، علئ، حوئا للجهاد ذهابي تريد لا أمي شيخ يا ولكن 
علميمع إذنها، دون من أذه،_، هل فمييلتكم، رأي فمّا الدين، هدا على غيرة 

ت،عامحني؟سوف، الله باذن ت، وا،،ءت،ث،هار. ذهيمته ا إذ أني، تام ل١ 

.١١٥٢٤رقم الفتوك، ]١( 
١٠  ٨٩٩/ برقم والمملة البر كتاب، من ين الوالي، رضا هن الفضل من باب هن الترم،نى أخرجه ا ٢ ل 

.١٥٢٦٩الفتوىرفم ]٣( 
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النبيهت؛قال فصد الوالدين، ْلاعة يصذعليك، بقوله؛ (_ fXjفاجابه 
واستأذن، اثواثاوين< سخطا ث ترب ا وسخط ثدين، الوا رضا ث الرب ،،رضا 

،ففيهمافقال؛ نعم، قال؛ والد،اك<؟1ا ،أحي النبي.؛ له فقال الجهاد رجل-ثن 
فان،فالرمها، قال؛ نعم، قال؛ منا'م؟«، للف، ،هل لأخر؛ وقال ا، فجاهد،؛ 

الأيجوز فلا الدولة، منعته فر العراق والجهاد-ق ، ٠ رجليها،ر نصت، الجنة 
نيتك«.أجرعلى وللئ، نفسمليه، وجاهد ، عمللئ، فا'.ح،،س الدولة، من بإذن 

أمعي، هوفرض راهل ا؛ العراقر _قن الجهاد حكم عن سائل وماله 
كفاية؟«.فرص 

_قنطمموا إذا وردهم الأعداء لحد الجهاد إن حيمث، ؛ فأجابه
الدينالعراق أهل على عين فرض يكون فإنه الواجيات،، من الأاسلأمية البلاد 

العد،وذلل؛، وبين بينهم يكن لم إذا غيرهم على كفاية وفرض العدو، دهمهم 
أفنرإلاعكممّسابممحم ^٤، ١١ؤ، آمسقثروؤم ؤنإ0 تعالى؛ لقوله ميثاق، 

[.٧٢هلالأ;فال،: يثق ء تأثأ 
بقولهر؛اث■ء،ةرينة فاجابه فلميملين الجهاد.فن حكم عن سائل وماله 

القادرين-قعلى قتالهم يتمتن فإنه فلسطين، بلاد لهموا قد اليهود إن )،.حيث( 
والأفغازوالمييشانالعراق بلاد وهكذا بانمدو، نكاية فيه كان إذا ^لة ل؛، تل

فيجم،بلادهم، واستغلال به الفتك، العدو يحاول مما ا وغيرهوكقمير، 

إذاإلا الأحرى الدول من غيرهم على يجب ولا العتلين، أولثلف، قتال عليهم 
•ْش،اوادةاا دون ذلك تسير 

• ٠٣٠ /٤ برقم والسير الجهاد كتب من الوالدين بإذن الجهاد باب اليخاريه أخرجه ( ١ ) 
.٤٣١٢/برتم الجهاد كتاب من والدة له ئن التخلف الرخمية-ئت باب الكبرىان السائىف أخرجه ( ٢ ر 

)٢(
.١٢٩٤٨اافتوىراقمرأ( 
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لكنهتيسر، إذا والدعم والتسديد بالدعاء والجاهدين الجهاد فهومع 
المجاهدينينتقد من رأى ؤإذا وْلإحدلءتدة، شرعية بضوابط، كله ذلك رضبط، 

Atخطبة مرة ضر فقئ المتحدث. ؤينميح عنهم افع يد فانه عنهم، يخذل أو 
بالجهلولمزهم العراق المجاهدين_قن الخطيب فيها مس الرياض جوامع أحل. 

حؤلفتاؤيه وزودءببعض مناصحة خطاب الوالد له فكتب ونعوء، 

الموضؤع.

أحلعليه وعرض للجهاد، ذهبوا الذين الشباب احد استت،هد ؤإذا 
ؤييشرهم.ؤيثبتهم ؤيعزيهم إليهم يذهب فانه أهله، لمواساة الذهاب 

والفتنة،البلاء من للعراق يذهبؤن الذين اب الشبيمهس، ما رأى ا ولم
السفريعذرمن أصبح وأهليهم لأنفسهم أذى من ذكا بسبب حمل ا وم

أن؛»لاشك، فيها قال عكاظ، ميحيفة _قن مقابلة معه وقدس،رت، للعراق. 
واكلمنيالإسلام وعلى أنفسههم على خطرا بشكل العراق إلى الثماب سفر 

الإسلامعلى ومهرر لهم، مذلة فيه للعراق خروجهم وأن باكملهم، والعرب 
منبإذن إلا يخرجوا بالا المعياب ننممح ونحن أيميا، بلدهم وعلى والألمين 

الغزو®•ذك كان أيا الإمام من بإذن ينروءالأ ألا اكلم واج،ب من لأنه الدولة؛ 

تؤئرلم الذ،ين الجهاد وشباب بالجهاد يتعلق فيما منهجه فهذا 

•ال|كصريه الجماعات ت شبي عليهم 

الفكرتبنوا أو تأثروا الذين الهباب الأخروهم الفريق مع منهجه ا أم
أوكفرها من وأن شرعية، دولة المعودية الدولة أن يرى جو التكفيري 

الله.أمر إلى يضيئوا حتى قتالهم يجم، الذين البغاة الخوارج فهومن عليها خرج 
\-مآ\ا،اس؛ 

WO
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يمولِقفتاؤيهومحاضراصوديوسهولتاءاته، مشهورضهوهذا 

هده_ق الدولة جعل أن على ونشكره الله ))نحمد : ؛ الفتاوىر ٍاحدى تقت 'يءمحق 
والخطباء،الأئمة وJعين الشرعياrن، القضاة وتأمب الله، شؤع تطبق الملكة 

النكو،عن وتنهى بالعروق وتأمر الحدود، وتقيم * الله إلى الدعاة وترسل 
الكفارتقنمع اون نتعولم I غيرها عن الدولة هده به تميزت مما ذلك ونعو 

العراقأهل أن لاعتقادها ذلك، _قن تتدخل ولم العراقوأفغان،،ءتان، على الحرب 
هدهكمروا فقد أفغاذ،،،تان وأما العدو، هدا عليهم الله فسيانمل، وبدلوا، غيروا قد 

لمهدالأمريكية القوات استقيمعت، لما بعصيهم، كفرها أو الإسلامية، الدولة 
ماونيت،ما فإنها ذلك، ومع جاورها• ا موعلى عليها المراق حاكم من العدوان 

عدرلها ظهر فقئ الدعاة، أولئلث، سجن وأما رجال، ولا باسلحة الكفار مع 
وعمل، البلأد تقت اد الإفميمنهم حمل من مع عملوا هؤلاءفد بان ، ذلي، تق 

قدالعلماء أن مع بغيرإذن، ذلك، -ثن أوتكلموا، لث، ذلأثيبه ا ومالتفجيرات 
الأفراد،.نقلر من أتم نفلرهم فان الإمام، بإذن إلا يجوز لا الجهاد أن ذكروا 

منولوكانوا هؤلاء مثل لانكمر »نحن ؛؛ أحرىر فتوى تقن ^،؛C^ ؤيقول 
فقال:كفار؟ هم هل وسئل؛ الخوارج قاتل قتيقت عليا أن ثبت فقد الخوارج، 

إلاالله يذكرون لا »المنافقون قال: منافقون؟ هم هل قيل: الكفرفروا«، »من 
إخواننا»هم قال: فيهم؟ نقول فما فقيل: كثيرا،،، الله يذكرون وهؤلاء قليلا 

وقدالبغاة. اسم عليهم يْللق الخارجين هؤلاء مثل إن أي علينا،(، بغوا بالأمس 
اكف،هن البس أهل ال قتاب بف 

المثرينبإخراج يطالبؤن حيهث، قبهة، لهم البغاة هؤلاء أن شك، ولا الفقهية، 

.١٥٢٧٢رم الفتوى )١( 
الفتوىرقم،لأ0؟ا.)آ(
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فما يعرفوا ولم 1 بقائهم للحكمة_ق، يتقحلنوا لم ولكنهم أمريكا، موالاة وبترك 
محبةهو_قت ءانبما نيمية وابن عيدالوهاب ابن ذكرعن وما اكيلحة، من ذلك 

قتلواالذين التتار مع الحروب وقع-ق كما السلمين، على ونميرهم ايقركبي 
دينه،الله ونمير الثه أذلهم حتى والشام، العراق ؤهن حراسان ال،دهلمينهت 

،ء الأعدا عليه س،اط لما عبدالوهاب، بن محمل السييخ عهد ؛قن حمل-ما وهكذا 
نهىفلدللئ، متييلطون، بغاة أولئك، فان المملكة، هذه الأمر_ق، ولاة على وكذلك 

منالأمريكان بإحراج ييلمالبون الدين هولأم فان حال وبكل معهم القتال عن 
تمكينهمعد،م بالاحراج الأمر أن عليهم حفي وقد شبهة، لهم العرب جريرة 

بالإخراج((.الأمر هدا يعمه فلا لمم،لحة أو كعمال بقاؤهم وأما التمللئ،، من 

اه، ٤٢٧ع_ام فالأولى^ آخرحياته، فناؤيلاث 
خلالهمانم.يدمن ؤيمكن كنى، ه، ١ ٤  ٢٦عام _قن والأخرى 

الفتنة.هده من وموقفه منهجه معالم 

التوازنةالنفلرة هذه يفهم أن أويقبل يسحليع أحد كل ليس أن والممكلة 
علىالتبس ولهذا الكلام، ئنايا _قن معالمها لبعص أشير اكامة،وبخاهدةاذا 

بنأ،،مامة أومن القاعدة تنفليم من الواك موقف فهم الناس بعضي 
علىيثنى زُألمهغ القيح أن يشيعون الإخوة بعطن الإنترنت، مقن ترى ولهذا لأد-ن، 
القحلعا هذ عن /عآهغ سئل وفد قديم• صوتي مقحلع على اد١ اعتملادن ابن 

،أونحوذلك، عاما عشرين قبل أي قديما، الحيوتركان هذا ))لمل ؛ ؛ رال فق
حاولواالذين الثييوعيبن( ضد الجهاد —ق كبيرا حهدا بذل الرجل فإزهذا 

عزامعيدالله الثييخ ذللف، بذل كما الأفغان، ايييلميزث بلاد على الاستيلاء 
يعس(قيهاكولةالإسلأميةهت

 )١٣١٧٤)١.
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علىأنكر كما ، ازبابن القيخ كلأمه عليه أنكر ذلك فلاجل الملك—ة، 
■للمسدل4ين« تكفرهم السعري ومحمد الفقيه سعل 

خفيةأو ظاهرة معرفة لنا ليست نمن ا: أخرىر فتوى  ٠٤- عنه وقال 
وهومنهجعليه، يوافق لا مما وهد١ بالتكفير، تشدله من ذكر ما إلا بمنهجه 

عليقاتلهم الابن اكناة 

وأتياعهالمرن كمييالعزيز الفرقة هذه أفراد بعض عن سئل وقد 
ولاةطاعة عن خارجون وهووأتباعه بعتبرخطاوضلالا، »عمله ؛: فق_الر 

الجماعةوفارق الطاعة خلع ومن السلمتي، ام إمبيعة خلعوا قد الأمور، 
ولاةولأمر الله لأمر الأستمملأم عليهم والواجب جاهلية، ميتة فميتته ات وم

جماعةمن وأخرجوهم خطؤوهموصللوهم العلماء الكثيرمن وهناك الأمور، 
ال،مدلمين<(.

أفرادأن تجد الناس، من كثير على التوازنة النفلرة هذه خفاء وبسيب 
السلطانعلماء من يجعله فبعممهم فيه يختلفون القاعدة تنفليم 
علماءمن ليس إنه يقول وبعميهم الجاهدين، قتل يبيح لأنه بز؛ المداهت

فيهائا نمموميهم أنقل أن أريد ولا والجاهدين' الجهاد يؤيد لأنه ال،،لطان؛ 
مشهورةكثيرة لكنها الكتاب، هذا مثل  ٠٤تناس،_،.لا التي النابية العبارات من 

الإنترنهت،.مواقع _قن 

لاقتاعهم.يمل أن النغلرة بهذه يحاول بهم، رفيق هذافهوعءمحة ومع 
عليهم،وغلغلتهم معهم العلم طلبة جفاء رأى إذا وبخاصة لننتركهم، يقؤل وكان 

ليزيلالوالد مع لقاءات منهم الاستفسار يريد من لباضس نرتب ا وكن

١٩^٣ ( ١١i•١٢.
١٣٤٢٦(٢١.
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قولهعنهم فتاواه ومن ' ^٥٠٢ ا_قن مله ؤيخرجؤن ثدهم، التي الشبهات 
الاياتبعض من أخذوها عامة، علوم عتدهم الأفكار هذه فكروا الذين »هؤلأء 

التوليعن النهي فيها التي الاياتر بعض على العلماء بعض وكلام والأحاديث 
والأمان'العاهدة على الموالاة وهليقوا الحيلحة، النذلر_قن وفاتهم والموالاة، 

يقتل»لأ ه: النبي قال وقد عليهم، إئم فلا كافنا قتلوا إذا أنهم وظنوا 
علىباقيا دام ما العاهد قتل يحل لا أي عهي، ذو ولا بكافر، مؤمن 
ؤيتليعواوأنيهيمعوا علمائهم، إلى انيرجعوا اي،لمين ثباب، وننميح عهده، 
الفانالتي العاممي وهذه الخلافات، هذه عن ؤيبتعدوا أمرهم، لولأة 

الأمنين٠للمهههلمين والأذى 

للواليأمعاء قد بهض،هم فإن والأهواء، الم،ارك، لاختلاف، ا نظن ولكن 
مميتوىعلى معواء بها قاموا التي أييالهم بعض _قن يفتيهم أنا< عى واد '>ىجرفيج، 

الوالدأن وزعموا غيره، أوف العراق ف للجهاد ذهبوا الذين كبعض الأفراد 
القاعدة.تنظيم معيتوى أوعلى أفتاهم، هوالذي وُ('ه( 

أرسلجتص،مح،، العزيز عيد بن ممال،وح و،،موالأمير أن ذلك، من كره أذ ومما 
ابنالييخ إن وقال؛ للعراق ذه،_، ممن ممص عن يمهاله للوالي حطابا 

ذللئ،.بإنكار الوالد عليه رد وقد للعراق، بالذهاب، أفتانا هوالذي حبرين 

أحمدله يقال ،هييتمبرأث،ريهلالسغعس أحدايث،  JUUالجزيرة قناة وبئت، 
*'ة،ةمحة الوالد منهم وذكر للمثيايخ بفتاوى امهتعانوا إنهم فيه: قال الغامدي 

بالغامدي'الميمي الرحل هذا نعرف، »لأ ٠: قارر ذللئ، عن سل ا فلم
بعضعن بفتوى مهل،رت، الحواديتن، ^ه أن من ذكر وما قابلته، أني أتذكر ولا 
)١٢٠٦٧)١.
 )٥١٧٢)٢.
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التي_قتالحوادث يريد كان إذا لدلك، صحة لا بينهم من اممي الثمايخوذكر 
صدرفقد فلسطين مقت الاستشهاد ات عمليوأما أمريكا، دولة _قت بر سبتم١ ١ 

ماالشديد العذاب من يلاقون الفلسملينيثن لأن وذلك بإباحتها، فتوى منى 
عذابهم،من تقلمموا أن والعداب.فيريدون الألم لثمية الموت معه يتمنون 

قوتهممن توهن وأمُرارا وجرانا موتا فيهم ؤيوقعون بهم ينلكون ذلك ومع 
الملكةداخل الث،ايخ من كثير منهم العمل ذلك أباح وفد تعيلطهم، من وتحد 

فانيحال وبكل اجتهاد، منهم ولكل • العلماء بعض ذلك ومنع وخارجها' 
ه١ ٤ ٢ ٢ عام صفر شهر _قن فتوى مني صدرت وقد الحوالت، بتلك أفت لم 

أضدادهممن الح،واب إلى أقرب وأنهم أفغاذأ،،تان، ان_ق ْلالبحركة بشان 
فيماالله شرع يحكمؤن لأنهم جائر؛ لهم التبرع وأن الشمالي، التحالف أهل 

بكلالفتك، جواز على بعضهم بها استدل الفتوى تلك نثيرت ولما ْلهرمنهم، 
وتبرأناالماضي العام رجب من ١ ٧ ٍقن نشرة-منا فمهدرت الكفار، بكل الأعداء 

مماالفتوى تلك، ونشرت أمريكا، دولة الحوادث.هن الاشتراكِهنتلك، من فيها 
الغامدى((.أحمد المدعو بمأوت، أخيرا أذيعهت التي الال،عوى ء هي، كذب بها يتبين 

ولعليالث،هورة، ان هنالبفتوى الوالد على لبسموه أشهر٠—ا ومن 
بذللث،.وعدت أن سيق كما عنها الحديث، أفميل 

هدءوهومن اسمه، أعرفا ولم عثمان، أبا يكنى الث،باب أحد جاء فقئ 
ِهنإخواننا يعانيه ما عليكم يخفى ))لا قالفيه: بميوال ~ الله هداهم ~ الفئة 

والعبن،الناصر وقلة العيش، وصنك، لهم، الله ء أعد١ محاصرة من أفغانستان 
الطالبانة ردولالدولة هدء على العالم أنحاء من الا،ه،لام أعداء وتكالب، 

أرصالأهِهن شرع لإقامة المهمود تحاول تزال لا كله هدا ومع ، الأفغانية( 
فمامحنتهم. هن معهم والوقوف نميرتهم إلى الحاجة أمس وهم.هن الله، 

٨٧•



متقنومناهج |لسابع: ألقسم 

العلملطلاب توجيهكم وما والدعاء؟ بالمالوالتفص الحركة هذه نصرة مكم 
خيرا؟«.الله وجواكم البيضاء الأيادي وأصحاب 

فاعتذرناالوالد من رسمية فتؤى على الحممول منا طلب وقد 
الوالدمع صلى ئم الؤقت، ذلك الموضوع.هت لحساسمية الوالد مشاورة بعد 

إنهاله: قال أنه زع(هأ الوالد وأخبرنى طلبها، ث عليه الفجروألح صلاة 
وألحمملمن لن وأنها الشيخ' من فتوى وجود وشرط التبرع يريد معين لتاجر 

منهاتوجس التاجر إلى بها ذهب فلما له، وسلمها الوالد فكتبها كثيرا، 
منه.الفتوى لأخي بى واتصل مراجعتنا منه وطلب، 

َمُ معه.التواصل وانقطع لافغانسمتان ذهب، انه بعد وعلمنا 

جدبد،وبتاريخ تخرج ابالفتوى فوجئن؛ ٥٢• • ١ سبتمبر أحد١!:؛، وبع—د 
التاريخ.وتوؤير الوعد إخلاف من ~ الله هداهم — فعلهم من فعجبنا 

يبينأن منه فللب، ، وللوالدللدولة حرجا الفتوى هده سببت وقد 
ؤقنالحيحم، مشهورنثر_ةن بيان عنه فصسور الفتوى، و_قن الموضؤع _ةن رأيه 

توولع4نثبه

قن-وفيه وقالوا معها المتعاطفين وبعضن الفئة مده البيان هذا ساء وفد 

كثيرا.كلاما أنا وق سلمان الأمير وبخاصة الدولة قن .وءئ،رإفيج الواك 
سابسمل،فإني الأمر، يجلى فيه الحقيقة وتوضيح 1 مهم الموضؤع ولأن 

هوعليه.ما على الأمر وليعلم الحقيقة، لتتبين فيه الحديث، 

أنهعنه أعرف ولا البلاد، هده أمر لولأة بال۵لاعة يدين ي، الوال
ولكنهمالتييقاJرونها، بلكانييدىوجهةن۵اره عاندهمفيه، أو شيء خالفهم.ق 

وتاييدا.محبة دولتهم مع بلادنا كبارعلماء فهوك،،دائر بها، ياخدون لا قد 
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جدبدة،أنها للناس وصور تاريخها، التي.حيف طاليان فتوى نشر بعد 
منت|وفليمأفرادا التهمون وكان 1 أمريكا هذا فعل لمن تأييي. وأنها 

للواليحرجا ذلك سبب سبنام، تؤؤيهم التي القاعدة 
العالي.الرأي أمام الأمر ولولاه الأمر، ولاة مع 

فاصدرالأمر، لهدا والبيان التوضيح الوالد من ان سلمالأمير طلب 
كناولكننا بخطه عندنا موجود وأصله الأمر، فيه وصح بيائ—ا ءءا!إنة 

الوالدبخمل وليست، مملبوعة، الفتاوى ار إصد هت الكتم، ي، بدأنا قد 

القارئ.ليراه بطوله هنا وساورده للمكتب،، رسمي ولق وعلى 

أمريكاهت الأخيرة الأ.حداوث، بشان توصيح 

نبينامحمدوآلهبعده لانبي من على وسلم الله وصلى وحده لله الحمد 
..• وبعد وصحبه 

منامقتصدرت، قد كانت، لنا فتؤى الانترنت، عير أيام قبل نشرت، فقد 
نثرها،اذن_قن نولم التاريخ منها حيف وقد اه، ٤  ٢٢عام صفرمن شهر 

الناسية:بهده ونقؤل شيء، منا ر يمد لم الأخيرة الأحدان، وبعد 

بالعدلوأمر بغيرحق، والبغي والعدوان الظلم أنواع *حرم الى تعالله إن 
ألاس وزلا الكربم: اوى4القرآن تعقال كما والإحسان، 

ءيممولا ؤ مكة؛ كفار حق هن وقال [، ١٩•]القرة: ه ألمعتيبمى يجش 
وأمر، [ ٢ ]الأئل.ه: ه همتدوا أن، لرايِ -آآلسجد عي طو>ءكلم ير مهم_ سنثان، 

ءألاثدزأئوب سنثاق يجرتصكم وثُ ؤ ه: قول4 معهم بالع_دل 
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إنيمادي ريا القدأسيت الحديث و_قن ٨[، للثموئ هوأئرب أعزلوأ 
مسلم٠يواه C فلامحرما بيتكم وجعلته لقسي على لظلم ا حرمت 

الطادراتوهدماختطاف من أمريكا دولة أ،سابع_قت قبل حدث ما إن ثم 
منه،ويبرأ ننكره مما محترمة وأموال برسة أنفس من فيها من على العمارات 

يعدلأنه ومبرراته؛ وأسبابه به القائمبن احتفاء مع البسر أكثر أنكره وفد 
الوائدين،من الفاعل كان ا ؤإذ ، كلها الشراي ه ممقوتة وخيانة سا احرام

ألمهدبه-ؤنقوله؛ بالؤهاء مالي الله أمر الذي فهونقصسهد 
ىعاسينومستاضن'بدخلؤن لأنهم [؛ ٣٤\لمهثكث>ظولأ إة 

البخاري،رواه الجنة، يرحرائحة لم معاهدا قتل أمن النيى.: قال وفد 

لواءغائر لكل ،يرفع الحديث: ؤثن الإسلام، يحرمه وغدر خيانة الفعل وهدا 

عليه.متفق فلأن( غد،رة هذه يقال القيامة يوم 

للمسلمين،كثيرة أضرار آثاره من حميلت قد الحادث هدا أن شك ولا 
سبباكان وربما الجريمة، —S' اشتراكهم بتهمة والتشريد بالقتل مهددون فهم 

البلاد.من كسر ق الإسلام معؤرة وتشؤيه الله الى الدعوة لتعطيل 

تكؤنبانها ه النبي أخبر التي القش من الأحداث هده أن ولنعلم 
شرعوتحكيم النصوح التوبة ودولا أفرادا السلمض فعلى ان، الرمآخر .قن 

فانوحده، الله من خوفنا يكؤن أن يج،—، ثم والتمكثن، للعرة __، فانه الله 
'شيء كل من خافا الله يخف لم ومن ، شيء كل ه منخافط الله خاف من 
إزكم^ ٠١٠•^قامعم *لا أيتاءور ^؛j، إكاهلإوألفقي ؤ الى: تعقال 

منه،النيمر ونذلفب، الله بوعد نثق أن ا وعلين[، ١٧٥عمران: ]آل ه ظضهى 
وأئرض>رسأنسا لنصر ذإيا الى: تعالله قال وتاييال.ه، نممره على ونعتمد 
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الإسلامقباب وعلى [، ٥١غ\ذو.' \ ه ويريمطضأآلآنى1د ؤاآ-ئثوةِآلدئا ءاعنإ 
الشرع،قررها التي والقاسي الحيالح مراعاة على مينية تممرفاتهم تكؤن أن 

أنكما الخيرربالأ،دلمين، لايلحقوا حتى علمائهم رأي عن ذلك ِقن ؤيصديوا
والمنة،الكتاب على ين البالحق كلمة على والاجتماع التوحد بي اكلم على 

يعانيهما يتأ£،وا ألا عليهم كما الفرقة، سببا تكؤن الش الاحتلأفات ونبي 
وأنوالعون، الدعاء إلى وحاجتهم وغيرها فل،سهلين اكلمون_قت إحوانهم 

الحدودعند ووقفوا أوطانهم فارقوا الذين الأفغان اللاجئين إخوانهم يغيثوا 
الحهيقةالممحاريوالخيمات، 4، وبقوا النفوذ من حولهم التي الدول ومنعتهم 
مايتميور فمن والرضي، الولت، ؤيهددهم برد والوالجهد الجؤع يلاقؤن 
يرحمهمرالراحمون النبي.: قال وقد بهم، رحمة - لاشلئ، - بكى يلاقونه 

الواحدالجسع، كمثل وتراحمهم ءادهم أمثل وقال؛ الرحمنء، 

سلفمد والحمى(. بالمهر سائرالخسي، 

لألميتألم مجن كل إن بءًيث الواحد، بالج،،مد الإسلامية الأمة المهحلفى^^ 
بهم.حل ما تخفيف حثيئا4، ويأ،دعى بهم، نرل ما ؤيهمه اكلمين 

علىوالظلم افل.وان نقر أن الى تعالله إلى نبرأ فإننا ح—ال وبكل 
نؤعاحترام الب،ثيرإلى وند،عوكل والذلالم، الجرائم وننكرهذه ين، الأمن

أعلموالله الت،ريف،. شرعنا وضحه الذي بالحق إلا القتل وعدم الإضان، 
محمد٠على الله ومللي 

وأملاهقاله 
اتجيرينعيدالرحمن بن عيع،الله 

'\ا/'ا/'ا'ائاه
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قبلسلمان الأمير على ان البيهذا عرضت إني قلت ا اذ سرا أذيع ولا 
الوالدعلى رأيه وعرضت بعضها، وحيف العبارات بعضن إضافة ورأى نشره، 

مثلمن أخشى كنت لأني محفوْلة؛ عندي اااخطوطة والأصؤل بيده، فاضافها 
قليل.بعد سأذكره مما ححيل ما 

كلاماوقالوا حامية، الانترنت القيلوالقال_قن كثر التوضيح م،ال.ور وبعد 
يدي،ألعوبة-ق، أميبح الوالد وأن مهنعي، من البيان أن حلامعته كثيرا، 

ليسيتالحديث لأن تركته؛ ولكني أن،ث،ره، أن أريد كنت ردا وقتها  ٠٤وأعددن.
ثمرة.له 

أوإليالوالد إلى جاء العدل وأهل االْدبين من الأستيفياح أراد من وكان 
ملأسياته٠الوْت،وعوعرف على واطلع 

بامكانهمأسفواوكذبواوكان - الله هداهم - الأخوة بعض ولكن 
لترىا التالمةر ئثانكالأطلأععلىالروابل،

وعنهم.عنى الله عفا مقالاتهم، بعض 
عفاالجربؤع مهالح بن المنير عبد التهيخ باسمه ميرينا ردا رد وممن 

ابنتوضيح •حقيقة ان بيف البين ))الإيمماح الملؤيل رده سمى وقد عنه اطه 
منيالبيان أن نبلته كثيرا كلاما فيه وقال ٢ هدر بتاريخحبرين(( 

الوالدلأمن 

الواكدروس فيه الذي الراجحي جامع إلى ~ الله هداء ~ أحدهم وجاء 
مملاةبعد فتكلم السماء، وبعد الغرب يعد درس الوالد ي. عنوكان 

htlp;//w ww^sahacom/users/74425226/entries/60818 (  ١ر
hitp://www.alsaha.com/users/3953 اا 274 /entries/62022
http://www.alsaha.coni/uscrs/395311274/entries/60442

http://www.alsaha.eom/sahat/4/t0pics/62126 (T)
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رنفم|1 عته وعلمت فيها، بالوالد وعريس المؤضؤع عن طؤيلة كلمة العشاء 

فسحةالأجل _قن الله كتب إن ولعلمي بسملها، موضع هدا ليس قمة معه لي 
السيخيقدر لم الشاب هدا أن المقممود لكن القضايا، هده متش عن أكتب أن 

الوالدوكعادة اامدل_تي، وأمام أمامه وانتقده فيه تكلم مث ، الوالد 
القضايا.هده الخوهش_قن تاركا درسه بدأ.قن بل قاله، ما على يرد لم عكأإنس 

وكانالملهرI صلاة بعد الغي، من ءا جا شابين أن هنا القحيمى ومن 

ِقعليه يقرأ الدؤيش الد،كتورإبراهيم اكا.خليمع المجلس ؤ،ةويفيج-ق الوالد 
هومشعول،فقلت الشيخ، فقالانريو لهما، فتحت لباب ١ طرقا فلما ٠ الكتب أ.حل 

القضية،هده لأجل أنه فتوقعت واسنياء، كلأمي _ةن شكا عينهيما _قن فرأيت 
مععيدالرحمن عمله ا عمتعلم أنت هل له: الا فقالوالد، على ا فادخلتهم

الذيالوجه بغير 1 فانميرفا ذلك، على له مقر وأنا أعلم، نعم ال: فقفلأن، 
والتبين،وانمول الحق مريدي من أنهما وعرفت عنهما، سري حيث به، أقبلا 

وسددهما.الله وفقهما اليوم حتى هما من أدري ولا 

أامنا: قولهر منها التوضيح ِقن جاء ما تؤيد سيدة فتاوى ه ول
الإفسادولا القتال يجوزله ولا بالعهد، الوفاء عليه فان وعهد، بامان ا بلاد يحل 

وأؤمأؤ بقوله؛ بالعهد بالوفاء أمر تعالى الله لأن بالتمجيراتونحوها؛ فيها 
ؤءيموأءأيهمطنم>له؛ وقول[، ٩١]المحل: ه عهدثر إدا آس يعهد 

اإذ أما المسلم، به أمر ما خلاف لأنها الحيانة تجوز ولا [. ٤ التوبة: ]ب 
لهموليس حرب، بلاد البلاد كانت ا إذ ؤيقاتل، يقتل أن له فإن محاربا، دخل 
يحاربوهمأن فللمسلمين المسلمين، يحاربؤن وكانوا أمان، ولا ذمة ولا عقيد 

.١  ١٤٦ ٥ رقم الفتوى ( ١ إ 
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المتذوأإث>أقن وثتلوأؤ،ؤ ذع_الى; لقوله 
[«.١ ٩ • لاوقرْ: ه الممتدخى يحب 

وصرحوابالتفجيرات، وقاموا 1 الملكة التكفيرJاrنف بدأنشاط ا ولم
أيصاالواضح رأبه ؤوء(رإذج للوالد كان 1 ونحوهم والشرط والعلماء الدولة بتكفير 

التفجيراتحول الأسلأم لشباب نمييحة كتبه أشهرما ومن 1 الأعمال هده ؛قن -
هده»ماحم،ل_قت حاءفيها: ٌاا/'ا/أآ.أاه- ابتاريخ ر الرياض ق - الأحيرة 
وجرحكثير، حلق إثرها على مات التي التفجيرات' تلك من القريبة الليالي 

التفجيراتتلك من وقع وقد الجرائم، أففلع من هدا أن شلئ، لا آحرون، 
وذللئ،البنايات، ال،داكذتيِقن الأدوامتي ولبعض ^، Jr1_V؛وجراحات وفيات 

بهم،فاكينح۵دلاكرر ؤإنماى سين 
هؤلاءوأن حهاد، هدا أن عتقادهم وا مجرمين، التضجيريعتبرون هدا منهم 

نقولبكفرهم، دماؤهم تحل الدين الكفارومن من الأماكن الدداكن؛نهسه 
،بذللث، إحبارهم بعد إلا ولاقتلهم قتالهم لايجوز فانه الخعلا، من هذا إن 

إليهم...إلخا|.عهدهم ونبي 

منلأنهم الملكة 4 الأمن دجال استهداف عول له فتوتم، 4 -و
ونحوهمالعسكريون وموفلفوالدولة الأمن ر>رج—ال قال؛ ٠ ةر اثمولار أنمي

فيها،أقام ومن اليلاد لأهل وحراسا جميعها، ولليلأد للدولة كغدام يعتبرون 
الأمر.ولاة مون يخل. الأين الله، بامر القائمين الؤهنين الميلمين من وهم 

قدماؤهما، ْلهرانيهبين وما الأملامية البلاد ؤيحرسون ويحر|،دونهم 

العسيكري،باللباس تميزوا قد ولوكانوا ال،ه،لمين، بقية دماء كتحريم محرمة 

.١٠٨٨٠رقم الفتوى را( 
.١٢٠٦٥الفتوىرفم)٢( 
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الأمرلولأة وطاعة ومحافظة، ة به.حرام،يقومؤن الذي الخاص بالعمل أو 
وأهلها((.البلاد لحرامية وظفوهم الذين 

'بعضهم به فانس منهم' الممون —ق يوجد من منامهحة منه طلد_ا وقد 

قيمة.نممائح وأعطاهم مفيدة، وبينهم.حوارات بينه ودار 

لوكثشت(ارئ القايود ربمخاممة ابقميية هنالحار.يث أختم ولعلي 
التيالعلاقة هي القميئة وهده وهناك(، هنا يمال مما كسر له لتبين خباياها 

الموقنعيسى بالشخ 'يءمحة الواك تربط 

فرؤعأس هي أ،،عرة من الؤعس فعيسس أولها، من بالقم،ة أ أبن، ولملي 
بناعلاقاتالأسيرة وتر_!، القؤيعية، سهكان خالدمن بني من اللءعوم ة قبيل

اكثرمنقيل منهم تروج عيدالمزيرقد الوالم. عم أن منها قديمة، ممُاهرة 
•سية •خمسين 

نشيطاشابا وكان ه  ١٤١٧الشربهة كلمة _قن درسته عندما عيسى عرفت 

درسيتهم.الذين الطلاب، أبرز من ذكيا 

وع،فواسته-4^رليأنهيريدنىثموذس
انممغرى.أختي يخطب أن أنه فحليني منزلي، 

'الوالد مع بالحديث( فوعدته عنه، يرغب( لا ممن مثله كان 

سها٠زواجه وض ، ذك( من مانعا ق لم فك 

نقاطه_قتعريف(أعرف، أني ألأ قلي_لأ،  VI^٠ V \ثن\تي بحكم كنت 
مناسيتمهدر الثييشازوداغتازوقد ااوعاها،ينوبءدام4ةب بقصيايا الناس 

الجاهدين-٤،عن كفتوى السلمين، فضهايا لتحيرة الفتاوى من عددا الوالد 

UAA
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الشيشانفتؤى وأذكرأن الأمريكية، للمنتجات القاطعة —قت وفتوى الشيشان، 

الجميل.بخطه بقلمه فعدلها الطباعة بعد آية خطأ_قت فيها كان 

ملازماتمبن ئم -، ٤٥١ ٢ • ع—ام الؤياض الشريعة-فت كلية تخرج-ق، 
سنتين.لمدة قضائيا 

بعدئم الإيرانية، الحدود على مدة وجلس لأفغانستان الذهاب وحاول 
السلطاتعليه فقبضت سوريا، طريق عن للمعودية رجع ان طالبسقوط 

محمدأخيه مع وسافرت لفكاكه، الوالدجهوده بدل وقد وسجيته. السورية 
سلمأشهر تسعة وبعد ا، هصشلنإخراجه لمحاولة ان لميالأمير من بإذن 
الوالديدل حيث سهر، من أقل الحائر سجن ه وسجن السعودية ات للسلحل

أخرج•ص كبيرة جهودا 

العمله وانخرط يستمر، فلم جيران منطقة الحقو.قن  'هقاضيا عبن 

فهوولهدا المييري، يوسف به تأثر من أبرز ومن المملكة، ؛قن ة-القاعي. خلايا مع 
عليه.ؤيثئى كثيرا يذكره 

وكانتالأمنية الجهات طليته . ٥١٤٢٤عام من الثانية جمادى شهر ؤن -و
ثقتل حتى ربا ها وبقى منهم' وهرب لك لذ ننبه فا منزله، -A له تترصي. 

وألفوأربعمائة وعشرين خمسة عام من الثانية ادى جمشهر من الخامس 
الرياض.بمدينة فهي. الملك حى _قن المنازل لأحا_ مداهمة _ق للهجرة 

والشيما؛البتول هما وببسن يكنى، وبه سعاو اسمه بابن رزق وفد 

الستةفاقت طؤيلة سة وآلمته ءعن،وإفيج الوالي. أثرت-٤٠ التي المواقف ومن 
بزوجهاأختي فلحقت ، ه- ١ ٤ ٢ ٤ عام من الحج لأياء مكة  ٠٤كنا.ا أننأشهر 
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لنخبرئإليها الوصؤل أعيانا ولقد الثلاثة، بأولادها معه وا.ختق4ت، الحتمي، 
بعثتالتي الر،ممالة تمرأهده أن و.ح،د،بكا والغم، الهم من والدها اب، أمهعما 
بعدساذكر كما < وهومختق—• عليه أرامهله كني، إلكتوونى بريد ِقن لعيهص بها 

ق1يلوقدجاءفالرّءالة:

 Uوبعدوبركاته الله ورحمة عليكم لملأم ا

والوردتانوممععد ميعي وأم سمعي أبا 

مراداكان ؤإن التلاق، إلى مموئا وليص للفراق، اوقلد_، اكتوي لمد 
ونتح،،ه،سفلأنجاب،، فلا نمال الأثر الخبروعماية لأذقهلاع ولكن ومحبوبا، 

دلالة.ولا علامة نرى 

الحهحة،على فقط، الطمأنينة هو القممد 

صورته،لأنكرت فلورأيته النم، وأرقه الهم، ه سل.حالمهموم أب، 
هيئته.من وعجيهتا 

حالتهولكن بالنفي، الجواب، فيكون أومتعي، مريص أنت، هل ه نمأل
ةوأاماك،يبة،ولكنلأحولولأقوةإلأبالأه.

والتأسييوالأنين بالتتعاكي ؤيوردن يمهدين متباكيان باكيات أخوات 
افترقنؤإذا الغائبة، الأخت، اجتماعهن ذكرهن اجتمعن إذا ين، والحن

مالها.على والخوفط لحالها والرقة وانفرادها الأخت، بعد الؤجدة ذكرتهن 

يفلنونممهؤولوالدولة الأحوال، محيطرب، الحال، لئ، فمرتبأنا أمسا 
وأنتمممسركم، على ونمترت أحوالكم، أحفيم، قد الجموعة عضو_قن أنى 

عليكم.وعين ض.كم بأني تتهموني 
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الضمائر.ما_قت يعلم السرائروهووحلم يتولى والله 

وسهجى.عقيدتي عن سعد أبا فقد.حدقت أنا أما 

والأهلوالمال النفس من سواهما ا ممإلي أحب ورسوله الله أن أعتقد 
بأسرها٠والدنيا 

ودينهاوأمنهاالأمة على الحفاظ أهمها التي الشرعية للميسلخة وأسعى 

ه«١٤٢٥/٢/١٩٠

قتلهبعن. الأخت وعادت لآلإ()يزو( قتل -حتى أوخبر رد ا ياتنلم ا ولكنن
.٥١ ٤٢٥//ا أيام_ق، بعشرة 

خرجأن بعل، ا وآخرهالتكفيرية، الأفكار حتلورة عن مرارا حدئته وفد 
جلمهةأردتها ة 1ْويلحلممة معه وحلست منرلى هت حاءنى الحاير، سجن من 

فقالنتناقش، عنا قد التكفير قبه من شبهة عندلت، كان إن ت فسمالته ممهارحة 
 Jالله.سبيل هن اكهادة هن والرغبة ين ه

أحوالبحملح أن الله وأسال القضية، هده حول بالياكرة علق ما هدا 
الحق.على كلمتهم ؤيجمع ضالهم ؤيهدي ااأمهامين 

الجزائر،الثائرِق، الث،باب مع التوامهل عن الحليثا من به وعدت ما وأما 
نوحيهمنه ؤيْللب، الوالل، يراسل الجرائريين، الإخوة أحد كان فئد 

عامةمنهانميائح فكان الدولة، يعاربؤن الأين الجزائريين للتيباب نمياثح 
رسائلوهي هنالث،، القتال قادة من بأعيانهم لأثخاص ونم،اثح للجميع موجهة 

٠ة القاعد تنفليم لأقراد هوموجه مما قبل ذكرناه عما مح،مونها هن تخرج لا 
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الرحيل

النضسعلى وهوأشقها . الوالد ترجمة أقسام آخر الشسم هد١ 
العينوسرملأ طالما الذي الحبيب وداع عن فهوالحديث القلب، على وأقساها 
الخمس_قت (_ ffjوبينه بيني صار أنه قبل من ذكرت فكما وأبهعها، النفس 
الأبمجرد يكن فلم ونجانس، وتقارب ألفة عمره من الأخيرة سنة عشرة 
أوبالسفرمعه والأنس والراحة بالتعة أحس كنت بل الأريب، والمربي الحنؤن 

مدرسةوُآها كان فمد وأدبه، علمه من الاستفادة ءالى إضافة عند|هه الجلوس 
ليفمنح حدا بى أنس قي. 'ءىأ(رإزج وكان فذة، عملية خبرة وبيت فريدة علمية 

بأسرارهكثيرا إلى يوحى وكان الخاص—ة أموره من كثير من ومكننى قلبه 
عليعسيناجوا،فمده كان ولهدا اره، أخبمن بالدقيق ؤيغتمهنى 

ؤعويأ إلا: الحييية ولوعظمت يقول لا بالقضاء وآمن ربه عرف من لكن 
عند،مايقشدطالماسمعتهامنه التي الكلمة وهي ا، ١  ٠٦لاوقرْ: ه وإوااقعز،ءمل 

العراءمجالس كثيرا.ق يرددها وكان أوخاصة، عامة متسيبة أوتبلغه عريزا 
كتابمن الأولى المدمة عند المسير باب اليغارى_قن علقه بما ؤيسسّهد 

أديؤ العلاوة: ونعم العد.لأن نعم قال نمحق الخحلاب بن عمر عن الجنائز 
ننصيوت عقإ-م أرلتك وأ ائب وإثا ؤب ^٠١^ ١٠مهنه 

[.١  ٠٧- ١  ٠٦ه آنئهتدوف هم ونبممةربهم 
التحملشديد فؤيا البعير كان إذا قديما )اكانوا ا: ١ الوالد يقؤل 

ثالئاحملا العدلين سنامه كبيرينووضعواعلى حملين جانبيه على حملوا 
مهتال،ون«.هم والعلاوة: ورحمة، مغفرة قالعيلأن: العلاوة، يسمونه 

.http://ibn jebreenx0iW?l=bo0kS(&cat=7،&b0ok=77i&t0c=^ (  ١ت
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ؤالأوالمكر، الضغط وهى العصير بأمرايس إميابته فدرا اكتشفنا وقد 
مواعيدله رتبنا اكتشاضما وبعد أومريس عريس من لأحد ولا لنا يشك حلم 

اللكمستثمى وسقن الأحمرى سعيد الدكتور مع العسكري الستشمى ^ن 
بهيهتمان فكانا الربيعان، حالي الدكتور المشهور الكر طييب مع عبدالمرير 

حيرا،الله جراهما كثيرا 

تختلفلها نفنرته لكن الناس كعادة الصيحية العوارهس بعتش له ؤيحصل 

أنهالأبتلأء ))من ا: هذه أحد عن ووي'ه(' يقؤل الناس، من كثير عن 
الحرارةنسبة ارنقاع وهي الله من منة ان شعبثيهر أواخر ؛قن علي->م،—ل 

ولقست،ؤزيية خالد !^، iixامستسقى االمسقفى، إلى ذهبس، أن آثارها على كان 
بالكشوفاتقاموا أمحم ^^رئ 

أذاعمن هنالئ، ولكن وسليمة صحيحة لله والحمد النتائج وه1لعُت، تلزم التي 
لأجلنماليلذللث، ءانما الستسفى أدخلم، أنني والسموعة الرئية الإذاعات، مقت 

سيما،،*لله والحمل وهللعم، كJادوفاJت، ولأجل 

يقولم ١  ٣٨• عام ذكرت، كما كانمت، فقد بالدين ءاصابته وأما 
يسمىمرص منه نتج داخلي بألم أصييت، نمانثن ة سن_ق كان ا ))لما؛ 'ة،ةاايذةر 

سنةملول مع_يإلى العلاج واستمر أعالج، بان الأطباء ونم،حني التدين، 
هدهأشرب، لا باني ونممحوني الرض، لئ، ذلمن أعالج وأنا وشّيعبن إحدى 

٠،٠ ا|،تسيهه^ ْا و ا

لهقصة من ؤيتعجب وهوباكستاس الطبيب اسم يندكر وكان 
كأس_فن ؤيخلطها عيرمطيؤخة بيضة الحيباح  'ييأحد أن أمره فانه معه، 

صةوا>>اوة|.اإنهواة|اكاو■.)١( 
٠الثالثة اليلقة حياب من |صمعات )٢( 
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فقال:يريد، ماذا أفهم ظم يمول؛ بيد، كل قال: أنه الوالد يخبرني طيب 
أعرففلم قليل، بالأعاجم اختلاملنا لأن أيهما؛ أفهم فلم يقؤل: دقاق، بيد 
ففهمت.البيضة لشكل بيده وأشار اللأجاجة صوت فقلد يقؤل: يريد، ا ماذ 

عشرينإلى يوميا يصل الحبوب من كبيرا عل-دا ياكل أنه يذكر وكان 
منه.شفى حتى سنوات نحوعثر عليها واستمر حبة 

نصفهاتنملل الرئتبن فاحدى صحته أثرعلى الرص هذا ولكن 
بالسبب.فنخبرهم الأْلياء ستنرب عمره آحر مقن فححيناه ا اذ فكنا العمل، عن 

'تؤفزحتى استمرمعه المريء -ق صيق الأدّوية هذه بعد ارمعه وم
منيتمكن حتى وانتْلرقليلا توقف لقمتتي( أكل فإذا البلع، ستطيع لا فكان 
كانحيم، كثيرا؛' تورقه مثيكلة هذه وكانت أولبن، دفعهابماء وربما البلع، 
اللروسوالمحاضرات،القرىوالهجروا^١^٧تلالقاء يزور عندم—ا وُسأ 

الوهو الذبائح' له فيذبحؤن الثيح، إكرام على المنطقة أهل ؤيعير 
يلأحفلهمن إن حتى فيأكل، منهم يسعي ولكنه الأرزواللحم، أكل يستطيع 

الأكلوبعد العاناه، شدة من عينيه من اثممع خروج يلاحتل، وهويأكل 
كانإذا التوقف أو نومه من ام القياضملرإلى فربما شديدة، آلاما بعانى 

يخرجوقل. ألم، من يعانيه ما شدة من أكله الذي ام الطعليخرج ارة؛ المعي.٤، 
بمؤلولا يشتكى، ميابرلأ ذلك، وهومع الدم، من شيئا الأستتقراغ مع ا أحيان

يئيترطولا الأكل، أستيليع ولا المريء م،ثدكاة_قت عنوي أنا الل،عوة: لأصعاب، 
معهم.ؤيأكل خواطرهم يْليما ولكن خاصا طلياما 

الرياص،قن المركزي- للمسنعمى انىمتميرزائرا سود طساجراح وجاء 
اسسقلفكأنه وتهأ فثماورته جدا، سهلة لى: فقالوا الوالد مشكلة عن فسألت 

الله.شاء نميبرإن وقال: الأمر 
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لكنابلن أطل سليةئقه 
اترىءبموضؤع اكلح هيم 

فاجرينفوافق الأمر له وسهل بالنْلار المريء له يوسع أن الوالد على فمرض 
منلكن إذ تقريبا٠ كملوا عشرين وزنه وزاد حالته معدها وتحسنت العملية ه ل

يأكلأصبح العمالية وبعد للأكل، الطبيعي المعدل خمس إلا للمعدة يصل لا قبل 
الله.بأمر أخرى مرة ليضيق يعود لأنه ٠رت^ز(؛ له أعادوها ئم معتادا. أكلا 

أذهكانضىطيهص<سه
•الأخيرتبمن السنتن الأغماءات_ق، هذه كثرت وقد الأحيان بعمى 

وفاتهمن سنة عشرين قبل يخملب لكن أنه منها أذكره ا موأول 
قل-وكأنه الأولى الخهلبة انتهاء وبعارأ الميعا، مسجد_ق، -A ام إمعن نائبا 

أخحلبوأنا خلفي حالنا وبقى أكمل لي؛ فقال فأتيته وأشرلي، جلس اختم،رها 
منانتهيت ولما قليلا، منه فشرب الحميوربماء بعض له وحاء الثانية، الخطبة 

حيرانبعحض بيت ا خلنفل. المسجل. من وخرجنا بالناس، وصلى نزل الخطية 

هاللل،،،ياره ركوبنا وبعد اى، الارهمن بسيء أحدددءه،،ت فمال؛ ضيالهه ال،،أجد 
الخحلبة.أستْلعإكمال قلم جٌقن 4، بحرارة- حاروأ،د،،د،،هت المنبر إن لي؛ 

مررنا■ء،ةمحك وفاته من سنوات أربع وقبل سنوات الأمر هدا فقدت ثم 
معهنسقوا قد لكنوا ال۵لائف قيل ببلدة المكرمة مكة إلى ا طريقن_قن ونحسن 

ففرعستحل ثم يتنافحص ميوته بدأ الثانية الخطبة أول ؤثقت الجمعة، ليخطب 
ليفنْلر هوجالس ا ؤإذ وصله من أول فكنت المنير إلى معهم وأنا الجماعة 

بإكمالوقمت الأول الحث وجلس-ق به ونزلنا به فأم،ّدكنا بخير، أنا وفال: 
يجزعفلم بشيء يصيب لم وكأنه ا معنخرج الميلاة من فرغنا ولما الخطبة، 

ؤيهونه.علينا الأمر يسهل لكن ؤانما 
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صثالرياض بمش، اكى مجيء 

وكان،،، ٠٣بالناصلؤ، ثم الخطبة باكمان، أمرنم، وصلم، ونا فقرعنا أيصا سقط 
حرصتقد أني مع لاُخيمل،، جوفه -4ن بحرارة شعر الاغماء قبل، إنه لؤب: يقؤل، 
هذهؤقن البرودة، يحب أنه أعرف لأني خاص؛ مكيف النبر يركب-ق أن على 
مأدددشهىثن الطوارئ ٤ وه ففحصأللمم،يشمى بالذهاب علمه الححت الره 

كانإذ حيرا، الله جراء العسيري الوكتورزهير بعناية الجامعي حالي اللك 

مل،ايكيهى على فحولؤنا سليمة، النتائج وكانت هناك الطوارئ هومدير 

يجدوافلم والتنضهم، للجهد واحتبارات وفحوصات باشمات فقاموا وجئنا الغد 

الاغماءات،.لهذه بيتا سببا 

بايشاط^، ١٠يوم.وبعد النورة الدينة زيارة كان-ق الأحيرة الميتة و_قن 
بهفذهبوا أفاق، ثم قليلا علمه فأغمب، العصر، اJ الشايخبعأحي. سو كان 

ناصروبعضروعْمي، سليمان أحي، معه وكان أيام أربعة فيه ومكث للمسسيسم، 
للاطمئنانزوجته؛ مع إليه سافرت الخبر بلغنب، ولما والطلاب، الأقارب 

أميروكان للشيخ'5وةرإإؤ لحيهم جدا؛ به اهتموا قد فوجدناهم الأمر، ومتابعة 
أبمعا.مهتمابموضوعه ماجد٢٠٥^، عبدالعزيزبن سموالأمير المدينة 

ذهد_،قبل، من، ذكرت كما سنة بتحث وفاته ل، قيالأخيرة الحجة و_ةن 

السيارةووقفنا الملهر، صلاة بعل. عشر الحائي، اليوم الجمار-قن لرٌْى مطا 
المعاقةنمأف مشم، أن وبعد قدميه، علح، فمشم، ٣^١ كيلومتر بع—د م، عل

للشرطةبجوارمركر ذللث، وكان واضح صوت لتممه وظهر شديد بتعب أحس، 
لكنهالنارية بالدراجة يؤصلؤه أؤن، عليه وعرضوا الفواكه وبعصم، ماء ؤه فأعهل

السيرواصل تم قليلا واستراح أبى' 

٨٠١



اب١^٠^ لآة; 0000حم0000محمح00000حم000000ة

ذلكركسوموا لم اء الأطبولكن قسيءI على ات علامهده فكانت 
ضمميوهفقئ الستشميات من عدد الفحوصات.ق على حرصنا من بالرغم 

عيدالJردراللماك ١ ومأ،دأأددفو^ مخالد االلك، ومأ،دىنأفى ادسيكرى المسيسيفم^ ٤، 

يغنىلا ولكن وعيرها، ينة الد فهده اللك ومسيتشمى لحبيب ١ ومستسفى 

قدر.من ذر 

ابنعبدالرحمن يقول 'ىةمحس، بدنوأحله أحس كأنه الأخيرة السنة و_قن 
أذكرحياته. آخر أنه-ق، يحس أنه الشيخ حياة آخر نظرى »لفت ناصر: العم 

التراؤيحبعد الشفا _قن معاصرة عنده كان وعشرين تسعة عام رمضان  'ي
رمضان_ةن شيخ، يا للشيخ؛ قلت السيارة ركينا فلما حدا، قليل بالحضور ؤاذا 

القادمرمضان ء،ءريفيق؛ الشيخ فقال الجدول، من السجل. سنلغىهذا القادم 

فقال؛لله. ١ شاء خيرإن اءل، تفشيخ، يا * وقلت فقوحعت معكم، أنى لاأقلن 
،أحله؟ بقرب يحس الواحد شيخ، يا قلت؛ أحله، بقرب يحس الناس بعض 
أجلي•بقرب أحس إني فقال؛ 

الأول،موقفان؛ معه لى حدث الستقفى دخوله قبل الأخير الأسبؤع _قت .و
لهأقمل السيارة  'يمعه فجلست الزيارات. إحدى من للبيت وصلنا قد ا كن

أنهمنه ففهمت ترتيبها هن ورأبى بها يكلفني التي الخامئة السمال بععس ست 

أعلق.لم ولكنى جوابه فاستغربت معكم، أطيل ولن فوضنك قد يقول؛ 

رقمهانتشر قل. وكان الله رحمه باسمه معي الذي الجوال كان الثاني' 

وهنالفتاوى أعتذرمن يراني وكان أحيائا خلاله من السائلين يجيب وكان 
أمازحه؛فقلت بركة، فيك أفت وقال؛ نهاني اعتذ,رت ا ملالأخير الأسبؤع 

أجرتك.قد فقال؛ الفتوى؟ هن تجيرني 
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الغرب،لدرس مم4 ذاهبا كان ناميرأنه العم ابن عبدالرحمن ؤيذكر 
ءانهحتى بمأعووة يمشي وكان مرتفع نفسه أن لاحظ اوسارة ركب_ق، ا فلم

قاوْوأكارى رساطك ضعض د شيخ يا فقلت؛ رضهما رأادتطأع ولا رجله سيحب 

•قواه تخور تبدأ الاسمان العمر، أحر هدا فقال؛ ترفعها، تكاد لا 

قاسمس أحمد الشيخ ضقت ))نا ^_ر; 
ابنشخ يا الط_لأبفقلءت: نبه لكي الدرس _مح فأحبرته اره أحبيتابع وكان 

قلم،:تي4ن، قال؛ له' الله غفر نعم، قلم،: نيف،؟، فالتفم،وقال: توف،ه م قاس
أنا((.إلا بقى ما ذهبوا أنا، الأ إبراهيم ابن طلاب من بقى ما قال: نعم، 

بنمحمد الثأيخ عند ءه نملا عدد ا إذ كثيرا العبارة هده يردد وكان 
أنا.إلا يبى لم حميعا يوا فيقول: إبراهيم 

الأحيوامض 

تترحمالأحد١١؛، تاركا الزمني، بالتا|أال،4أل أبدأ أن أفمهل العنوان _قهدا 
ءصداسياوتالها الوموعات بعمى لأن للقارئ؛ عليها التعليق وتاركا ، نف،،،ها عن 

والعفووالرفق اللطم، الوالد من تعلمم، وقئ ، ور،،همية نق،،هية ؤاشكالأت، 

والميفح.

أقاربوأن شديدة، كانم، أشهر حمسهة على تريد مدة معاناتنا أن شلئ، لا 
بالأماني،الليئة اء باوق،فالتفادلة الأمل على البنية نْلراتهم لهم الريدض 

اتاديالعلم بعين يتخلوون الدين اء الأطبنذلراُت، عن تختلف، النذلرات، وهده 
،متوقعة نتائج إلى تودي أنها عملهم حلال من تعلموا مسموعاُت، على البني 

الأطباء،بعض حاءنا ا إذ ا حد نتمهايق كنا ، ا بههقحلوعا عندهم تكؤن قد بل 
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مناليسدين نظرات إن بل يعبرون، كما اللأعودة« مرحلة وصلنا >افل وقال؛ 

قاسيةليست كانت ؤإن القريبا^ن كنظرة نماؤلها وكون_قن لا ربما الأهلباء غير 
يملؤونالذين الأطباء بصتس أكبر كنت ولشد ، الأطباء بعيش كنطرة أوقانهلة 

اللهشاء إن وسيرد ذلك. غير يتوقع كان ؤإن بالله، ؤيعلقوننا بالأمل قلوبنا 
يفتقدهمهم أمر الرضىوذودهم أشما مراعاة فإن الحديث، أثناء ذكرهم-فن 

هوفنبل إحفاؤها، أوثى الحقيقة تجاهل يعني لا وذلك الأطباء، سس 
ذكية.بطريقة الحيحيجة العلومة إيصمال على والقدرة التعامل، 

الأيلاكوم 

اتمهلته  ١٤٣٠٣عامن صمر شهر من التاسع الأربعاء يوم اح صبمقت 
الوالدتمال؛ فقالت؛ مرتبكا، صوتها كان الوالد نوجة ميلة عمتي بي 

وتوجهتبيئي ما فتركت للوالد الجاور النزل مقت الكس، مقت كنت قليلا، متعب 

الجهةِق الكرسي هوعلى ؤإذا الحسالة دخلت ا مللبيته مسرعا 
للمستقمى،الذهاب حنيد ت وقلت رأسه قيلت i بعية حشرجة ولنفسه المقابلة 

جلسئم الشي ستْلع فلم حيلوات وحطا ام فقمعي ليمشي بيدء؛ وأخذت 
بقربمدرسة _ق مدرنا وكان ان سليمباخى انميلت المجاور، الكرسي على 

ئمهزال وما السيارة وصلنا حتى بيننا الوالد فهادينا عجل على وجاء البيت 
الظاهرة,والحشرجة الث،هيق من ذكرته ما على 

وهوالمركزي الستشفى ه اليقري صمالح بالأخ واتملت بالسيارة سرنا 
محمد؛باحي اتيسلت ئم وصولنا1 قيل الوضع ليرتب الوالد محبي من 

٠ال^^^افيأط 
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انتظارناوالإداريين الأطباء من عددا وجدنا ^^شفى و۵دولنا فور 

وبعدالطوارئ، سرير وضعؤدث حتى التحرك السرير على فحملوه الباب على 

وبد١فهدأ اليشطات بسض وأعطؤه لليم، معسلة بابرة حقنؤه الميدلي الكشفا 
طييسة.بحيورة يتحدث 

بيدنا،الأمرلمس فقلت؛ لميرل، سيرنرجع لى؛ فقال بجواره كنت 
فسكتالأطباء بيد ئم الله بيد 

ولمالفحوميات لإيسال الباطنية؛ مبنى المركزة-4ن للعناية به صعدوا 

رآهفلما لميلي، بالنزول هم ان الأذ انتهى فلما الهلهر، ان أذ مع إلا ينتهوا 
الوضعك لا، قال: وأعود، أصلي فقال؛ تنزل، لا له؛ وقال إليه أشار الملبيب 
بوجوبتفتى هتا أنالطس—،؛ له قال معافى، طيبا أنا فقال؛ بالحركة، سمح 

فجاؤوانسمعونطيع، هأهأ*' فقال بهيا، ؛أمرك وأناالسلم الطبيب، برأي السلا 
صلى,ثم للقبلة، فوجهناه القبلة لصر المرير وكان فتييّم المحمم بطبه له 

__وذكروا عندنا توجد لا أشعة هنا الأطباء: لنا قال الصملأة بعد 

الجامعي،•خالد اللك مستشفى فاحترنا بها توجد التي الستش؛دياعتا 

باعهااوح^ئوا هد كنا ح^لد اللك ممسقف^ا ؤصلنا نملؤهبالإسااداولما 

هناك،فوافونا 

فيهاتظهرما ملؤنة بمادة الشرالأان هوفححس المطلود٠٠ الفحح^س كان 

للفححىأدخلؤه يسير، تخدير الفححى ا هد من يلزم وكان مشكلاتا، من 
جد،ا.لنا مزعجة النتيجة وجاءت النقاهة لغرفة وخرج 
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هسهعا؛ن منها اثنان انسداد، أنسدعةسرالأ؛نضها اكتشفوا لقد 

نعمةمن لكن تماما، فمغلق السابع وأما والمسن، الثمانين بخن وأربعة الثة 
نادرةحالة وهده جلمله، إلى لود فلم اخر سران يرقيه الشرJان هدا أن الله 

الطبيب,يا قار يا اضان مليون كل _قت ا واحد تكؤن 

لجلطةقهومعرهس ؤإلأ عاجلة عملية من بد لا المحمى؛ بعد الطبيب شال 

وإحوتىوأعماسك كنت الانسداد، سبب التعبوالأغماءات أىوقتوسا _قن 
نعمل.ا ماد نتشاور وحلمنا المركزة للعناية المحمى بعد نقلوه وقد المستشفى، سقن 

العمليةلأن عيروارد؛ الخفركثارج وكازحيار الأطباء من عددا استشرئ 
مركرخيارات؛ ثلاثة أمامنا فكان وقت أقرب تكون-فن أن بد لا الطبيب يقول كما 

العسكرىبالمسيميمى لعرؤف ا المسلحة الموات مسيشمى لاعطلميا٤' سلطان الأمهر 
التخصدمس.هتفيصل الملك وم،ستشمى الوطني بالحرس فهد الملك ومستشمى 

الممتؤح.القلب عمليات االمتشمياتإن أشهر هده لأن الريايثى؛ 

فيميلالملك مسمتشفى على الرأي استقر والاستنارة الاستشارة وبعد 
جراصأشهر وهومن الهليمن زهير الدكتور لوجود وبخاصة التخصميي 

العالم.مستوى على القلب 

همآهبساطان الأمير مع أمؤيكا وكان-فن ان سلمبالأمير اتميلت 
له؛فقلت وأخبروني، تحتاجون ا ماذ انفلروا وقال؛ فتاثر الخير وأخبرته 

الهليسى،زهير الدكتور ونريد التفميميى، المستشفى على استقر الرأي كان 
اليوم،ذلك موجودا كان الهليس الدكتور أن الحظ حسن من أبشر، فقال؛ 
بسيارةالتححيمهى للممهشفى توجهنا وفعلا بالشيخ، ورحب الخير فتلقى 

خاصة.لغرفة مباشرة ونقلونا الباب على واسقبلونا الاسعاف، 
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اتتخصصيائستقض إ' 

يحملوكان بسرعة مالفه موضؤع ورتبوا مباشرة وُ(هأ الوالد أدخلوا 
ومنهمالتقارير وقرووا والننيين اء الأطبمن عدد جاءنا ثم  IVO؟١ ٦ الرمم 
وأناله قلت والأدب، واللملف يالوالو ام الاهتمغاية كازِقن سودانى طبيب 
لييحمل مرة أول وقال؛ فاستغرب ، للوالي؟ بقلبي التبرع يمكنني هل جاد: 

سا.إلى يحتاج لا الأمر لكن ال،44وال، سا

الفحوصاتتأمل قد وكان الوالد على وسلم الهليس الدكتورزهير جاء 
الله،شاء إن الميت يوم العملية وستكؤن الأربعاء اليوم وقال؛ التقارير، وقرأ 

وكنتبإنم،ات، إليه ي،،،تمع هآهأ سعملوالوالد بالتفح،يلماذا له شرح ثم 
أنعليه الوالد حق من رأى لعله لكن يتاثر، لا حتى مجملا الأمر أعطاه أنه أود 

توصعيلأتستعمل وقال المنسعدة، الشراي؛ن مخملط فاراه شيء، كل له يوميح 
الوالدعلى أر ولم وانميرفا، ودعه ثم ذلك، طريقة له ورسم ا منهلأربعة 

الحمد،ولله الخوف، ولا الجزع علامات 

الأقارببعض زوارإلأ الأربع—اء يوم ا ياتنلم الخبرولهدا نعلن لم 
خونيإ وعلى على الات الاتضهفكثرت ينتثر أ ي، بالخبر ولكن والطلاب، 

الوضؤع•عن •خبرا وى'ه' الوال، موقع 4، ننثر أن إلى فاْتيطررنا وأعمامي 

نالوقد مرممه، مدة أخباره عن بيانات نثر فكرة بدأت هتا ومن 
يكن،—،عبداسليف لطفي الأستاذ جعل وهوما الكثيرين إعجاب اكلك( هدا 

جديداالأمر ذللش، »كان قالفيه; ؛ ر البيانات هده عن الدينة جريدة مقالاث 
وموافاةبالأعلام، الاهتمام حية نا من ، ء والفقها العلماء كيار على نوعه من 

.http://ibnjcbrceii.coin/ommah/index.php?t=co (١
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بمكانالأهمية من كان ه ولكنالحاجة• عتد متتالية ببيانات الإعلام وسائل 
الاطمئنانتريد التي الكتيرة والجمؤع طلابه وكثرة مإ(ريذغأ الشيخ لمكانة 
أوعبرالمجالس التيل،اداول_قن والأقاؤيل التكهنات أمام الطريق وقطع عليه، 
الشيخ«.حالة عن ال۵دءءيءءة المعلومة وتقديم الإنترنت، مواض 

شهرمن انماشر اوضوي،س يوم سرؤ 

الجبرين،عبدالله الشيخ مكتب من »بيان 

تبعومن وميحبه آله وعلى الله رسول على والسلام والصلاة لله الحمد 
...JUUهداه؛

وذلكالمنة، الحمد بخيرولله إنه حيث ال،ث،يخ، ميعة على نطمئنكم فاننا 
لهأجريت وقد أمس، المسسشى إلى نقله وتم التنفس بهييق أحس ا مبعل• 

لراحته،الزيارة منع وتم اللازم، الءواء إعطاؤه وتم اللازمة، ات الفحومي
اللهوميلي وانمافية. بالحيحة ااو،،امين مرمس ولجميع له اكعاء وسهألكم 

•وسلم ومعحبه آله وعلى محمد نبينا على 

الجيرين«عيدالله الفسخ مكتب 

الناسعلينا وانهال والجمعة الخميس يومي ال،،هسمى هت جلمينا وفد 

العميروالمغرب،وقم، الزيارة.ه حددنا أننا مع والفمان الطبقات كل من فيها 
للواكبعبهم للمنا الماس؛ على د نش• أن نظ ولم 

يومينالله ثاء ان وقال؛ عليه هونها الملية عن وسأله أتاه من كل وكان 
الملية،صموبة يعلم أنه مع الأمر هدا الواك من استغربت، وقد لكم، ونرجع 
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يريدلا كان لعله لكن ساعات، سبع ستغرق يمكن إنها الطبيب، له قال وف، 

أرتحلم أنى ومع بالحقيقة، نخبره لم أننا سكوا بعضهم إن حتى الناس، إزعاج 

•وأيه أمام رأيي أتهم داثما أني إلا لهدا 

بقيهت،ليلا عثعرة الحادية نحوالساعة الجمعة الزواريوم ذهاب ي، وبع

الغذياتأنابيب، فيه وجعلوا التلعام من ومنعوه المرضؤن وحاء ا أنمعه 
الليلآخر وقام_قن متقطعا، كان الليلة تلك، نومه أن لأ>ذل،ت، وف والأدؤية، 

لهكتب< ما ومعلى توضأ ئم عادة غير على الأرْتى على ف،،دقط، ، الؤميوء يريد 
الفجر.أذن حتى 

العمليةيوم 

الميابعةالس،اعة و_قن الحمبح ميلاة بعد أعمامي وبعض إحوتى وافانى 
لغرفةأخذوه معفر، ثمهر من عشر الثاني ال،،أبت يوم معباح من فا والنحم
فودعناهالعمليات غرفة لباب وصل حتى ونحدثه انسيرمعه كنات، العملي

وكناوالنحيف،، الثامنة اله،هاعة حدود _قن للعملية وأدخلوه لغرفته، ا ورجعن

خلهراالثانهه السعاعه حمى وا،هيهمر ، ^٧^١ سياعلأ يحيف، كل لههيوالهم نتردد 

العناية.أخرجؤهلغرفة حيم، 

الأشخاصمن سد ه عني. وكان به، سبقونا فو ؤوجدناهم لغرفته اتجهنا 

هذهمثل  ٠٦٢العتادهو كما والأدؤية الأجهزة من كثير وعليه وممرضؤن أطباء 
نطقولم نقلرة عليه وألقينا دخلنا ئم منه فرغوا حتى فانتفلرناهم العمليات، 
والأنابيب.الأجهزة كثرة من شيئا نرى لا لأننا الجاوسا' 
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عددفيه السيتشفيات من كغيره التغميحيي الستشفى أن ومعروف 
التنديةو_ةن التنفسية العناية يكثرون حيث الخدمات، سش الشيمة^ من 

االسسأسمإلأستننىأقسام وجميع أخطرالأقسام من الأقسام والختبر١توهاJه 
الركوةالعناية _قن وجدنا وفعلا الوالد يهربوا أن منهم نحاذر وكنا عنها 

الاحترازية؛الترتيبات ببعض ا فقمنالتنفسية، العناية بعملؤزه منهم ثلائة 

الأطباءفئات: ثلاث عندنا ولكن منهم، أحد الوالد مع العمل يباشر لا لكي 
سنثا٠عربيا الطاقم يكون أن حرمينا والتمريض الرافيث،ة، أحدمن فيهم وليس 

الأأجهرته يتولى ألا فاحترنا ذكرت، كما رافينية التنفأوهىوفيهم وفنيوالجهاز 
ارةإل تعاوت وفد ٠ الرافمهة هؤلاء إلا سعوديون ولا عرب يوجد لا حيث غربى 

تاما.تعاونا القلبية الأثأرفونومءهأؤولوالعناية والأطباء الءم،تسء،ى 

قلوبناعلى أيدينا ولكت نقوسنا، على الأيام أسال_ من العملية يوم لكن 
العملية،نجاح على فطماننا الخروج، بعد الطيس، سالنا وقد خروجه، نترقب 

الأنابيب،أحد نزيفامن وجود المرهتيون لأحذل، بساعتثن، خروجه بعد ولكن 
ومكمانحوأخرى مرة للعمليات أدخلوه عاينه فلما اثمكتورنهيرا، فاستدعوا 

النريذاأاإن وهى؛ آلتني، كلمة الله هل-اه المرضتي أحد لى قال وفد الساعة، 
بكلامهأهتم لم لكنى الضاعفاتء، من غاليا لايأه،لم الربحى فان حدث إذا 
الرمر(.لدوى يقال لا الكلام هذا لأن لأحد؛ أنقله ولم 

التمرييسولطاقم للمرضى مرعجا العناية _قن بكثرة ا وجودنلكن 
للاستراحة.الباقؤن ويذهه_، ائنان يبقى أن فاتفقنا 

الذهابأستطع فلم الجامعة، لطلاب اختيار عندي لكن العملية يوم ؛قن .و
حالي.الكلية ال،ثأايخ_ق فدر وقئ الأمر، بمتايية السراح أحمد الدكتور زميلي وكلضت، 
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منعن4 ل السؤا علينا الناس أكثر وقئ i مهللما الريارة منعنا اليوم هدا 
سلمانالأمير أبرزهم ومن والحياrن والطلاب والأقارب والكبراء الأمراء 

الزوارفشكرناهموجاءعددكبيرمن عدة، مرات، أمريكا من اضل الذي 
بنخالد الأمير من بسعي الساء السشفىث لنا رو_أ_، ثم منهم، ا واعتذرن

الزيارة•عن والاعتذارمنهم الناس لاستقبال مكائا خيرا الله جزاء طلال 

•الأحد صباح _قن إلا يفق لم ولكنه اليوم، هذا _ق، البنج من إفاقته نترقب كنا 

اثقفلرض الوكزة العناية ات 

اهذ وكان أيام عثرة نحو التل،—، لرصمى المركزة العناية ِق مكث، 
محالابه' ام الاهتمزيادة من ذلك، لكن نمعس،، لث، ذلمن ولنا اء الأطبخطأ 

•المرميى بين العدوى فيها تنتقل التي الأماكن أكثر من دائما المركزة فالعنايات، 

تقريبا،ف، والنصهال،دابعة اعة المه الأحد اح صبالمخدر من أفاق 
الفلهربعد من والممرضحن الأطباء مع يتكلم بدأ حيمث، دريجية، إفاقته وكانت، 

السوائل،بعناول الطيعب، له وسمح لطلباتهم، ؤيممتجعب 

الوالدموقع يسيرهن بيائا يوم كل هت الأولى الأيام نمعدره ا كن
يومالممياعدة الأجهزة جميع عنه أزالوا أنهم )ه( رقم ان البياين فذكرن

والجلوسالأ،درير وترلئ، الطعام بتناول الثميخ وبدأ أل/'ا/*'اللهه ين الاثن
كنانلاحظ،ولكننا عدة خطوات، مشى حيث، تدريجا، والتعي الكرسي على 

الشى.أثناء التدقةعليهث 

سعودآل عيدالعزيز بن عبدالله االللث، الشريفين الحرمين خادم تفضل 
او،داعةهل/'آ/*'ا.؛له الثلاثاء يوم ■ؤءؤبنج الوالد الشيخ بزيارة جظءلفن، 
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بولأةالاهتمام _قن ءةمح4ج الوالد عادة أعرف وأنا عصرا، والنحيف الرابعة 
يخبرنا.يشكوولم كان هأس فلعله أعرفه، كنم، الذي أرمدا لم لكني الأمر، 

منالواك من القريبا^ن للأقاري—، محدودة بريارات ،،،محنا ا كن
يتضايقكانه بل الزيارة تلك يتبسطاه أنه ألحمل أكن ولم ونحوهم، طلابه 

فقلتببعضهم ؤيانس طلابه يحم، أنه أعرفا إني حتى الخلوة، ؤيح،—، منها 
لا،فقال؛ معك، ؤيجلص ليؤسيلئ، التركي نامهر بن محمد الشيخ لودعؤت، له: 

عنده.الناس جلوس على نحرص لا كنا فبعدها ؤيمشي، سيلم 

عليه،يعمق للحمام الذهاب، لأن الأكل؛ من يقلل ولكنه ياكل كان 
الغرفة._قن الحمام أن مع 

اثقلبلرضى التوسْلة اتعتاية .ؤ 

الركزةالعناية من هأخرجوه-س ١٤٣٠/٢/٢
يومإلى فيها يجلس أن الحملة وكانمت، االتو،ه،طة، العناية إلى القلب، نرْمى 

الثلائاءوالأربعاءومعخلميوم وكان-ق النزل، إلى ئم لاجناح يخرج ئم ال،|ديدت، 
واميلناوفل. ووجهه مزاجه على أثر فل. المرض أن إلا طبيعيا، الخميس يوم 
الزيارةبابا فتح يتم أن على ميحته، على حرمها عنه؛ العامة الزيارة منع 

التنفسجهاز قراءات بل،أت، الخميس ؤيوم ال،ءدتشفى، غرفته_قء إلى نقله يعد 
الأك1ددجين.زيادة إلى الممرض امهملر ما تتغير 

كاناليوم ذللئ، ؤئ، المستشفى، دخل أن منذ عنه الجمعة أخهلب، يت، كن
لهمللعقد بالذهاب، فكلفني النكاح، لعقد ا | موع،ومعه رتبوا قل. الأقارب، بعحس 

نعم.فقلم،: لهم؟ عقدت، التعب،: عليه بدا وقد سالني، رجعت، ولما عنه، نيابة 
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نمعفمشى فلما كالعتاد الشي على تدريبه الجمعة ظهر بعد حاولنا 
للأسرير•نملناه كرسى)م على فأحلسناه الجاوءس وطلب هواه حارت الم،سافه 

متعبالأمير زاره الغرب بعد إنه حتى فشيئا شيئا يزداد الضب بدأ 
يريدأنه ء،ةثإذة الوالد دقائقرأيت_قتوحه عشر جلس ولما محبة، بينهما وكان 

الوالد.ليرتاح منه؛ واستأذنت الأمير، على فتجرأت الراحة 

فلهرعليه ١٤٣/•٢/٢٦الميت ليلة لأانيةثرةمن 

فورا.الركزة للعناية بنقله وأمر الناوب الطبيب فاستاا_عى حدا الناثر 

الأتتهابس انقلب مضى امحمة سناية اممودة 

الالتهاب،لهذا سببا نعلم لا حيث جدا، لنا مزعجة الليلة تلك كالمت 
لمتيعدحاد، رئوي التهاب إلى الحال تصر وفجأة معييتقرة مهحته كانت فقد 

ذللف،،فعلوا ربما الرافضية بأن الناس بعضي أشاعه كما متعمدا الأمر يكؤن أن 
بالتن،،،يقة شديع. وقائية اتخذناإجراءات قد ا ولكننالعناية —ق، وحولهم ومع 

عواقبهبعلمؤن لأنهم هذا؛ مثل على يجرؤون أظنهم ولا المتشفى، إدارة مع 
وردياترتبنا فقد ولانهارا ليلا لانفارقه معه ا أننإلى إضافة الوخيمة، 

البعيدينللأفارب حتى الجال نفتح ولم فقط القريبؤن الأقارب فيها شارك 
_قنشارك وممن فقط، وأبنائهم واحوته وأحفاده الشيخ أبناء -قن فءدمدرناهأ 

وأعماميوأبناشعيال.الأهوسدماد وسليمان ل، محمؤإحوتي أنا الناويان هذه 
فهدومنهم والعمات الأعمام وم،قروأبناء وزبن وناصر وسعود وسعاو محمد 
اطهوعيد الرحمن وعيد محمد عمي أبناء وسليمان وعبدالرحمن وعمر وأحمد 

ومنزبن العم أبت—اء وطارق وحالي اطه ي. وعيالرحمن نامعروعيد العم ا ابن
الهللقوعيدالأهوأضوس.الرحمنوأحمد محمل بن إبراهيم أخواتي اء أبن
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وحمدالمعدان عياوا1عرورؤإبراهيم عماتي أبناء ومن حمادة بن حمد أبناء 
•العهد لطول الأن؛ غيرهم نست وربما الهولق، 

للترحيبالأستقيال؛ غرفة _قت ا >د ووا ائما د الغرفة أمام ا وا.حد نرتب كنا 
للموالاالحبون ؤياني ليلا العاقرة الماعة العصمرإلى من تفتح حيث بالناس 

هناك.فنستقبالهم الوالد، عن 

وقىالثامنة الماعة من الصيباحية الفترة هت معه سليمان وأحي أنا كنعت 
•حيرا الله جراء الليل فترة محمد أحي كفانا وقد ليلا العاشرة هن إلا نخرج لا 

كلليعرف أسبوعثا؛ يرتب حدول ۵^^٠ عن الشباب بقية وكان 
•خيرا الجميع الله حرى أطول مل-ة الجلوس على يتنافسون وكانوا وقته، منهم 

ذكروقد الركزة، العناية من عدوى أنه للألتهاب الأقوى الأ.دتمال كان 

أنالبسس وتوقع مؤنس، سل. ا اسمهمعه التي البكتريا أن اء الأطببسص لي 
حاءحلتيت فيه مشرا كسا الأدراج قت اكس،فءت،.وقد طأد_ا، رائعة ب،،4يد_ا نكؤن 

،حدا قؤية رائحته وكانت العملية، بعد الجرؤح التهاب ليع الأقارب بسض به 
•'الوالل■ على التعب فلهر أن بعل. الجمعة مقلاة بعد الغرفة من فأخرجته 

الالتهاب.من يريد أن خنيية 

والأطباءاكتثمى ؤإدارة والأعمام الأخوة من الجميع علم الحيياح _ق 
يومض الظهر وبعد الطبيعي' الأكسجين على كان لكنه حرجا، وضيعه وكان 

عنجوفه ■4 التنفس أنبوب إدخال إلى الأطباء اضطر . ٥١٤٣•/ Y/Y\"الميت 

يتأذى.لئلا خفيما؛ منوما وأعطوه الفم طريق 
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»بيتصوم: يظهر يكاد وهولا ش الظهروقال صلاة بمد 'يءمحة دعاني 
والقروضالبر' أعمال غاته_قن واجعلوا بناءه أعيدوا نويت4وقما، قد ا السبالةر 

حديثآخر هدا وكان صدقات« معظمها فان فيها تشددوا لا الناس على التي 
■تمحق حتى بيننا دار 

بجانبهوقوفهم أثناء يغفو_ق الفلهروكان قبل أخواني بعص زاره وقد 
ةممدود يده فكانت 1 عليهن ورد بممعوبة عينيه فتح كلمؤه ؤإذا لتعب ١ شدة من 

بهاأقؤل أن أستْليع فقال؛ توالك؟ هل هكذا؟ يدك ا اذ ملإحداهن؛ فقالت 
قليلاوحركها بخير. أنا هكذا.. هكذا 

تدهورعن أحبار الجوال ورسائل والنتديات الانترنت مواي نتشر_ق او 

عليناالسؤال فكثر المركزة، العناية أدخل وأنه وُ(هأ ي. الوالالقيخ صحة 
الناسإزعاج عدم ق ورغبة الله ق أملأ الأخبار؛ كل نخرج لا وكنا والانضال 

الحقيقة.نجاوز لا الموض ق بياناتنا ِق لكننا 

مباشربإشراف واهتماما حرصا توليه الميسمى إدارة كانت 

الملكلم،سثيمى ذى التنفياليام المشرف القميبي قاسم الدكتؤر معالي من 
ائتيا]طلبات كثرة منا يتحبملؤن وكانوا الأبحاث، التغ۵د۵ديومركز فيميل 

،القلب، جراح لهلمعس ١ زهير كتور الل. إثرافا تحت بقاله ومع مهمة. أنها نرى 
إلهماانضم فقد القلب،، حراحة عناية على المشرف أسعد كتؤرإلياس والد 
الضيلعانالله عبد والدكتور حالي ي. محمالدكتور الرئة التهاب حدوث بمد 

سياتى.كما وغرهمإ المداد.رية الأمراممى است،مماريا 

قدينأ.يسكنه كان الذي الملينى الست، هو ( ١١
الأختهيا.مذكرات ]٢( 
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جهازله فركبوا أخرى، مض،اعفات معه -حدث تتريبا أيام أربعة وبعد 
الطارئةللحالأت يعطى إنه وقالوا؛ بعيد من هفوته يسمع جدا مخيما تنفس 

 G،—الجهازهدا أخافنا وقد 1 الدقيقة _قن مرة مئة ثلاث للرئة يدفع أنه وسمع
ومنعناؤإخوتى أنا شديد بإحباط وأصبت عليه نع،،ءاد لا وضع وكناف كثيرا 

وكنتفيمدموا -حالته لايروا حتى والأخوات؛ للاعمام حتى مْللما الزيارة 
جدا.ااوصوع على وتكتمنا فقط ؤإخوتى أنا عليه أتناوب 

عياوالعزيزبنفهدفاع،تقيات4ف

جدامهموما وكنت بالزيارة، يسيمح لا الوالي. وضع ان بمنه واعتذرت المجلس 

هدالأ.حذلوا معه هوومن ولعله ينبغى كما معه الحديث أستْلع فلم ومنهكا 
قال؛^،(^؛،؛؛ ٠٢له أنساها ولن ظبي اه حلاوتهمازالت كلمة لى قال ه ولكن

تحتفمالي نظلبونه جاهرلما ا وأنأبي، الشيخ أعتبر فهد الملك وفاة بيد ا أن
هدهفعلت يتموركيف لا الأمير وربما القارئ أخي تتحمور لا تميرفكم، 

مرييهاوكنت جلسيؤ، ^، ٢٠عدلت ، دمسو^ .ق المواهنأعه الململه كاما!_، د١ 

الكلماتهذه وبعثت وشكرته، له ونفنرت والاجهاد التعب من الكرممى على 

ذكرهذه—S أبياثامهروزة بعد فيما وقلت 1 الله ث الأمل بقد أملأ نفسي مقن 
القميائي.مع الله شاء إن عاليه،،عانثيرها اء والثنالأمير وشكر ة القصي

الترجمة.ملحقات 

التنفس؛لجهاز الحلق هن فتحة عمل إلى اضحلروا تقريبا أ،سيؤع وبعد 
هنسببا حم،ةوةي،ة حالته التغيرهن ا هي، وكان التنف،س، أنيؤب من تأذى حلقه لأن 

طريقعن رتب حيث طلال بن خالد الأمير منهم المحبين، من عدد تحرك 
مستشفىمن أطباء مع ارالحهناعية الأقمعير تتياورى لقاء عقد الم،متشفى 

الأمريكية.المتحد-ة يات بامينيسموتا روت،ثهي،،وتر، ه مايوكلينيك 
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المملكة،م،ههتواى على المثأهورين اء الأطبمن عدد ارة اسثهوتمت 
الزيتونيوالدكتورمحمد الميهور، القلع-، جراح الفقيه محمد الدكتور مثل 

المعالجللهريق انصهم الدي دالأوءتقمى المعدرئة الأمراهس ضعم رئيمى 
Juu .،ذللئ

لةاكيخ؛فثه،الىأشهرااراكز
الشؤونعام مدير ناظرة محمد هثيام الدكتور مع بالتن،ه،يق العالم الطبية.ق 
يومواجتمع بالموم|وع، كبيرا اهتماما أبدى الذي الرياض بمنطقة الحيحية 

المعالجين،والأطباء التءنم،م،ي الم،،هسمفى إدارة -مع ٥١الإئنين 
الخالة.شاقته 

تلقيوتم وأويوبا، أمريكا الهلييةي' المراكز التقريرلعددمن أر<،،ل وقد 
لها،كاف، ال،،،سمى _قن الموجود والعلاج عادية ة الخالبان ألمانيا من إجابة 
منها.الثيفاء يتم لكي وفت، إلى تحتاج ولكنها 

جول،سمركر من طي|و—بمن —ى اليحصهم، االأعد|هد4فى إداره مت، واا،،دهدم

عالمياالمهث،هورة المراكز وهومن الأمريكية المتحدة الولأيادته الحلبي—قث هوبكنس 
جونسجامعة الطد_،_قن كلية بروف،ه،ور—قن  Royg •br owcrا؛ همان والحلييب

Daniel ■Pارى.والأر،،سدالمركزة، العناية لؤجدة الهلبي والمدير هوبكنس 

judge  جامعة 'هالقله-، قأ،دم الوراثية، الحلبية الأمرامى لمركز الحلبي اكير
هوبكنهس.جون،س 

العزيزعبي، بن فهي، بن الأميرعيدالعزيز المهموالملكي ص،احب، كلف كما 
اليروضهورمن كل فقدم ، فرس،_أ من طبيبين ام باسيتقل، الربيعة بدر الدكتور 

Daniel dusser  دي،ههكارتس،باريس جامعة من الرئة أمراضي بروفهمور
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المركزةالعناية بروفسورِق  jean chastreوالبروضوركوجن مستشمى 

باريس•سالبتؤيري' بيتي مستثض كودى، وماريا بئري بجامعة 

المعالج،الطبي الفريق مع بالجلوس حدة على وفل كل اء الأطبوقام 
الطبيالملف على اطل—ا تم الشيخ، حالة تطور عن كامل شرح إلى واستمع—ا 

بفحميهقاما ثم الماضية، المدة حلال عملت التي الخبرية والتحاليل والأشعة 
منالمبذولة الجهود يثمنؤن حلاصته»أذهم الحالة رأيهما-فت عن تقريرا وكتبا 

اقترحواوقل! بها«' يقومؤن التي جية العلا الخحلة على ؤيقرونهم المستشفى 

جرعتتن'يءمحة يعط—ى أن به أوصوا ومما الأدؤية، بعض  'Arتعديلا 
اليلييب:لنا قال سيئة سمعته الدواء هدا لأن اعترضنا فلم-ا الكورتوزن، من 

لهيلجأ الذي السعرى هوالدواء ؤييقى منه، بد لا شر لكنه صحيح قلتموه ما 
الأحرى.الأدؤية تعجر عندما الطبيب 

حتىغيرواضح الشيخ حالة تشخيصي أن وأحبرونا الأطباء مع وحلمنا 
الأدؤيةأحد أن الفرضيؤن الأطباء وذكر سليمة المخبرية التحاليل لأن الأن؛ 

وقدالتنفس، ضيق.ف، من الشيخ به يمر فيما ضبب يكون أن يمكن هوالذى 
تتحسنأن وتوقعوا مضاعفات، له لمس أحر بدواء واستبداله إيقافه طلبوا 

القادمة.الأيام حلال الشيخ حالة 

طليتأنا وقال: الدواء اسم عن سمع لما حالي محمد الطبيب فوجئ وقد 
ألمتنا.التي الطبية الأخطاء من وهذه يوقف، لم أنه واستغرب إيقافه 

الوالدلأن القلب؛ كهرباء مختمر؛_ق طبيب صرفه قد الوواء ط؛ كان 
_قنالأطباء أفضل عن وبحثنا القلب، كهرباء فن - اضطراب معه حمل 

وصرف،ذللئ، مح،-مياق طبيبا المسم فارسل إحاره ثن أنه فصيادف المسيسفى 
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دالدواء هدا بعد ءت سا الوالد ة لط أن شخمميا لاحفلت وقد ء الدوا هدا 
وربكاهتماما، كلامي يمر لم ولكنه ذلك عن الله هداه نفسيه الطبيب و.حدثت 

ؤيختار.ء بشا ما يخلق 

بدلكفبدأنا الشيح، على القراءة بتكثيف الا،خوة بعتس ا علينوأشار 
منالشهويون القراء من عدد عليه وقرأ تقريبا فل/'آ/''آأله تاريخ من 

اليراكعيدالرحمن كالشيخ العلماء كبار بعض إلى اصافة 1 تلاميدءوغيرهم 
الراححىوغيرهما.عيدالعزيز والشيخ 

وبخاصةأحيائا، تدمعان عينيه إن حتى القراءة من تائرء ألاحظ وكنت 
كانبل تماما، منؤما يكن لم لأنه لبراك؛ ١ عيدالرحمن الشيخ عن أحيرته ا مل

مهدئات.يعطى 

لكنهماستقرارحالته، بعد سابقا ذكرته الذي الجهاز رفعواعنه وفد 
'4rأنابيبها غيروا التي الحلق فتحة عن العتاد التنفس جهاز على أبقوه 

قناةأن الإزعاج عن غنى ونحن-4 ا أزعجتنالتي الأمور من وكان 
الأشخاصأحد من رسالة الرسائل شريط طريق عن بثت الفضاثية الجد 

عليناونوالت الناس من كثير فجع وقد ، الوالدوفاة عن حبر فيها كان 
الأمرلتوضهيح ه يوم بيان إممدار إلى اصأطرنا ا مالأت الاتصم
ورئيسمؤسس الشميمري عبدالرحمن بن فهد المييخ لكن اة، القنولوم 

انمدانابهعنا,فقئ أداكأراحقلوبن[ئ 
حميعبايقاف ووحه الوْ؛أوع فسهاءه الزهرانى عثمان بن راشد الشح طريق 

التحكمبها يتم التي الألية النذلر_ق ؤإعادة مزقثا الجد قنوات  'إالأشرطة 
الأشرطة.هده _ةت 
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وأولالأول شهرربيع من الأخير النحيف ف، - الوالد حالة لكنت 
مايدرك مهدئات ؤيمطى التنفس از جهفهوعلى مستمرة، الثاني شهرربيع 

يوقىوكان التهليل آيات أقرأعليه عندما ألاحظ وكنت يستجيب، لا لكنه حوله 
ؤيديه.وجهه على ذلك ؤيْلهر يتاثر أنه بها 

اثباطنةلرص الوكزة ممسابة النقل 

العامةالعناية القلبيةإلى العناية من بنقله الأْلياء بعضي أسارعلينإ 
مثلعلاج _ق اكئحيحية هى الأخيرة والعناية ناجحة القلب، عملية أن بسبب 
ه.١ ٤ ٣ ٠ / ٤ / ٦ الخميس يوم فعلا النقل تم وقد الشيخ حالة 

علاجهعلى الشرف، الملبي الفريق من وعناية اهتماما يلقى لكن ولقد 

ممملحوالدكور الهلمس الدكورزهير رأسهم وعلى الركزة القلبية العناية  ٠٤-
فائقةعناية التمربضى ْالاقم وبدل وزملاؤهم، سعد والدكتورإلياس السري 

الأن:منهم أذكر ولبنان والأردن فلسطين من العرب الثيياب من بعدد وفقنا فقد 
اكدو_ق،ومحمد ان وعثمورامي ؤإبراهيم وعامر وعمر وأبمن بحبمى معمد 

إحدىمن ساما ي،سمى التنفسية العناية مثرف ولكن أنسيتهم، ممن وغيرهم 
أجهرةيوكل فلم الوالد وضع ونمهم معنا التع—اون غاية ولكن-قن الغربية الدول 

ؤاداريبمنوفنيين أطباء من هناك من كل لكن الحقيقة ؤقز نرصاه، لن إلا التنفس 
يقد|لونلكنوا ة السلالثياب حتى بل 'ة،ءءإنج، الواك لخدمة اني التفغاية  ٠٤-

شعوربالتمييز.أو تممايق أي عليهم نلحفله لم لدا معهم؛ الوضع حساسية 

الشرفمحناء الأطبممير العامة الركزة للعناية س الوال انتقل لما 
يشرقالعناية أن علمنا ئم نْلامهم، نعرف لم البداية  'هوكنا والمرضؤن، 
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هبعضهم اء أسمستاتى نموالعسرة، وعددهم بالتناوب اء الأطبا عليه
الحد)،؛،.أئتاء 

فطليتاغرقةالمارة بكثرة مزعجة من قريبة غرفة أولأِقن كان 
طريقعن تتم طلباتنا معفلم وكانهت، خيرا، الله جراهم ا لنفوفروها بعيدة 

خيراومنالله جزاه الشريم عبدالرحمن الأستاذ التسرشاتومديرها ترتيب 
خيرا.وجزاه الله وفقه الثJلهوب خالد الأخ صعوباتنا يذلل كان من أبرز 

معملموعاينه الأطباء ملأحملة وهونمت يوما نحوعشرين مكث 
وأفرقالححييني ان وسليمحجازي اثمكتورمءتم_ل ومنهم العناية اء أطب

عليهيث|رف وكان خيرالله ومانن العوتض وحسين محمود ووفيق الطريقي 
وليدالدكتور بالقلب يتعلق وفيما الزيتوني اثمكتورمح٠د بالرئة يتعلق ا فيم

المسمهفىأطباء أكبر من وهم القيا الدكتورمحمل. بالكبد يتعلق وفيما حسن 
الأخرى.القضايا بعص ث غيرهم أحيائا يعاينه وكان وأشهرهم، 

ليعيسالعناية _قن وجوده بسبب تعرهس كان ؤإن مستقرة، حالته كانت 

^ديانوالكبد فالكليتان المركزة، العناية مريص يغلومنها لا التي الألتهابأت 

والقلب.١لرJتين _قت الرئي،،عة والمسكاة جيد بشكل وظائفهما 

منبحالات مرت فقد الوالد حالة العفشوالمهم.ثن وهي الرئة ا أم
م|اهتقر.غمر ووْن،عها التا}ر من وحالات التح،سن 

وكانخطرا، لاثكل لكنه ، القلب، عضلة _ق ضعف، القلمافهنالئ، ا وأم
مستقرة.حالته جعلا للضغط، جان وعلا العضلة لتقؤية علاجا ياخد 
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منالأقارب من اللوم علينا كثر الطؤيلة الدة هذه بعد ولكن 
أمثلةؤيضربون ، للخارج؟ يسافر لا لم يسالؤننا، وكانوا وغيرهم، العلم طلاب 
الأسباب،نبذل أن ورأينا وأعمامي واحوتي أنا فتشاورت سافروشفي، بمن 

ولميوما، سبعين أكثرمن الستسفى حقن مكث >حيث الدة، ْلول بعد وبخاصة 
نومقلعلنا التجربة؛ خومى فرأينا للمريش، دقيق لتشخييس الستشفى يتوصل 

الخارج.مقت الناجحة التجارب من د لعي، سماعنا بعد وبخاصة لعلاج، 

عدة،آراء ا ووجدنجرب ممن الأشخاص من عاد.دا كثيرا سالنا وفد 
وقوسا.وألمانيا أمريكا بين ما كثيرة الخيارات وكانت 

يتابعوكان بموضوعه مهتما ج،ظم(محم، فهد بن عيدالعزيز الأمير كان 
الوالدمحبي من وهو محمد بن سعود بن عبدالعزيز الأمير طريق عن الوْنيع 
وجدهأباه فان كذلك صحبة وجده جدى وبين طؤيلة صحية وأبيه الوالد وبين 

والتقوى.بالحيلاح المعروفين من 

بتييلغووعي. الفكرة على فاستبشروأثنى ، سعود العزيزبن الأميرعيي، بلغت 
الربيعةبل.ر اول،كتور نفسه اليوم بي٢٦، اتصل وقملا ' فهد بن عبدالعزيز الأمير 

محمدالأستاذ بي وانضل فرنسا، فرجحنا والخيارات الموصؤع معه وبحثت 
الفرن||ا|ة.القنصيلة من التا،سرات لاستخراج الجوارات؛ وهللب الأوسيمر 

معفىكان لأنه، مدنية؛ ب۵لاقة جوازولا-حتى الوالي. لدى يكن لم 
يكنلم التي التابعية د،ونمقن المالمدني السجل برقم يكتفي وكان الصمور' من 
آخره عليه تعرفت وكنت الهدلق، الرحمن عبد بالدكتور تمعلت ١ صورة، فيها 

مندوبافارسلوا الخبر، فاخبرته بزنايف، الأمير_3ALJ مع للوالي لقاء 
والجواز.بالبطاقة وجاء الأوراق أخذ 
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سعدوسعودوأعمامي محمدوسليمان أناوأخواي للذهاب ستة اخترنا 
التأشيراتالأميرلتجهيز لكتب الجوازات وسلمنا محمد، بن فهد عمى وابن 

المفر*لوتقرر ضما 

^شاوره١كفرضشلهالربيعة در اككتور اضرح 

إبراهيمبن الرحمن عبد / ذ الأستا مكتب _فن جتماع يوم
السيخعلاج على السرضن الأطباء صم بالسسنمى التشرشات مدير الشريم 

سليمان.وأض أنا سهم وحضرت بدر، الدكتور/ وبحضور 

بنعبدالمريز سموالأمير/ تحيات ونقل الرسمة بدر الدكتور تحدث 
سمؤهد ا ستعد وا لبدولة، ا لجهود ا على لجين لعا ا ء للأطبا وشكره للجميع فهد 

لتقييمعه اسما وبعد الخارج، أو الداخل _ق الشيخ لعلاج إمكانات أي ليدل 
العافيةلاستعادة للشيخ حاليا عمله يمكن عما سال الراهنة لحالته اء الأطب

ذلكحالته تتحمل وهل الملكة خارج إلى به المفر موصؤع عليهم وطرح له، 

الخارج؟شيء-4 له يقدم أن يمكن وهل 

وسبعينخمسة خلال -4وسعهم مابذلوا الأطباء أن الاجتماع وبينت-4 
ببطءيسير الحالة تقدم أن ا لأحذلنولكننا السسوفى، ف الوالد مكثها يوما 

منالشيخ نملاء بعص أومن العاثلة داخل من سواء آراء هناك لهم; وقلت 
يدرسأن ورأمل الخارج م4 علاجه يقترحون أومحبيه تلامي_ذمح أو الشايخ 

الأمرإذاكانظلهلأطئرسالأطباءهذا

ولوللشيخ، يقدم أن يمكن شيء أي يعلمون لا بأنهم الأطباء ث ونمد 
غيبية.أمور هذه لأن شيء؛ وجود ينفوا لم ولكنهم لذلك' لسارعوا علموا 
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^ةصاممقكلأيمثاسمضأنطلآاص
الله.بإذن محوودة ذلك _ةن الخطورة وان -حاليا به سمح 

أحدث،تمؤيرا فطلبت *مآ/1/ُ'آلاه_، بتاريخ طبي تقرير ا معنكان 
وحيثI الربيعة لليكتؤر وأرسلنهما اإ بتاريختقريرا فاعطوني 

السفرمؤضؤع الربيعة الدكتور مع يصن حاهرة الأويوبية التأشيرات ءان 
الستقمىفرسى_قت خيارين: بين وكنا سفره، إمكانية اء الأطبفرر أن بعد 

الرأيتداول وبعد بوجن، الجامعي-4، الستشفى قن - وألماني باريس ث العسكري 
السفرهنليكؤن مستعرة ات الترتيبوكانت الستشفى لتميز برلين؛ ترحعت 

القادم.الأسبؤع ميللع 

أنواحيارهورأى بالملك الأسمال ^أذسيث الأميرحالد علم 
الأمعرعيدالعريزلجهود تقديره مع وأولى أفضل الملك باسم يذهم، الواك كؤن 

عنالدهاب، نفضل ونحن رنم، قد الأمير له: فقلم، لميادرته، وشكره فهد بن 
وأريحلنا أسهل سيكؤن الأمير طريق عن الترنيم، أن أعلم وكنس، طريقه، 

وبلغهبالملك، فاتميل برأيي ياخذ لم الأميرحالي لكن الرسميات، عن وأبعد 
برلينالجامعي المسسهضى ه ي. الوالبعلاج الملك، المفرفوجه ا برغبتن

لكنهالحالة، هذه مثل هوالمعتاد_ةن كما ، واحد موافق ومعه الدولة نفقة على 

الأميرعبدالعزيوبلغنا وقد الرحلة، نفقات لتغطية ريال مليؤن بميرف وحه 

حواهوأرسل شيء، لأي اده استعد وأبدى الملك، توجيه فبارك تم، بما فهد بن 
الرحلة.نفقات سقت مساهمة دولار ألف، مائة خيرا الله 

مستقاراا حينهالعيدالجباروكانإن فهيئ الدكتور الي معبي اتمعل 

مء،،تأقفىإدارة مجلس ورئيس الملكية ادات العيعلى العام والمهئيرف للملك، 
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فشكرتهالكريم بالتوجيه وبلغني الأبحاث اكنمحسيومرم فيمل اللك 
خالدالأستاذ الملكي الديوان رثيس نائب الي معبي اتمل ئم 1 للملك ودعوت 

المبلغلتحؤيل الوالد مساب العيسىوءللبسيرثم ابزعبدالوحمن 
اياه.فاعطأت4 

وكتبتالوالد لإخبار عرلدس بخط ورقة بكتابة السفر تأكد بعد ومحمت 
يجعلهأن الله أسال للسفر نرتب ونحن ألمانيا ي جك بعلا أمر »الملك فيها; 

الرد.يستحليع لا كان 'ئءؤهة لكنه فيها ونْلر له عرصتهأ تم هداركا«، سببا 

أمورناترتيب عن هوالمسؤول حيث السعودي انميحي بالملحق اتضلمت 
جاءهاالأمر أن فاخبرتني الشمري، عفاف تسمى امرأة حينها وكان برلين 4، 

فاتصلتنزارمعروف اسمه عربي بطبيب ربطتني ثم ترتيباتها تجري وأنها 
جاهزونلاستقباله.أنهم بهوأخبرني 

الأحديوم الممرف موعد حدد الملبي الاخلأء مع رتبوا أن بع—د 
•الموعل_ لهدا أنفسنا وجهرنا بالله فاستعنا ه ١  ٤٣

لماساأظ 

العاسرة،نحوالمعاعة التحممصهي ضصمل الملك مستشقى امن تحركن

يمملوءأن ورأوا للسفر، هأففأ الوالد تجهيز والممرصؤن اء الأطبباشر فقد 
الاخوهولحمنا اف الاسعسيارة معه.قع وركبت المعفر، لا)يعيه .مي منؤما

الرغمعلى الاخلأء لمهلار الوصؤل عانينا4ت وقئ حامية، بسيارات ام والأعم
لسيارةالناس احترام وعدم الزحام ب،،بب< الميتشفى من قريبا كونه من 

الجؤية.الؤياض قاعدة داخل 4، بعيد مكان مطارالإخلأء4ن وكهن الإسعاف، 
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الأقاربمن معظمهم الولعين من كبيرا عددا ووجدنا هناك، وهيلت—ا 
 Lيذهب_قنأن القرر من ولكن ومحبيه تلاميده كبعص 'يءمحة للوالي والقربير
محمدالعم بن وفهد أخي محمد فهيافر صل المرافقين من أربعة الطائرة 
وسعود.سعو وعمي سليمان وأخي أنا وبقيت الدني بالطيران 

ببابيوصل كهربائى ممر وعير الاسعاف، ارة سيمن الوالد انزلوا 

منكثير وجوه على باد فالحزن مؤثرا الموقف ولكن فيها، حملوه الهلماثرة 

مكناوقد ،—(، الحبيوداع عند الدمؤع ذرف منهم كثيرا إن بل الحاصرين' 
صعدنايودعناهمثم للهلائرة، به بممعد أن قبل عليه ال،،،لام من الجميع 
•ث،طع والملؤب 

التشريئات،إ،مدير الشريم عيد.الرحمن الأستاذ نذكر أن الوفاء ومن 
'ؤزؤيبةالوالي. خدمة ي الكثيرة ومواقفه التخصعميى فيصل الملك مسمتشقى 

حيرا.الله جزاه الطائرة -ق الواك وودع الأخلاء لمحنار رافقنا وفد 

الأخلاءومنيءوبو أربعة وكنا راكبا عمهر لاثني تت،،يع الحلبي الأخلاء طائرة 
اكفص.وممرمدانوامد،،امس يبان 

مررءدةالرحلة وكاJءتi ، ظهرا عشرة اليان،ه المعاعة يحو ١لطاررة يت، أهلع
متعاوئلوالطيارماهرا هادئا• الوالد لكن حيث، ينغصيها• ما فيها يعدث ولم 

,لطعما 

الحامسيةعة المعا المولي_قن برلين لمطار الحلبي الأخلاء طائرة وصلت، 

سيارةولكنت، ساعات،، الجونحوسبع .ق مكثناحيث، برلثن بتوقيت، عصيرا 

١المانيا ه ية الهعود الصعحعة المل٠تقدة موطفى من ثلأثة ومعها تنتفلمرنأ الاسعاف 
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حملكيفية ق - أنانيا _قن الإسعاف فريق لطريقه حظتى ملأ حلال وص 

الإسعافسيارة وشكل الرئيس ذوي مع والتهامل لطائرة ١ من ؤإنراله الريضس 

معوبينهم بيننا شاسعا بونا رأيت الإسعاف لسيارة الشانع ه الناس واحترام 
•والسؤولية الوعي ينقحينا لكن الإمكانات لاققمنا أننا من الرغم على الأسف 

عليهاليضع الطار لبنى بها وذهب جوازاتنا، الجوازات مندوب أحد 

سريعا.بها ال.حولوعاد حتم 

والعمسليمان أحي وتولى الإسعاف سيارة ؛قن _ي. الوالمع ركبت 
قفنو لنا حجزت قد اللحقية وكانت للسكن، أغراضنا ايميال وسعود سعي. 

حسابنا.على ريجنت اسمه 

لسمارة١ مسؤولي من ا أحد أو اسأهبالنا السفير سنجد أننا أتؤقع كنت 
أحد.منهم يوجد لم ولكن الحسعى اللحق أو القنصلية أو 

العناJهغرفه مياسره اسموالد وأدحلوا اسمهفعفايسى، إلىمسيسهمى وصألنا 

السفر.أثناء عليه_قن التي الؤقتة الأجهزة فمل بعل. الأجهزة فيه وركبوا 

للواليالمرافق الحلبي الفريق ببن الحالة لد،راسة اجتماع مباشرة عقد 

الطبيضقنه مع حالته على مشرقا سيكؤن الذي الألماني واليرفسور عءؤهث 
الدكتورةأويوبا  'هالسعودية العربية للمملكة الميحي اللحق اء اللقو.ءضر 

أنعلى اتفق الحالة تسلم وبعد اللقاء، هذا حاصرا وكنت الشمري. اف عف
للتشاورمعالظهر؛ بعد غدارالإئتين( اع اجتميبقىنم_تالملأذلةويءقاو 

الأطباء.من عدد 
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خيرا،الله جزاء خطوة خطوة تحركاتنا ينابع ^)؛؛، ٤٠١٢الأميرسلمان كان 
لتابعتهوكان /XZ_، ارالوالد أخبعن ليسألني أ٠ريكا؛ من بي ينميل حيث 
الأمور.من كئير سهيل الكبيرِق الأثر 

منمدد من لبرلين وصولنا بعد الهاتقية الأتم4الأت ا علينانهالت وقئ 

ومحبيه.الشيخ وتلاميذ والأقارب والوجهاء والسؤولبن الأمراء 

لتنظيمبرّن الترتيبات-4 عددض الشيخ'هءمحق مرافقي لنانحن كان 
وصطيطه•

الياميوعبئالله الربدي ياسر الأخ أبرزهم ومن اللحمية  ٠٤الأخوة.كان 
واستأجرواريجنت صدق .lS لنافعجزوا ويتيعنا، ترتيب جهودهم.٤٠ بذلوا قد 
وذاعاقلا رجلا الشام من نعيم الأستاذ سائمها وكان المائق مع ارة سي

بالبلادوأهلها.معرفة 

واستأجرناآرتوس شقق ّق ا فسكنغاليا لكونه السمكن؛ تغيير ا فررن
ونحنغالية البلاد لأن الممروفات؛ نؤفرسقن لكي نحن نقودها أخرى سيارة 

وغيرها.الدة حيث من أمداث من يأدتقيلنا ما ولاندرى ستة 

ؤولينمفهد العم وابن سعي. العم فكان الوفد، على العمل وزعنا ا كم

الح،،يابات،محمد الأخ وتولى ونحوذلك، العيت،ية الأمور وترتيب السكن عن 
العموكان ونحوه—ا' واللحميه ارة والسفالسيتثمى مع الشبق وأسندلي 

سليعانالأخ وجعلنا العلاقاتوالأتم،الأت، عن سليمانم،،عؤولين والأخ سعود 
ونشر'5ذةمحة الوالد بحالة بتعلق فيما الؤقد باسم الرسمي هوالتحدث أيم،ا 

بميحتهووم،عه.يتعلق ما 
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الفترةفكانت الوالد لرافقة االسسمى الووام_قن بيتنا وزعنا كما 
وفتوةمحمد والأخ سعود للعم االسادية والفترة وسليمان أنا لي الحيباحية 

فهد.العم وابن سعل. للعم الليل 

روجه1_قت الؤوا لعبللمرافقة سياتؤن الدين البدلاء على ا وانفقن

وابناوصقر ناصروزبن الأعمام متهم وكان إجازاتهم وتنسيق تأثيراتهم 
هياالعمة وابن إبراهيم العم بن ومحمد عمروعبدالرحمن محمل. العم 

السعدان.ال٠ريز ؤعبLل

حيثونحوهم الأقارب من الزائرين الضيوف لاسقيال اآلية ؤوصعن
والتأشيرة.الحجر _ةن تسهيلات ا.لطاروتقل.يم _قن الاستقبال بتوفير التزمنا 

صحةعن الناس بها يبلغ أسبؤع كل  ٠٤- معينة صيغة على نتفق أن وقررنا 
التفسير.أو التعبير اختلاف بحسب ا.لعلومات تتضارب لا حتى /او/('ففأ الوالد 

جوالوهلاف_ات سبع )اسر الأخ ا لنواسترى رسمث—ا٠ هاتم—ا ا وحددن
٠سحصيعه واليصه الرسمي الهالما ل|كون منها واحده حصيصهنا 

لايزعجناحتى مطلما؛ الستسفى بالزيارة_ق السماح عدم على واتقتنا 

والناشز-القبمتن ص برّليرا 4 - الإحوة 

عملهةلشيهل بنكا حسابا أفتح بان معروف نرار لدكتؤر ١ علي ار وأق 
بفتحفقمت نقود حمل إلى أحتاج ولا باليطاقة شيء كل يتم حيث الصيروفات 

ألماسا٠بنؤك وهوأشهر بنك دوتشيه —قع حسياب 

حيث'أ/ه/*ّآأاه الأسن صباح من مهمتي وبدأن مهمت4 _قن بدأكل 
ا1مدحيةاللحقية وزيارة تم بما المصرؤإبلاغه على للملأم توجهت 

الأمور.بعض عن والسؤال 

٨٢٩



امحماثتجوبة محو; 000حم0000000حم000000محؤ00

سيارةفأخذت المكان أعرف لا لكني المكن، من قريبة المفارة كاشح 
• Kurfurstendamm,36 ل Berlin 0707وهي المفازة عند ونزلت أجرة 

طلبتاكفير، فيه يوجد الذي الطابق إش وصعدت المشارة دخلت 

وعرضهمبهلماقتي أعطيتهم سابق، موعد من بد Lنهلأ فاعتذروا الدخول 
الوالد،مع مث،غول أنا للسكرشرت قلت يجل، لم ذلك ولكن ٠ ومهمتي بنفعمي 

أستطيعلا فاني الأن مقابلتي يريد لا كان فإن مهم أمر المميرث وأريد 
بالدخؤل،لي فاذن الوضع تفهم المفير ولكن الرجؤع، 

يعرفاالمفيرلأ بأن فوجثتا ولكنى أخبارى وأعطيته معه جلسنمت 
ؤجدثتهالمفارة، عند مشهور بمستشفى ليس وكأنه فيه، نحن الذي المتشمى 

عنها،فأخبرته دقيقة ء أشيا عن سألنى فقد طبيبا وبحيفته الوالد، وضع عن 
المتشفى._قن بالزيارة ووعدني ودعته ئم 

الأوامرعن مسؤول المقارة ه وهوموظف القحطاني مفلح الأخ قابلعت 
كالأميرسلطاننققتهسم على الأمراء بعتس بها لتبرع الش ة الخاص—الطبية 

'2^r ) يعرفلا مفلح الأخ بان أبميا وفوجئت فهل، بن العزيز عيد والأمير فيلج
الممتشفىلا، قال؛ برلين، الجامعي^ المتشفى ءانص له: قلت المتشفى، هدا 

٠أويوبا ه الكبرى الجامعية المسيتشصات وهوأحد الشاريتيه هو الجامعي 

خلالمن واكتشقت لغيروجهتنا، ذهبنا قد فنحن الخبر، من فزعت لقد 

المتشضوبين الملخقية بين أن عيرهما، ومع مفلح الأخ ومع الخفير مع حديثي 
لأنللمستشفى؛ تدفع لم مالية ميالغ على الخلاف بسس، مشكلة الجامعي 

عنمسؤولة حديقا عينت قد الشمرى عفاف وهوالدكتورة الصمحى الملحق 
وتجاوزاتأخط-اء وجود عن سمهعتا لأنها معارمة؛ بفنميية جاءت وقد أونوبا، 
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القضاءتريد فكانت الدولة، طؤيق عن تاتي التي الطبية بالأوامر يتعلق فبما 
أخرىأماكن و_قت اليوم، ذلك السفارة قابلت-فم وقد التجاوزات، هذه على 

معكثيرة، أوامر سريان ألغت صث ء صرامتها من تائروا الذين الرضي بعضن 
فيهاتختلف إدارية أمور وهده العلاج، إلى ماسة حاجة المرضى-ق بعضن أن 

القضية,لهده الضحايا أحد كنا لكننا الناس، احتهادات 

العالميةلشهرته لجامعي ا لمستشمى ا ا احترن—ا إنم مجيثنا قبل فنحن 

منه.معفلمها بها سمعنا التي الناجحة التحارب وكون أهلبائه وشهرة 

فروع_قءتسعة ه ولكبير مسيتمشى له ذهبنا الذي السيتشمى أن ومع 
طبيب،مئه وحمس ألف أكثرمن وفيه سرير آلاف نحوحمسة -ا سعتهين برل

فيه،نحن الذي فالفرع الحامية، والعناية للتناهيل الستثمفى أن لاحفلنا لكننا 
السميرة،بالأمراصى يتعلق فبما الشخح،يات كبار يحدم وبرستيج رفاهية فيه 

يبقىلكنه الأمرايض جميع من الناس بعلاج الأحرى الفرؤع ام قيإلى إضافة 
وسياطهمعروف نزار الدكتور وجود ولعل طبي، نمير فيه ليس عاما مسيتشفى 

علاقاتبني حيث تظهر بدأت التي الشهرة كون هوالذي للمستثمفى الدعائي 
والخليج.المملكة —قم الطبية الق۵لاعات بعمى مع 

ال۵دحىولمالملحق وكذلك العء،دكريكسلأم، الملحق السفارة ي زرت 

واحتياجاتهمالوفد أمور بعحض معهم—ق، حثت وتبا الموظفين بعمى ووجدت أجده 
موضؤعرفقتى عن حتى كتمت ولكنى اك، هناليباب من اون تعكل ولقيت 

_قذلك ؤيتسيب الأن أتحدث أن أحشى لأني أكثر؛ الأمر أتبين حتى المستشفى 
بحالةاهتمام من وجدناه ما إلى إضافة ، عنها عنى نحن-ق رسمية إشكالات 

ضءض^دسر^.ص^^س،ام^^^ ثم اد^.ؤالد 
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الوالدحالة لدراسة جتماع الائنينظهر بعد عقد 
وقدالبيئية المحوصات له وتمت كاملا يوما الستشفى ث أمضى أن بعد 

الطبيفهمشه مع حالته على الشرف اني الألمالبروفسور اع الاجتمحضر 
غياثمحمد الدكتؤرر التخصيصمي الستشفى من لنا المرافق الطبيب وحضر 

الصحيوحضرالملحق النوم، وأمراض والرئة المركزة العناية استشاري جميل 
أحيلأن الأربعة؛ مرافقوالشيخ وحضر الشمري، عفاف الدكتورة^ الممعودى 

بعد.يميلا لم فهد العم وابن ا محملو 

الرئويالالتهاب ولكن مستقرة، الحالة أن الاجتماع خلال من جخى وقئ 
وذكرومتابعة، عناية إلى يحتاج مازال الوالد له تمرض الذي الحاد 

والحرمنالالتهاب معالجة على ستركز العلاجية الخطة أن بيرنز البروفسور 

قضاهاالتي ة المل، بعد التمرين إلى لحاجتها للعص،لأت، الطبيعي العلاج على 
شهرين•يسترق قد العلاج أن بين وقد السرير، على الوالد 

بيرينزستيفن اليرفسور من مكوئا ألمانيا _ق للوالي الملبي الطاقم وكان 
وهوساحو، فا جؤريوالدكتور ة عنايطيأية وهى لمكه بمن جلوالطبية 

الباطنة.متخم،مى_ق 

منأفضل تؤفير هن ا معنتعاونوا حيم، متميز، تمربمى طاقم اك وهن
الوالدمع ثباتهم على حرمنا وقد عندهم، 

معهننسق هوالذي وكان الملبي، القريق مع معروف! *نزار الدكتور كان 

لتحقيقه.حيرا الثه جزاه فبادر إلعه، نحتاج فيما 
إيادا لنملازمة أكثرهم من كان ترجمة فريق المستشفى ا لنأمن 

وسميروبشرى.إبراهيم منهم وكان معروف، 
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لملفناثبي فريقه مع أسبوعيا معنا يجتبمع أن بيرنر البرفسور قرر 
لمالذي الإجراء هذا على فشكرناه الوالد حالة لنا ؤيشرحوا عملوه بما 

الأْلباءنلاحق هناك كنا حيث الرياهس٠ التخ۵دمJىه ^عتشفى ي نعده 
لانشغالهمعجل على فيجيبوننا الوضعأ عن لنسمأل الحيباحية الزيارة ونستغل 
الاحرين.الرضي بزيارة 

الأسبؤعومضى الثلأناء يوم محمد العم ابن وفهد محمد الأخ وصل 
—قنالأهلباء وبدأ واالسسمى السكن وضعناه^ الذي تريبنا على ونحن الأول 

زُبهللوالي العلاج ترمحب 

الطبىالفريق مع الأول الاجتماع ه/ه/*ّآأاه-عقد الغميس ؤيوم 
الوالدلؤضع وصما علينا عرضوا وقئ بيريئز، البرفسور برئاسة 

والرئةوالدم لاكبد والفحوصسات التحاليل ببن بيانية برسوم ين مستين
السيطرةتحت الوضع بان طمأنونا وقد ونحوها، الجسم والتهابات والكلى 

أسابيع•ئماضة ستستمر التي حملتهم بنجاح جدا متفائلؤن وألهم 

السمودييالسفير ممألى الستشفى  'يزارنا اللاحق لأسبؤع اي 
الحالةالأطباء مع بحث سيكأثسوقد عيدالجيد بن أسامة الدكتور ين برل

بحيهكان ة الياطنأمرايس ق استشاريا وبتسفته للوالي الميحية 
لسكلةا شملت الصمحعة لحالة ا _قت مهمة جوانب على مركرا متحميحسا معهم 

وأنهمطمئنة حالته بان ا طماننوقد الأحرى، الأعضاء ووخلانف الرئيسة 
أيليذل امتداده وأبدى الله، شاء إن شفاؤه سم لكي للعلاج وقت إلى يحتاج 
وودعناه.فشكرناه ٠ وراحتنا الشيخ علاج على ساعد جهد 

وفيماالأجهزة فراءات تحسن_قن بداية الأسبؤع ا هذ لاحفلنا.هن وقد 
إنناحتى وسرنا، أفرحنا مما واستجابته وعيه —قن حتى الوالد، وضع من سراه ن
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معينةمواضع لسنا إذا 4 وإحأساأويرقيه، القرآن عنده نقرأ أن حبه ا لاحفلن
ألمانيا—ق أنه وأحبرناه منه، الحللما عند الأطراف بعحض وو،>روكه جسعده، من 
وكانمرة المراققاrن أمد وجاء وجهه، الرضاعلى ورأيناعلامة نمين _قن وأنه 

دائماؤينهى القيعة لب،س يحب لا /عأثينأ وكان انتقاد نهترة له فتملر قبعة ولب،س 

ا،،عادتنامدى عن سهال ولا بالثياب، إلا عنده نحتنير ألا فتوامهينا لب،مهها عن 
وراحتنا.النف،،هية حالتنا على ذلك أئر حتى حالته، -A التقدم هدا رأينا لما 

مماوهدا أويتأوه يئن يكن لم لكنه نمهن بأنه ت،عورنا ومع 
أنهأ،،،مع كنمت، المرضان: إموى شاك حتى والمبمرضؤن اء الأطبمنه عجب 
فهويممبرالله، من محبوب أنه أح،،هأس، معه تعاملى وبعد كبير، دين ع__الم 

مثله.حالة ضل، على يمر ^ ؤيتحيل، 

الثانياع الاجتمه ١٤٣/•٥/١٢احالخ٠يسحدكانىتادثمهب

حلالمن الوالد حالة بتح،،،ن سيرونا وقل الطبي والفريق الؤفد ببن 

الكيدإنريمات، وارتفاع الكربؤن أكهميي. ثاني تحسن منها المؤثهرات من عدد 
اكتقشواوأنهم ا،ة، جيبحهورة تعمل كلها الأجهزة أن با وأحبرون
منا،،،بة.مضادات لها رتبوا وقد حادين 

وهولي،سالنفلمار، ب،مهيب الأمعاء  A^uujنريما معه حدث أنه وبينوا 
الععيرير،اليقاء-قع ،،_،طؤلمدة ijالتقرحات بعيس وجود ولاحفلوا بم،ميتعرب، 

علاجها.يجرى أنه وذكروا 

الواك^نتح،،نحالة 

للوالديتح لم طبع—ا لكن نتيجة، له كان السمفر بأن ذكرت كما ا لنومفرحا 
أيممابدؤوا كانوا ؤإن التنفس جهاز على لأنه المهدئات؛ ب،،ميب، الكامل الوعي 
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لكنالكمامة، 3^^، عن بالتنفس الوضع وتجربة التنفس فتحة إقفال يجربؤن 

•مشجعة غر كانتر البداة 

للراقضىالأول البيان ظهر - الأربعاءاا/ه/*"ااااه يوم الأسبؤع، هدا و-ق 
وسأنمدثالوالد1 ضد الأناني للقضاء قضية قدم أنه ادعى الذي السراي علي 
بهاتتعلق أ>اوادث، حدت كانت ؤإن ، ألمانيا عن الكلام آخر الموصوع_ةن هذا عن 

منفردة،بميورة عنها الءادي،ث، أنيكؤن أفمهل لكنى القائمين، الأ،د،بوعين -4، 

جوانبها.جميع من بالقضية القارئ وليحيط، الموضوعية، الؤجدة على محافظة 

لهالوئسبلحملسهب،ضالضاعفات

طييناالستشفى خارج من وطلبوا التنفس جهاز أناس، تغيير إلى اضملرهم ا م
الفريقمع اجتماعنا وكان سدي، أصل من وهوم>،،ام المجال، هذا -4، مشهورا

اليكتيريالأن الصاعقات، هذه أن وأخبرونا اه،  ٤٣•/ه/  ١٨اء الأربعيوم الطبي 
لماظهرت،تبعالذلك، الأدؤية فيروا وأنهم شكلها، ونميرمن الأدؤية تقاوم دائما 
وطلبناوالنبضات، الضغط، ارتفاع أننالاحظنا وبينالهم التحاليل، زراعة نتائج 

الحاجةلأن دائما؛ المترجم وجود طلبنا فيهم، تتييرا لاحظنا لأننا الممرضين ييات، 
الاتجليزية.يسوئؤن لا الألمان لأن الليل حتى-ق ماسية له 

الهيفارةصلعت،.ؤت السراي على الرافضي ة ظهورقمععال• بعوكنت، 

بيانصعورة وأعطيته بالقضية السفير وأخبرت ه الجمعةيوم 
فكلفواء،ةوإإجه للوالي والقانونية الشنميية الحماية توفير وطليت، السراي 

المستشمىمع بالتنسهق ا فطلينحارأ،دان فؤفرت الأمنية الشركات إحال،ى 
طارئ•لأي تحسا أكثر؛ الحراسة تكييف، 
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السراي،قضية قبل.حدوث احترازية ءات اجرا وضع االسشفىقو ولكن 

/Xf(_أدخلوء قل قهم الشخحبات، كبار مع دائنا يعملها الإجراءات وهدء 
ولا_قتالمستسمى و|ادات ٤ الحقيقي اسمه ولالظهر محمد محمل باسم 

الستئض،حراسة ^مسشفىوضاك يحول بطاقات لغا م،رفوا كما أوراقه، 

الشفرة.الدحؤل وأبواب، العناية 

بلبتغير لم ■محةا|ةنة الوالد ووضع بعده الذي الأو،،دوعوالأسع مرقدا 
مقذوحدث م،ثمة بعد يتجاوزها ولكن المدة هده حلال عده أزمات معه حدث 

مفجعةأزمة لكنت لها، حاضرا سعد العم ولكن حادة أزمة الليالي من ليلة 
٠بمو يحضر لم الأجل ولكن النهاية تكؤن أن وتوقع 

وعادياقمعيرا الأسبؤع هدا نهاية هت الطيي ^^^ ا١٥مع اع الاجتموكان 
جديد،فيه ليس 

للسعوديةوُ('ريرأ الوالد ال،،دميرلبحم،رمع بحمعورمعالي اجتماع وعقد 

لاحما٠عثه و،،|اتحال.ث المراي، قيسة تطؤر بعد 

ه١٤٣٠/٦/٣ئسuرياضإتالوالد صرمع 

الأطباءلنا اعترف وقل، راي، القضية بعد الرجؤغ موْنهوع معمعة ه ا وكن
هنتوقف ذللث، أن إلا الأولبن الأسبوعين .ق الوالدحالة تحهههن بعد أنه 

وضعهأن لنا وبينوا وتنوعها، الألتهابات زيادة بعّييب الأحيرين الأسبوعين 
المحافظةحطتهم وأن الحالة على السعيطرة ين جهودا يبدلؤن وأنهم حسعاس 

الصعغظ،لكنخفايس المعاعفات م|دهيبات عن والابتعاد الأعضاء وظائف على 
تمهيبالتي الجعععم ه، التجمعة ال،ععوائل ؤانزال العدة ونزيم، والجلظات 

هنيتسبب، لئلا دقيقة عملية المعواثل إحراج أن وذكروا الضغط،، انخفاضي 
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ولهذاوالأعصاب والكبد الكلي يؤئرعلى ذلك ث والتسرع الأملاح نقصي 
متوازنة.جرعات الليل بعملي_قن 

سيبقىولكنه الأزمة، هذه من يخرج بان العلاج من الهدف وحددوا 
الطبيعي.تنفسه مع التنقل الأكسجين جهاز محتاجا 

مننعيقه ما مع لنا مءتب،ْلا معلومات من فيه ورد وما الاجتماع ا هذ كان 
أكبرنظرة السفارة لها نظرت التي السراي قصية لتجاوز السفارة مع صراع 

٠مضهيبة كل علينا يهؤن لله با ننا بما إ ولكن ستءيقه، مما 

الانتقاللوضؤع أخطط وقبلهما بل الأولين الأسبوعين مضي بعد وكن—عن 
وكنتتتحسن، تعد لم حالته بان أحم،،ههت بعدما وبخاصة المهتشفى، من 

وكانتوأستسيرهم، ا ألماني_قت الأخوة من أعرفه من بععس على أنحيل 
الجامعي،هوالم،ثئ،هى الذى الشارينيه ممسمهمى هى الفضلة الخيارات 

تكاليفولوتحملنانحن أجهزللانتقال وكنت الجامعي، هنوفر ومستسقى 
ذلكدون ح—ال الأحداث تسارع ولكن الصمحي، اللعق رفغى ي، عنالعلاج 

طاعةمن بد لنا يكن فلم للمملكة، نعود أن اللك بيللب بلغنا ا حينم
ساضدله_ةنما وهذا نرغيه، لما مخالما ذلك ولوكان أمرنا فهوولي أمره، 
اض.الآتيةانشاء الشلة 

السرايعلي الرافضي ادعاما التي القضية تهاصيل 

كانفقد الكلام، الميفهاء_قن وتْلاول الهراء عن آذاننا نصمم ا كن
الدهماءجلية إلى يلتضث، لا - منهجه على سرنا وقد ~ الوالل، سماحة 

الغوغاء٠سأويش إلى ولا 
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العلماءءاخوته بها يعرفه صريحة جرئية مواقف 'يءؤبنة للوالي وكانت 

الأمرولاة ؤيقبلها خلرف، أولتقدير نظر لوجهة فيها ولوخالفوه ويسروذه 
ؤيكبرهاالنحييحة، ومححس السريرة وصماء النية صدق منه عرفوا الدين 

العلمخدمة ِئ النفس وبذل والعفة الزهد عنه عرفوا الدين العلم طلاب 
االءءتاجين.خدمة _ةن والجهد الجاه وبدل وأهله 

أتمنىوكنت وباطل، بحق الألسنة لاكته  LI،_Iأنانيا من عودته أثارت ولقد 
أولايعنيها الأمر لأن الرسمية؛ الجهات قبل من القضية هذه تناول يكون أن 

الأمرعلى أطلعناها التي برلين ؤ السعودية العربية الملكة ارة سفوبخاصة 
بثهاالتي الزاعم تدححس التي والحقائق الوثائق من كثيرا وسلمناها بدايته منذ 

الشيعية,الفيحاء أو_ةنقناة الانترنت والكتوبة_ق، الحيوتية بياناته السراي—ق 

كلمةيقول أن بن الشريف ين الحرمخادم سفير معالي من نامل ا كن
بعص٠^^، عن مرات منه وطليت ؤيجلوالغموض الحقاثق ؤبيين الفصل، 

حتىيفعل لم ولكنه عسير، الوصؤلءاليه لأن ذلك؛ السفارة موظفي 
نعلمها.لا لفلروف مراعاة ذلك الأنولعل 

لمالتي والخفايا الحقاثق عن هنا أكشف أن السفير معالي وليعد،رني 
أنهوبخاصة النامي، لبعهس مزعجة مرة ولوكانت القغيية هذه ه تكثف 

ببياناتهالسراي أزعجهم الأين الحق صيتبيني وطلب الحبثن لوم كثرعلينا 
وهمأنانيا، من به حينمارجعنا والخور بالجبن شيخهم متهما التلاحقة 

الحبيبةدولتنا اتهم السراي إن بل ة والبسالالشجاعة ^٤ ٤٥ه'عنيعرفؤن 

تمميهلم وأنها الإرهاب دولة بانها الشريقين الحرمين خادم رأسها وعلى 
الواجهة.أمام 
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للألقاباهتمام أي أعير أن دون وأدب هدوء بكل القضية هذه وسآناقش 
مراجعةؤيمكن ~ الله هداهم ~ ومجموضه السراي بها تلفظ التي الألفاظ أو 

أنموذجوهي السراي عبربها التي الألفاظ مستؤي لعرفة ٢ الآتير الرابط 
القوم.لدى التعبير السنوي 

بمقد.مأعرفافيها مقدمة من ا مكونالقضية لهذه عرضي وسيكؤن 
وأبينالشيخ تدين أنها زعم التي التهم لبعض أعرض ئم ومجموعته الدعوى 
الءسخرجؤع سئما عن سطره عما أتحدث ثم والتزؤير بالكذدا فيها تلبيسه 

وتفاعلاته.الرجؤع هدا خلفيات وأبين نيا، أل، من 

اتدعؤىببمقدم تملق 

منضمن من كان م، ١ ٩ ٧ ٢ مواليد من السراي، علي لدعوكايدعى ١ متدم 
الرافضةبها قام ثورة بعد  ٣١٩٩٢عام حسين ام يسل العراقي الرئيس سجنهم 

بؤصفهواستقر ا الهراقر غادر الرضوانية سجن من خروجه وبعد العراق، شن 
منذالمعودرة العربية االملكة ضد الوجه نشاطه بدأ٤ وقد ألمانيا، شن ا لاجم

بزعامةالعراق شن الإسلامي الأعلى المجلس من بدعم  ٣٢• * ٧ عام أواسط 
عامه تاسيمسمنذ ة الإيرانيبالمخابرات مرتبط لمجلعس ١ وهد١ الحكيم، 

العاطفيةالرسالة فهويدبجهذه الأنتماء السرايهذا يخفي ولا ،  ٣١٩٨٣

بإذنوستستمر ومازالت كانت بيعة فيها؛» يقول الحقيقية مرجعيته ا مبين
http://www.tahayati.cotn/Opinions/10.htm ( ١ر 

http;//www.samawh.coin/articles.php?article_id=346 (٢)

/httprZ/iraqibeacon.wordpress.com (٢)
http://www.yabdo0.coni/board/sh0wthread.php?t=52865

الرابطمد١ هن عتهم دّماعه من أنمودتج انفلر )٤( 
http://www.samawh.com/article.s.php?article_id=309
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الفدىالإمام سفينتنا وربان ركبنا وحادي قائدنا ولحفيدك لك ا نجديهالله 
ورعاهجظثءلفي السأسانيا الحسيني رعلي السيد العظمى الله آية سماحة 

٠( ١٠٠٠الباركة خللالها تحت الشعب هدا أبناء كل يستقيء أبؤية حيمة لنا ليبقى 

زيارةصد المتظاهرين على اعترض حينما لإيران ولاءه يخفي وهولا 
زارحينما محفل كل بها.ق يفغر التي مظاهرته نقلم أنه مع ٢ لألمانيار نجاد 
٢.ألمانيار اJحرمين حائم 

السرايكان المهجر انتفاصة لجنة ثم سامراء اعتحيام لجنة تكون بعد 
رئيسالحكيم عيدالعزيز من سخي دعم على ححسوله بسبب ٠ أعضاثهار أحد 

انتفاصةمسؤول نفسه يسمي أصبح ثم العراق، _قن الإسلامي الأعلى المجلي 
التفجيربعد تكونت ة الانتقاميوهذه أويوبا، _قن وأحيائا ا ألمانيار المهجرِق 

وكانا x\/\'/٧'''٢م١بتاريخ سامراء مدينة ِق، المرقدين لمنارتي اني الث
والإحرامالتكفير فتاوى المهجرصد مق فكرتها وتقعيل »بلورة ; المعلن هدفها 
للضغطعالي رأى لتهيئه الوهابية مشايخ قبل من السعودية تطلق-هت التي 
التكفيروالتحردحسفتاوى من واصغا مؤقما لتقف السعودية الحكومة على 

والجامعاتوالملتقيات والندوات المس،احد كشرمن تنتشرئ التي والإرهاب 
التيالسيعية الفيح_اء قناة الحركة هده لأدان كان وقد ، ؛ ر السعودية« _قن 

 )١(http://im_rebuildingjeeranxo_lsaraylO.htm.
 )٢(http://imarahrebuilding.jeeran.com/Alsarayl2.htm.
 )٢(http://www.youtube.com/watch?U=i6Z6fkoXtMO.
 )٤(217=http://www.samawh.cotn/articles.php?article_id.
.http://www.samawh.coni/articles.php?article_id=335)ه( 

http://iraqshabab.net/index.php?option=compontent&task=view&id.
 )٦(.http://www.nasiriyeh.net/MaqalatJanO8/Qasimalkufi35jan08.htm

 )٧(http://www.iqch.com/home/news_view_107.html.
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الفتيةنشر _ق انطلاقها منذ أسهمت التي وهي الطائي محمد يملكها 
هوعروبي،ما لكل والكراهية الطائفي للحشد وكرا فكانت عليها، والتحريص 

وهوشخحسالوراقيينثإوران0، الأسرى »ممدب ب يلقب ثي الملل ومحمد 
المجلسعناصر ضمن كان بانه إيران من العائدون العراقيؤن الأسرى يعرفه 
صفوفصمن يعمل وكان إيران العراقيبزف الأسرى بتعذيب ؛^، ١^٤١٥الأعلى 
المملكةاء علمسيتهدف ة طؤيلمدة مند ة اللجنوهده ٠, |ابلر«ر ات ميليشي

تتكلمأن اللجنة وتحاول ا، الشيعةُ من الواضح بموقفهم المعروفين وخاصة 
المنشاطائفية المذهب شيعية أنها مع العالم باسم أحيانا بل العراق، شعب باسم 

علىالأدلة ومن القلؤب، واحتذاب العالم لأسترصاء ذلك تفعل ولكن دة، وا١^١ 
فيهوضع الإنشاء تحت كان حينما المهجر انتفاصة موقع أن وغلوها تشيعها 

الأليمرالعذاب من الوحيد الملاذ هم البيت آل إن يقول؛ شركى نشيد 

عدةلأسياب الممعود!ة انمربيه المالكه استهداف، على تممر انمؤممه وهده 
تقفالسعودية أن وحقيقتها اثمراق، مميالح صمد تقف السعودية أن ظاهرها 

موقعااللجنة أنشأت وقد ٢، يرJعونهر لا ما وهذا المنملقة، _ةن الشيعي المد صد 
ءللقرا أنقله فيه الإعلأن هذا وحدت وقد I الملأم صوت باممم ا إلكتروني
ااؤمناrنعلى ))الملام ال: يقأن يمكن ما لكل تلخيصا فيه يجدون لعلهم 

هوموقعالملام صوت موقع الأصيل، والإسلام بيته وأهل وبالرسول الله ب

.http://،ilras_net/sh0w_t0pic^hp?l0pic_typc=7&t0pic_ 1239( ١ر 
Jittp://wwwjiasiriych.ne(/Maqalat JanOS/Qcisiinaا  5jan()8.htmر٢( 
.http://www.alforat.net/lntfadheh.httnل٣( 

ا٤٧شرراسلمح ومذا 

www.yoUtiJbe.conVwatch?v^Rp4DLvojTk(&eurl_p%3A%؛//http

.alforat%2Enet%2FIntfadheh%2Ehtrn(&featuie=player_ernbedded

http://www.yazahra.oig/l/Almaqalat/Alyasiri/entefadat%20alnial.^^٤( ل

٨٤١



أب١،^^ محمحتيمح 000000هههمحء000محتي0000ك

منالامكانية لديه فمن الؤهابي، والارهاب التكفير صد الهجر صة انتفا 

هوبسيطوالعمل علينا يبخل فلا الوي  ٠٤للعمل.يتطؤع أن والأخوات الإخوة 
علىوجراتكم البيانات وسر بالموقع الأخيارؤيضعها ينقل محرر مجرد جدا 
سوىأ.حد يملكه فلا السلام عليه المهدي للإمام نذره تم الموقع أن علما الله، 

خاضعغير والموقع جميعاب. الله وفمهم والأخوات الإخوة من وخدم 
ونشرالميلأم محبي المء،دلمين وباقي التييعة فهولجميع أخرى دون لمرجعية 

٠بحروفه ا*م، الؤهابي(،* والتكفهر التهلرف عن بصدا الصمحعحة مبادئه 

عنيكسف تعريف أى اللجنة لموقع الرئي،ية الحمفحة _ةن أجد ولم 
أعضائها.بعهش مقالات هومن هنا ذكرته ما اوكل هؤيتهاُ 

قيلمن الحبوية ولا لمشهورة ١ الثJخحدية تلك لي،س ال|،راى أن شك ولا 
مقالاتهأحد _قن أبدى لهدا برلجن، ب منهم ١لأديعة تى حة 

المؤلمرحضهور عن ؤاقمهاثه عنه العراقية الجالية رضا عدم من امتعاضه 
ؤيدعوالسعودية الحكومة ستهدف والسراى ا، برلينر _قت بالجالية الخامن 

الأطفالمدارس حتى بل ومقراتها، سفاراتها أمام الذااهرات لتنْليم ا دائن
إلاالمذلاهران هده تنقليم على حرصه ومع ا، أويوبار٤ دول وبعضي ا ألماني_قن 

^Up://www.alawalc.net/vb/sh0wthread.php?t=21445( ١ل 
.http://www.baghdadtimes.net/Aiabic/ounvri( ٢ ر 

.http://www.samawh.coni/articles.php?article_id=384ر٢( 
http://imarahrebuiiding.jeeran.com/الم،عودبة القرات أمام لاتظاهر ولعواتا< نماذج )٤( 

aisaray6.htm.

http://w W w.sarnawh.coni/articies.php?articie_id.ا= 69

157=http://www.saniawh.cotn/articies.php?articie_id.
/2_^htm.O_5/011/http://www.al-kawther.net/Arabic/news-fiies.
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الأشالسكوى واسمع ٠ والاطفارر بالنساء فيها يزج العدد قليلة تكون ا أنه
الحصمؤروساعسبقلة ١لتذلاهرJن واعتراف التعب من التسجيل دا هه 

٢كمطرر باتهاماته الخليج دول بعص يهاجم وهوأحيايا ا' عنه١ الدراقياي 
؛.ر اكتدة العربية والإمارات 

تحركاتبرصي التهمة السنية الواقع بعص المراى_ق على ؤيطلق 
يشاطريخقى ولا ا، رر الهج ٤ الشيمة الؤت فرق ميلسا مندوب ت الشيعة 

ج|،سماالإرث1ات كؤنمها رح1ث وعره العراق سن السنه صد الدمؤى القرى هذه 

الداخلية_ةنحقيبة باقرصولاغ تولي بعد ئم الحيدرية، للقوات التابعة الهدي 
منالليشيات عناصر برج قام الوزراء تجلس الجعفري إبراهيم رئاسة فترة 
فأصيعتوأجهزتها، الداخلية تشكيلات كافة إلى بدر وقوات الهدي جيش 
اءالهويةر لجرد المنة بالمالمثى تفتك 

حوتهاودندن اثسراي وصها اثني الاتهامات 

ضدقضية وجود عن أعلن أن منذ المراي تتبع خلال من لى الظاهر 
الح١متيمن فربما هناك وأن تدينه عدة أدلة عثرعلى أنه وزعم الوالد 

يهدفكله هدا إن قال، ما ،إلخ • • الشيخ• كلأم ترجمة على بمكفؤن والمترجمين 
أهمها.أمور إلى المراي منه 
 )١(^http://www.youlubexoiWwatch?v=UJOIfkFAFP.

http://wwwyou_xom/watch?v=VwgR3RUhylI&fcature.
.http://wwwyoutubexorn/watch?v=UJ01fkF^

 )٢(.http:/Avwvvyoiitubex'oiWwatch?v^pKBncU6U_Q
htip;//imarahrcbuilding.jeeranxom/الجزيوة وقناة قطر دولة على البذيء هجومه انغير )٣( 

alisarail.htm.

http;//www.samawh.coin/articles.php?ailicle_id=309 (i.ر
.http؛//:rqanx0m/shows.php?showid=249ره( 
.3htlp://www^Irashcad.net/indexphp?prevn&id=2098&typen=ر٦( 
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الملكة.صد إعلامية قصية تحريك 

الشءنميى.البروز 

انادي.الكسب 

أنلي وتبين /Xf(_ للوالي ات اتهاممن كتبه ما باستعراض قمتت ولقل. 
رُ('هأ-قالوالد وجود على التشؤينى به يراد إعلامي تهؤيل مجرد القضية 

يزعم:فيما تهم من ذكره ما أبرز ومن أنانيا 

فتوىعلى اعتمد وقئ الشيعة، قتل فيها يبيح الوالد أن زعمه 
فيهاقال ومعاملته، الرافضي ذبائح حكم عن ١ ١ •  ٩٢برقم 'ئءمحث للوالي 

مثيركؤنغالبا الرافينية فان ذبيهتته، أكل الراف۵هيولأ ذبح يعل لا 'ىءا!يذث؛ 
عرفاتحتى_ق والرخاء الثيدة دائما-ق طالب أبي بن علي يدعون حيث 

شركوهدا مرارا سمساهم كما وأئمتهم أبناءه ويدعون واو،ععي، والطواف 
عليها.القتل ستعقؤن الإسلام عن وردة أكبر 

باستحقاقالحكم يفرق؛؛ن لم طؤيته أوو،دوء فقهه لعدأم وال،يمراي 
الداهب،جميع شن الرت،، احكام مليئة الفقه وكتب القتل، إلى واثمعوة القتل 

الدين.عن خارج مرتل 'جئ(رإذة الوالد ذكره ما منه صدر من أن شك ولا 

لقتليدعوفيه الشيخ إن فال؛ صوتي، تسميل زعمها التي التهم ومن 

الشيخأن يرى افا بانميالسعيل هدا يأ،دمع ومن ا بهمار والتنكيلا الشيعة 
العراق.ال،أنةشن أهل قتلة قتل يدعوإلى لأنه محق؛ الوالد 

.http://www^sharedxoin/file/104148224/fa66bOf/_.htin ( ١إ 
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القدسةالراقد بهدم الأمر فيها 'ةن،محة للوالي فتوى ساق أنه تهمه ومن 
'هءمحة؛فيهاقال التي ٤ ٩ ٤ * رقم الفتوى ومي ا، ر السلمين وغير للمسسن 

بهدموالأمر تجحييميها، ونمريم القبور، على اء البنبتحريم الإسلام ))جاء 
مشرفاقبرا ولا طمستها، لا صورة؛ تدع >لأ النيئ لمؤل عليها؛ اء البن
لأنهوذلك تحريمها، يمتضي القبور على اء البنعن والنهى ا ر سويته( إلا 

التيالإسلامية البلاد من كثير  ٠٤هوالواقع.كما الأموات،، عيادة إلى ذريعة 
علمها،اء والبنالقبور، ^، Jjنض بسبب القبور أص،حاب  ٠٤الغلو-ا فيهوقع 

فيعتقدوزخرفتها، عليها، الكتابة وكثرة وتلؤينها، الباني تلك وتجمهيص 
يحملما وتعرف، ضسل ولهم خح،وم،ياتا، لهم الأموات، أولثلئ، أن الجاهل 
أمدءداأ_اأن واعتقاد الأبنية، بتلك والتمممح القبور، بتللئ، الحلواف على الجهال 

ينفعؤنوالدين الله، عند جاء لهم الد،ين ء ا والتمهد الأولياء، من الأضرحة هذه 
ثيلئ،بلا وذللئ، سؤله، ؤيعهلونه ؤيجييونه، دعاهم، لن ؤيشفعؤن بهم، تعلق من 

حيثالأبنية، تلك هدم فالواجب، الأموات،، ء وتعفليم العيادة، ركه_قت ث،
محرم(،.اليناء بأن أهلها يقر 

فيهيثني الوالي، أن زعم 'ء،ةأإنة للوالي منتثتر معوتى تعيجيل دعاواه ومن 
كلأممبتورمن بنمي جاء وقئ ٢ لادزر بن أسامة القاسة سمليم زعيم على 

عليها.بالنحس استدل التي دعواه ينقص وآخره الوالد الشيخ 

لادنبن أسامة الشباب4 كثركلام السؤاليقول•• النصكاملأ» واليك 
لادن؟بن أسامة من الؤقف، ما توضيحا منكم فتريد 

.http:M42linypic.corn/c)Ow8k7jpg( ١ر 

.^٨٢٢ ٢٢٨٧برقم الجنائز كتاب، من القير بتسهؤية الأمر باب ه ملم أخرجه )٢( 
.http://www.4shared.coin/fileا/d06cd2a5/..html/04159003ر٢( 
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أولادمن الأفراد، من فردا البلاد، هذه أفراد من لكن أممهامة الج—واب 
أنعلى عزم إنه ئم مقاولأت،، وأهل مال وأهل ئروة أهل ولكنوا لادن' بن محمد 

فوائدله وحمل أكثر، أو سمنة ع،ث|رين قبل الأفغان، إلى متوجه يغروللجهاد، 
الخاصواكام،ومدحه بمرمزحهادءوجهوده، ^^٠ 

التيالخليج، فتنة وقمة حمهلت لما ثم الأول، القتال _قت شيئا عليه ينتصروا ولم 
ذلك،أنكر الأمؤيكان، ا>،دتئالموا الكؤيي، ودولة دولتنا أن وحمل ١ ١ سة مقت 

فانكر، ونحوذللث، بذللئ، كفرتم فل* كفروأنكم هدا أن على تجرأ وكانه عليهم 
أنكرعليههوالذي هذا -حولها، ومن الدولة هوتكمير الذي التكفير هذا عليه 

التكفيرا هذ أحطا_قن نقول؛ ولكن لانكفره مسيلنا لانكفر نحن وهومجتهد 

القؤلا هذ اد|دلمر؛ن يكفرون أنهم ؛قن مثله-يسبرون ونممروه آؤوه الذين وأن 
.فيه(< المدواو_ا 

،،،بتمبروهوأحمد١ ١ هجمات، _قن ادئ،اركاز، أحد كلام أيصا وأورد 
وقدالوالد فتاوىلأدايخذكرمنهم على اعتمدوا إنهم قال: الذي الغامدي 

الغامدي.قاله لما أنهلأمّحة  ١٣•الوالدسفالفتوىرفم٢٩بين 

ذفالعمدإنإمار٠منطقةالرياصنبحممورمكذوبةر وأوردقم،ة 
الفورانممالح والشيخ العام الفتى منهم المثعايخ من وعدد الأمير،،يلمان 

فلمالخبر لهذا محيير عن بحث—ت، وقد العمر، نامعر والدكتور والوالد 
فكذبه.العمر، ناممر ال1ث،يخ ،يمألمت، وقد| الرافضة، مواي _ةن إلا أحال.ه 

وبخاصةالمهحة، من نميس، لها لد،س واهية كلها دعاواه أن والخلامعة 
وتجرمهوتحرمه الارهابؤ من ر تحن. الفتاوى كثيرمن له ء،ةريذ،ة الوالد أن 

.http://i40.tinypic.com/2hgtrtl.jpg
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اواكتوى٣٠ ٨٢رم والفتوى  ١٣٥٧٠رقم حتى ١٣٥٦٤رقم من الفتاوى ومنها 
وغيرها.١٤٦١٥رقم ١والفتوى ٢ ١  ٥٥رقم 

ضأئاسا،وسياتظ|ااممعومماطمم.

هوالهربألمانيا من الوالد رجوٍع سبب أن السراي أشاعه الذي 
بمتابعةؤوعد انتمعارا هدا وعد صدء، رفعها التي القضية هن مواجهته من 

رجوعه•قبل ض ولا بل أثرا* وصُ الوالد رجؤخ بعد ثرلها لم التي القضية 

عليهاالقارئ بحللع أن أحب حلفيات الوالد لرحؤع كان لقد الحقيقة وهت 
للأجيال.يكتب أن ينبغى الدى وتاريخه الوالد سيرة من جزء لأنها 

٣٢٠ا/ه/*؟قاه_الوافقآ/ه/ا<• ١ أعلندعواه_ق المراي أن ذكرت 
بيانمن صورة وأعطيته /٥  ١٣يوم من الجمعة ميلاة بعد السفير بلغت وأنى 

الحمايةفرتب وقانونيا، شخصيا الوالد حماية ه منوطلبت الأول، السراي 
الأمنية.الشركات إحدى طهميق عن الشخصعية 

بتاريخأحر بياثا فأصدر الإعلامية، مهاتراته السراى_ق استمر وقد 
بيائاأصدر نم الدعوى، تقديم على يلومه من على فيه عتب ٢ ٠ * ٩ ايو م٩ 

الختلفةالداهم، أم،عاب من السنة أهل فيه دعا  ٢٠•مايوا ٢ • بتاريخ ثالثا 
اكعاوى.هده مرددا مرتين الشيعية الفيحاء قناة ين وحرج معه، للتضمامن 

هولأءوأن علينا لاحوف، بان فطمانتى وامسيرته بالأميرسلمان اتص،ام، 
األستشارهالشثرى ناصر الث،يخ معالي من وطليتا شيء، عمل بب،،دطيعون لا 

ضعىالاحتياط، باب من دبلوماسي جواز إصدار ي،،دعىإن أن الملكي الديوان 
السفارة.طريق عن الجواز وأرسل للث، ذه 
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أنعلينا واقترح معنا وجلس مل/ه/*'ا1اه_ الأربعاء السفيريوم ا وزارن
نعم،فقال: منك؟ الاقتراح هدا ضالناءهل عليه، الحافغلة باب من بالشيخ نرجع 

واجتمعنابالأطباءيومحاليا، الثميخ رجؤع ث رأيهم عن الأهلباء بمال أن فافترحنا 
قرأوالل،1هعودة الشيخ رجؤع ءامكانية عن وسألهم الوهتيؤع عليهم وعرض الخميس 

معهالذهاب إمكانية عن سالهم ئم حاليا، للمعودية رحوعه الحيلعة من ليس أنه 
غيره.ومرمس التزامات، لوحود ذللئ،ث صعؤية فذكروا للرياض؟ 

وأشارالسقارة اسيتثيارمحامى أنه وأخبرنا معنا السفير حلس هذا بعد 
المقر،من منعه الأناني القضهاء يقرر أن قبل للسمعودية الث،يخ رجؤع بمرعة 

معه.لقاءقريم، بترتيب، فوعد العامي، نقابل أن منه ْللبنا وقد 

المعوديةبحتئهوراكفارة احتماععقد ه ؤيوماكبيت،
بعديتبين( ولم الأعلام من سممها وأنه القميئة عن الحامي تكلم وقد العامي 

المرية.يعتمد الألاني التمهاء لأن رسمي؛ شيء 

ولمالملكة _ةت مدة مكث، وكونه الميحية الثييخ ْلروفا له شرحنا وقل 

بسمفرهالعازفة أن له وبينا ا هنعليه التح،مين بوادر خلهرت قد وأنه يتحسن، 
علىهؤلأء اعتماد وأن بعد تتحقق لم فلنية قضية والدعوى بحياته تمهر قد 
شرحناا وبعدمسابقة، فترة عن، أوقديمة)يحدي؛، مبتورة مرورة ات، كلم

رحوعه.من أولى بقاءه أن على ؤوافق الوضؤع فدر للمحامي 

الأفمهلالخيار وأنه بالمقر لاقناعنا الأسبؤع آخر المفير معنا واجتمع 
البوليسولأن لاعتذارالخارجية، ^دبلوماسع، 

ءشب، عمل ي،ت،ليع لا انه صرح الداخلية ؤوزير شو؛،ء عمل( يعتلع لم الجنائب، 
الرئةوأن يتغير لم الميحب، الوم،ع أن اتضح المسيفح، مع بالنواصل وأنه 
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التنضييةالعضلات ث وخمول الهوائية الحؤيميلأت  'هاخ وانتفتليف فيها 

أنهاالستشفى قرر وقد عليهما القضاء اكيادات تستطع لم جرثومتان ؤيوجد 
إنلنا: وقال لحيتته، يسافر أن الأفضل وأن جديد شيء عمل يستْليع لا 

بهواتصل له، الخارجية وزير مكالمة طؤيق عن للرياض الشيخ بنقل أمر الملك 
له.سرير ونامين للؤياض النقل لتامين الصيحة وزير 

هذهبان وشقنا بالرجؤع، ا علينالسفير إلحاح كثرة من سئمنا قد ا كن
ميحةفرض على له؛ فقلنا الاحتمال ضعيفا بل أمرمحتمل من خوئا رغبته 
له:قلنا أهم، الحهحة فقال: والعافية؟، أوالصهحة الحرية أهم أيهما القميئة 

ونحننرجع، فلن أرسلنا الذي الملك من بالرجؤع مهريح أمر ياليا لم ا مإذن 
سلامةعلى الشريفين ين الحرمحائم رأسهم وعلى ين المسيؤولحرص نقدر 

الرجؤع؛قرار اتخاذ على نجرؤ فلا الصمحى الشيخ لوضع نْلرا ولكن المهيخ، 
معيرمنا إذ الرجؤع قرار نعارض لن ولكننا بحياته، مخاطرة من فيه ا مل

أنالقرار هذا مثل يتخذ ممن ونأمل والطاعة، المّممع باب، من العليا الجهات 
ةحيا على لخطر با تتعلق آثار من لك، ذ على يترتب، ما جميع به حميا ٍقت يضع-
لهاوجودليس إعلامية معريفقاعات القمهية بأن أننانجرم وبيناله الشيخ، 

الحكومةمن شيء أي يملهم لم الشيخ ومرافقي ارة السفأن بدليل( قان—ونحب، 
يجعلالكيدية الدعاوى هذه أمام التراخي إن له؛ وقلنا الموضؤع، حؤل الألمانية 

وعلمائها.وقادتها الله حماها بلادنا على يتجرؤون أهلها 

إنللسفيرث قالوا كانوا أن فيمر المميتشفى. مؤقف،  'إتنيرا لاحفلنا وقد 
والمضهاعفاتحرجة ة الحالإن لنا: يقؤلؤن الوا مسمم،لحته من ليس سفره 

نقلهولوتم الرياهش _قن إكماله يمكن ولكن العلاج استمرار ؤيجب، محتملة 

ولعلوممرض، معروفا ونزار المشرفة هوطبيبته طبؤب فريق، فسيرافقه 
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معومصالح علاقات بناء طور السسمىث أن وبخاصة عليهم أثر المشير 
•السعودية _قغ الصيحية القطاعات بععس 

نايفسموالأمير لقاء عن نشر الذي ا الخبرر طمأنينتنا من زاد ولكن 
الأميروبين الأربعاء يوم الأناني الداخلية وزير ع مس 
جبرينبن عبدالله الشيخ يمس بألا الألمان من صمانات على حمل أنه نايف 

لألمانياالحالية العلاجية زيارته خلال أذى بأي المعروف، المهعودي الد.اعية 
العلاج.لتلقي مستشفياتها أحو _قت يرقد التي 

بكلأمولا الأطباء بكلأم ولا بكلأمنا يقتنع لم الله اه المتيرهد لكن 
خطيرةالقضية وأن الواك وضع حول تلوالبرقية البرقية يبعث، وخلل المعامي 

ومنالملكي الديوان من الإخوة بعص بدلك بلغني وقل تفاعلاتها1 من ؤيخشى 
1متقارب زمن  'هبرقيات ئلأث بعث أنه وذكروا برلثن' ه السعودية المحارة 

لرجوعنا،الملك من أمر استمدار بهدف وذلك المعنى، هذا تحمل كلها 
رئيسذائ،_، العيممى خالد الأستاذ معالي بي اتمل حيي، ذللئ، استطاع وقد 

الوالدعودة _قن اللك، برغبة وبلغني  ٥١٤٣٠/ ه/ا يوم صياح الملكي ادي—وان 
المرقوعةالتقارير بعض على اطلاعه بعد وذلك سلامته على حفاظا للمملكة 

ستكونالطائرة وأن الله، شفاه للوالي والأمني الم،حي الوم،ع عن خ*2ليكو( له 
الملكامن الأمر كان إذا لمعالمه؛ فقلم، عمهرا، الخامهعية الماعة _قن ا عندن
واتمملعتابالأميرسلمان، بعد ومن قبل من والأمرلله عة والحلل الممع ا فعلين
منلي: وقال لاحما، بي اتصل ئم خيرا، فوعدني نحلرنا بوجهة يقنع؛_، لعلمه 

لله.أمرنا وسلمنا مقميوده ففهمتا ترجعوا، أن الأفلئعل 

.١١١٢٩م٨٢خم٩••٣اسد ١٤٢سس٢•صادىالآخو٠•
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فوكانت ا' ألمانيسا'تي،نىث كانت زوجتى الأقدارأن عجائب ومن 
الأستاذال اتميبعد بي فانضلت أقلعت، قد الطائرة أن الطساروالفترضى 

وذلكغدا، وسناني اليوم هذا السفر من تتمكن لم إنها وقالت: السيى حالي 

هدانحن سناتيكم إلينا تأتي لا لله' الحمد فقلت؛ غد، من تبدأ تاتييرتها لأن 
اليوم•

جدا'كثيرة وكانت الحلمايرة مجيء قبل تنجزها لكي بيننا الأعمال وزعنا 
وجاءتلل،،مفر، جاهزون ونحن إلا الوثأمأس تنب فلم عل،ها، أعاننا الئه ولكن 

الإسعافارة سيوحملوه_قن الوالد فجهزوا قليلا1 متاحرة الطائرة 

للمطار.وتوجهنا 

السفيريكن ولم أمامنا، السفارة من مندوبين وجدنا وقد الجوباردا كان 
انتهىولما _ ZfJالوالد باركاب بدؤوا للعلائرة وصلنا الطارولما فيحلنا معهم، 

دونه،نظيرمن لن قلنا: او،هفارة  ٠٤قالوا:.الدبلوماممي؟ جوازه عن سالناهم 
الجوازفعجبمتوأع۵لانا جاء ثم يظهر، بال،،،فيرضّا واتممل أحدهم فابنعي 

•الوالد جواز إع۵لائنا عدم السفيرِقن تمنت ومن الكذب على جرأته من 

وهوأنغريب الملياربطلب ا ففاجأنالحلبي، الإخلاء طائرة ا ركبن
نفسهابالْلاثرة ا جئنلقد له: قلت لاتتحمل، الطائرة لأن ثلاثة؛ منا ينزل 

منثلاثة إلا معنا وليس أيام بثلاثة قبلنا رجع سعود العم لأن نفسه؛ وبالمدد 
بسموفالمدا،ت منا، ثلاثة نزول وأصرعلى فرفض معه فحاولت اال،،سدفى، 

جزاهعلى يرد ساعة أي  ٠٤طلبته.ا إذ وكنت الغرب وكان_قن سلمان الأمير 
ثانيةبي اتصل ثم الأنتذلارقليلأ، مني الأمرطلب له قمرحت فلما حيرا، الله 

فاستجابمعه، فتحييث الهاتف فاعحليته الطائرة قاثي، مع الحار،يمث، وطلب 
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رجوعنابعد سموه كلمني فلما أسال، ولم بينهما دار ا اد ألرمولم ونمرك، 
أحدينزل لا الجماعة له: قلم، قال لا.. قلم،: له؟ قلخ، ا ماذ اتدري لي: فال 

هداعلى فسكونه ، معلث، ممن أ>د فلينزل أحد نزول ضرورة ترتم، واذا منهم' 
الطائرةقادالأ أن وعرف، ١لحلائرة عن وسأل اتحمل قد أنه ريم، ولا ام، الاهتم

الطلب.ِق عليه شدد ولهذا اجتهاده أخطأب 

الئهوإمأرارهتد،درفاتاالييفيرهداه من عجبنا قد ونمن ئرة  ١١٥١اأقلعم، 
لمولهذا نمس، حيرمما لنا الله حيرة بأن نوقن لكننا البلاد، مغادرتنا على 
علينا.الله قدره بشيء مهدورنا تم،ق 

الأسبابلك أذكر دعنى للرياض وصهولنا عن يم، للخد أنتقل أن وقبل 
أكثر.لا إعلامي تهؤيل مجرد القميئة بان نجزم جعلتنا التي 

الرافضة.هومن القضية عن ننشر من وكل عراقي شبمي المراي علي، 

منرنائم، نورييور أوميد وهو الألماني، البرلمان  'إالقمعية أنار فالذي 
بوروتأملنورى أحمد اسمه وأصل إيران من أصله راقصي الخضر( حرب 

البرلمانيالد.ولة سكرتير اكماير بيتر على طرحها الته، والتعليمات، الأسئلة 
الأتحادىر'ا:الأناني الداخلية وزير عند المفوض 

معا أنانيف الوهابيع»إ.ج الكراهية لواعظ بالاقامة سمح كيف ّ ١ 
الفتنة.على الحرصة الوينية تحيريحاته 

أوروJاأوكاس العالم كاس كيطولة الكبرى الفعاليات إقامة أئناء _قت نشهد ٢" 
عدمأمام ة مشكلهناك توجد لا ة العاجلالحالات ف أنه القدم لكرة 

خلفيةأمام الألمانية الحكومة ؤإن آمتية( )لأسباب الشنكن فيزة إعط-اء 

.htlp://www.g؛lgamish.org/viewailicl^( ١ل 
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بنأسامة أعمال لتبرير مستعدا جبرين ابن السيد كؤن بحقيقة معرفتها 
شانه،اوحق.قت هدا تستخدم بأن ا الألمانية الحكومة رأي تفكر لم لادن 

أوخملبتم،ريحات< أقل أن نعلم ونحن الألماني الهجرة فمنيإقرارقانون 
إلىبه تودي أن برلبمنكرويتسبيرغيمكن أحدمساجد لناشط،_مح متطرفة 

الفوري.الطرد 

ممر،ماحطباتلرفةؤباكستانفان

هليلمةالخطب هده مثل يلقى لا أنه طالما ، بهدوء ألمانيا إلى القدوم بامكانه 
معاملتهبشأن مشكلة ا إذ توجد ولا هنا موجودا فيه يكون الذي الوقي، 
كذللث،؟أليس اثمولة ِق كضيف، 

_ق( جبرين ابن أي ) الرجل هدا اع أتبموصؤع بحيث، ضمنيا جرى هل ~ ٤ 
المخابراتهر الدستور حماية قيل من القؤية المراقبة تحم، بكونهم ألمانيا 

السعودية.الجانب، مع المحادئات، أثناء وذللف،_قت الألمانيةا، 
القضية.يحركون كانوا الذين لأحد أنموذج فهدا 

الل،يرمجلة ومنها الغربية والمجلات، انميحف بعص القضية عن نثرت، 

وهومثيربش ياسبن اسمه كاتب، الممال وراء كان والذي ٢ ر الألمانية شبيغل 
مقالاتهبعص يفلهرمن الميمودية على حقدا ؤيحمل عربي أمل من اني ألم

)حمايةب: عنون فو هوفانه من لت،ورفا مقاله لعنوان قراءتك، ؤيكفى ا  ر
الشيخ))إن مقاله؛ جاء ومما ا الحاقد المعودى للخطيب الألمانية الشرطة 

يمكنولا المعودية العربية المملكة _قت واسعة بسمعة يتمنغ جبرين ابن عبالالإه 
مناده أجد كان •>يث وصيمت، هيبة وله غيره، المكانة تلك إلى الوصؤل لأحد 

.http;//www.spiegel.de/politi_e (  ١ل
.h،tp:/Avww.dw-world.de/popups/popupJup
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ية،السموي العربية الملكة مؤسس سعود آل عيد١لعزيز للملك القربة الحاشية 

ولهالشأن عظيمة سلطته ؤان الإطلاق، على السعودي؛ن العلماء أفقه من ؤيمد 
فيهعيرمرعؤيس، شخصا جبرين ابن الوجيه الفقيه يعد -محيث، كثيرون، اع أتب

الذيالوض من نابع وهذا الغتلفة، الكفاءات الثقفينوأمعحابا أوساط بين 
تحتويالملكة أن رغم للشيعة، العنيد الححسم يعد حيث جبؤين' ابن يثغله 
بنحوعثرةيقدرعددهم والذين البيت أهل مذهب أتباع من بمحا باس لا سيئة 
الملكة.سكان عدد من بالية 

إصداردرجة إلى يمل للمسلمين الذهبية للأقليات جبرين ابن كره إن 

بقتلهمء.الفتاوى 

بقولها:صدرته مكنت اد سعبقلم؛ مقال ؛ تايمزر النيؤيورك ونشر-ق 
ومواعظهحطبه _قه ودعا لادن بن ياسامة أشاد قي، كان بارز سعودي دين لارجل 

ألاjياالى جاءحلسة واليهود، والسيحيين الثييعة ضد ق، العنإلى الدينية 

أوغفلتهالمقالة صاحب، توجه على للدلالة ا هذ ويكضيلث، الطيى« العلاج لتلقى 
تمحيهص.دون غيره معلومات على باعتماده 

طحنبلا جعجعة وقش التهؤيل منها القصسد القضية بان نجزم ونحن 
عامينقبل تصوموا أنهم ذكروا ققي. السرايثسلاهراتهومطالباته، ى-اده 

نحنوها الواي على نرشيئا ولم الدولية العدل لحكمة بقضية الوالد وفاة من 

الوالي.على بها شعبوا التي القضمية هذه يعي. الثالثة ة السننهاية من نقتوب 

ولكنالملكة علماء من أربعين ستشمل وأنها فيها بالواصلمة ووعدوا 

http://www.nytirnes.c0iTi/2(X)9/06/اSAvorld/europc/lSgermany. { إ١
html?scp=l<&sq=Saudi%20Cleric%20With%20Mililynl%20V

.Medical%20Visil%20io%20Gcrinany%2()(&st=csc
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نعرفقنعن برأينا ياخذ لم الله هداء سفيرنا لكن الرياح' أدراج ذهب ذلك 
الوصولمة.القوموأسالمهم 

هالمعوده ارة السفالأخوة من كثيرا أشكر ئم الل4 لأشكر ؤاني 
وسمالسفير اجتهاد خحلآ يرون وكانوا معنا تعاهلفوا الذي وملخقياتها برلين 

ومرضه.وشييته الشيخ الكانة تقديره وعدم الحادث، مواجهة _قن شعاعته 

ومشيئتهالله هواختيار مرث ما أن نعتقد قلت: كما فتحن كله هدا ومع 
واللهالدنيا هذه يودع أن قبل ومحبوه أهله ليودعه زُأفذأ الوالد يمول أن -ق 

يعلمون.لا الناس أكثر ولكن أمره على غالب 

عنغابت، الثمري عفاف الدكتورة المهعي اللحق أن الغريب ومن 
معناومعلحرج ١ من أوخوثا اوسفرها لاسمنالههل أدري فلا القضية، هذه 

الواققاهذه فمثل لها، يحمد حكيم تتسرف مقميودا كان ءان وفعلها اليمفارة، 
للعاقل.مطلم، منها السلامة الحرجة 

الؤياضاثتأءصصيي مممستقض اتعودة 

ابالخللق.او^نلنابدمنذلك<،ومنب

وحتىجيدا ارة السقموظفي وكل الحيحية واللحقية المستشفى تعامل كان 

منوالعمل رجوعنا على بامهراره ضايقنا لكنه ، بثييء معنا يقم،ر لم السفير 

نعذره،فنحن لك، ذ يوج4_، ما على اطلع كان ا واذ ، لك ذ لأجل الكواليس تعت 
دنابلا نحب ونحن ' يمنينا الأمر لأن عليه اهللع ما على نمللع أن نريد كنا ولكن 

وبعضالسياسي بعضن لكن فل،ره، الأمر وسنقد.ر بالحرج، لها نرضى ولا 
اجتهادوهذا أفيثمل الأمر يعنيهم من على حتى الأمور كتم أن يظن السؤولين 
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هداصاجب على نفوسهم _قن يحملون ؤيجعلهم للناس عنثا يسبب جاملئ 
والأصدقاءالأقارب من الأمر له كشفنا من كل بل الوفد فكل ولهدا التصرف، 

أ>خدأتنفسهطىالموفدرهداهالأهء

^،رئوالدكتورjزارسروفوال٠رمهةالْلييبة رجوعنا عند رافقنا لقد 

بالجوازوأعلوإ ضما السفارة وم،رفا من رواستغربوا سقت معنا وكالوا إد0 

الديالطيار وكان مكانه، منا كل استقر الطائرة ،ت أقلعولما بلوْاسى، الد 
ؤيواسيناالقمهورة _ةن معه وندخل ؤيحدتنا يايتنا جدا لحليما برلين إلى بنا جاء 

أكثرمواساة إلى حاجة _قن كنا أننا مع ~ بنا رجع الذي الطيار أما هوومساعدء، 
عاما,معنا تعامله فكان ~ عليه أثر حمل الذي الوقف ولكن 

المعابعةالمعاعة قرابة الست، معباح _قت الرياضي لمه1ار ال۵لاJرة وصلت 

المحلمارانت۵لارنا -قن منهم عددا فوجدنا والأحباب الأقارب بعض بلغنا ا وكن
وأردت،الإسعاف، ارة سي_قت ووضعوه الوالد أنزلوا الLءلائرة وقفت، ا ولم
الإصرارأرد ولم تمعرفهم من فبرمت المكان بضيق فاعتذيوا معه أركب أن 

العطيروفقهيوسفا الشيخ وكان ٠ ال بالجاس لنا دب،دمح وصع هن لمنا فنحن 

سيارةوأركبنىإن بيدي فأحد الوالدوأحح،ائه تلاميذ حاصراوهومن الله 
خيرا٠الله جراه منه الؤققة هده أنس فلم يركب، من أولى أنت وقال؛ الإسعاف 

عبئالرحمنالأستاذ مع جلسنا وفد الحالة استلأم المستشفىونم وصلنا 
الأمور،بعحض منه وطلبنا الله وفقه العشريفات مدير الشريم 

لاحفلناينالأطباء، من ثلاثة _ '،fjالوالي، حالة يتولى أن ه منطلبت—ا 
حيثمن عهرهم من أفضل أنهم لألمانيا المثر قيل المستههمى هن وجودنا أثناء 

محمودوفيق الدكتور وهم الحلبية، خيراتهم مع المم،اعر ومراعاة ام الاهتم
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وطلبناخيرالله مازن والدكتور الخليج دول من وهما الموصي حسين والدكتور 

السفروطلبناقبل معنا تعاملوا كانوا الدين اب الشبمن معيئبمن ممرصين 

بالعلاج،يتعلق ما كل -قن ألمانيإ مع والتنأ4،يق الألماني العلاج تغيير عدم كذلك 
طريقتهمتميز-قن توماس واسمه للوالي الطبيعي المعالج أن رأينا ألمانيا قن - وكنا 

للأبوابدخؤل ^، ^١٥١طلبنا كما بالوالد، العناية ليتولى استقدامه ضهللييا 

وللمواقف.المشفرة 

جهدهقدر تنفيذها و،ددعى_ةن بهللباتنا عيدالرحمن الأستاذ رحب وقد 
خيرا.القه جزاه 

الأموروالأطباءترنيم، بين الوم،ول دصثية _قن ونحن الأول الأسيؤع ومر 
يضمأ|ه،بوعيا اجتماعا طلينامنهم وفل الحالة وتقؤيم الفحمي اجراءات، -قت 

الأستاذفرتب، ا ألماني_قن وجدناه ا مغرار على الوالد بحالة ييرن JL٠الاء الأطب
المشرفينالأطباء ضم اجتماعا اه  ٤٣٠/ا"/ ١ ٤ الأحد يوم الشريم عيدالرحمن 

وقئالمركزة، العناية اسماري محمود وفيق الدكتور/ برئاسة الشيخ علاج على 
من:كل اللقاء حمير 

الكلى.وزراعة رايس أم اسسنماري الكربي لحلقي الدكتور 

المركزة.العناية اسسيارى الله خير مازن الدكتور 

الهممي.الجهاز أمراْس استميارى الءأ،حيياني فهي. الدكتور 

المركزة.العناية استمياري أبوسالة نبيل الدكتؤر 

المود.ية.الأمراْس استشاري الربيعة فهنس الد.كتور 

أعمامي.ؤإخوتيوبعص أنا معهم الاجتماع وحممرت، 
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وهيمدتها تكمل حتى الضادات على الاستمرار اء الأهلبرأى وفد 
الكلى،عمل على أئرت قؤية الضادات بعص ولكؤن الأقل، على أسبوعان 

كماالكلى على أثرت أنها التي؛يجوخ الحيؤية الضمادات بايئاف الاْلباء فمام 
سريمةبحمورة الجميم من السوائل لإحراج ^_، كلوى غسيل بترتيب قاموا 

مدثاللكلى ^سس،وظائم، 

الطبيعي.لعملها مدة بعد الله بإذن تعود ثم الأدوية بعص بسبب كثيرا 

التفسية،الناحية من الأقل ولوعلى لنا مريحا اع الاجتمهذا كان 
أجهرةبعحض _قن الاضْلراب ببدء تتدنى الوالد معحة أن نلاحظ قنعن ؤإلأ 

الجسيم.

عليهوكثفنا الوالد ميحة ات_قن التتلبهده نعاني ونحن أ،،يبوعان، ومر 
إنحتى ؤساثر لدلك، يرتاح أنه أحسي،ععنا ا لأننعنده؛ القرآن وقراءة الرقية 

بحهوتواحد يوم عنده_ق كاملا القرآن قرأ حيرا الله حزاه الإحوة أمد 
حاث،ع

للقراءةيتناوبن وأعمامي وأخواتي وا-خوتى أنا ا وبناتنأحواني وكانت 
العروف١rن.والقراء الثمايخ بعص إلى اطمافة يوميا، مرتين عليه 

العنايةأطباء أحد أن شائعة مممعنا أننا الأسبؤع هدا أزعجنا_قن ا ومم
القلبيالإنعاش جهود حجب وتمنى  ٨٠ءدهء النوكود إشارة الوالد عند وضع 

لامريض.الرئوي 

بالدكتورال بالأنميوبادرنا طلال، بن الأميرحالي بلغن—ا الذي وكان 
بحالةله علاقة لا أنه وبين ، ذلك، فانكر مثيهورمتميز، وهوطس، العني 
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الأمرلهذا الانتباه على العناية على الشرف الهلبيب على وأكدنا أصلا، الوالد 
الوعد،بهدا وفوا ولقد بدلك فوعدونا المكنة، الجهود جميع بذل نؤيد ا وأنن
الوميؤععن فتقمعى القصبي، قاسم للدكتور ا سمعنمما نفعايقنا يت وبلن

الأميرعنه علم 1 الأْلباء بعض ببن عارض مجرد.حديث، ال1،،ألة أن بي وتب
ذلك<.من شيء ححيؤل بعدم ووعدنا مكتوب، إجراء يتخذ لم ولكن خالي، 

فرارهخاصة بميفة بالريارة تنا،،،محنا عود من الثالث الأسبؤع ا هذ هن -و
أعلملم لأني حينها -حاصرا أكن ولم عبدالعزيز الشيخ سما.حة العام الفتى 

الأقارب.وبعض ،^ ^١١١۵تلاميذه وبعض المعايخ بعض وزاره قبل، من بها 

عيدالعزيزبن فهد بن عيدالعزيز الأمير الههمواللكى صما.>،-، وزاره 
له:فقلم، -حاصراوقتها، كن—هت، فقئ ، للواليمفر-حة زيارة،،،موه هت، وكان

يريدبقوة جمممه فرفع عليلئا' للمعلأم جاء فهد بن الأميرعيدالعزيز مذا 
منلأ.حذلا وض. عيناه، ودمعيت، للأمير النفلر ام أد نم يستطع لم ولكنه الجلوس 

الوالد'ؤزؤفةتفاعل السدرشاوت، ومد)ر ال،هعتثعمى مدير الأميروهم معية كان_قت 
بثعيء.يحس لا أنه ينمهورون كانوا لأنهم ذللتا واستغربوا الزيارة بهذه وفرحه 

اضطراببعل. أيام عشرة مدة الحيؤية القيادات، عنه وقفوا الأطباء وكان 
الألتهابات،،تل-لعلىنثاط، ظهورعلامات، بعي. أعادوها ئم الجم، أجهزة بعض 

ال،ععتشفىمدرباوأنم،حى الأسيؤع، أيام_قت أربعة الكلويبمعد.ل الغمعيل واستمر 
توماس.الألماني المدرب لتاخر نْلرا يوميا مرتين الطبيعي للعلاج 

الذيالطبي للفريق ه ١  ٠٤٣ ا\ا  ٢٩الموافق الائتبن يوم اجتماع وعقد 

امعسعاريمحمود وفيق الد-كتور/ برئاسة الوالد علاج يشرفاعلى 
اللقاء:حضر وص. المركزة، العناية 
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الكلى.وزراعة أمراض استشاري الكربي لطفي الدكتور 
الهضمي*الجهاز أمراْس استشاري المدحيبانى ^٠ ٥٥الدكتور 

والأعصياب,الغ طب استشاري البار صلاح الدكتور 
الممدرية.الأمراهس استشاري الزيتؤنى محمد الدكتور 

سليمان,وأخي أنا معهم وحضرت 
الزيارةالدزلومدع إعادة وفريوا جدا حرج الوالد أزوضع الأطباء وبتن 

وزيادتها.الألتهابات بعص تجدد بعد 

الحالةكانت بل تقدما، نلحظ لم ونمن يوما عشرون ذلك بعد ومضى 

أحيائايجدي لا الغسيل وأصبح جدا صث الكلى أداء حيث سوءا تزداد 
التيالأجهزة مؤقرات وكانت الرئة مشكلة وزادت الكيد وظائف واضطربت 

فأعيننادائم اضطراب ش القلب ونيضات والضفنهل الأكسجين على تدل 
بالله.معلقة فقلؤينا الأمل نفقد لم ولكننا إليها شاخصعة 

االمدسدفواو0،بعمى لاسهشاره أمريرا السسيفى ْرإ وطلقا 

اهف. ٤٣٠الاخرة جمادى  ٢٩تاريخ إلى الحالة عن تقريرا 

الضغطمن الحالة هده شه ونحن منها أوقريبا يوما العشرون هده مرت 
٠بعد ومن قبل من الأمر ولله والاضطراب النفممى 

بأزمةفمر الوالد، عند محمد ابني كان - ٥١ ٠٤٣ / ٠U/U الاثنين ليلة وي 
اخوشفاضهلت وأخبرس ابني بى 

قدبالأمر ا ؤإذ إليه ا وصلنويا النهاية أنها توقعنا وكن—ا للمستشفى ا وتوجهن
كانالأمر لأن عنده؛ فبقينا حرجة وحالته متعبا مازال لكنه ما، نوعا استقر 
وكللجميع ا ء فجا ليأتوا وأخواني بأعمامي الضحى —قت تميلنا وا ا، جد مقلما 
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نقطعلم الموتوعأا سكرات طت ولكنيعانيه ما رأى لم[وةؤلأخ عليه دخل من 
أنيمع قلبي يملأ الأمل وكان السجد الفلهرِقن لملأة وذهبت بالله، الرجاء 
الشاعر؟هذه أضر بم أدرى ولا الأخيرة ساعاته _ةن الوالد بأن أمس 

الحديثوسافمعل لباريها، رو|حه أسلم ظهرا الثانية المهاعة ؤهن 
الله.شاء إن اللاحمة الذقطة ِق ذيك عن 

الشاعرمن آخر جانبا لك أذكر دعني النقطة هذه أترك أن قيل لكن 
الرجالفإننانحن 1 وزوجته الشيخ بنات أخواتي، نسيها كانت، التي 

بنا،ومر عانيناه ما كثيرا ذكرت وفد وال|،دؤولثإن الأطباء مع الواجهة ا_ةت كن
ومحبةأيق قلؤتا تحمل التي العائلة مثياعر الكريم القارئ يعيش أن فجميل 

بالوالدوتعلما 

هي؛كما أسؤقها المثياعر مزهده بعم،ا الله حفملها ا هيأختي كتبت، 
وألم.هم من يعممته كي عما تعبير أصعيءق تعبر لأنها 

جهازووهنمع الثديي تعيه خبر جاءنا الغد من  ١٠مذكراتها: تئول_ةت 

إنيقولؤن: وكانوا عليه خوما زيارته عن إخوتي ينهانا كان عندها التنفس، 

لأخيفارسلت، الزوار؛ لكثرة قليلا، تعب، أنه وعلمنل تأتين. فلا مميلمته أردتن 
قدها لعيرناI المجال وتفتح تمنعنا وأقؤل؛ أعاتبه بالجوال رسالة عبدالرحمن 

النا،_.كثرة من الوالد سب، 

فيها؛يقول أبيايا لي فارسل 
اتجواباقلبي ففي كفى العتاب هدا لأتكثري 

الصوابكل أدعي لا أذالمأزلأحتوده 
الله.شاء إن اللمحقات  'إالقميائد مع وسأوردها الأبيات، وساقت، 
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جهازتنمسصناعيلوضع اضطروا العملية من أسومن بعد ثمقالت؛ 
وكانتالرئة قرب تضل حتى فمه ؛قت تدخل-كبيرة أنابيب عن عبارة فكان عليه 

الحيث 1 حلمي أخرجوهامن يقول: يشيرعليهاوكانه وكان متعبة منذية 
بخير.أنا إليهاt أحتاج لا يقول؛ وكأنه قياماولاحركة معها سينحليع 

بقيةالأنابيب ينرعؤن وكانوا كثيرا حلالها تعب أيام ذللف بعد جاءته 
صبرهشدة المرضؤن فاستنكر الإبر، مئات يديه غرزوا—؛e وان ولايتألم يئن ولا 

إنهالشيخ، هذا لأحل ضاسلم الإسلام، أريد كنت >)إن أحدهم؛ فقال وتجلده، 
أمااسترحام، نغلوة ا لنؤينملرون ؤيئنون يتا'لون الدين الرضي عن مختلف 

أكنولم منا، هوأقوى بمن متملق وكأنه ي،،دعهلفنا ولا بنا يهتم فلا ا هدا 
حلمولا حراس له فهوليس ، اللك، زاره حتى كبيرة إسلامية شخاء،هية أنه أعلم 

نهار(ا.ليل عنده مقابلوي،،،تمرون بلا يعملؤن الذين أبناؤهومحيوه إلا 

تأزمتونا الطاهر، جههمده هت الأسقام ال،،دسوضىوتغلغلت هن الكمث، طال 
الرضاستمر ولما تح،مينه هن أملأ شهرين؛ مدة زيارته من إحوتى منعنا حالته 

يومييوبكيت، فجعت، تدهورحالته بعد رأيته ئا أنى وأذكر بزيارته لنا سمعوا 
شاخصيتاناه وعينمرفؤع فرأسه السهوء، بهد١ حالته أن أتؤقع فلم ين كامل

أغمحش، بناتلث، ء  ١٢٢وقال؛ أخي كلمه ولما ومربوْلة مضفرة ولحيته لل،،،قذ، 
بمنديل،أخي فمءددءءهما عيناه، ذرف، له ودعوت لماكلمته ثم موافئا، عينيه 

هذهبعد أبكي وحملت طريقي' أرى أكاد لا ا وأنالغرفة من مه،هرعة وخرجت، 
زيارته.هت أرغم، أعد ولم أوثلاثة يومين الزيارة 

ثميوما، وثلاثين ة خمهههمدة نحوأويوبا به بيومين،،،اقروا بعدها ثم 
ذهم،.كما رجع 
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ذائ حالته ونتاش لنرقيه نأتي ا فصرنله الزيارة باب لنا وفتح 
م|،|دمرهوحاله و،||امل ولكن د|صسن هوغت وهالوات هلمامب باحؤيى، اجيمعتا 

بقىما حد سر.. لا حالا راينا رايناه ا ؤإذ بكلأمهم، فنسعد حْلرة وليست 

ثبرءالأفيه بقي وما وكومات رصوهس به حك بلية، من ؤثتكى عضوءالأ فيه 

لوضعحلمه: _قن واحدة عدة فتحات حسده ِق فتحوا وقد أوإبرة أنبوب أئر به 
_قنوالثالثة الكلى غسيل قسطرة لؤضع رقيته —قت والأحرى اكنفس، أنبوب 

وغيرهاالإحراج ض،حلرة لوضع بطنه أسفل غ والرابعة الغداء لإدخال بطنه 
كانوكم أحرى واحدة وفتح لإغلاقها يضلرون ئم تلتهب الفتحات هذه وكل 

بهؤيجمعنا مضاعما أحره يجد أن له الله أسال الألم، ؤيتجرع ذلك، من بمانى 
الأعلى.ثالفردوس 

حينتعيه بعد وأما أربعاء، يوم كل بيته نرورواكنا-ٍقن السابق ا-ق وكن
البيتدحلس، أنني وأذكر البيم، نور لفقد فنحرن فيه آثاره نرى بيته تجيء 

فكتبت:عروشه، على حاؤيا فوجدته 

فنفرحالحبيب بيم، ذغد،وإ1ى محييا الأربياء يوم كان قي، 

لأيبرحواتراحموا الجموع ذجدأ مسرع باب عنق، وقفنا فإذا 

الله.شاء إن االلحمات —قن القحيائد مع أبمها سأذكرها أبيائا وساقنم، 

التابعينالأطباء أحد ومعادفنا له زيارة كناه مرة أننا أذكر قالت،؛ ثم 
أنافقال: الأن؟ الشيخ وضع كيف ف،ّمالناه الذكور، إخوتي من غيبة قن - لحاكه 

فقلنابه، عما ات معلومأحدا أعطى ألا الئ،يخ اء أبنمن عهود علي ماح—وذة 
وضعهإن لنا؛ فقال أبناؤه، هم كما بناته فنحن نعرفا أن حقنا من ولكن له؛ 

التيالفتحات اكهابات مهشكلأت طدْ ولكن اليومين هدين متم-دن الإدراكي 

٨٦٣



أءجءبةأبيقأ, 00000<يمحتي0مح00ه0محمحي0محي0ه

ليستلكنها كبده -قز لشكلة صفرة؛ بباني فإنه وكدا الأنابيب، ا بهتدخل 
التورم،خف كيف ولعلكن الكلى، غسل ب مستمرون ونمن شديدة، 

حلا٠التنمهس جهاز له ومهعنا فقد بالرئة الذي التليف، وأما 

ذم،أن بعد عليها،فماك، ^ابممى 
نخرجحتى اسكتي فقلنا: مميت،، وهومرص الرئة هوتلف، التلم، الملييم،؛ 

التليف،.معنى عن وذبءًث هنا من 

اختلاقاوحدت حتى الأنترك _قن ْلويلأ بحس، لبيتم، وممك، ولما فغرجنا 

معنىليس ولكن فعلا تتلف، الرئة هوأن به خرجت، والذى الحيهللح هذا  ٠٤-
ملولوقت،،.الميناعى التنفس على يعيش أن ممكن بل الشخصيموت، أن هذا 

أنللأمروأح،،همت، يرتح لم قليها لكن وأخبرتها تميت التي أختي وكلمت 
يخادعوننا.خوني ١٠

أنهعجبافمع منه وكنا للرقية عنده نتناوب، والحفيد.ات البنات نحن كنا 
قراءةعني. ؤيتغير بالقرآن يتأثر ولكنه ْنيعيف، ووعيه شيء به يتعرك ولا >، مريم 

نيرك(رأيناه فإذا الخطأ لذللث، يتألم فكان آية مق، نمهلى وأحيانا الايات بعضي 
والقرآنؤوعيه قلبه له الله حفظ( فقد أخطأنا أننا فعلا فنكتئيف للمهدء-ذ، نفلرنا 
القراءة.أثناء عجباب أمرا عليه نرى وكنا الأخيرة، أيامه حتىه قواده حواه الذي 

التأثرؤيبدوعليه الله بكتاب، يأنس ولكنه للوعي قاص. شبه أنه فمع 
والصيبروالمعلأةوالعذاب، الرحمة يآيات ؤيتأثر الايات، بعهش عني. الشويد 
العلمكتم وآيات إليه' س،تاق وكأنه الحرام السيجد به-ا ذكر التي والأيات 

بهنثمقتهقردي وفد الله، مسل فت الجهادوالسمهادة ات وآينقمه، يلوم وكأنه 
تقرنه,ما القارئة مع 
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سأقرأإني وأقول؛ و1فسي أعرفه والسلام عليه للقراءة جئت إذا هن كن
فندالفعل لهذا وفقنا الذي لله والحمد القراءة وأبدأمقت البقرة، عليك 

|هاصعنئويرهإولمذلأذلما

الفراشأتتوهوْاروح المائدة هذء بها، اثره شدة رؤيتذا بعد عبرإلأ 
ينْلق.ولا عينيه غير يعرك لا 

حلقهلكن يسعل أن بماول فقدكان ه، وجه—_ق التألم أحيانانرى ا كن
لتاله.قلبي يتفحلر كان وكم التنفس بانوب مسدود 

بالموائلصممه قانواسلأُ 

اللهجعله ربه من كثير حير وجاءه تعمل تعد ولم المعدة تعبت ئم كثيرا وانتفخ 
درجاته.ق رفعة 

ولاليلا يتركونه عندءفلا يتناوبون أعمامي وأبناء وأبناؤهم إحوتي كان 
إنحيث الشيخ، لؤية يريل. الزوارومن فيه يبميتقيلون مكان لهم وكان نهارا 

ويم،يفونهم«.عليه فيطمئنوتيم ممنوعة، الزيارة 

بهيقمن كن ما أخي لاحظت ولعلمك القه وفقها هيا الأحت كلام انتهى 
امبم•بالقرآن الوالد تسلية ق - جهد من 

إنناحق؛ كلمة أقول أن أحب ال1،وتوث|مى عن الحدي،ث، أترك أن وقبل 
منومعاونيهم الأطباء القم،بيومن اككتورقاسم برئاسة الإدارة من ا لقين

وجودعدم سا يعني ولا والضامل، التعاون أنواع أفمعل والفنيين الممرصبن 
طبيعةالنفلر وجهات واختلاف النقحى لكن أحيانا، منه نتبرم الذي النقحس 

حدود.بلا المبذولة الجهود إنكار دعني ولا 

٨٦٥



باتجوبة محمحمحمح00ة< 000ه0مح000ي0000هي0مح

ويالشلهؤب خالد والأخ الشريم عيداترحمن الأستاذ اكشرJفات مدير 
وفيمهلالعترى ياسر اوب االأ]والمدير الحسن سعد الأستاذ جارنا المدير مكتب 

أحيانا.تتنمر التي الأمور من كثيرا تذليلهم أسى لا الإخوة' من وغيرهم المساق 

نفسي ٠٤أثر-ومما وفت، كل  ٠٤معناؤوقوفهم.الناس تفاعل أنمى ولا 
كانإن للشيخ أتبرع أن وسيتعد سامي اسمي أنا وقال؛ جاءني أعرفه لا شاب 
سميرةالأ.ح،ت لي قالته قد الكلام هذا وكان وأكبرته فشكرته كلية إلى يحتاج 

•قبل من ذكرتها التي السودانية 

جنانه.ضيح وأسكنه ورحمه للوالي. وغفر حيرا الجميع الله فجرى 

اثشيخومات 

الساع_ةالتانيةكانت_ق س الوالد أزوفاة قليل ذكرتقبل لقد 
الإفرنجيبالتاريخ الموافق ه ١ ٤ ٣ ٠ رجب شهر من ٢ * الإئنين فلهر من 

مليئاا بعدهما ومالميلأة ؤيوم الوفاة يوم كان ولقد ؟م، • ٠  ١/٩/٧ ٣ 
منذكرته ما بحسب أقسام ثلاثة إلى هنا الحديث ساقسم ولهذا بالأحداث 

أنيجب كما الكلام سبك يكن لم إن هنا ارئ القوليعذرني الأحداث،  ٤٣
أحيائاتتحدر ودموعي الوالد مرض موميؤع عن أكتب كنت لأني يكؤن؛ 
فقراتهأعد وأنا مرارا بالبكاء أجهثيت فاني االوصوع ا هذ وأما وجنتي' على 

مرورمع صدرى تفايق لم الوالد فراق حرقة فان ذلك على ألأم ولا لك،ياغة، 
يجرىمجالس بهم تجمعني الذين الأخوة ولعل سنوات، ثلاث من يقرب ا م

أقؤلولا "يقه بكثير-4 وليس هذا، يلحفلؤن ء،ةمحة عنه الحديث فيها 

[.١٠٦رحميىمح]ايرة: ١^٧^^ ^٠١^١إلا؛ 
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أصدرهاالتي الوفاة شهادة ذكرت_ق كما الوفاة أسباب كانت 
القلب٠توقف ~ ١ 

عام.تسمم ٢" 

التنفس.نقص متلازمة ٣— 

الحاد.الكبد فشل ٤" 

الحاد.الكلية ٠-فشل 

'ئةرإإ،ةالوالي. أن فيه ذكرنا مقتضتا بيائا و('هرآ !ووفاته بعال> أصال،رنا وقد 
البيان:جاء-ئ وقد التفمميل لايحتمل كان الوضع لأن ذلك؛ ذفحدل_قت ولم تيقن 

خ؛يشف دألجمع *0للإتي بج<ء ؤ بآثأؤمحٌ بمن
ه ٤٠٧١٤ثمية آّثتجهم  ٢٩٧١و؟ وبنيألمأّجتة والقرن وأيرشمأ 
وأزيدنمومحنمة زنهم نن صاوت عثبم أزلتك . رحمف وأدآانو 

ؤإمامناشيخنا الى تعالله ر،حمة إلى انتقل [٠ ١ -٧٥  ١٥٥: ٠٠٣٥٠١١]ه ألنهتد.ون 
منالثانية الساعة  ٠٤٠جبرين بن عبدالرحمن بن عبدالله الشيخ ا ووالدن

*U/U*/الثلاثاءشر عليه وسيمعلى ه ١  ٤٣

١U/U /بالؤياض.الكبيرإ رالجامع عبدالله بن تركي الإمام جامع ه--4ن  ١٤٣٠
وأنالجزاء خير االملمين عن يجزيه وأن برحمته يتممد،ه أن الله نسأل 

ذلكولى إنه الجنة، من الأعلى الفردوس البررة_ةن الكرام السفرة مع يجعله 
رحااونىبتاكرْ؛آهل[.ؤإداق،وإداإقو عليه، والقادر 

J،*/الحس عيدالله السغ مكف 

الإمح.ض^،ثم
ذكرته.الذي للتقسيم بك أنتقل وعدتك كما ودعنى 
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وألهمتافيه الله ا ثبتنولكن النفس على الأيام أصعب من اليوم هدا 
النعمة.هذه على ونءءما.ه الله ونشكر والتحمل، انميبر 

الأJنينليلة حادة.ق قلبية أزمة أصابته /Xf(_ الوالد أن لك ذكرت كنت 
وجدناولكن واخوتي ا أنفتوجهنامسرعا فاخبرني ثوه كان محمدا ابني وأن 

وهداالأجهزة، فراءات، ه ب اصحلر١ وجود مستقرمع ووينهعه خفعت، فد زمة أل١ 
قريبينللحغيورليكونوا وعماتي وأعمامي ندعوأخواتي ا جعلنالاضطراب 

أرقام-فز الكثيرة ات والتقلبحدثم، التي الأزمة ولكن الغيب لانعلم فنحن منه، 
وُأهأ'اثمنيا _ةت الأخيرله هواليوم هدا يكون أن ونتوض نخاف، جعلتنا الشاشات، 
الوفاةحالات _قن ا وخبرتنالأطباء حتى ولا شيئا المرمى لنا يذكر لم 

الجمعع.دعؤت، فلذللث، البارحة من النزع هن أنه تؤقعم، ولكني قليلة، 
ارتاح،يتنفس ورآه الوالي. على دخل واذا فنملمئنه فزعا جاء جاءنا من كل 

د،ّ،تجيم،يمد لم لأنه البارحة؛ منذ غيبوبة ين دخل يهلهرصه ا فيمع؛ةمحة وكان 
التنفس.جهاز بم1ا،اعدة ويم،عاو بهبمل، الذي صد|ره سوى منه يتحرك ولا 

وبيضهمالغرفة أمام بعصيهم الرجال وبقي للأ،ههتراحة النسياء ا أرسالن
ماذالايا-ري حزي—ا وأطرق، يديه ببن رأسه وضع قد منهم وكل، المرات ■4، 

تجعلالحالة هذه مثل الفاجاته_قت لأن اللاحقة؛ المحاعات، سيعد.ث_قت 

يفعل.ماذا يدرى لا الإنسمحان 

الواحد.ةانماعق يق، الأجهزة قليلا.ق، تحسا ا الذله_رلأحذلنبمد 
العمأخذ ولهذا سيؤيعة، بحمحمحورة للاصحلراب أخرى مرة عادت، نا والنصمح
الأخير.النزع ق - أنه رأى ولعله ياسبن، سورة عنده يمرأ ناصر 
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ؤينظرانؤيخرجان يدخلان مضيلربين والطبيب المرض كان 

الذيالدم مؤشرصمط وبخامية التناقمن _قت أرقامها بدأت التي جهرة للأ 
بينالخطر علامات تحللق الأجهزة وكانت والأربعين السرين بحن يراوح كان 

وأخرى.فترة 

المريسضعانع الأجهزة، ومعاحت الضغط تناقصن الثانية الساعة ؤؤن 
الكهربائيةالصيدمة جهاز معهم وأحضروا حوله فتجمهروا الطبيب ودعا 

الأعماموإخوشوسن أنا الغرفة داحل وكنت_ق القلبي، للإنعاثن الخصيصن 
عليهمفأشرت الانعاس، سقن ليبدؤوا الخروج منا فطلبوا وندعوله عليه نقرأ 

وكانلربه، ؤوحه أسلم قد بأنه ليقيننا شن الانعا —قت نرعب لا سا وأنتبالتؤفض 
يعودفقد للميعت تعذيب مثل.حالنته الأنعاش_قن أن الثقات بعيثن لنا يكر قد 

برقمفتوى الدائمة للجنة قرأت وقد أحرى، يتوقف نم قليلا للعمل القلب 
عنالإنعاش أجهرة نزع جواز -4 ١ ٤٩٩٣برقم فتوى وللوالد  ٨٩٢٦
ولهداللمريض مزعج هدا الم،عق جهاز إن ئم موته، تحقق إذا دماغيا اليت 

يكونيعدوأن لا الأمر بان لافتناعنا فانصرفوا؛ فيه، رغبتنا بعدم لهم أشرت 
ثمرة.لها ليص محاولات 

بقربجلس من ومنا الغرفة خارج من وهويرقبنا عنده المرض ا تركن

أخوانيالنبأ بلغ ثم ؤيسترجع، يدعوله وأطرق عليه يده وضع من ومنا  jjjiuiا
فلماوجلات، مسرعات فجئن بناتنا من معهن ومن الواك وزوجة وعماتي 

ؤيحوقلنيلثمنه أقبلن لكنهن الحياب عنهن ونخفف نتجلد أن دخلن.حاولنا 
نقولولا لتدمع والع١rن ليحزن القلب ؤإن اليسيية، وقع من ؤييكثن ؤيسترجعن 

٠ربنا يرضى ما إلا 
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إليها١لطريق وث والدي لغرفة *)ذهبت مذكراتها: هيا-ق الأخت مؤل 
فئوأحبابه الشيخ وطلاب والأباعد الأقارب الرجال من غفيرا جمعا وجدت 
عندهابعصا بعضهم ؤيمزى يبكون قالعة على وجلسوا الأسى هدهم 

ثنييأبنائنا بعص وحاول ب' ميسا به فالكل وحدى لى ليس أبى بان أحسست 
حلتفل حياوميما؟ أتمنعوسامنه لاتحاول، فقلت: فقيدنا، لغرفة الدحول عن 

أقلقتناما كثيرا التي أنوارها وأطفأت الأجهزة حمدت وقد ورأيته عليه•* 
د.نيانامن ارتاح قد وكأنه كماعهدته صماميا وبقي الأناس، منه وسحبت، 
الأن؟الخوف، مم فقلت،: أحي.. فنهاني تقييله أربد عليه فأهؤيت ا، وهمومه

دعني؛أرجولئ، ربه.. إلى مضيي والأن العدوى.. من عليه نخاف تقولؤن: كنتم 
يدهعلى طؤيلة قبلة يده فقيلت، وتركنى.. العبرة فخنقته الفراق.. قيلة فهي 

يدي..بثن كله جسده لوأضم وتمنيت، التورم.. من منتفخة باردة وكانت، 

وهما..كمدا ا قلؤيتوتلتهم، أحزاننا.. نجرجر ا والدنبست، إلى ا ذهبن
أحواتنامن أتى الغصممىوقد نتجرع فيه ومكثنا اليوم؟ نحن مصميبة أي ففي 
تممبرنا((.من 

يالقضاءالنيأورضي هدأواستوعي، الجميع أن ا أحسسنأن ي. وبع
إنهاءالرجال النساءؤيتولى ينممرف أن اقترحنا غليله وشفى حييبه وودع 

اااستقثى.مع إجراءاته 

فيهايلم، التي بالأكياس جاؤوا وقد يعينه من ومعه المرصن لحل 

الملويهدا نرقم، ونحن عملهم بدؤواr4 ثم الثلأجة ق - لإيداعهم عادة الوني 
يعملكان التي الأحرة إلى وزلن، قليه تدحل لم التي الدنياوقدودع الثمامخ 

أحدا.الله على نركى ولا ح،مميبه والله كذللث، نحسبه لها، 
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الاتصالاتوبدأت ؤخارجها الملكة عجيبة—قت بسرعة الحبر ايتشر 

بلالحساب، من يدعوؤيخفف ورابع يواسي وثالث وآخربعزي مستفسر فهدا 
بضمؤرهللمسيسفى الاحوة من كسر وصل 

الجامع_قن الثلأثاء خلهر عليه نملي أن على وأعمامي إخوني مع انفقت 
وفاةق - عرانا من وهوأول معزيا سلمان الأمير الغرب من واتصل الكبير' 
الوالديوح قبض بعد الأولى الساعة اتدسل_ق حيث الأمراء من الوالد 
يدفن_قنالكبيروأن الجامع _قن الوالد على يصلى أن عليه فعرضت 'يءمحة، 
علهوالصلاه t لهس|ادالوا والسرْله الاماره وسابلع ال؛ وهفوافق، العود ممبره 

الأميرجظم،محمن هووفاء العود ودفنهِقمقبرة الكيير_قنالجامع  ٠٤.
أحد.لكل إذلأيتاحذلك 

يستغربلا الذي الوفاء من وهي ، العزاء نعم لي كانت كلمة لي قال وقد 
عبدالرحمن»يا مياثيرة: الوالد وفاة بعد عزاني حينما لي قال لقد مثله من 

وعلىوقتها عيناي دمعيت لقد عندنا(، مكانه فانت_ق، مات ف الوالد كان ؤإن 
به؛ماعزيت، أفضيل من هذءعندي كانم، الوالدفقد مد،دييتيث من الرغم 

أنالله ولعل للمحناحين ووحاهاته الوالد ثماعات >دقحلع أن أريد لا لأني 
بعده.جاء هن أتمب، قد كان ؤإن نهجه على للممير بمينني 

لأسقامتعرضه من الرغم على مشرئا تٌقن حينما وجهه كان 
شرطة.أو لؤحرة أثر من منه مؤضع يخلو لا حسمه إن حتى مبتز' ء وبلا 

مازلناونحن وراءه وسرنا التعرلثا السرير على حملوه منه انتهوا ا ولم
منبالشباب امتلأ قد العناية خارج المر-ق، وحدنا وفد ث الحي. دهسة  ٠٤.

مررناعليهمن فكل والتأئر، الحزن بداعليه قد منهم وكل ومحبيه تلاميذه 
الوني.ئلاحة باب إلى وصلنا حتى حلفنا مشى 
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الأوراقشعيل وطليوني الداحلمة الغرفة  'يوضعوه أدخلونا فلما 
للمنزل٠واوص|رذتا جبينه قبلنا انتهينا فلما الخالة، هذه ملل  'هة العتاد 

ووجدناإليه فتوجهنا الوالد بيت المزاء-ق، يكؤن أن انفقنا قد وكنا 
الميزين*لأستيال البيت أبنائنا بعحس جهز وقد هناك، سبقونا قد الناس 

بعدكثؤوا لكنهم التوافد الناس_مح وبدأ العمهر، بعد للمنزل وصلنا كنا 
ياتىوقعالياته العزاء عن الحديث ولعل ، اء لسم١ مملاة وبعد االغرب صلاة 

تعالى.الله ءانشاء لاحقا 

_ZXjالوالد وفاة عن فيه أعلن بيائا اليوم هذا الا-بوان أصدر وقئ 
نصيه;وهدا الأحباروالحمحف نشرات، _قت وأذئ السعودية الأنياء وكالة نثرته 

اللشالديوان من بيان 

فم،يلة•'آ/ي/*'آأله_ الأتنين اليوم هدا ممالى الله رحمة إلى انتقل 
وسيمهلىسه، عانى مرض ثر إض 

سامعه ١ ٤ ٣ /٠ ١U/Y الخلأناء غد خلهريوم ^دمملاة 
الرياهس.مدينة عيدالله-فن بن تركى الأمام 

جنته.فسيح وأسكنه ومغفرته رحمته بواسع الله تغمده 

ءمفه-روإدأ1قي بمن 

الصلاةيوم 

التياكهارعق بالأساوث، وهوشء ^ ٤٥'الوالد وداع هويوم اليوم هذا 
بعمىعن وسانقل منها، ته شهي. ما ساذكر ولهدا متابعتها، عن الإن،،مان يعجز 

وغيرهم.الهئهايخ من عنها أوتكلم كتب من 
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لواعدناالمءقه^ده^أىوكنا للمسدأأ،مو^ الميابعه ؛^١يحوالمعاعه بكرظ فمد 

جثمانهاستلأم وبعد ذلك، على الأقاربوالءًبين ؤإخؤتىوأعماميوبعص أنا 
قبرا٠ *٤الدريهمية الغسالة توجهنا الاسعاف سعارة ق وجعله 

الشيخوفاة بعد النسلة عن وهوالسؤول الحميدى سعد الشيخ كان 
الوالد،خبروفاة سمع أن مند بي اكل قو ، الغيثعبدالرحمن 

وقدلله الحمد 1لت فقالدريهمية، —قع عندكم فقالمح: سنغسعله؟ أين وسألني 
الشيخ،ومحبي الأقارب من كثير بيوت ومن البيت من ضية لأنها احترناها 

ودعمها.اسي،عيها _قت جهد له كان الوالد لأن وكذلك 

فوصمؤهوالنحعف، ادعة المن قؤيبا الياعة كانمت االعس،اة وصّلنا ا ولم

نغسلهشرعنا ثم الثلاجة، بعل أعذأ_1ؤء لتا_ين وتركوه التغ،مبل سرير على 
غنافرا ينتظرون كثير خلق االغ،ادلة _قغ تجمع قد وكان منه، انتهينا حتى ■ئة4ٌة 

وجههوتركنا بالأكفان اه لنمنأن بعد للناس ا فاذنعليه، المملأم ويهلسونف 
بدأنابالأعمامظؤيل، صف وقفوا_قغ أن بعد عليه الناس فدخل مكiثدوفين، ورأسه 

الناس.لسائر أذنا ثم الأثدايخا من >ضدر ومن الجماعة وكبار والأحوال 

الخرامالسجد فٍاماموخطيب مجيئه ألرفل وممن 
جاءالوالد وفاة بنيأ سمع حينما فانه ومحبيه الوالد تلاميد وهومن 

بالد.موعمغرورقتان وعيناه وقبله عليه وسلم الس،لة _قغ وجاءنا الرياينس إلى 
٠.الأخوةز من منينتْلر لكثرة أثرتله؛ حتى ظؤيلأ رأسه عند ووقف 

وعماتيكأخواتى حمعرعددمنهن أذناللنساءحيث الرجال انتهى ا وي

/Xo_'محارمه من ونحوهن وأعمامي إحوتي وبنات وبناتي وبناتهن 

■ httpV/www.iilbaizh.coiWvb/showihread.php  البردةموقع ( ١ ن
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ِقنعليه الصملأة الإخوان سش منا وْللب رأسه غطينا الناس انتهى وانا 
الجنائرمن اعتذؤوا فد وكانوا لهم، أخرىفاذنا بجنائز لارتباطهم الغسلة؛ 

_•lSjللوالي المغسلة وفرغوا الفلهر، قبل 

ِقالسيارة وسارت الإخوة عليه ْدلى أن بمد به الجنائز سارة ا ميعدن
خلفها.الناس وسار عبئ.الله، بن تركى الأمير جامع اتجاه 

فادخلواينتْلمرنل اك هنالتنقليم عن المسؤول الأمن ا وجدنوصلنا ا ولم
القرطلكن التوافد هت بدؤوا قد الناس وكان القبلة جهة من الإسعاف سيارة 

الوالدوأدخلنا الجنائز باب مقابل ا فوقفنالأخرى، الجهات، من بحيرفونهم 
ههث(الأن اسمها أن،،د|ت، السع آل من لامرأة أخرى جنازة وكانت، اك، هن

بعحضعلمنا اقترح ثم ننتظر، وجلمينا معها، كان من على فسلمنا سبقتنا، قد 

بدأالجامع لأن مكائا؛ ولاتجد الزحام يشتد لئلا للم،،هجي, ندخل أن الإخوة 
الشرطةحجر وقد تقريبا امتلأ قد اكاخل من المسجد وكان فدخلنا يمتلى 

هناك.فحيففنا الهيئات، لدوى الأول الحيف هن مكاثا 

الث||خمنهم وأذكر الأن منهم كثيرا أن،،،يت المشايخ من عددا رأيي، 
نرغم،أننا عقيل ابن _JJ_، الثثري، ناصر والئيخ عميل بن عيدالله 

مجيئهتوقعنا وكنا موجود غير العام المفتى لأن الوالد على بميلي أن 
عيدالله،الثييخ ابنه عنه النائم، وكان ء، سس شمل لعله ولكن الخنائن< من 

أنوJرغم، قريباته لإح،دى جنازة الواك مع بان فاعتذر يسيتأذنه من له فبعثم، 
فعدرناه.هو، بصلي 

وكازينالزحام لكثرة أقام أن يلمم، الملهرولم لحملاة المؤذن وأذن 
والأميرسطام الأمير منهم والم،ؤولثن والمثيايخ الأمراء من د عل الأول الصعمط 
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بنسعود والأمير طلال بن عيدالمريروالأميرخاك بن سلمان بن سلطان 
٠أحد على بالملأم النفسيي وضعي يسمح كثيرولم وعيرهم محمد بن سلمان 

الطلقعبدالله الشيخ معالي الميلاة حضر أنه بعد فيما قرأت وممن 
الأمرهيئات ورئيس الظالم ديوان ورئيس الرياض محاكم رئيس وفصيلة 
ال٠ودةرسالمان والشيخ النكر عن والنهي بالعروق 

الناسوتراحم الجنازص على لكيلاة الأمام تقدم اكيلأة بعد 
بعحشوأم،ساعلة تعب بعد إلا مكانا أحد فلم الأمام حك أكؤن أن وحاولت 

انتظامرجاء التكبيرمدة ث ام الأمناحر قد فس 
فلهرصوتولكن فكبروكبرالناس طال الوقت لكن الناس وهدوء انمموف 

حينماالثالثة التكبيرة بعد وبخاصة الوالد فقدان على والنشيج البكاء 
فيها.يطل لم الله هداه الأمام أن مع له، باثمعاء الناس أ يو 

فوضىوحملت 'ئءؤفية الوالد ازة حنلحمل الناس تسابق سلم ول—ا 
نملولم دقيقة عشؤين قرابة المجد من خروجها ناحر إلى أدت ثديية 

الناس_ؤنوتزاحم بكلفة إلا اكيارة ندحلها لم ثم حهيد حهد بعد إلا ارة للسي
الأخوةلمسيحتهمفنزلظؤخبعض 

فوقهاأوركبوا الميارة حواف تعلقوا_ةت الذين ولكن بعضهم وبقى كثيرمنهم 
بجوالأيهم.الإخوة بعتس الميصورها الص،ور ق بعد ضما ذلك رأJت كسر، 

جامعإلى الؤدية الرياض شوارع ازدحمت، فقد كثيرا، اكيلين عدد كان 
وهوالص،لين، كثافة ب،،وي،س، النافد؛ كثيرمن وأغلقت، عيدالله بن تركي ام الإم

الماحةفرس تم وقد المجد، إلى للؤصؤل الأقدام للسيرعلى كثيرين دفع ما 

.http://www.sami9.net/vb/showthrea.؛،_229t?phpن أ-ععد عنعئالكّروين ( ١ ] 
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الخارجيةوساحاته الجامع فامتلأ فيها، النالأسن ليميلى للمسجاد الشرقية 

والأسواقالواقف ءالى الحيفوف وامتدت ساعة، بأكثرمن الظهر صلاة قبل 
النكر.عن والنهي بالعروق الأمر هيئة كميني اتجاورة والباني 

مليونفمال: سيآ، بالغ بل ا ر ممل ألف الحضوربمثة بعضهم وقدر 
العشرينبين أنهم التوي إذ صحيحة الأرقام هده أظن لا ولكني ا، ر شخحى 

بالناسغمى وقئ محيل ألف عير لسبعة يتسع السجد لأن ألما؛ والملأثبي 
ذكرت.كم.ا خارجه الناس_قن وصلى 

منالسلمين حضور وكيلك للنظر. لافثا كثيرا النساء حميور وكان 
الحضورللأد،ءوديينوبخاصةالكيرى_قن النسة كان،ت لكن الأحرى الجنسيات 
الشيابر٢؛.

مناطقجميع من الناس توافد بل فقحل، الؤيامن من الحضور يكن ولم 

منجاء من وهناك الخليج، دول اوبخاصة ر اتجاورة الول من بل الملكة، 

وقت٤ تقرJب٠ا اومد_ما منتصيف ؤقت الظهيرة وقت ق الصملأة كانت 

على.حضورها.الحرمي من الناس ذك، يمنع الريامزولم الحر_قتسينة ثلة 

عليهوصلي العالم، اته الفضدائيعبر الملأيئن بل الألأف تابعها وقد 

.htlp_ww.al-rnadinaconi/node/l 59874الدينة .؛_J« ( ١ ر 
صاة.افرا..ر٢( 
.h^p://www.sami9.net/vb/showthread.php?pص2570^انi._. بن عمرو مقالة من )٢( 

ه٢٤٢٠-٧-•٢٤خطبةصسوينصداداضينث ( ٤١
مهامي.أيمن للشيخ العلم بتبرينوقبض ابن الشيخ بطوانوفاة ■خحلبة ره( 
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•البلدان من عدد النائب-هذ صلاة 

بعيشللف سأسوق هآهأ دفنه ومشاهد القبرة .فت الحالنأنتقل أن وقبل 
٠وأو،(هنأ عليه لح،لأة ١ أثناء _فت اتهم مشاهن• عن لإخوة ١ بعحس سهلرها التي النحيويس 

يواجهنالا حتى . مبكرا• عليه ة للخيلأ ا >اذهينا؛ هيالأخت تقول 
صلىوكم ازة الجنالجميع رأى ولقد عليه، صلوا حتى وانتفيرفا الزحام•• 

الناساعتزلت صالحة لامرأة وهى الأخرى الجنازة ورأينا • ألف. من عليها 
اللهفجاراها وسنتثن، ميه عمرها وكان سنة عسرين مند العبادة على وعكفت 

الثديخصأ؛رثا■ْع قمعيا لا تبعا المعلاة عليها أدوا الذين الأمم بهولأم 

حتىحملها يرين• يريدتقبيلهاوكل كل الجنازة كثيراعلى الناس ازدحم 

فلنمشهدا نهمهعت *•إن نفوسهم ندهب وكالت وأعمامى خوني ١ عنها ابنعي 
الملتحيوفيهم والأعرج، الأعمى فيهم تزاحم،ت، التي الجمؤع سياهي• أنهممى 

اضطرلث،اب صورة الكاميرات صورت وفل• والشاب، الهييخ وفيهم والحليق، 
النسياء_قتنحن حل1،هنا معه• عكازيه ورفع سيارة فوق الركوب إلى الزحام  ٠٦٢

يبكى،يعزينناويعميهن حولنا النسياء واجتمع الل،فن من انتهوا حتى المملى 
والهداية((.الثبات الله نسيال فيهيجننا 

بالعمل إلى للعودة سيارتي »ركي،تا ا؛ ازل الحهبععمر الأخ ؤيقول 
الر.دامب،عييب المواقف من الخروج أستطع ولم والنمهف عس،رة الثانية الس،اعة 

بحرقةوهو)بكى اا،،هجاس، كثيرمن خرج وقد والنصهف، الواحدة المعاعة إلاسقت 

•والثيات« الحمير منهم وطلبوا هؤلاء وعذ1، الإخوة يعص وحاول 

.Iittp://www.sami9.net/vb/sliowthrcad.plip?p=932570 (١)
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عرببثن ما الحضور »تنوع ا؛ العتيبىر مطر بن سعد الدكتور ؤيقول 
شهودالنساء_قن كثرة أرى مرة ولأول وأطفال اروصناروساء وكبوعجم 

الجليل.العالم هذا شان والغريبة_قن العجيبة الأمور من وهذء الجنائر، 

مابحجم الكبير الجامع _قت ازة جنير لم أنه المن كبار أمد وحدثنى 
وٌ()هجبرين ابن الشيخ جنازة وقع-ق، 

منقيه ولما الحيلأة؛ وقائع فيه فمل مقالا مطر بن سعد الدكتور كتب وقد 
الضصاءاتجهت ج*ص،محم،ر يقؤل الجملة ق - بنمه هنا سأوردء والفائدة الشمؤل 
الإمامجامع إلى تتريبا والربع عشرة الحادية الماعة الثلأناء، يوم المالي 
حمائمأحد على الهلريق واتص،ل،ت.ؤت الرياض( الكبيربمدينة الجامع ر تركى 
المجدموجود-ق أنه فأخبرني طريقةوص_ولىلأجامع، لأحدي الجامع؛ ذلك 
أيموقفاكيارنه؛ وحول _قت صعؤبة وحد وأنه ٠ والنميما٠ العاثرة الماعة مند 

فيهيلقى جبرين بن عبدالله الشيخ كان الذي الحلينى المجد من بالقرب 

الناحيةمن ٣^١ المجد عن متر مئة حمس تقارب مسافة وهى 1 دلوسه أوائل 
الرياهس.مدينة بوسمل تركي( الإمام رجامع الكبير للجامع الشرقية الجنؤبية 

شمالاإلىمتجهين الإطفاء1 بمحطة مرورا الشاة جمؤع مع سرت 

بازبن عيدالمزيز الشيخ فيه بمكن كان الذي النزل بموقع مرورا الجامع، 
البديعة.حى إلى انتقاله قبل ''عنءؤهج 

سيرفيهوالناس الغربى، الرصهيف ذات على الطريق بجانب، سرت 

حروجانتباهي؛ يتا ولقوجانييه، وسحله الطريق: جميع الجارفط_ق كالميل 

ءوليل•.قناة ( ١ ل 
.htip://www.alukah.net/articles/67 /7065.aspxالألوكة ل٢١( 
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بشامئونل متاجرهم أمام الطريق جانيي على التجارية الحال أصحاب 
الحادث؟لما بالموال: ضم مواكرباء 

jاظريكأمام ذلك يتكرر أخرى، أ-حيائا الجواب وسمع 1 أم؛ائا الحيرة قترى 
والجيبين.اكائلاrن يتكرر الجامع نحو تسير وأنت 

الياني.بين للناظرمن الجامع فتبين الهلريق، انحنى حتى وسرت 

عداما مغلقة، للجامع الجنوسة الجانبية الأبواب جميع أن الفاجاة وكانت 
الناسئذا المجد، الكتُوفة_ق الماحة على منه الدىتJنل الأخير الباب 

بعدالكي الحرم إلى النا،هى اندفاع ذكرنى مميهد -ق، دخولا، فيه يتدافعون 
ثيهدتما ثيهد ومن ■ة،ةوإذةل عبدالمرير الللث، أوباب الفتح باب من الأذان 

المهيلير لم من بععس يقلن قد كما أبالغ لم أنى يعلم 

ثييخبينهم ومن الكبير' الباب ذات من يخرجون الناس بعضن ورأيت 
إلا_قتمحل فيه ما يمولؤن ؤيردد: عمياء، على ينكث كبير 

إنوما أرى.. حتى الناس، إلى أسمع لا أنى الزحام، عادتي-4 ومن 
امتلأت؛قد الخلل من نمس، لها التي الوام حميع رأينا ■حض الباب من تخللنا 
الممسروطوللمدة الواقفين؛ بعهش من تردد محل الكأثأوفة الماحة وبقيت 

صناتلى التي الميفوف، بعضن بتميم عاجل، فرج حاء ا وهنالتبقيل الوقت 
الحراسة،لدائرة الحرس تمهييق نتيجة المجد، داخل الرسمي الحرس 

الجامع،من اكقوف، الجزء فدخلنا_قت الأحوال.. هذ.ه مثل هومعتادث كما 
الميلأة.وانتخلرنا 

وهوفيه، أنا الذي الصيف فرجعإش أمامي، الميلين أحد مهجر وقد 
الناسحمل يتحمل لم وكأنه ١لمجدلل 4 أحييتهم يحملؤن الناس يردد؛ 
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تدركأن تريد والناس الزحام مذا ترى، كما الأمر  ١٣يا ل4: قلت لأحديتهم، 
حشالملأة ر  l_Iا_،_قن الكهف سورة يتلومن وبدأ فسكن أيصا.. االق_برة 

يوماليوم أن وسس جمعةل يوم اليوم أن الزحام ظل -هز وهم قد فخلته حتمهال 

إمكانيةعن سالؤن السجد، ه وأنا الأخوة بعص على اتصل وقد 

حيثأحمد، أحي وبصمته يعقوب أحي منهم وكان المسجد' داحل ة الميلا 
عنلي٠اJه سيارتي؛ فيه أوقفت الذي المكان بقرب سيارتهما ا أوقفقد ا كان

أعلمنيوقد امتلأل قد الجامع جوف أن فاحبرته المشهورة.. الزحام مجامع 
الشمستحت صفوفها هن بلغت التي الكبيرة الجمؤع مع صلى أنه بعد ا فيم

الشرقلجهة الثميرى أسواق من قريتا الحارقة 

الجامعإمامة هت المفتى سماحة نائب المعلاة وأمناين الملهر، ا صلين
~أحدا الله على ننكي ولا كذلك نحسيه ~ المعالح الشيخ ا زميلنالكبير، 

منالعام اكتي سماحة يتمكن م ذ إ؛ 

الرسميةالمواعيد من بعدد لالتزامه لذلك؛ محاولته مع الرياض لمدينة القدوم 
هناك.الافتاء الغائببمسجي. صلاة علعه فصعلى الطائف، مدينة هت المهابقة 

العلامةحنازة على سنمعلى أننا هو: من لي ( _rjلم شخمى أعلن نم 
مخارجها،ين الكلمات وتحشرجت العبرة، وحنقته جيرين، بن الله عبل. الشيخ 

المعلاةوتأخرت أتبينها.. لم أحرى ازة جناسم ذكر ~ بمععوبة ~ وأكمل 
لكنيأثاسهم، ولم الجامع، المنذل٠^تيف بعضى أصوات وعلت دقائق، بمهع 

حيثالجامع، على المسعرفبمن وهومن ، عبيد بن إبراهيم أحينا صوت عرفت 
بعمىوبدأ المعلاة.. من ليتمكن الأمام؛ عن بالابتعاد الناس بعض يوجه كان 
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مرتفعةالأصوات وتكاثرت باكيا1 بعضهم انفجر فد بل بالبكاء، يجهش الناس 
منرجل بجانبي وكان ازة، الجنلحملأة كبرالإمام من"٥٢;، وذلك بالبكاء، 
البكاءجسطدهوهولحبأس اضطراب حركة فكانت عالمة، ذورتبة العسكر، 

صوتظهر وقد ل يجل، ما ة قد من ينحني وكان عاء، اك بعص عن تشغلني 
ذلك:السببف كان وربما بالقراءة، يجهر لوكان مما قريبا باكعاء الإمام 

حوله.الباكية الأصوات كثرة 

اندفاعوانتظرت السجد، من الخروج الناس_قن يدأ وبالإمام، سلم 
الله JUCالشيخ منهم وكان فعزيتهم، والشايخ الأحبة من عددا ورأت الماس، 
حارجمن ومنهم ٠ إحماءه. متاثراناثرالاوأدتليع وقدرأيته جظن،محن، الطلق 

منجمع جاءمع أنه غاأوةربنو<إوقدأخيرني الغنام سعد الشيخ حبيبنا الرياص 
الجنازة.ليشهدوا الخرج؛ من الإخوة 

مدينةأهل من أحيتنا بعض رأيت •حتم، السجن. من خرجت إن ا وم
ولماليياص _قت وأنتم متى منذ التعازيي: ا تبادلنأن بعد ف،،هألخه حال.ةل 

اتجيءمن، نتمكن، لم •حيث متاخر، وقت _ق البارحة أتينا فاحاب: ا؟ تخيرون
وطلبةاكعاة من، جمع مع بالسيارات، فأتينا ازة، الجنفوات وخشينا جوا، 

لهمسر أن الله فحمدن ة) جد مدينة أعيان من، بعميهم لم، كر وذ العلم، 
يعبركما طلبا جدة لأهل، يرد لم عالم علم، الميلاة وال،ثداركة_قن الؤهيؤل، 
مجلس_ةن عم،وية إلؤ، ولادعوة علمية، ولادورة معاصرة، لاطله، أحدهم، 

غيرهدولا دعوى،، مكله، إدارة 

لأهللا تحقيقه، يمكنه طلنا يرد فهولأ ء،ةوإإ،ةل الشيخ ن يل، ئ■ هن-ا قلت: 
وماشمالها، إلم؛ جنؤبها ومن، غربها، إلم، الملكة شرق من، لغيرهمل ولا جدة 

من،عوئا إلا أراه وما الخوفي3،ل ذلك، توفيؤ، وأي، الهمةل تللئ، همة فاى، ذلكال بين، 
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بعبدالله أراد ا ؤاذ العمل•٠ ؤسمرله النية صدق منه علم الله فلعل للشيخ، الله 
غيره.عنه يعجز ما الخير أسباب من له هيأ خيرا 

١محق عك الشيخ على دك،لأة قدمن اللاتي الأخوات كثرة انتباهي؛ لفت ومما 
وهنا٠ أنميرف. وأنا رأيت مما أكئر كانت الناس صفوف أن يعقوب أخي من وعلمت 
صلاةالشيخ على أصلي أن يجوز هل سأل؛ ، الملأئاء ليلة على اتصلت أخثا ندكرت 
وه.اارياض؟لل« خارج لأنني الغائبل 

السم؛؛نجاوز شيخ عن »الأقأمداديةأ< صحيفة _قت الإخوة احد ونشر 

انمملأةأزنمضر أبنائي من ت قولهر 
الذهاببهدم إقناعي حاولوا حيث ؤاعاقة، مريس من فيه أنا ما مع الشيخ، على 

حيثالجليل، للشيخ لحبتي حضورى؛ على شددت ولكنني الخيحية، لذلرو_قن 
فسيحؤيممكنه له يغفر أن الله وأسمال عليه، للحملأة حياتي شريكة رافقتنى 

حناته(<.

علىالكثيرون مشى حيث الناس حشود بين بنا الإسماف سيارة سارت 

تملقذكرت وكما كيلوات، ستة على تريد السافة وكانت القبرة إلى أقدامهم 
فوقالأمر لأن متعهم؛ السائق يستهلع ولم الإسعاف بسيارة الإخوة من عدد 

للعشرين.ومألون وأظنهم الطاقة 

للخديثخحيصيها التي الجمعة خطبة ه النجد ^د 

لمعت»أنا ٠: ر قوله الشكة الأ.خوار_ق على أحد عن الوالد عن 
الشيخمحبة لأن كيلوات؛ سبعة الإنسان هدا جنازة ِقن مشيت ولكن بمنيين، 

الناسنوتحمل هده، هده فنسيحت الذلهأرة، شمءس من أكبر كانت، لقلي، ا٤ 

.http://w\vw.aleqt.coin/2()09 /07 /l5/anicle_252363.(«ml( ١ ل 
.http://www.alimam.ws/rcf/l822اقيعد إمام موقع ]٢( 
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أهلالناسص ازدح،تو-4 التي القبرة اكيإنى واصة4 الصواللأواء 
الأعاجم((.ومن العرب(، ومن الخليج، دول ومن القيمينه ومن البلد، 

لمبعضهم ولعل الناس فشد،،،بقنا ۵لرد٠نا، نرى لا ونحن القبرة ا دخلن

للمقبرة.فجاء ال،،مجد اومدلأة_قن يدرك 

الناس^١^ نستطع؛ فلم ارة السيمن الوالد إنزال ا حاولن
حتىالوج مثل 4 للقبرونحن به وتوجهنا اخراجه ا،،ثلعنا لأي وبعد وكثرتهم 

يحملالذي القبر جهزوا قاد الأخوة بعص وكان عدة مرات، سقوطه ا خشين

وضعتللقبر وميولنا وبعد /XZ_ للوالي ليكؤنقبرا طولا وه'؛؟ عرصعا  ٦٨رقم 
الجميعوأمر الإخوة أحد فتْلوع الإخوة من بعدد القير وامتلأ أمامه ازة الجن

الله.عبد بن سعد العم وابن محمد وأحي ناصر العم القبر ه فنزل بالخروج 

انميمهت،فعم الحاصرين، أمام بثمنه رض ئم 4قبره الوالد إنزال وتم 
مدةبعد سعد خرج ئم ، ؛ من تتعالى الأمهوات، وكانت، القبرة أرجاء 
ثمكالعناد، الدفن وتم سليمان الأخ ونزل محمد الأخ خرج ئم مكان،، ونزلت، 
الجمؤخوكانت الناس ممازي لاستقبال الأقارب، وبعض وأعمامي إخوتي تجمع 

وانحرفنابالتعب، فثمعرنا تنقحن لم العحمروالناس قرب، إلى بقينا فقد كثيرة 
ودعوناله.ِون،رإزج وقفناعندقبره أن بعد للمنزل 

مشلولالله بانعههوهوشفاه الله عبد الثييخ القبرة للتعزية4 جاء وممن 
لفقدالبالغ ناثره رأيت، وقد له ودعؤت، وقبلته له فجثت، لممانه. إلا منه يتحرك لا 

؛•'ىة(مح،ةرالوالي. عند محبوبا وكان برؤيته أنا وتاثرت، و،ءأإنج الواك 

الرمرانيعثمان بن راشد لادكتور مقالة من ]١( 
.http://_ed.ws/lndex_px?function=Item<fcid_

.http://e.h0l0l.net/vb/sh0wthread.php?t=85!9 (٢]
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اسمرواالئاس أن ^^واشينصسبانالخارنير 
الغرب.ان أذ متى قبره على بصلؤن 

وكانلكيرية، جاؤوا الذين بالناس غاصا فوجدناه زل، النإلى ا جثن

الأخوةرتب وقد الشارع، الميرمقت لتتنظيم الشرطة من دوريات نلأيتل، هناك 
المجاورةاليلعام غرفة وفمنا المجلس _قت ا جلوسنفكان ذكرت، كما المكان 

وجهزتالمنزل من الأمامية الساحة فرشت، كما ا، أبممللجلوس وجهزت 
■ىةمح،ةالوالد وأصهار الجماعة وكبار وأعمامي إخوتي جضر للجلوس. بكراس 

كانكد>لك•وقد لهم أبا الوالد يعدون لأنهم الأسرة أبناء من وكثير بناته، أزواج 

الفئاتكل ومن خارجها ومن المملكة من مكان كل من الناس وتقاطر 
•المعزين كثرة من نجلس نكاد لا وكنا والعامة، والوجهاء والمس،ايخ الأمراء من 

الأوقافوزارة من ائنين ثاني آل خليفة بن ■حمل. الثييح أميرفْلر وبعث، 
والثديخ/عليالشمري ساير بن الدكتور/قيل وهما والتعزية الحملأة _ق للمشاركة 

تعانيه.لنقل جاسم نجله برئاسة وفدا سياتي كما أرسل ئم المهندي، راشد بن 

وفائهمن ومدا خيرا، الله جزاه مرتثن طلال بن خالد الأمير ا وجاءن
المفشسماحة جاءنا كما إليه، ستاج ما 

كثير.وغيرهم عميل بن الله عبد والشيخ 

والهواتفالعزاء مكان وحددنا الوالد خبر الح|ءدما _قن نشرنا قد ا وكن

المعلنةالهواتف، فكانت، الناس، على تسهيلا لدلك، ة المخميمنمات والفاكمه

وتفرغتأبنائي أح—د هاتفي أعْليت وقد تسكت،، لا الخاصة ا وهواتفن
ءافرا،،.قناة ( ١ ) 
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ممنأحد اتمل ا كلمبالهاتف ياتيني الابن وكان الناس، تعاني ال لاستقب
داخلمن والوجهاء والوزراء والشايخ الأمراء كثيرمن وهم مكانتهم يعرفا 
ولاالملكة، -خارج الناس-4، الدسيفوسذلم ا كنإذ خارجها، ومن الملكة 

خيرا،الاه فجراهم ا، هنتعدادهم مجال ه ولمت اتميلوا الدين أحصعي 
الوحيديننكن فلم لنا خيرعزاء هي الأيام هده الناس_قت مشاعر كانيت، فقد 

كلها.الأرض أق۵لار _قت الملمون به فجع بل وُب'هو( به فجعنا الذ،ين 
الماعةمنسي الإسلامية وبخاصة الفضائية القنوات من كثير بدأت 

الصلاةوقاثع ونقيت، سهيرته وعن ع،ءمحة عنه برامج سث، وفاته من الأولى 
اللكىالديوان لأن وفاته؛ خبر نشرت الأخرى القنوات وحتى وتثيييمه. عليه 

ذكرت.كما وفاته فيه أعلن أمهدربيايا 

لهماتأنفسهم فجندوا الوالد مكتب، _قن الإخوة اجتهد وقد 
الأيامعنه_ق نشرت التي العلومأت وأرشفة بتوثيق فقاموا بالحديث،، تتعلق 

الإنترنهت،،ومواقع الخضائية لادت،واكنواُت، 
الوادفيها وحملوا الناس مع لأتواصل أمة مشاعر باسم صمحة أنشؤوا ا كم

حمهرواكما الامهيةوالمعوتيةوالرئيةمنمقالات،ولقاءات،ومراثونحوها، 

لؤفاتهاللاحقة الجمعسة عنهات مث، ^د>

عنالإسلامي الم العؤقن الملكة _ق الخملياء من كثير تحد>!، 'ة،،رينةحي،ث، 
La  البرقياتوحمعروا موته، ب،ههبب، الإسلام به ثلم وما له اكلما؛ن وفقد نره

العرينولا الاتصالات سجيل يعتليعوا لم ولكنهم فيه، لاتعزية وردت التي 
ذلك.كسعوبة حض،روا؛ الذين 

ال۵دءدفلشكوبعمى بنثأرمدفحتينه العراء انتهاء بعد ا قمنوقد 

خارجهاهم لن والثانية لملكة ١ اخل د ه هم لن واحدة خص،حينا العزيز 

العربية.والدول الخليج د-ول من 
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ممضرالكن الجؤيدة نشرِق ما لأن ذلك؛ عن مفحيلأ بيائا وأصدرنا 
مفيدة:تفاصيل من فيه لما ينميه؛ هنا البيان أورد أن وأحب 

ال>اءللأمة_قفقيداسم

وصعيهوآله محمد نبينا على والملأم والميلاة العالين رب الله الحمد 
وبعد..أجمعين 

بنالله عبد الشيخ سماحة وفاة ا نيالإسلامية الأمة تلقت فقد 
ظهربعد الثانية الماعة _ق حناته فسيح وأسكنه الجبرين عيدالرحمن 

بعدوذلك الموافق الإئنين يوم 

داحلالشيح مكانة لكت فلقد يوما، عشر وانيى أشهر حمسة مدة المريض 
تابعوحيث الأرض، أصقاع أطبق الذي العام المزن •4، سيياو-خارجها المملكة 

الديوانأصدر حيث الإعلام، وسائل ه سيرت التي العامة الأخبار المحبون 
المرئيةالإعلام وسائل تناولت كما ، الشيخسماحة فيه نعى بيائا الملكي 

ولهدابالغ، باهتمام الحدث وخارجها المملكة داخل ؛قز والمقروءة.واشمموعة 
العراءأيام حدك—ق، التي الخاصة الأخبار البيازعلى سنقتص،رإنهدا فإننا 

تعالى.القيخ سماحة منزل -4 

الحرمينخادم من اتميالأ وأقاربه ؤإخوته الشيخ اء أبنتلقى فقي. 
مصعييةه فقل. أن وبين والرهنيوان بالرحمة للفقيد فيه دعا جظ،محم،، الثميفين 

فحسما.أسرته على ولي،س عامة الههله^ن على 

اليهدولى عيدالعزيز بن سلطان الأمير ال،عموااللكى حب ص،ا اتميل كما 
_قللتمزية العام والفتش والطيران الدفاع وزير الوزراء مجلس رثيس نائب 

قلبهالشوخ.قت مكانة جءةلتثويز،ءإلى وأشار وأقاربه أسرته ومواسّاة الأمة فقيط، 
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درجته-؛،الله يرفع بأن /XZ_ للفتيد ودعا الأرض، أقطار ال،،علمينث وقلوب 
•لجانه فييح ثد4 

الأميرالميموالملكي منصاهص_ا ومواساة عراء برقية الشيخ أسرة وتلقت 
الذيالد.احلية وزير الوزراء مجلس لرئيس الثاني النائب عبدالعرير بن نايف 
فقدهالجميع ؤيلهم أسرته، ممعاب الله يجبر وأن بالرحمة للفقيد دعا 

الأجر.لهم ؤيعرل الصبر 

الأمثنعهده وولي الشريمين الحرم-ين لحائم تشكر جيرين آل وأسرة 
وقادتهاالدولة هذه منهج عن تعبر التي مبادرتهم الثاني النائب وسمو 

وطلابه.العلم لأهل وصيرهم شعبهم مواساة _ق 

الأميرالسموالملكي مماحب زع('رٌو(' الشيخ ؛، المعزين- أول كان وه هدا، 
الشيخوفاة يعد اتصل اللي الرياهس منطقة أمير العزير عيد بن ان سلم

منبالرغم مرصه، أئناء ث الشيخ ة لحالمتابعا جءإم(رل؛اء وكان مباشرة. 
العهي-ولي العزل عيد بن سلملان الأم—ير 

دعاوقد العام، والفتثى والحليران الوزراءوزير مجلس رئيس نائب 
لنالشيخ والتتا-يرو،دماحة العلاقة أن وبين والرحمة، بالمغفرة (_ ffjللش—خ 

أعظملكلماته كان وقد بعده، من أسرته مع الله باذن ستبقى ل بموته، تنتهي 
حهوده.وبارك، حيرا الل4 فجزاه ؤإحوته، الشيخ أبناء نقوس تطييب، الأثرف 

يرسْلامبنعيال.العزيزنانم،أمير
الإمامجامع ؛ق، -الشيخعلىفضميلة الممهلين، مقر,مة الرياض_قن منطقة 

المسيجدرحبان، امتلأت، حيعث، بالمصيلحن، غمى الأى، بالهمياض عيدالنه بن تركؤ، 
به.المحيطة والثيوارع 

AAV
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وانميدضنالس—ثن مع ، ■^^rj ٠٤- درجته يجعل وأن كرينا، مدخلا يدخله 
•رقيما أولئك وم،أن والشهداء 

العالين.رب لله الحمد أن دعوانا وآخر 

ه١٤٣/•٧/٢٦الأحد 

بجوارالذي البيت خصعصينا فشد t أم|ا كشرا النساء حضور كان ولقد 
عنهيا أختي ذكرته ما للف وسانمل النساء لعزاء الكتب وهو الوالد بيت 

الزحامانتهاء بعد للبيت ))ذهبنا تؤل: 

ذلكومنذ زح-ام، من سيأتي لما استعدادا الباب المرورعند بدوريات ؤإذا 
حتىصياحا التاسعة من المعزين، نسقيل ونحن بعده أيام أربعة حتى اليوم 

علىتقدر لم التي والعليلة والصمابرة الياكة فهناك كلأ، عثيرة الحادية 

دهاها.الذي الحعاب من أيام خمسة يعد إلا مجيئنا 

أحدامنكن أعرف لا والله تقؤل؛ وهى علينا تسلم امرأة تدخل ما وكثينا 
•الفقيد الشيخ حب لكنه 

حيرانالدهر، أبد به ألانلتقى خلننا من أتانا القا۵دىوالدانى، ا أتان
ارمى،مال، أصدقاء وسابقون، أصهار سنبن، منذ عنهم أوانتقلنا عنا انتقلوا ا لن

فقيدهم،يبكؤن والأمراء صعقهم، ثكؤن الفقراء ا وأتانقدماء.. زملاء 
حبيبهم.ينعؤن والأقرباء 

التيالأفريقية المرأة تلكt ٠ ٠ ا حزنرأيناه ا يقلوبنا انتزعت من ا أتان
ئملتعج باختها أتى ثم كقلها، ثم ديونها، ي،سدد حتى واكى على تتردد كانت 
حملها،على قورحلاها لم ئم علينا دخلت وأنجيم،.. تزوحت ثم ٠ هنا تعمل 

١لحزيتة.وجوهنا ونتامل حينا تنتحب مكانها  ٠٤فحليمعت-
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الطعام.ندق ولم مهل.ئة مسكنة إبرا وأ-خذنا مرضنا يقوض: كثير جاءنا 

علاجاإملءانا تأخذ فلم وعزاء، سكيتة علينا الله أنزل فت—د نض ا أم
لله.والحمد ربنا يسخط بما نأت ولم نتح ولم المعتادة، المسكنات سوى 

عبال.العريرالفتيي. السيخ أسرة زيارة أنساها لا التي المواقف من 
قتل،الدمأم، بطريق أليم حادث بناته_ق وبعض زوجته مع تيؤ، الذي الؤبميبي 

وخرامثلها سنكؤن بر؟ نصعلا ونحن تحيير هذه وقلت: المكلومة، أمه رأيت 
اللمه٠قسم بما ونفرح سنرضىونسلم٠. بل منها1 

بكماءصماء وأخرى اليمير، كفعفة وبعضهن ت زارنناسماءمقعد١ وقئ. 

المجيء.من الاعاقات هذه تمنعهن ولم بعكاز تمشي وثالثة 

وفدتأثردماغهاقيها، بداءقديم وكانت القريبات إحال،ى وأتتنا 
فسالتالثكلى، بكاء تبكي كانت صلابة، دينها إلاأن-ق اونطقها بمرضه
بلاء((.من بها ما مع الخير لأهل -حبها من وعجبا بها رأفة دموعنا 

تعانيهوتقبل الملك على للسلام الملكي؛ الديوان طلينا العزاء انتهاء وبعي. 
استقيالجلسة _ق ا وقابلنالطائف وكان_ق، وأعمامي ؤإخوتي أنا له ا فذهبن

الوالي.مق وعنانا المشايخ 

وقلتجدة مدينة _قن مكتبه أسبوع_ق بعد وتأأ'هرغ نايف الأمير ا قابلنثم 
هتعانيكم ونتقيل نعريكم جثنا لقل. السمو، صاحب بجواره: جل،ست لما له 

الجيرين.عيدالرحمن بن الله عيد الشيخ الوالي. سماحة الفقيلأ أحيكم 

قدموقد والوطن الأمة فهوفقيد فيه؛ نعنى نحن فعلا المعروف: بهل.وئه فرد 
الله؛شاء إن ربه عند جزاءه سيرى الكثيرمما والمسأامبن ووطنه لدنه 

٨٩١



!محماتجوبة>: 0000000مح00ي0مح00000مح00ي000

وقلتالوالد مع الجيدة مواقفه على سموه أشكر أن أردت ا ولم
لنوفاته وبعد مرصه وتقن مٍاته تقن والدنا مع المجيدة الكسرة وقفاتكم إن له؛ 

فنأددكرها٠وسنفللندكرها ننسياها 

ووليكمسؤول ؤواجبي كمسلم واجبي هذا وقال؛ جم بتواضع سموه قول 

كلها.الإسلامية الأمة على حق من له لما للشيخ كمحب وواجبي أمر 

الإذنطلب وخطاب حيرقن آل أسرة من سكر خهل-اب له قدمت 
وكتببعناية ١لخطابين فقرأ جهوده، ورعاية علمه لنشر الوالد باسم مؤسسة 
حيرا.الله جراه منه بتوجيه الوالد اسم تحمل لموسسة ترحيمى وصدر عليهما، 

المعرب،ه ان سلحلالأمير لسمو القعدة ذي -هت وسافرت 
ملايينبعشرة ١^١^ لؤسسة وتبرع الوالد فاستقبلنيإ؛قمدرهوعزانيإت 

له.وغفر حيرا، الله جراه ريال 

٢٩وأعمامي_قن ؤإحوتي أنا استقبلنا للرياض سلمان الأمير رجؤع وبعد 
الوالدعلى الثناء من منه وسمعنا الحكم، بقحير مكتبه .4، - ٥١٤٣١الأول ربيع 

نقوسنا.طيب ما له والدعاء 

قالفقد فهد، بن العرين عيد سموالأمير نفسي _قن تعريته أثرت وممن 
الأمة.فهوفقيد الشيخ نعرى-ه، عيدالرحمن، يا نحن لي؛ 

الكبرىالعقارية المكاتب أحد أن للتعرية حاء من نفلر لفت ما أبرز ومن 
كبيرةلافتات ووضع أيام ئلائة لا،ة للحداد أغلق الحونان مكتب وهو ا بجوارن

وُ(هو\'الوالد مع العامة حال لترى هذا أذكر وأنا للتعزية' المحل؛ واجهات على 
١سرعيته أرى لا كنت ؤإن 
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الوالدوفاة بعد أول.حلمة افتتح حضا القرن محمد الشيخ قال وقد 
حلقاتمن نبدأحلقة أن ))لايمكن الكا_قنتالجواب الشهير برنامجه من 

حميععن ونيابة باسمي العراء بتقويم نعرج أن دون الكاه الجواب برنامج 
الأمامالشيخ الفقيد ؤإخوان لأبناء الكا—ق، الجواب أسرة ونملأدى_قت إخواني 
اناضي.الإقبن يوم تو-ؤت الذي جبرين بن عبدالرحمن بن عبدالله 

ضيوفأبرز جبرين بن الرحمن عبد بن عيدالله الشيخ لكن 
وأربعمائةألف عام اليرنامج انطلاقة معنامند شارك وقئ الكا_قت، الجواب 

لهيقدمها دعوة لكل ملبيا ولكن الى، تع/عو<هأ -( ٥١٤٢٤)وعشرين وأربع 
له،وغفر الله فرحمه سنه، وكبر مثياغله من الرغم بالحضؤرعلى البرنامج 

الأرض((.وجه على مسيلم لكل والعراء 

لانشغالنانتمكن فلم البرامج، بععس مقت إشراكنا القنوات بعحض وحاولت( 
بالعراء.

الأخوةمن كثيرا أن اقرأ(( )) قناة مع لماء حقن العؤيد عحمام الش-خ وذكر 
وأهله.أولادء غير من له ويال.عون عنه يتيسدقؤن وهم مات أن منذ 

المواوححيحيت ه علعبالثناء حفلت، الانترنت، مواف^ أن ذكرت وقد 
كثيرالفوائدوغيرها صيد وموقع الألوكة وموقع الحديث( أهل كموقع المسمهورة 

السييخمنهج تخالف( التي المواقع من كثيرا وان هأهأ، عنه كتب ئا خاميا ملئا 
ينثرلم أحدها كان ؤإن ، الوالدالثميخ على وأثنت، الحد.دث، مع نادبت 

• tdtX/وفاته -غير ض(

يوماليوم ذلك، وجعلوا وغربوا، به بالخبروشرقوا الرافضة وطار 
مسلمكل ؤيحبه يحيه بما 'وجا|يلج للوالي اكعاء به الله أنطقهم ومه-ا فرح، 
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ميسرات

التيالووى من بلغني ما بعض هنا أذكر وفاته عن نتحدث ونحن 
البقرات.من المهالحة الرؤيا فان فيه رئيت 

بهواذا الدفن، إلى ^__4 وهوِقن رآه العلم طلاب أ>هد أن ذلك فمن 
ومدهيدفن أن قبل أمورد-ينهم ؤيعلمهم النامن ؤيعخل زوأهأ وجهه يكشف 

؛٠ااLهلشاء خيرإن بشرى 

>اقبلا: الوالدر محبي من أبؤه ا'لرلوعوكان الواحد عبد الدكتور وقال 
يقؤل:مستبشرا اللئام الأكبروالل،ى_ق أحي رأى الشهر يقارب ا بموفاته 

السغشيخنا بؤفساة وشسمع إلا الشهر مضى فما )كررما، عيدالث4 سيأتنا 
حناته((.فسيح صٍائءوأسكنهما عبدالله 

لتيشرهمالشيخ أبناء عن بحقت، امرأة أن العؤيو عميام الشيخ وذكر 
جبرين'ابن أين يقول؛ النبيه رأيت تقول؛ الشيخ دفن قبل ا رأتهبرؤيا 

البيعة.تميت، البيعة.. تمم، 

الشيخ.'القم،.يمرأىقبلوفاة من رحلا أن »الدانة(( قناة على أممنا وذكر 
العلماء.التاويلبموت أهل الرؤيايفسرها وهده الأرمى، القمرسقطلعلى أن بايام 

السليمبالاه يقسم رجل اتصل الوالد عن برنامج قناة»الرحمة«-ق وعلى 

الجنة.فوقي.ق ابنمنزلة إن له: يقؤل عثبمين ابن الشيخ رأى إنه 
باتهالنام _ةن شهرين من ياكثر موته قبل رأيته لقد الإحوة؛ أحد ؤل ثيق 

يمت.لم إنه يقول: من فسمعت، مات، فل. 

برنامج،التبيان،.قناة،الناس، ( ١ر 
.littp://www.ahlalhdeet،i.cc)iii/vb/sliowthrea،l.pا 79870( ا٢ 
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امحئتام

وأعيانالقرن هدا أقياد من لإمام راشدة سيرة كانت فتلك وبعد، 
حروفهاوسطرت /X،'_ معاحبها عاشها كما ورسمتها لك، ا جلوتهأعلامه 

بالشواهدقلت ما على ووافيتك الأحدث للف وعرضت مبالغة، ولا تزويق دون 
الأول:قال ما أقولءالأ أجدني ولا الأئبات أقوال ومن السيرة صاحب كلام من 

بائعهلمدحه غدا ما لا ئفسه عن شف قد ما والسك 

منوهي له نهديها معادقات دعوات من أكمل ولا أفصل أجد ولا 
جبرينابن عبدالله عبرك إن اللهم فأقول؛ البر من ضه ف يجب ما أقل 

إنكوارحمه فاغفرله الوفاءوالحمل، أهل وأنت جوارك، وحبل ذمتك حق 
فيها،وأحباءه محبؤيه وفائق الدنيا، من ■خرج إنه اللهم الغفورالرحيم' أنت 
إنهاللهم به، أعلم وأنت ورسولك، عبدك معمدا وأن أنت، إلا إله لا أن يشهد 

عدابه،عن غني وأنت رحمتك، إلى فقيرا وأصبح النزلثن' خير وأنت بك نرل 
وقهرضاك، برحمتك، وآته السيئات، وكفرعنه ات الحسينله ضاعف اللهم 

منالأمن برحمتك، ولفه ٠ فيه له ونور قبره حق له وافسيح وعدابه، القير ة فتن
عميهِقن احلفه اللهم الجنة، دون هول كل واكفه جنتك، إلى تبعثه حتى عدابك 

٢.الراح٠١تير أرحم يا رحمتك، بفضيل عليه وعل عليبي، وارفعه-ق الغابرين، :4؛ 

ءلهو_ةتالدعاء وأما العسكر، الحسن عيد البليغ الأديب الدكتور يراع سطرها الختام مقدمة ا ١ 
محققإليه نبه كما مخترع» وبعضه ٠ محءؤهة الشافعي اختاره مما وهو ٠ ١ /٨٥ ١ للنؤوى الأذكار 

جيدؤهئ.عيدالحسن الدكتور من بإشارة فيه تممرفت ولهدا الأذكار، 




